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ՀՏԴ 82.02 
Հրապարակախոսական դրամա. Հրապարակախոսական դրամա. Հրապարակախոսական դրամա. Հրապարակախոսական դրամա.     

տարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերումտարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերումտարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերումտարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերում    
    

ԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյան ԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիք 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. քաղաքական դրամա, ագիտպրոպ, դոկու-
դրամա, stand-up կոմեդիա, սոցիալական դրամա, քաղաքական սատիրա, 
հեղափոխություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 
Հրապարակախոսությունը ստեղծագործական ժանր է, որի միջոցով 

բարձրաձայնվում են հասարակական-քաղաքական կարևոր նշանակու-
թյուն ունեցող արդիական երևույթներն ու խնդիրները, որոնք կարող են 
ազդել սոցիումի կարծիքի վրա: Հրապարակախոսությունը հատուկ է թե՛ 
լրագրությանը, թե՛ գեղարվեստական գրականությանը, թե՛ թատրոնին, 
թե՛ կինոյին, թե՛ կերպարվեստին: Անտիկ շրջանում այն դրսևորվել է 
բանավոր, ապա դարերի ընթացքում զարգանալով՝ հասարակության 
ուշադրությունը բևեռել է հրատապ այլ հարցերի վրա:  

Հրապարակախոսությունն իր արտահայտչամիջոցների մեջ ներա-
ռում է հեգնանք, սարկազմ, հումոր, փաստական տարաբնույթ նյութեր, 
որոնց միջոցով հասարակական-քաղաքական տեսանկյունից տրվում են 
հեղինակի գնահատականները և նշում առաջադրած խնդիրներին հաս-
նելու ուղիներն ու հնարավոր միջոցները, իսկ քաղաքացիական տրա-
մադրությունների հիմքում հասարակական մտահոգությունն է:  

Հասարակական-քաղաքական կամ գիտական-փիլիսոփայական 
խնդիրները գեղարվեստական գրականության տիրույթում դիտարկելիս 
հրապարակախոսական ժանրի միջոցով կարող են արտահայտվել նաև 
հուզական տրամադրություններ։  

 Գեղագիտական առումով հրապարակախոսայնությունը խոսքի 
որակական գիծ է, որը դրամատուրգիական ժանր ներթափանցում է 
հատկապես, երբ աշխարհում տեղի են ունենում հեղափոխություններ 
կամ աշխարհաքաղաքական այլ իրողություններ: Այդ ժամանակաշրջան-
ներում քաղաքական, ռազմական և երկրի առողջ կառավարման թեմա-
ները նույնպես դառնում են առաջնային: Այս համատեքստում են հաճախ 
ձևավորվում հրապարակախոսական դրամաներըհրապարակախոսական դրամաներըհրապարակախոսական դրամաներըհրապարակախոսական դրամաները, որոնցում կարևոր-
վում են բարոյահասարակական-բարոյախրատական գաղափարները: 
Կերպարները հաճախ լրագրային ոճով, մերկապարանոց տեքստերով 
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կարող են ուղղակիորեն դիմել հանդիսատեսին, կոչ անել կամ մղել որևէ 
գործողության քաղաքական կյանքում՝ պրոպագանդելով այս կամ այն 
երևույթը կամ անհատին: Այս դրամաները վայելում են մասսայականու-
թյուն: Այսօրինակ դրամաների համար հենք են ծառայում նաև փաստը, 
փաստաթուղթը, վավերագրականությունը: Նկատելի են սոցիալական 
սուր խնդիրները և հեղինակի դիրքորոշումն արտահայտելու անթաքույց 
միտումները: 

Հրապարակախոսական ժանրին հատուկ տարրերը՝տարրերը՝տարրերը՝տարրերը՝ հրապարակա-
խոսայնությունը, ճակատային ռազմահայրենասիրությունը, որևէ գաղա-
փարի արտահայտությունը բացահայտ պրոպագանդիստական եղանա-
կով, կոչ-դիմումները հանդիսատեսին, կարող են հայտնվել բազմաժանր 
պիեսներում, որտեղ, կախված դրամայի բնույթից, հեղինակը կարող է 
կերպարի միջոցով արտահայտել իր գաղափարներն ավելի բաց, երբեմն 
էլ՝ ճակատային կերպով:  

Հրապարակախոսական դրամայի մասին մինչ օրս համակողմանի, 
ամբողջական ուսումնասիրություն առկա չէ, իսկ որոշ հոդվածներում 
կամ գրքերում [10] նշված եզրույթը նույնպես հստակեցված չէ, կամ 
նշվում է միայն որոշ պիեսներում հրապարակախոսայնության ներթա-
փանցման մասին [4]: 

 Հրապարակախոսությունն իր տարաբնույթ դրսևորումներն ունի 
դրամատուրգիայում: Հրապարակախոսական պիեսներում տարբեր տե-
սանկյուններից կարող են արտացոլվել սոցիալ-հասարակական հարա-
բերություններն ու տրամադրությունները, հանրային կյանքի տարակերպ 
դրսևորումները, մարդ-հասարակություն չկարգավորված հարաբերու-
թյունները, ինչպես նաև՝ ժամանակի սոցիալական իրականության 
ազդակները: 

Սույն հետազոտության առարկան հրապարակախոսական դրաման 
է։ Հետազոտության նպատակը հրապարակախոսական դրամայի ժան-
րային առանձնահատկությունների բացահայտումն է։ Խնդիրներն են 
ժանրի ծագման և զարգացման համառոտ պատմությունը ներկայացնելը, 
ինչպես նաև՝ հրապարակախոսական դրաման կազմող տարրերի և հատ-
կանիշների քննությունը այլ ժանրատեսակներում։ Կիրառել ենք նկարա-
գրական և պատմահամեմատական մեթոդները։  

Հրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշներըՀրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշներըՀրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշներըՀրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշները    
Հրապարակախոսական-հրապարակային դրամայի ակունքները 

հայտնի են դեռևս անտիկ շրջանից [14]: Որպես առանձին ժանր այն իր 
դրսևորումները գտնում է հատկապես հասարակական-քաղաքական, 
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նախահեղափոխական և հեղափոխական զարգացումների և տեղաշար-
ժերի ժամանակ: Հրապարակախոսական դրաման բազմաշերտ է, ունի ոչ 
ավանդական դրամատուրգիական ձև, հիմնականում ներառում է հասա-
րակական և քաղաքական թեմաներ, որոնք կարող են ներկայացվել 
սատիրայի, սարկազմի շնչով: Հրապարակախոսական տարրեր են 
պարունակում քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, 
standstandstandstand----up up up up կոմեդիան, սոցիալական դրաման:կոմեդիան, սոցիալական դրաման:կոմեդիան, սոցիալական դրաման:կոմեդիան, սոցիալական դրաման: Հրապարակախոսական 
դրամայի գեղարվեստական գլխավոր հատկանիշներն են սուր հեգնանքը 
և հումորը, որոնց շնորհիվ թուլանում են սոցիալական խմբերի միջև 
ագրեսիվ փոխընկալումների օջախները (ագրեսիայի կենտրոնները), և 
մեղմվում են հակասությունները՝ զվարթություն հաղորդելով ընթերցողին 
կամ հանդիսատեսին: Այս դրամաներում սոցիալական, քաղաքական, 
անգամ պատմական դրդապատճառները կմնան արտարվեստային, եթե 
շրջանցվի արվեստի կարևորագույն սկզբունքներից մեկը՝ սիմվոլացումը, 
հատկապես եթե վերոնշյալ հարցերի քննումը ստանձնել են զանգվա-
ծային հաղորդակցության այլ միջոցները: Հեգնանքի և հումորի շնորհիվ 
չեզոքանում է արտարվեստային խնդրառությունը:  

Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են քաղաքական սատիրիկ դրամա-
ները, որոնք իրենց նկատելի ազդեցությունը ունեին հասարակական 
կարծիքի վրա։ Օրինակ՝ Արիստոֆանեսի «Հեծյալներում» թիրախավոր-
վում էր Կլեոնը, իսկ վերածնության դարաշրջանի երկերից հայտնի է 
Վիլյամ Շեքսպիրի «Ռիչարդ Երկրորդ» (1595) քրոնիկոնը [18] և այլն:  

Քաղաքական դրՔաղաքական դրՔաղաքական դրՔաղաքական դրամա, էպիկական թատրոն, դրամաամա, էպիկական թատրոն, դրամաամա, էպիկական թատրոն, դրամաամա, էպիկական թատրոն, դրամա----պրիտչա, պրիտչա, պրիտչա, պրիտչա,     
թերթթերթթերթթերթ----թատրոններ, քաղաքական սատիրաթատրոններ, քաղաքական սատիրաթատրոններ, քաղաքական սատիրաթատրոններ, քաղաքական սատիրա    

Քաղաքական դրաման ընդլայնում է լսարանը, մասնավորապես, 20-
րդ դարի առաջին կեսին. այն հասարակության ավելի լայն հատվածնե-
րին թատրոն բերելու ձգտում ունի. բուրժուական թատրոնի հանդիսա-
տեսի շրջանակն առավել նեղ էր: Դուրս գալով թատրոնի փակ տարածու-
թյունից՝ հրապարակախոսական դրաման հայտնվում է բաց տարածքնե-
րում՝ շուկաներում, զբոսայգիներում, թանգարանների բակերում, ռեստո-
րաններում և այլն: Հաճախ նաև նատուրալիզմի տարրեր են ներթափան-
ցում այս դրամաների մեջ: Քաղաքական հեգնանքը դինամիկ է դարձնում 
ժանրատեսակը, դառնում է նրա առանցքային համեմունքը՝ աղը: Այս 
առումով Հենրիկ Հովհաննիսյանը գրում է. «Կա մի բան թատրոնում, որ 
երբեք չի հնանում, հավերժական է, ինչպիսին էլ լինի նրա դրսևորման 
կերպը: Դա հեգնանքն է: Դրանով են օտարվում բոլոր տեսակի կրքերը... 
Դրամատուրգիական արժեքները դրանով են կենսունակ ու արդիական 
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բոլոր ժամանակների համար» [3, 36], իսկ ըստ Ֆ. Շլեգելի՝ «հեգնանքն 
արվեստի բարձրակետն է» [19, 3]:        

Քաղաքական դրամաների համատեքստում իրենց ծանրակշիռ դերն 
ունեն Բերթոլդ Բրեխտը [15], Պետեր Վայսը [20] և այլք: Այս դրամաներն 
իրենց մեջ սովորաբար ունենում են սոցիալական շերտ: Քաղաքական 
դրամաներ գրել են նաև շոտլանդացի թատերագիր Ջոն ՄըքԳրեթը [17], 
բազմաթիվ մրցանակների արժանացած անգլիացի դրամատուրգ Սըր 
Արնոլդ Ուեսքերը [21] և այլք:  

20-րդ դարում ստեղծվեցին դրամատուրգիական նոր ձևեր՝ էպիկա-
կան թատրոն, դրամա-պրիտչա, հրապարակախոսական դրամա և այլն, 
կոնֆլիկտի նոր տեսակներ, կերպարաստեղծման նոր սկզբունքներ: 
Թերթ-թատրոնների ի հայտ գալը ևս հրապարակախոսական դրամայի 
դրսևորում է. այս դեպքում փորձ է արվում խաղարկային եղանակով 
լսարանին հաղորդելու հրատապ լուրեր, նորություններ. առաջնությունը 
տրվում է թեմային ու քաղաքացիական տրամադրություններին:  

 Հրապարակախոսական դրամայի բազմաթիվ տարրերով քաղաքա-
կան սատիրա1 է Մաքսուել Անդերսոնի՝ Պուլիցերյան մրցանակի արժա-
նացած, պամֆլետ հիշեցնող «Ձեր երկու տները» [13] պիեսը (1933), որի 
վերնագիրը սերում է Շեքսպիրի կերպարներից մեկի՝ Մերկուցիոյի՝ 
«Ժանտախտը լափի ձեր երկու տներն էլ», արտահայտությունից: 
Մ. Անդերսոնի՝ Սոկրատեսի մասին «Ոտաբոբիկ Աթենքում» [12] պիեսը 
(1951) նույնպես ունի հրապարակախոսական տարրեր:  

1930-ական թվականներին ռուսական դրամատուրգիայում ստեղծ-
վեցին հրապարակախոսական պիեսներ, որոնցում ընդգծվում էր 
դրամայի բարոյա-հասարակական բովանդակությունը. այն լուծում էր իր 
ժամանակների հերոսին գտնելու և նրա միջոցով նոր արժեհամակարգի 
մասին խոսելու խնդիրները, ինչպես նաև բարձրաձայնում էր հեղափո-
խությունների նշանակությունների մասին և այլն: Մասսայական ներգոր-
ծությունը, ագիտացիան և պրոպագանդան դարձան այդօրինակ պիես-
ների նպատակը: Մասսայական տեսարաններով, բազմաթիվ գործող 
անձերով լի այդ դրամաներում անտեսվում էին բեմականության մի շարք 
սկզբունքներ, իսկ ոճը լրագրողական էր (Ն. Պոգոդին՝ «Տեմպ» [9], 1929 թ., 

                                                                 
1 Հրապարակախոսականը և քաղաքականն առնչակից, բայց ոչ նույնական 

հասկացություններ են։ Հրապարակախոսականն ավելի ընդգրկուն է։ Այն կարող է 
լինել նաև ոչ քաղաքական, այնինչ քաղաքականը ենթադրում է հրապարակախո-
սություն։ 
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Վ. Վիշնևսկի՝ «Վերջին որոշիչը» [25], 1930 թ., հակաֆաշիստական 
առաջին պիեսներից՝ «Պայքար արևմուտքում» և այլն):  

Ռուսաստանում հրապարակախոսական պիեսներ գրվեցին հատ-
կապես 1970-ական թվականներին: Այս շրջանում ստեղծված հրապարա-
կախոսական պիեսներում հեղինակի տեսակետն ու դիրքորոշումն 
առավել քան բացահայտ էր, հստակորեն ուրվագծվում էր իդեալը՝ 
սոցիալիզմի համատեքստում պահպանելով բարոյական չափանիշները: 
Խորհրդային շրջանում, արդեն, առաջ էին քաշվում գերիշխող քաղաքա-
կան իդեալներն ու տեսությունները, մարքսիստական գաղափարախո-
սությունը՝ ի նպաստ կոմունիզմի: Հրապարակախոսական դրամայում 
հաճախ թատերագիրը բաց, ճակատային տեքստեր է գրում, բարձրաց-
նում սոցիալական և հասարակական սուր խնդիրներ, պաթետիզմով, 
սարկազմի կամ սատիրայի միջոցով անդրադառնում քաղաքական 
կյանքին: Կան բազմաթիվ հրապարակախոսական (աուդիո) լսաներկա-
յացումներ ևս, որոնցից ամենահայտնիներից Միխայիլ Շատրովի՝ Լենինի 
մասին հրապարակախոսական «Այսպես կհաղթենք» դրամայի մոտիվնե-
րով ստեղծած ներկայացումն է, որը բեմադրվել է ՄԳԱԹ-ում: «Հաղթելու 
մեծ գիտությունը» թատերախոսականում Ն. Պոտապովը նշում է պիեսի 
ժանրի և ոճի հրապարակախոսային լինելու մասին [24]: Մ. Շատրովն 
ինքն է իր պիեսներն անվանել «հրապարակախոսական դրամա» կամ 
«հրապարակախոսական ողբերգություն» [11] («Կապույտ նժույգները 
կարմիր խոտի վրա», 1977 և «Այսպես կհաղթենք», 1981): Հայտնի է նաև 
Վլ. Կիրշոնի «Ռելսերը զնգում են» [5] պիեսը (1928), որը, ըստ 
Պ. Ա. Մարկովի՝ պատումներից տարբերվում է իր կառուցման մեթոդով, 
իսկ կյանքից ամենատիպական պատկերներ ընտրած հեղինակի՝ 
Կիրշոնի մասին նշում է. «Կիրշոնը կարողանում է ստիպել մարդկանց 
հավատալ պատկերված իրադարձություններին» [6, 230]:  

Հրապարակախոսական դրամաներում Պ. Ա. Մարկովը տեսնում է 
արժեքների վերագնահատություն. «Մեկնաբանության պահը հատկապես 
կարևոր է հրապարակախոսական պիեսների առնչությամբ, քանի որ 
որոշիչ են դառնում ժամանակակից կյանքի խնդիրները։ Հրապարակա-
խոսական կատակերգությունը կամ դրաման մշտապես կյանքի մեկնա-
բանությունն է: Ինչպես ցանկացած մեկնաբանություն, դրանք ևս թելադ-
րում են իրականության գեղարվեստական վերափոխումը։ Լուսանկար-
չությունը գաղափարական դրամայի ամենավատ թշնամին է... Նայելով 
ժամանակակից կյանքի խնդիրներին՝ հանդիսատեսը ցանկանում է 
ներթափանցել դրանց էության մեջ» [6, 228]:        
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ԱգիտպրոպԱգիտպրոպԱգիտպրոպԱգիտպրոպ    
«Ագիտացիա» և «պրոպագանդա» բառերից ստեղծված ագիտպրոպը 

նույնպես կրում է հրապարակախոսական ժանրի հատկանիշներ, 
սկզբնավորվել է, մասնավորապես, 1917 թվականին Ռուսաստանում, 
Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունից հետո, իսկ 1919 թվականից հետո 
տարածում է գտել նաև Գերմանիայում: Ագիտացիայի միջոցով, որը 
հիմնականում հրապարակախոսական բնույթի էր, հեղինակները փոր-
ձում էին ներազդել հասարակական կարծիքի վրա, սոցիումին տրամա-
դրում էին դեմ կամ կողմ լինել այս կամ այն սոցիալ-քաղաքական 
հարցին, իսկ պրոպագանդայի միջոցով գաղափարապես աջակցում էին 
կառավարությանը կամ որևէ քաղաքական գործչի: Ագիտպրոպի խնդիրը 
թատերականացված եղանակներով գեղարվեստական ներգործությունն 
էր: Տեքստերը դյուրամարս էին, երբեմն՝ պարզունակ, մատչելի հասարա-
կության գրեթե բոլոր շերտերի համար, ասելիքը ճակատային էր:  

Հայ դրամատուրգիայում ագիտպրոպի արտահայտություն է Եղիշե 
Չարենցի «Կապկազ (թամաշա)» ստեղծագործությունը [4, 55-91]: 

 
Ըստ Պատրիս Պավի՝ ագիտպրոպը «ագիտացիոն խաղ է թատրոնի 

հետ» կամ «տեղեկատվություն՝ ուժեղացված բեմական էֆեկտներով». 
««Ագիտպրոպը» հայտնվեց հանկարծակի, սուր քաղաքական ճգնաժամի 
պահին, երբ պարզ դարձավ, որ հումանիստական և «բուրժուական» 
ժառանգությունը անպիտան է և հնացած. այն հեռանում է ասպարեզից 
իրավիճակի կայունանալուց անմիջապես հետո (ֆաշիզմի, ստալինիզմի, 
բայց նաև ազատական համակարգի պայմաններում, բոլոր հարվածներին 
դիմանալու միջոցով), երբ իշխանությունն այլևս չի հանդուրժում այլախո-
հությունը։ Մյուս կողմից, հենց ասելիքը կորցնում է իր արդիականու-
թյունը, ագիտպրոպը հակվում է ուսանելիության. նրա համակարգվածու-
թյունն ու մանիքեիզմը2, փոխանակ օգնելու հասարակությանը գաղափա-
րապես աճելու, ժպիտ են առաջացնում» [8, 344-345]:  

Դոկումենտալ դրամաԴոկումենտալ դրամաԴոկումենտալ դրամաԴոկումենտալ դրամա    
Դոկումենտալ դրամայում վավերագրական նյութի օգտագործմամբ և 

օգնությամբ շեշտվում են փաստերը: Այն իր մեջ կարող է ունենալ հրա-
պարակախոսական թանձր շերտ, ներառել փաստական նյութեր իրակա-
նությունից (օրինակ՝ ֆաշիզմի, համաշխարհային պատերազմի հան-

                                                                 
2 Արևելքում ու Արևմուտքում տարածված փիլոսոփայական ու կրոնական 

դոկտրին:    
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ցանքների մասին և այլն), և ակնհայտորեն արտահայտել հեղինակի 
դիրքորոշումը, տեսակետը: Թե՛ հրապարակախոսական, թե՛ դոկումեն-
տալ դրամաներում, կարևոր և արդիական են փաստերի իսկությունն ու 
դրանց մասին տեղեկատվությունը, սակայն առաջնայինը դրանցում հար-
ցերի մեկնաբանությունը, քննումը և էմոցիոնալ գնահատականն է:  

Հայ դրամատուրգիան հարուստ չէ հրապարակախոսական դրամա-
ներով: Խորհրդային շրջանում գրվել են պիեսներ, որոնք հարուստ էին 
կոմունիստական գաղափարախոսությամբ, բեմադրվում էին, հայտնվում 
էին խաղացանկերում և ունեին պարտադիր ծրագրային նշանակություն:  

Կան վավերագրական բնույթով հրապարակախոսական դրամաներ, 
որոնք կարող են նաև պատմական հենք ունենալ, մինչդեռ ամեն պատ-
մական դրամա չէ, որ կարող է լինել հրապարակախոսական կամ 
պարունակել հրապարակախոսական տարրեր: 

Այս տեսանկյունից ուշագրավ է Պերճ Զեյթունցյանի «Ոտքի՛, դատա-
րանն է գալիս» պատմական դրաման, որում նկատելի են հրապարակա-
խոսական տարրեր և հատկանիշներ՝ «Նիմայեր - Թուրք ժողովուրդը 
պատասխանատու չէ ո՛չ պատերազմի, ո՛չ էլ ջարդերի համար, ինչպես և 
պատասխանատու չէ գերմանացի ժողովուրդը։ Ժողովուրդներն ավելի 
բարձր են կանգնած կառավարություններից։ Իսկ Թալեաթ փաշան խնդրո 
առարկա է դարձել ոչ թե պատերազմ հայտարարելու, այլ հայերին տեղա-
հանելու ու կոտորելու համար։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է 
այս խնդրի մեջ քաղաքականություն խառնել։ Ստորության այս թագավո-
րության մեջ փոշիանում է ամեն տեսակի քաղաքականություն» [1, 69]։ 
Զեյթունցյանի վերոնշյալ պիեսում առկա հրապարակախոսական տար-
րերին իր մի հոդվածում անդրադառնում է Սառա Նալբանդյանը. «Ստեղ-
ծագործության մեջ ոչ միայն հստակ զգացվում է հեղինակի դիրքորո-
շումը, որն արդեն իսկ անցանկալի է վավերագրական ժանրում, երկար 
երկխոսություններն այստեղ երբեմն հրապարակախոսական տեքստի 
տեսք են ընդունում, ընդ որում, տողարանքներում պարզ կարդացվում են 
գրողի մեկնաբանությունները» [7, 579]։  

Հրապարակախոսական տարրեր պարունակելու տեսանկյունից 
ուշագրավ է նաև Սամվել Խալաթյանի «Արտավազք հինգաստղանի» 
ֆարսը, որում Արտավազդ արքայի մենախոսության միջոցով, դառը, հեգ-
նական, ողբերգական շնչով, հեղինակը բարձրաձայնում է երկիրը 
անդունդի եզրին հասցնելու հիմնախնդիրները. «Դուք չգիտեք՝ ո՞վ եք դուք 
և արտե՞ղ եք դուք… Շրջեցի ձեր հայոց մայրաքաղաք Երևանում և 
անհասկանալի աշխարհներ տեսա՝ «Ձկների աշխարհ», «Մարմարի 
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աշխարհ», «Կոշիկի աշխարհ», «Ներկերի աշխարհ», «Կահույքի 
աշխարհ»… Ես հարցրի՝ որտե՞ղ է հայոց աշխարհը… Եվ ի՞նչ իմացա, օ՜ 
Արամազդ, ի՛նչ իմացա… Պարզվեց, որ ամբողջ Հայոց աշխարհը տեղա-
վորել եք մեկ քաղաքի մեջ՝ Զեյթունը, Արեշը, Կիլիկիան, Մարաշը, Արաբ-
կիրը… Ինչպիսի դժբախտություն: Մի՞թե ես այսպիսի երկիր եմ թողել 
ձեզ…» [2, 202]: 

Տրիբունալային դրամաՏրիբունալային դրամաՏրիբունալային դրամաՏրիբունալային դրամա    
Հրապարակախոսական դրամայի տարրեր և հատկանիշներ ունեն 

նաև, այսպես կոչված, տրիբունալային դրամաներըտրիբունալային դրամաներըտրիբունալային դրամաներըտրիբունալային դրամաները,,,, որոնք վավերագրա-
կանության տիրույթում են: Տրիբունալային դրամաներում գրեթե միշտ 
առկա են հրապարակախոսական հատկանիշները և առանցքային նշա-
նակություն ունեն արձանագրությունները և փաստաթղթերը: Այդօրինակ 
գործերից հայտնի է Է. Պիսկատորի «Ի հեճուկս ամենի» երկը (“Trotz 
Alledem”), որը չի հրատարակվել, չի պահպանվել հեղինակի ձեռագիրը, 
սակայն հաճախ է անդրադարձ կատարվել այս դոկումենտալ դրամային, 
նրա կառուցվածքին [16]: Այս առիթով Սառա Նալբանդյանը գրում է. «Ի 

տարբերություն Պիսկատորի պիեսի, որը ստեղծվել է իրական ելույթ-
ների, թերթերից վերցված հատվածների և հրապարակախոսական այլ 
նյութերի հիման վրա, տրիբունալային դրամայում օգտագործվում են նաև 
դատական արձանագրություններ, բայց դրանք միավորված են կազմման 
կամ խմբագրման մեթոդով. դրամատիկ տեխնիկա, որը գրեթե աներևա-
կայելի էր մինչև 20-րդ դարը: Իր մաքուր ձևով տրիբունալային դրաման 
ենթադրում է միայն արձանագրության խմբագրում և բացառում է այլ 
փաստաթղթերի օգտագործումն այնպես, ինչպես սովորական տեխնի-
կայի օգտագործումը (տեսարաններ ավելացնելը, երկխոսություններ 
կազմելը)» [7, 577]:  

 21-րդ դարում ևս գրվել են այս ժանրատեսակին պատկանող գործեր. 
շվեդ ճանաչված դրամատուրգ Լարս Նուրենի «Ի հիշատակ Աննա 
Պոլիտկովսկայայի» [27] պիեսը նույնպես հրապարակախոսական էր 
(2007):  

Stand UpStand UpStand UpStand Up    կոմեդիակոմեդիակոմեդիակոմեդիա    
Հրապարակախոսական դրամայի յուրօրինակ արդի ձևերից մեկն էլ 

Stand Up    կոմեդիան է, որտեղ հիմնականում երգիծանքի միջոցով բացա-
հայտում է հասարակական, սոցիալական և քաղաքական ամենահրա-
տապ խնդիրները: Եթե դասական դրամաներում հեղինակի դիրքորո-
շումը և տեսակետը հստակորեն չեն երևում, ապա Stand-up-ի տեքստե-
րում դրանք ավելի քան պարզորոշ են: Stand Up կոմեդիայի արմատները 
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գալիս են դեռևս անտիկ շրջանից, սկզբնավորվել են բուռլեսկից, վոդևիլից 
և իրենց ամբողջական արտահայտությունն են գտել դեռևս 1970-ական 
թվականներին, մասնավորապես, ԱՄՆ-ում:  

20-րդ դարի առաջին կեսին, հատուկ այս ժանրի համար գրվեցին 
առանձին տեքստեր: Ամերիկացի նշանավոր գրող Մարկ Տվենը համար-
վում է Stand-up-ի սկզբնավորողներից: Իր հրապարակային ելույթների 
ժամանակ նա, որպես երգիծական մենախոսություն, ընթերցում էր իր 
տեքստերից, թեև նրա ժամանակներում ժանրը, որպես այդպիսին, դեռևս 
ձևավորված չէր: Երգիծական այդօրինակ մենախոսություններից մեկի 
ժամանակ Մարկ Տվենը կարդում է «Սենդվիչ կղզիների մեր ընկեր վայրե-
նիները» (1866) գործը [23]:  

Stand Up կոմեդիաներն ունեն իրենց ենթաժանրերը՝ ուղղված 
հատուկ լսարաններին: Հիմնականում գործող անձը երգիծական մենա-
խոսության ներքին հաղորդագրությունը փոխանցողն է, որ ուղիղ դիմում 
է հանդիսատեսին: Ներկայացման ժամանակ հաճախ դերասանը կարող է 
նաև ստեղծաբանել՝ ինտերակտիվ փոխադարձ շփումներ ունենալով 
հանդիսատեսի հետ: Այս շոուները կարող են անցկացվել ամենատարբեր 
վայրերում՝ թատրոններում, հրապարակներում, ակումբներում և այլն: 
Այս համատեքստում՝ հայտնի են հատկապես ճապոնական մենզեյը3 
(ManzaiManzaiManzaiManzai (漫才), իտալական մաչիետտան4 և այլն: Հրապարակախոսական 
տարրերով գրական հենք ունեցող ինքնաստեղծվող պերֆորմանսներ 
նույնպես կարող են ձևավորվել Stand-up ելույթների ժամանակ:  

Հաճախ բեմադրվում են նաև սոցիալ-հրապարակախոսական դրա-
մաներ, որոնցում, ինչպես Պավի Պատրիսի «Հարված» [8] ներկայացման 
մեջ, առանձնանում են ժողովրդական լայն զանգվածներին հուզող բազ-
մաթիվ հիմնախնդիրներով թեմաները՝ էկոլոգիական աղետներ, արհես-
տական ինտելեկտ, չիպավորում, սոցիալական ճգնաժամեր, գործադուլ-
ներ, սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական համակարգերում առկա 
անարդարություններ, բախումը դրանց հետ, աշխարհաքաղաքական 
տեղաշարժեր, գործադուլներ, քաղաքական գործիչների վրա ազդելու 
գործողություններ, և այլ երևույթներ:  

                                                                 
3 Մենզեյը սովորաբար ունենում է երկու կերպար, որոնք իրար չեն հասկա-

նում, իսկ թյուրըմբռնումը դառնում է զավեշտալի:    
4 Մաչիետտան իտալական կոմեդիայի տեսակ էր, որը բաղկացած էր մենախո-

սություններից՝ լի չափազանցություններով, սատիրիկ տարրերով (ուշ 1800-
ականներից մինչև 1900-ականների երկրորդ կեսը):    
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21-րդ դարի համաշխարհային գրականությունը հարուստ է երկերով, 
որոնց հիմքում ժանրային փոխներթափանցումներն են: Ու թեպետ հրա-
պարակախոսական դրաման բնույթով առանձնանում է մյուս ժանրատե-
սակներից, այնուամենայնիվ, փոխկապակցված է սոցիալական դրամայի 
հետ, որն անդրադառնում է հեղափոխությունների համակարգային 
փոփոխություններին և գեղարվեստական փոխակերպումներով տրվող 
պատերազմների թեմաներին: Այս համատեքստում՝ ամերիկացի նշանա-
վոր դրամատուրգ Էլմեր Ռայսը, որ «Կենդանի լրագիր» թատրոնի ջատա-
գովներից էր, դրաման համարում էր հասարակության մեջ սոցիալական    
փոփոխության գործիք [22]:     

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Հրապարակախոսության միջոցով բարձրաձայնվում են հասարակա-

կան-քաղաքական կարևոր նշանակություն ունեցող տարբեր խնդիրներ։ 
Հրապարակախոսությունը կարող է դրսևորվել և՛ լրագրության, և՛ 
գեղարվեստական գրականության, և՛ կերպարվեստի, և՛ թատրոնի ու 
կինոյի տիրույթներում։ 

Հրապարակախոսական ժանրը հասարակական-քաղաքական և 
գիտական-փիլիսոփայական խնդիրներին գրականության տիրույթում 
հաղորդում է որոշակի հուզականություն, որի հիմքում հեղինակ-քաղա-
քացու մտահոգությունն է։ 

Որպես առանձին ժանր՝ այն հանդես է եկել հատկապես քաղա-
քական կյանքի վայրիվերումների, նախահեղափոխության և հեղափո-
խության շրջաններում (օրինակ՝ 1917-19 թթ.):  

Հրապարակախոսական թանձր շերտ կամ տարրեր ունեն քաղաքա-
կան դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, stand-up կոմեդիան, սոցիա-
լական դրաման և այլն: Հրապարակախոսական դրաման փոխկապակց-
ված է սոցիալական դրամայի հետ. այն անդրադառնում է սոցիալ-հասա-
րակական համակարգային փոփոխություններին, պատերազմներին, 
հեղափոխություններին:  

21-րդ դարում հրապարակախոսական դրամայի ժանրատեսակ-
ներից ակտիվ է հատկապես դոկուդրաման, հրապարակախոսական 
տարրեր կան Stand-up երգիծական մենաներկայացումներում:  

Սույն հոդվածում պատմահամեմատական և նկարագրական 
մեթոդների օգնությամբ ներկայացրել ենք հրապարակախոսական դրա-
մայի ծագման և զարգացման պատմությունը, հրապարակախոսական 
տարրերի և հատկանիշների դրսևորումները այլ ժանրատեսակներում՝ 
քաղաքական դրամա, ագիտպրոպ, դոկուդրամա, stand-up կոմեդիա, 
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սոցիալական դրամա։ Ընդհանրացրել ենք հրապարակախոսական դրա-
մայի բովանդակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները։ 
Հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել պատմական, հասարակական-
քաղաքական այն իրադարձություններին, որոնք նպաստել են ժանրատե-
սակի ձևավորմանը և զարգացմանը։ Անդրադարձել ենք նաև ժանրատե-
սակի գլխավոր գեղարվեստական հնարքներին՝ հեգնանքին և հումորին, 
որոնց շնորհիվ թուլանում են ագրեսիայի կենտրոնները՝ զվարթություն 
հաղորդելով ընթերցողին կամ հանդիսատեսին։ 
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 Публицистика – тип общественно-политической литературы, в 
которой поднимаются те актуальные жизненные события и вопросы, 
которые могут повлиять на общественное мнение. Публицистика харак-
терна для журналистики, художественной литературы, театра, кино и 
изобразительного искусства. Публицистическая драма выражает общест-
венные настроения, суматоху общественной жизни, неурегулированность 
отношений человека и общества. Как отдельный жанр он возник особенно 
в периоды политических потрясений в предреволюционный и револю-
ционный период.  

В 1930-е годы в русской драматургии было написано несколько 
публицистических пьес, где главным было использование социально-
нравственного содержания драмы: она перед собой поставила задачу найти 
героя своего времени, и через него рассказать о новой системе ценностей, 
например, о значении революций и т.д. 

Политическая драма, агитпроп, докудрама, стендап-комедия, 
социальная драма и т.п. имеют толстый слой или элементы публицистики. 
Публицистическая драма переплетается с социальной драмой, она 
обращается к институциональным изменениям, войнам, революциям. 
Особенно в публицистических пьесах наиболее ярко выражаются общест-
венные настроения, отражаются перипетии общественной жизни, 
включаются неустоявшиеся общественно-человеческие отношения, 
сигналы социальной действительности времени. В данной статье с 
помощью историко-сравнительного метода представлена история возник-
новения и развития публицистической драмы, проявления элементов пуб-
лицистики в других жанрах. Мы обобщили содержательно-структурные 
особенности публицистической драмы. Особое внимание было уделено 
историческим, общественно-политическим событиям, которые способст-
вовали становлению и развитию жанра. Мы коснулись основных художест-
венных приемов жанра - иронии и юмора, благодаря которым ослабляются 
очаги агрессии, доставляя радость читателю или зрителю. 
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 Publicistic drama expresses the public moods, the collapses of public life, 
unregulated human and social relations. As a separate genre it has appeared 
especially in the periods of political upheavals, pre-revolution and revolution. 
Political drama, agitprop, docudrama, stand-up comedy, social drama, etc. have 
heavy layers or elements of public discourse. Publicistic drama is intertwined 
with social drama. It addresses institutional change, wars, revolutions. In the 
21st century, the genre of publicistic drama continues to be active especially the 
docudrama. There are publicistic elements in stand-up comedies and plays of 
various genres. 

Publicity is a type of socio-political literature that raises current life events 
and issues that may influence public opinion. Especially in public discourse 
plays, the public moods are most vividly expressed, the ups and downs of public 
life are reflected, the unsettled human-society relations, and the signals of the 
social reality of the time are included. In this article, with the help of the 
historical-comparative method, we have presented the history of the origin and 
development of public discourse drama, the manifestation of elements of public 
discourse in other genres. We have paid special attention to the historical, and 
socio-political events that have contributed to the formation and development 
of the genre. We have referred to the main artistic techniques of the genre – 
irony, and humor, due to which the centers of aggression are weakened, giving 
joy to the reader or the audience. 

    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    01.04.01.04.01.04.01.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    12.0.5.12.0.5.12.0.5.12.0.5.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրութութութությանյանյանյան    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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