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ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
Փիլ. գիտ. դոկտոր

ԿՈՒԼՏՈՒՐՈԳԵՆԵԶԸ ԿԱՆՏԻ ԷՍԹԵՏԻԿԱԿԱՆ 
ՀԱՅԱՑՔՆԵՐՈՒՄ 

Արվեստի տարբերակման ընթացքը* 

Բանալի բառեր - Մ. Կագան, Է. Կանտ, Ա. Բաումգարտեն, 
արվեստ-1, արվեստ-2, արվեստի դիխոտոմիա, կուլտու րո-
գենեզ, արվեստի ձևաբանություն, գեղեցիկ արվեստ, մուսա, 
միստերիա։

Մուտք

Ներկայումս լավ հայտնի է և գործնականորեն ընդունված, որ նախ-
նադարյան մշակույթը ուներ սինկրետիկ բնույթ, որտեղ անխզելի միաս-
նության մեջ գոյակցում էին արվեստի՝ ոչ միայն հետագայում առաջացած 
ինքնուրույն տեսակների սաղմերը (պարը, երգեցողությունը, պոեզիան, 
թա տերականացված գործողությունները և այլն), այլև բարոյականությունը, 
մոգությունը, կրոնական հավատալիքները, կենցաղը և այլն: 

Մինչև մեր օրերը հասած պալեոլիթյան արվեստի ստեղծագոր ծու թյուն -
ները՝ ժայռապատկերները, մարդկանց ու կենդանիների քանդակ ները, 
ակնհայտորեն ունեն ծիսական-մոգական բնույթ՝ չնայած գեղա գի տական 
սկիզբը նրանց մեջ նույնպես առկա է: Այն ժամանակ մարդկային հասա-
րակարգում գոյություն ունեցող աշխատանքի բաժանումը սկզբուն քորեն 
զգալի չէր և կապված էր հիմնականում կենսաբանական (տարի քա  յին և 
սեռային) գործոնների հետ: Նեոլիթյան դարաշրջանի հեղա փո խու  թյունը՝ 
անցումը արտադրողական տնտեսության, խթանեց աշխա տան քի առաջին 
բաժանումները. նախ՝ հողագործության անջատումը ա  նաս  նապահու թյու-
նից, այնուհետև՝ արհեստի առանձնացումը որպես մաս նագի տա  կան գոր-
ծու նեության ինքնուրույն բնագավառ, և վերջապես՝ քա ղա քակրթության 
սաղմն ավորման փուլում մտավոր աշխա տան քի  բա  ժա  նումը ֆիզիկական 
աշխատանքից:

Սրա հետ կապված են մեր վերլուծության համար կարևոր երկու գոր-

* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 15.08.2016։
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ծոն. առաջին պրոֆեսիոնալների՝ արվեստագետների, արվեստի գործեր 
կեր տողների հայտնվելը (հատկապես առանձնացնենք բառի հետ աշխա-
տող պրոֆեսիոնալներին, որոնք արարել են բացառապես մտավոր աշ-
խա տանքի ոլորտում) և արվեստի առանձին տեսակների աստիճանական 
բաժանումը հարաբերականորեն ինքնուրույն ճյուղերի։

Ինչպես նշել են բազմաթիվ հետազոտողներ (Ա. Լոսևը, Ս. Շևիրևը, Ն. 
Մառը, Մ. Կագանը և ուրիշներ), հին քաղաքակրթությունների դարա-
շրջա նում մարդիկ սկզբունքային տարբերություն չէին տեսնում արվեստի, 
արհեստի և գիտելիքի միջև: Մասնավորապես «տեխնե» բառը, որով հին 
հունարենում նկատի ունեին արվեստը, նաև գործածվում էր «փորձը և 
գիտելիքը միավորող» ամեն մի հմտություն ցույց տալու համար, այլ ոչ թե 
զուտ գեղարվեստական նշանակությամբ, և այդ պատճառով էլ թե՛ ռապ-
սոդը և թե՛ դարբինը զբաղվում էին «տեխնե»-ով: 

Այս մասին, վկայում է նաև այն, որ վաղ շրջանում հունական առաս պե-
լաբանության մեջ կար ընդամենը մեկ մուսա, որը հովանավորում էր այդ 
ամբողջ գործունեության բնագավառը: Ընդ որում՝ հիշեցնենք, որ «մու սա» 
եզրույթը ծագում է «մտածող» բառից: Եվ այստեղ տեղին է ընդ գծել, որ 
«փորձը և գիտելիքը միավորող» հմտությունը այն դարաշրջանի մարդկանց 
գիտակցության մեջ կապվում էր նաև աստվածային հովա նա վո րության և 
ոգեշնչման հետ: Ոչ միայն բանաստեղծների՝ «սրբազան խեն  թերի» մասին 
է ասվել, որ նրանք արարում են աստվածային ոգեշնչ ման պահին, այլ նաև 
մարդու ստեղծարար ողջ գործունեությունը, որը հրա շալի արդյունք է 
տվել, գնահատվել է միևնույն ձևով: Այդ պատճառով արվեստի ոլորտի 
գոր ծունեությունը պետք է հարաբերակցել ոչ միայն արհեստի և գիտության, 
այլև սրբազան-պաշտամունքային գործունեու թյան հետ, առավել ևս, որ 
արվեստի ստեղծագործությունների մեծ մասը «կյանքի էր կոչվել» հենց 
սրբազան պաշտամունքի շրջանակներում՝ լի նե լով ծիսակատարության 
բաղադրիչը կամ այն ձևավորող տարրերից մեկը: 

1.Արվեստի բաժանումը մինչև Կանտի ժամանակները
ա) Արվեստի սահմանները Հին աշխարհում

Խոսելով Հին աշխարհի մշակույթի մասին, անհրաժեշտ է մատնացույց 
անել արվեստի՝ հասարակական կյանքում իրականացնող ամենատարբեր 
գործառույթները՝ ոչ միայն գեղագիտական, այլև դաստիարակչական, գա -
ղա փարախոսական և այլն: Անտիկ բազմաթիվ հեղինակներ (օրինակ՝ Պլու-
 տարքոսը) ընդգծում էին երաժշտության և պոեզիայի դերը դաստիա-
րակության ընթացքում: Պատահական չէ, որ Պլատոնը ևս իդեալական պե-
տության իր գաղափարում այդ հարցին մեծ ուշադրություն է հատ կաց նում՝ 
արգելելով բանաստեղծական և երաժշտական «ոչ համարժեք» ստեղ  ծա-
գործությունները, և անգամ պահանջում է դրանց հեղինակներին վտա րել 
պետությունից: Արվեստի այսքան գործառույթ ունենալը ևս չնպաս  տեց, որ 
արվեստը գիտակցվի որպես մշակույթի յուրահատուկ ձև: Այ նուա մե նայնիվ, 
այս ժամանակաշրջանում ծավալվում է արվեստի ա ռանձ  նացման գործըն-
թացը (դա մենք բացահայտ տեսնում ենք մերօրյա դիտանկյունից), և տեղի 
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ՀԻ
Մ

Ն
ԱՔ

Ա
Ր
Ե
Րէ ունենում նրա ակնառու ներքին տրոհումը:

Այս գործընթացների երևան գալով՝ Հին հունական առասպելներում 
առերեսվում ենք մուսաներին և մասնավորապես նրանց քանակի աճի 
բա ցառիկ երևույթին:

Ըստ Պավսանիասի տեղեկության՝ մուսաներն արդեն երեքն էին՝ Մե-
լե տան («փորձառություն»), Մնեման («հիշողություն») և Այոդան («երգ»): 
Բնո րոշ է, որ նրանցից միայն մեկը՝ Այոդան է մեր պատկերացմամբ ար-
վեստի որոշակի տեսակի հովանավոր, մինչդեռ «փորձառությունը» և «հի-
շողությունը» ավելի շատ կապված են «տեխնե»-ի յուրաքանչյուր տեսակի 
հմտության հետ: Սակայն ինչպես հաղորդում է նույն Պավսանիասը, ա վե-
լի ուշ մուսաները դառնում են ինը (այդ մասին վկայում են նաև Հե սիո դո-
սը իր «Թեոգոնիայում» և Ապոլլոդորոսը «Դիցաբանական գրա դա րա-
նում»), և Ապոլլոնը ստանում է նոր` Մուսագետի (մուսաների առաջնորդ) 
կո չում: Սակայն դրա հետ մեկտեղ ստեղծվող համակարգը` «արվեստի 
դի ցաբանական կառուցվածքը», ինչպես այն հաջողությամբ անվանել է 
Կա գանը, զգալիորեն տարբերվում էր ժամանակակից սահմանումից: 

Դիտարկելով ինը մուսաների գործունեության ոլորտները` մենք նախևա-
ռաջ այնտեղ գտնում ենք միայն մուսայական արվեստներ, որոնք կապ ված 
են երաժշտությանը, պարին և բառ-պոեզիային (Կալլիոպե՝ էպոս, Եվտերպե՝ 
քնարերգություն, Մելպոմենե՝ ողբերգություն, Թալիա՝ կատա կերգություն և 
գյուղական պոեզիա, Էրատո՝ էրոտիկ պոեզիա և դիմախաղ, Պոլիհիմինա՝ 
օրհներգեր, Տերփսիքորա՝ պար), այսինքն՝ այս տեղ չկան մու սաներ, որոնք 
տնօրինում են կերպարվեստը և ճար տա րապետությունը: Այս պիսով, տեղի է 
ունենում արվեստների տարբերակում մուսայականի և ոչ մուսայականի 
(պլաստիկ, մեխանիկական և այլն): Մյուս կողմից` մնաց յալ երկու մուսաներն 
էլ` Կլիոն և Ուրանիան, հո վա նա վորում են պատմու թյունը և աստղագիտու-
թյունը, այսինքն` այն ոլորտ ները, որոնք մենք այսօր հատկացնում ենք ոչ թե 
արվեստին, այլ գիտու թյանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ նրանց և մյուսների 
միջև սահմանը այն ժամանակներում դեռևս պար զո րոշ չէր: Հետաքրքիր է և 
այն, որ առանձին մուսա` որպես «միայն երաժշ տության» հովանավոր 
(տվյալ դեպքում պետք է նկատի ունենալ գոր ծի քային երաժշտությունը), 
Հին Հունաստանը չու ներ: Հնարավոր է այն պատ ճառով, որ երաժշտությունը 
հին հույների գի տակցության մեջ չափազանց սերտ և անխզելիորեն կապ-
ված էր ար վեստի այլ տեսակների հետ` գոյակ ցելով նրանց հետ համադրու-
թյան մեջ (երգչախումբը` որպես երաժշ տու թյան, պարի և երգեցողության 
միաս նու թյուն): Այդ դրույթի օգտին է խո սում նաև այն, որ «երաժշտություն» 
եզ րույթը առաջացել է բոլոր մուսա ների ընդհանուր հավաքական անունից:

Հատկանշական է, որ տարբեր ժողովուրդների (հին հույների, սլա վոն-
ների, չի նացիների և այլն) դիցաբանության էվոլյուցիայի վերլուծությունը 
որո շակի չափով հնարավորություն է տալիս հետևել մարդկային գոր ծու-
նեության բնա գավառների բաժանման նմանատիպ գործընթացներին։ 
Իսկ դա նշա նակում է, որ այն ծավալվել է ոչ միայն հին հունական մշա-
կույ թում, այլև մշակույթի զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունն է:

Մուսայական արվեստներին, այսինքն` նրանց, որոնք ունեն հովանավոր 
մուսաներ, բնութագրող կարևորագույն հատկանիշը այն է, որ նրանք 
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կապ  ված են բառի, խոսքի, հնչյունի (պարը ներառվում է երաժշտության 
մեջ), այլ ոչ թե առարկայական-պրակտիկ գործունեության հետ։ Այստեղից 
էլ` բացառումը տվյալ շարքի մեջ գեղանկարչության, քանդակագործության, 
ճարտարապետության, դեկորատիվ-կիրառական արվեստների, որոնք 
դե ռևս արտահայտվում են արհեստների հետ անտրոհելի միասնության 
մեջ (հիշենք, օրինակ, որ Սոկրատեսը եղել է քանդակագործ-որմնադիր): 
Դա վկայում է այն մասին, որ ինտելեկտուալ, մտավոր գործունեությունը 
տվյալ շրջանում ոչ միայն գիտակցաբար հակադրվում է ֆիզիկական աշ-
խա տանքին, այլև նրանից բարձր է դասվում: Եվ այդ վերաբերմունքը շա-
րունակվում է մինչև Անտիկ դարաշրջանի վերջը:

Նկատենք նաև, որ մուսայական արվեստներում սինկրետիզմը տա կա-
վին պահպանում է իր խորը արմատները. «երգչախումբը» երաժշտության, 
պարի և երգեցողության միասնությունն է, կատակերգությունը և ողբեր-
գությունը ներառում են թե՛ երաժշտական, թե՛ պարային տարրեր և այլն:

Այս առումով հետաքրքիր է նշել, որ Պավսանիասի ցանկում որոշ մու-
սաներ հովանավորում են միանգամից երկու արվեստ. օրինակ` կատա-
կեր գության և գյուղական պոեզիայի միջև տարբերությունը արդեն գի-
տակցվում է, սակայն նրանց միասնությունը դեռևս պահպանվում է նույն 
մուսայի` Թալիայի ղեկավարման շնորհիվ: Այդպես է նաև Էրատոյի դեպ-
քում:

Այսպիսով, այդ ժամանակաշրջանում գոյություն ուներ հետևյալ դա-
սա կարգումը.

Արվեստ = «գիտելիքները և հմտությունները» 
միավորող մարդկային գործունեություն 

Մտավոր
Մուսայական արվեստներ և գիտություն

Ֆիզիկական
Արհեստ, պլաստիկ արվեստներ, 

ճարտարա պե տություն, դեկորատիվ-
կիրառական արվեստ

Ձգտելով ժամանակակից մարդու տեսանկյունից ըմբռնել այնպիսի 
տարօրինակ մի երևույթ, ինչպիսին գիտությունների (աստղագիտության 
և պատմության) ընդգրկումն է արվեստների ցանկի մեջ, ըստ մեր տե սա-
կետի` ուզում ենք նշել հետևյալ կարևոր հանգամանքները։

Առաջին` բոլոր գիտելիքները այն ժամանակներում ունեին բացառա-
պես խոսքային արտահայտություն («բանաձևերի և գրաֆիկայի լեզվով» 
գիտությունը կխոսի միայն Նոր ժամանակներում), իսկ դա, բնականաբար, 
գիտությունը մերձեցնում էր մուսայական այնպիսի արվեստի, ինչպիսին 
պոեզիան է:

Երկրորդ` հիշենք, որ հունական գիտության և փիլիսոփայության զար-
գացման վաղ շրջանում գիտական աշխատանքները ստեղծվում էին պոե-
մի ձևով (ռիթմավորված տեքստով, ինչպես այդ շրջանի մնացած ողջ պոե-
զիան), ինչն էլ բնական հիմքեր էր տալիս, որ դրանք վերագրվեն պոե-
զիային, իհարկե, հաշվի առնելով բովանդակությունը՝ հատուկ տե սակի 
պոե զիայի: Զարմանք է պատճառում այն, թե ինչու որոշ մուսաների բաժին 
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Րընկան հենց պատմությունը1 և աստղագիտությունը, այլ ոչ, ասենք, ֆիզի-

կան (բնության ուսմունքը) և մաթեմատիկան, սակայն այդ հարցին դժվար 
թե երբևէ պատասխան գտնվի:

Եվ երրորդ` հիշենք, որ հանրահայտ խաղերում (օլիմպիական, իսթ-
միա կան խաղերը և այլն) մրցում էին ոչ միայն մարզիկները, այլև բա նաս-
տեղծները և գիտնականները, որոնք այնտեղ կարդում էին իրենց գոր-
ծերը: Եվ այս առումով արվեստը և գիտությունը` որպես անտիկ մշա կույ -
թի կրողներ, կրկին պատկերվում են որպես մերձավորներ: Եվ վեր ջա պես, 
պատմության ընդգրկվելը արվեստների ցանկում բա ցատր վում է ևս մի 
հանգամանքով. պատահական չէ, որ Կլիո նշանակում է «փառք պար-
գևող», իսկ փառքը հունական մշակույթի զարգացման ավելի վաղ շրջա-
նում շնորհվում էր գովաբանական բանաստեղծություններով ու երգերով, 
և Կլիոյի` պատմության մուսայի վերածվելը վկայում է այդ դա րաշրջանի 
գիտակցության մեջ կատարվող որոշակի տեղաշարժի մասին:

Եթե մուսայական արվեստները և գիտությունները բավականին հստակ 
բաժանվում են իննի, ապա ֆիզիկական աշխատանքի ոլորտում տե սական 
մակարդակով հետագա բաժանումներ չեն իրականանում: Այս առիթով 
տեղին է հիշել Լոսևի եզրակացությունը, որ Հոմերոսը չգիտի ո՛չ քան-
դակագործություն, ո՛չ գեղանկարչություն` որպես ինքնուրույն ար վեստ ներ, 
սակայն մանրամասն նկարագրում է տարբեր գեղարվեստական իրեր. 
«Կեր պարվեստը Հոմերոսի մոտ լիովին համընկնում է արհեստին, և այս 
պարագայում մեկի և մյուսի միջև սահման անցկացնելու ոչ մի հնարա վո-
րու թյուն չկա»2:

Սակայն ավելի ուշ` մասնավորապես կլասիցիզմի շրջանում, արվեստ-
ների առանձնացումը արհեստից ավելի շատ է գիտակցվելու: Հետաքրքիր 
է, որ Պլատոնը, ելնելով իր ընդհանուր փիլիսոփայական պատ կե րա ցում-
ներից, եկել է այն եզրակացության, որ արհեստը ավելի բարձր է կեր-
պար  վեստից, քանի որ արհեստագործների կողմից ստեղծված առար կա-
ները ընդօրինակում են աստվածային գաղափարները, մինչդեռ նկարներն 
ու քանդակները ընդօրինակում են այդ առարկաները, այսինքն` խոսքը 
«ընդօրինակումը ընդօրինակելու» մասին է: Իսկ դա դատապարտել է 
Պլատոնը: Հատկանշական է, որ Պլատոնը դատապարտում է նաև այն 
պոե  զիան, որը ընդօրինակման ուղին է բռնում:  

Արիստոտելը արվեստների հստակ բաժանում չի մատնանշում, չնայած 
որ տարբերակում է մուսայական և պլաստիկ արվեստները: Սակայն 
Արիս տոտելը առաջինն էր, որը պարզ ձևի մեջ իրար հակադրեց արվեստը 
և գիտությունը (փիլիսոփայությունը): 

Չնայած ակնհայտորեն նշմարվող տարբերակման գործընթացին` ան-
տիկ դարաշրջանի վերջալույսին արհեստի, արվեստի և գիտության (ճա-
նա չողական գործունեության) միջև եղած սահմանը մնում է երերուն, իսկ 
հռո մեական գեղագիտության մեջ տիրապետում է «ազատ» և մեխա-

1 Ինչ վերաբերում է պատմության մուսային, կարելի է ենթադրել, որ Կլիոն ինչ-որ իմաստով հա-
մարվում է հիշողության մուսայի` Մնեմայի «իրավահաջորդը», իսկ Ուրանիա մուսային վերաբերող 
ոչ մի ենթադրություն չի հաջողվում անել:
2 Лосев А. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963, с. 212-213, 217.
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նիկական (տեխնիկական) արվեստների բաժանումը: Ընդ որում` առա ջի-
նին վերագրում են ավանդական ինը (Մարկոս Տերենտիոս Վարոս), իսկ 
հետո յոթ (Մարցիանոս Կապելլա) արվեստներ: Վերջինների մասին դեռ 
կխոսենք ստորև, հիմա միայն նշենք, որ դա նախկինի պես բանավոր-
տեսական, բանավոր-գեղարվեստական և երաժշտական գործունեություն 
է: Սակայն, հանդիպում են նաև այլ տեսակետներ, օրինակ` Ցիցերոնի եր-
կե րում «կերպարվեստը հիշատակվում է բանավոր արվեստների հետ 
միևնույն շարքում, նույն շարքում են հայտնվում և՛ երկրաչափությունը, և՛ 
բժշկությունը, և՛ ճարտարապետությունը, և՛ երաժշտությունը, և՛ դիալեկ-
տիկան»3: Եվ բացի դրանից՝ նույն միասնական խմբի մեջ նա տեղավորում 
է և նոր արվեստը` օրատորիան: 

Այսպիսով, մենք նկատում ենք, որ արվեստի, գիտության ու արհեստի 
սկզբունքային տարբերությունը այդպես էլ անտիկ դարաշրջանում չի գի-
տակց վում, դրանց դրսևորումը նույնատիպ է իրացվում` մարդու ստեղ ծա-
գործական բնությանը հարիր: Բայց նշենք նաև, որ արդեն անտիկ շրջա-
նում արվեստը` ըստ սեռերի ու տեսակների (ժանրերի) բաժանելու առա-
ջին փորձերն արվեցին առաջին հերթին Պլատոնի և Արիստոտելի կողմից: 

բ) Արվեստի տարբերակումը միջնադարում

Միջնադարյան շրջանում ողջ մշակույթի աստվածակենտրոնության 
պատճառով արվեստի հարաբերակցությունը մշակութային մյուս ոլորտ-
ների և մարդկային գործունեության տեսակների հետ պետք է առա ջին 
հեր թին դիտարկվի կրոնի և աստվածաբանության նկատմամբ ունեցած 
վե րաբերմունքի տեսանկյունից։ Առանձնապես էական է, որ այն ժամա նակ-
վա գրեթե ողջ պրոֆեսիոնալ արվեստը կապված էր կրոնի հետ: Եվ այդ 
շրջանակներից դուրս շատ քիչ բան էր մնում` քաղաքացիական և ռազ մա-
կան ճարտարապետությունը, թափառական արտիստ ների գործու նեու թյու-
նը, նաև ժողովրդական արվեստը` բանահյուսությունը, պարը: Ճիշտ է, այդ 
դարաշրջանում զարգանում էր նաև աշխարհիկ գրականու թյունը` թափա-
ռա շրջիկների պոեզիան, ասպետական վեպը և այլն, սա կայն այն նույնպես 
ամբողջովին հագեցած էր կրոնական մոտիվներով:

Այս դարաշրջանում պահպանվում է անտիկ ժամանակներում առա ջա-
ցած ազատ և մեխանիկական, տեխնիկական արվեստների հակադրու-
թյու նը: Սակայն ազատ արվեստների կազմը սկզբունքորեն տարբերակվում 
է նախկին մուսայական կազմից. եթե նախ կինում յոթ արվեստներին զու-
գահեռ կար գիտության երկու տեսակ, ապա Միջնադարում յոթ ազատ 
ար վեստների ցանկում մենք գտնում ենք միայն արվեստի մեկ տեսակ` 
երաժշ տությունը: 

Սրա հետ մեկտեղ եռյակը` քերականություն, ճարտարվեստ և դիա լեկ-
տիկա (տրամաբանություն), որոշակի ժառանգորդական կապ է պահ պա-
նում մուսայական արվեստների հետ, քանի որ կապված է բանավոր-խոս-
քային գործունեությանը։ Սակայն անգամ քերականությունը ո՛չ գրա կա-
նություն է և ո՛չ պոեզիա, այլ գիտություն, որի ուսումնասիրության առար -

3 Каган М. Морфология искусства. Л., 1972, с. 17-18.
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Րկան գրական ստեղծագործություններն են և դրանց ստեղծման օրինա չա-

փությունները (ինչպես նկատել է Հուգո Սեն-Վիկտորսկին, պոե զիան ըն-
դա մենը յոթ ազատ արվեստների հավելվածն է): Ինչ վերաբերում է 
քառ  յակին` թվաբանություն, երկրաչափություն, աստղագիտություն, երաժշ-
 տու  թյուն, ապա այն կենտրոնացած է թվերի ուսումնասիրման վրա, և 
երաժշտությունը այստեղ հանդես չի գալիս որպես արվեստ, այլ դի տարկ-
վում է թվային ներդաշնակության տեսանկյունից: Իսկ ինչ վերա բե րում է 
տեխ նիկական արվեստներին, ապա դրանք այս շրջանում մտնում են ար-
հեստ ների շարքի մեջ: 

Ընդ որում` այնպիսի «դասական» արվեստներ, ինչպիսիք են պարը և 
թատրոնը, դասակարգումից դուրս են հայտնվում, որ բնավ էլ զարմանալի 
չէ: Դրանք այս շրջանում հանդես են գալիս առավելապես հասարակական 
ժամանցների ձևով: Քրիստոնեության տիրապետությունից հետո և՛ պարը, 
և՛ թատրոնը կորցնում են իրենց սրբացված դերն ու նշանակությունը` 
չընդ գրկվելով եկեղեցական արարողությունների մեջ4, և այդ պատճառով 
գոյություն ունեն միայն որպես աշխարհիկ արվեստներ (ընդ որում պարը` 
գործնականորեն որպես ոչ պրոֆեսիոնալ): Ավելին, եկեղեցին դրանք հա-
ճախ դատապարտում և հետապնդում է ինչպես հեթանոսական ծեսերի 
հետ կապ ունենալու կասկածի, այնպես էլ կոպտության և «կամայա կա-
նու թյան» պատճառով:

Մեզ հետաքրքրող տեսանկյունից հանրագումարի բերելով Միջնա դա-
րի եվրոպական մշակույթի զարգացումները կարող ենք ասել, որ այն ժա-
մանակ «դասականների» ցանկից արվեստների մեծ մասը առաջին` շա-
րու նակում էր գոյակցել պաշտամունքային ծիսակարգի հետ միասնու թյան 
մեջ, հանդես էր գալիս որպես նրա սպասարկու, երկրորդ` արվեստի և 
գի տության միջև եղած սահմանը մի կողմից, մյուս կողմից` արվեստի և 
ար  հեստի միջև սահմանը դեռևս մնում էին անորոշ, և երրորդ` պահ պան-
վում էր մուսայական և տեխնիկական արվեստների հակադրությունը:

Սկզբունքային բեկում տեղի ունեցավ Վերածննդի դարաշրջանում, երբ 
ամրապնդվեցին գեղարվեստական ստեղծագործության միասնության 
վերաբերյալ պատկերացումները: Այդ ժամանակ առաջին անգամ գեղա-
նկար չությունը ազատ արվեստների և պոեզիայի հետ դիտարկվեց միևնույն 
շարքում, ավելին, այդ շարքում տեղ գտան նաև «կերպարվեստի բոլոր 
ճյու ղերը, որոնք ավելի կամ պակաս վճռականությամբ անջատվեցին ար-
հես տից և հակադրվեցին նրան»5: Սակայն ի՞նչն է հետաքրքիր. այդ ամենի 
հետ մեկտեղ գիտության (ազատ արվեստների) և բուն արվեստի միջև 
այդ պես էլ սահման չդրվեց: Հակառակը, Լեոնարդո դա Վինչին «Գեղա-
նկար չության մասին» գրքում համառորեն արծարծում է գիտության և գե-
ղա նկարչության հարազատ լինելու գաղափարը` արվեստի այդ տե սա կը 
կոչելով «գեղանկարչության գիտություն», Ֆ. Պետրարկան, Ջ. Բոկաչչոն և 
ու րիշները ընդգծում են պոեզիայի և աստվածաբանության, Մ. Լյութերը` 
երաժշ տության և աստվածաբանության կապը: 

Սրա հետ մեկտեղ գնահատման սանդղակում փոխվում է նաև ար-

4 Հազվադեպ բացառություններ կան, որոնք կարելի է համարել միստերիաներ:
5 Каган М., նշվ. աշխտ., էջ 25։
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վեստ ների զբաղեցրած տեղը. եթե առաջին տեղում ավանդաբար գտնվում 
էր պոեզիան, ապա Վերածննդի դարաշրջանում մերթ նրա կողքին, մերթ 
էլ նույնիսկ նրանից բարձր հայտնվում է գեղանկարչությունը: 

Խոսելով տվյալ դարաշրջանում մարդու ստեղծագործական գործու-
նեության գնահատականի մասին` անչափ կարևոր է նշել, որ Վերածննդի 
գա ղափարախոսության մեջ մարդը Աստծուն նմանվում է հենց ստեղ ծա-
գոր  ծելով` որպես արարիչ, և այստեղից էլ արվեստագետների ու գիտ նա-
կանների բարձրագույն կոչումը: Արվեստի` որպես մարդկային գործու նեու -
թյան ինքնուրույն ոլորտի գիտակցման ևս մի կարևորագույն քայլ կա -
տարվեց Վերածննդի դարաշրջանում պրոֆեսիոնալ աշխարհիկ ար վես  տի 
ի հայտ գալու շնորհիվ: Այն հանգամանքը, որ Ռենեսանսի դարա շրջա նում 
մարդու հայացքը «լեռների աշխարհից» տեղափոխվում է դեպի «հովտային 
աշխարհ», հանգեցնում է ոչ միայն աշխարհի ընդհանուր պատ  կերի փոփո-
խությանը (մասնավորապես, աստղագիտության մեջ երկ  րա  կենտրոնու-
թյու նից անցմանը արևակենտրոնության), բնագի տու թյան մեջ փորձարա-
րա կան մեթոդի կիրառմանը, աշխարհագրական մե ծա գույն հայտնա գոր-
ծու թյուններին և այլն։ Այդ շրջանում արվեստի` պաշ տամունքային ծեսերի 
շրջանակներից դուրս գալու ժամանակ, ի հայտ են գալիս աշխարհիկ ար-
վեստը` գեղանկարչություն (դիմանկար, նատյուր մորտ, բնանկար և այլն), 
քանդակագործությունը, երաժշտությունը (մաս նավորապես այս շրջանում 
է ասպարեզ գալիս օպերան, ինքնուրույնություն է ձեռք բերում գործիքային 
երաժշտությունը և այլն), վերածնվում է թատ րոնը և այլն: Արվեստի ինք-
նար ժեքի կայացմանը նպաստող կարևոր քայլ էր արվեստի (ինչպես ան-
տիկ, այնպես էլ ժամանակակից) առարկաների հավաքումը: Այդ ժամա-
նակ վա մասնավոր հավաքածուները դեռևս թան գա րաններ չէին, սակայն 
միևնույն ժամանակ արվեստի գործերն արդեն ներքին հարդարանքի կամ 
ճարտարապետական դեկորների հավելյալ մաս չեն. ընդհակառակը, ներ-
քին հարդարանքի և անգամ համա պա տաս խան կառույցների ճարտարա-
պե տությունը Վերածննդի դարաշրջանում հաճախ ձևավորվում են այն-
պես, որպեսզի ուշադրության կենտրոնում գտնվող կոլեկցիոն առար կա-
ները «լուսավորվեն»:

գ) Արվեստի սահմանները Նոր ժամանակներում

Նոր ժամանակների արշալույսին (17-րդ դարից 18-րդ դարի առաջին 
կես) արվեստի տեսական խնդիրների վերլուծությունը գործնականում 
ընթանում էր միայն արվեստաբանության շրջանակներում: Ինչպես այդ 
առիթով նկատում է Կագանը, տվյալ շրջանում «փիլիսոփաները տեսնում 
էին բավականին հաստատուն և միահամուռ անտարբերություն գեղա գի-
տական բնույթի հարցերի շուրջ... իսկ գեղարվեստական ստեղծագոր-
ծությունը մնում էր ուսումնասիրելու հենց իրենց` վարպետներին, և այդ 
պատճառով ժամանակի բոլոր մեծ նկարիչները միաժամանակ նաև 
արվեստի տեսաբաններ էին»6:

Արվեստի կառուցվածքի ուսումնասիրման տեսանկյունից նկատելի է 

6 Նույն տեղում, էջ 29:
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Րնույնիսկ որոշակի «նահանջ» նախորդ դիրքերից։ Այստեղ գործնականում 

չեն հանդիպում ստեղծագործական գործունեության երկու-երեք տե սակ-
ների նախկին համեմատությունները, եղածը միայն պոեզիայի և գեղա-
նկար չության նմանության ճանաչումն էր: Հետաքրքիր է, որ այդ ճանա-
չու մը գործնականորեն մարմնավորվեց Գեղեցիկ արվեստների ակա դե-
միա ների հիմնադրման մեջ (Իտալիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Ռուսաստան), 
ինչը իրավաբանորեն ձևակերպեց պլաստիկ արվեստների անջատումը ար-
հեստից և մերձեցումը մուսայական արվեստներին: Արվեստի և ար հես տի 
միջև խզմանը զուգահեռ ամրագրվում է նաև հատուկ տեր մինա բանություն: 
Այսպես. ‘‘art’’ եզրույթից, որը նշանակում է և՛ արհեստ, և՛ արվեստ, 
ձևավորվել են երկու ածանցավոր բառեր` ‘’artiste’’` արվեստագետ և ‘‘arti-
san‘‘` արհեստագործ: Այս նույն դարաշրջանում ծնունդ է առնում նաև 
արվեստը քննելու նշանագիտական մեթոդը, մասնավորապես Դյու Բոն 
նշում է, որ պոեզիան օգտվում է արհեստական, իսկ գեղանկար չու թյունը` 
բնական նշաններից (հիմա մենք կասեինք` պատկերային նշան ներից):

Եվ միայն դարի երկրորդ կեսին սկսվում է արվեստի դասական տե-
սակների ողջ հավաքածուի դիտարկումը, ընդ որում հաստատվում է այն 
տեսակետը, որ արվեստը մարդկային գործունեության բացար ձա կա պես 
ինքնուրույն տեսակ է՝ տարբեր և՛ գիտությունից, և՛ արհեստից, և՛ ցան կա-
ցած այլ ոլորտից: Արվեստի նկատմամբ այսպիսի ընդհանուր փիլիսո փա-
յական մոտեցման հայտնվելը կապված էր գեղագիտության` որպես հա-
տուկ գիտաճյուղի կայացման հետ: Ճիշտ է, արվեստի և մարդ կային գոր-
ծունեության մյուս տեսակների սահմանազատումը ոչ միշտ է միանշանակ 
հստակ եղել: Այդ ժամանակ առավել ակնհայտ սահմանագիծ է անցկացվել 
գի տության և արվեստի միջև, այնպես որ արվեստաբանական և գեղա գի-
տական աշխատանքներում անգամ դրանց համեմատական վեր լուծություն 
գրեթե չի կատարվել: Սակայն այդ արժանիքը ավելի շատ կապված է 
բնա կան գիտությունների բուռն զարգացման, մեխանիկական պա րա դիգ-
մաների ձևավորման և աշխարհի նյուտոն-կարտեզյան պատ կե րի, ինչպես 
նաև բնական գիտությունների նոր՝ փորձարարական մե թոդի վրա հիմն-
ված ու գիտության մաթեմատիկացման հետ անխզելիորեն կապված մե-
թո դա բանության կայացման հետ: Այս ամենը ակնհայտորեն բացակայում 
էր այն ժամանակի արվեստում, որ ի ցույց է դնում նրանց սկզբունքային 
տարբերությունը: Ասենք՝ սահմանը նրանց միջև ամենևին էլ «կողպված» 
չէր, այլապես ի հայտ չէր գա (այսօրվա տեսանկյունից) «Գեղեցիկ գիտու-
թյուններ» տարօրինակ հասկացությունը, որի մասին կխոսենք ստորև:

Նոր ժամանակներում ծնունդ է առնում նաև գեղագիտությունը` որպես 
գիտություն, որն ուսումնասիրում էր բոլոր արվեստները կամ արվեստն 
ամբողջությամբ: Հաճախ ժամանակակից գեղագիտության հիմնադիր են 
համարում Ա. Բաումգարտենին և նրա հետևորդներին: Ճիշտ է, Բաում-
գարտենի և նրա աշակերտ Գ. Մեյերի աշխատանքներում նկատվում է 
բա ցահայտ գրակենտրոնություն, քանի որ Բաումգարտենի գեղագիտու-
թյունը ձևավորվել է գրականության և հռետորական արվեստի (լա տի-
նական) հիմքի վրա, և անգամ դրամայի մասին նա ոչինչ չի ասում, իսկ 
երաժշտության և գեղանկարչության անդրադարձները շատ հազվադեպ 
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են և անէական: Սակայն հատկանշական է, որ արդեն 1753 թվականին 
Մենդելսոնը, քննադատելով Բաումգարտենին և Մեյերին, պնդում է, որ 
գեղագիտությունը պետք է վերաբերի արվեստի բոլոր տեսակներին:

Արվեստի ընդհանուր գեղագիտական մեկնության զարգացման մի 
յուր օրինակ փուլ էր անգլիացի Ջ. Հարիսի «Խորհրդածություններ երաժշ-
տու թյան, գեղանկարչության և պոեզիայի մասին» էսսեն, որը հրատա-
րակ վել է 1744 թվականին: Էսսեն հետաքրիր է նրանով, որ մի կողմից՝ 
որպես արվեստ` այն նախկինի պես նկատի ուներ ոչ միայն արվեստը 
ժամանակակից իմաստով, այլև բժշկությունը, հողագործությունը և այլն: 
Այսպիսով, այստեղ բուն արվեստի և մարդկային գործունեության մյուս 
տեսակների միջև դեռևս չկա հստակ տարբերակում: Մյուս կողմից` Հա-
րիսը հենց այդ սահմանագիծն էլ փորձում է անցկացնել` տարբերակելով 
անհրաժեշտ (օգտակար) և պարզապես հաճելի արվեստները` վերջինիս 
շարքում դասելով երաժշտությունը, գեղանկարչությունը և պոեզիան:

Հետաքրքիր է նրա եզրակացությունը այդ երեք արվեստների ընդօրի-
նակող բնույթի և այն բանի վերաբերյալ, որ իրարից նրանք տարբերվում 
են ընդօրինակման միջոցների ընտրությամբ. «գեղանկարչությունը` պատ-
կերման ձևերով և գույներով, երաժշտությունը` հնչյուններով ու շար-
ժումներով... պոեզիայի միջոցները մեծ մասամբ արհեստական են»7: Ար-
վեստի բոլոր տեսակների առանձնացման և մարդկային գործունեության 
մյուս ձևերից տարբերակման նույն միտումը դիտարկվում է նաև Լոն դո-
նում հրատարակված անանուն տրակտատում` «Գեղեցիկ արվեստներ 
կամ ատենախոսություն պոեզիայի, երաժշտության, ճարտարապետության 
և ճարտասանության մասին», և Ջ. Ռեյնոլդսի հայտնի կոչի մեջ (1786 թ. 
սեպտեմբերի 11-ին արտասանված ճառում), այն է` խոսել ոչ միայն երաժշ-
տության, գեղանկարչության և պոեզիայի, այլև մնացած բոլոր արվեստ-
ների, այդ թվում նաև թատրոնի, ճարտարապետության և այգեգործության 
մասին:

Սակայն դիտարկման առումով առավել հիմնավոր է Բատտեի «Գե ղե-
ցիկ արվեստներ` համախմբված նույն սկզբունքով» տրակտատը (1746 թ.)։ 
Հատկանշական է, որ շարադրանքի գլխավոր նպատակը, որը հեղինակը 
ներկայացնում է առաջաբանի մեջ, գեղարվեստական-ստեղծագործական 
գոր ծունեության ողջ ոլորտի դիտարկումն ու նրա մեջ արվեստներից յու-
րա քանչյուրի տեղի որոշումն է: Ուշագրավ են առաջարկվող դասա կարգ-
ման հիմքերը. դրանք են` «օգուտ» (մեխանիկական արվեստներ), «հա-
ճույք» (գեղեցիկ արվեստներ` երաժշտություն, պոեզիա, գեղանկարչություն 
և քանդակագործություն, պար) և «օգուտ և հաճույք»-ի համակցված 
տար բերակ` (ճարտարապետություն և ճարտասանություն):

Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ արդեն արվեստի ոլորտից կտրվում է 
գիտությունը, և խոսքը վերաբերում է միայն արհեստի և արվեստի միջև 
սահման անցկացնելուն: Մեր կարծիքով՝ այստեղ սկզբունքորեն կարևոր 
է երկու հանգամանք. առաջին` գործունեության որոշ, «անցումային» տե-
սակների առկայությունը, որոնք համատեղում են երկու հատկանիշներն 
էլ` և՛ օգուտը, և՛ հաճույքը, երկրորդ` «մաքուր» կամ «գեղեցիկ» արվեստների 
7 Նույն տեղում, էջ 41:
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մասին խոսելիս «հաճույք»-ի բնութագրի ի հայտ գալը: Ավելի ուշ «անօգ-
տա կարության» այդ գաղափարը (գործնական օգուտի բացակայության 
առումով) Կանտի մոտ պետք է դառնա արվեստի կարևորագույն բնու թա-
գիրը: Սակայն, որպեսզի մարդկությունը հանգեր այդպիսի եզրակացու-
թյան, բուն արվեստը և նրա տեսությունը պիտի անցնեին զարգացման 
հսկա յական ճանապարհ: Արվեստը պետք է ձեռք բերեր մարդկային գի-
տակ ցության հատուկ կարգավիճակ, ապացուցեր ինքնուրույն գոյության 
իր իրավունքը և ոչ թե տեղ գտներ ինչ-որ այլ, մասնավորապես՝ կրոնի 
շրջա նակներում, և նրա գոյության նման բնույթը պետք է գիտակցվեր 
տեսական ինքնավերլուծությամբ:

2. Արվեստի բաժանումն ըստ Կանտի

Մանրամասն դիտարկենք, թե ինչպես է Ի. Կանտը սահման դնում 
արվեստի և ստեղծագործական գործունեության` արվեստին հարակից 
այլ բնագավառների միջև: Արվեստի մասին Կանտի ուսմունքը, որը շա-
րա դրված է նրա «Դատողունակության քննադատություն» աշխատության 
մեջ8 (Գիրք երկրորդ, «Վեհի վերլուծությունը»), սովորաբար գերմանացի 
ականավոր փիլիսոփայի9 հայեցակարգի առավել հետաքրքիր և խորա-
թափանց բաժինը չի համարվում, և միայն նրա առանձին գաղափարներ 
(մասնավորապես ճաշակի` որպես դատելու կարողության վերաբերյալ) 
բավականին հաճախ գեղագիտական հետազոտություններում դառնում 
են վերլուծության և քննադատական պրպտումների նյութ: Մեր կարծիքով` 
սա մեծ մասամբ կապված է կանտյան ուսմունքի անորոշության հետ: 
Սակայն արվեստի կառուցվածքային խնդրի վերլուծության համար մեծ 
արժեք են ներկայացնում Կանտի փորձը` տարանջատել արվեստը մարդ-
կային գործունեության այլ տեսակներից, և արվեստի բաժանման նրա 
առա ջարկած սկզբունքները: Բոլոր դեպքերում, ինչպես էլ գնահատվի 
տվյալ խնդրի կանտյան մեկնությունը, այն արվեստի վերաբերյալ հայացք-
նե րի կարևոր վկայություն է, որոնք առկա են եղել 18-րդ դարավերջի եվ-
րոպական մշակույթում:

Դիտարկելով այս խնդիրը` հետևենք Մ. Կագանի օրինակին, որն իր 
«Արվեստի ձևաբանությունը (մորֆոլոգիա)» հանրահայտ աշխատության 
մեջ լայնորեն կիրառել է գրաֆիկական գծապատկերների հնարքը` ակ նա-
ռու կերպով ի ցույց դնելով դիտարկվող հասկացությունների միջև եղած 
հարաբերակցությունը։

Արվեստի և մշակույթի հարակից բնագավառների տարբերությունը: 
Դիտարկելով Կանտի մոտեցումը` առաջին հերթին պետք է նշել, որ նա 
«արվեստ» եզրույթը գործածում է մի քանի տարբեր իմաստներով, ինչն էլ 
զգալի չափով հանգեցնում է նրա եզրակացությունների և տեքստի ընդ-
հա նուր անորոշությանը: Առաջ անցնելով` միանգամից ասենք, որ մեր 
նորօրյա ընկալմամբ «արվեստ» եզրույթին (արվեստ` նեղ իմաստով) Կան-
տի ուսմունքի մեջ համապատասխանում է «գեղեցիկ արվեստներ» բառա-

8 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант, Соч. в 6 т., Т. 5, М., 1966. 
9 Այն չի վերլուծել մասնավորապես Մ. Կագանը իր «Արվեստի ձևաբանություն» գրքում:

ՀԻ
Մ

Ն
ԱՔ

Ա
Ր
Ե
Ր



20

կապակցությունը: Մինչդեռ «արվեստ» եզրույթը լայն առումով (նախապես 
ունենալով երկու իմաստ` «գործունեություն» և «գործունեության պտուղ-
ներ»), բազմիցս շերտավորվում է` ձեռք բերելով տարբեր իմաստներ: 
Փոր ձենք առանձնացնել դրանք:

Կանտի հիմնարար գաղափարն այն է, որ «իրապես արվեստ պետք է 
համարվի միայն ազատությամբ, այսինքն` ինքնակամորեն ստեղծվածը, և 
այդ կամքի արարչագործական հիմքը բանականությունն է»10: Սրա շնոր-
հիվ Կանտը մի կողմից՝ կատարում է բնական գործունեության և նրա 
արդ յունքների երկփեղկում (դիխոտոմիա), իսկ մյուս կողմից` մարդկանց 
գոր ծունեության և այն ամենի բաժանում, որը ժամանակի ընթացքում 
երևան է եկել, ստեղծվել է մարդու կողմից, որ իր գիտակցության մեջ 
նա խա պես պատկերացնում է այն, ինչը ուզում է ստեղծել, այնուհետև այդ 
պատ կերացմանը համապատասխան որևէ նոր բան է կերտում: Ժամա նա-
կակից բառագործածության շրջանակներում այս վերջինը կարելի է 
անվանել արտեֆակտ. 

Գործողությունը և նրա արդյունքը

Բնության գործունեություն Մարդկային գործունեություն (արվեստ-1)

Այսպիսով, ամենալայն առումով Կանտի համար արվեստը (արվեստ-1) 
առ հասարակ մարդկային ողջ գործունեությունն է և դրա յուրաքանչյուր 
արտեֆակտը:

Բաժանման հաջորդ շարքում Կանտը ներկայացնում է արվեստի և գի-
տության միջև եղած տարբերությունը: Այստեղ մենք բախվում ենք արվես-
տի նոր ըմբռնմանը։ Նշենք այն որպես «արվեստ-2»: Ընդ որում «ար-
վեստ-2» հասկացությունը նույնական չէ «արվեստ-1»-ին, այլ ենթակա է 
նրան` լինելով նրա դիխոտոմիական (երկփեղկման) ճյուղերից մեկը, իսկ 
երկրորդ ճյուղը այստեղ գիտությունն է:

Գործողությունը և նրա արդյունքները

Բնության  ստեղծած

Գիտություն Արվեստ-2

Մարդկային գործունեություն (արվեստ-1)

Գիտության և «արվեստ-2»-ի միջև եղած տարբերությունը հիմնա վոր-
վում է որպես մաքուր գիտելիքի և հմտության հետ շաղկապված գիտելիքի 
տարբերություն: Այսպիսով, «արվեստ-2»-ի ընկալման համար Կանտը վե-
րա դառնում է Արիստոտելի սահմանմանը։ Ավելի կոնկրետ` նա տար բե րա-

10 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант, Соч. в 6 т., Т. 5, М., 1966, с. 318: 
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կում է արվեստը գիտությունից, «ինչպես գործնական կարողությունը` տե-
սա կանից, տեխնիկան` տեսությունից, հողաչափական արվեստը` երկրա-
չա փությունից»11: 

Սրա հետ մեկտեղ հատուկ վերապահություն է արվում. անգամ կա-
տարյալ և բացարձակ գիտելիք ունենալով` չես կարող անել ցանկացածդ, 
եթե անհրաժեշտ հմտություններ չունես: Արդյունքում, որքան էլ դա պա-
րա դոքսալ է ժամանակակից տեսանկյունից, ըստ Կանտի` արվեստը («ար-
վեստ-2») ինչ-որ առումով բարձր է գիտությունից, որը գոյություն ունի 
միայն որպես մաքուր գիտելիք` առանց համապատասխան հմտու թյան: 

Այս նույն միտքը նա հաստատում է նաև ավելի ուշ12, երբ գրում է, թե 
գիտության մեջ տեսության զարգացումը իրականանում է տրամաբանորեն 
և հետևողականորեն, և այդ պատճառով էլ ինչ-որ մեկի մտքերը կարող է 
կրկնել նաև մեկ ուրիշը: «Գիտության բնագավառում մեծագույն գյու տա-
րարը խղճուկ նմանակողից և աշակերտից տարբերվում է միայն աս տի-
ճանով, մինչդեռ նրանից, ում բնությունը օժտել է գեղեցիկ արվեստներն 
զգալու կարողությամբ, նա տարբերվում է յուրահատկությամբ»13, քանզի 
ստեղծագործողը ինքն էլ չգիտի` ինչպես են իր գիտակցության մեջ հայտ-
նվում այս կամ այն գաղափարներն ու կերպարները, և հետևաբար չի 
կարող որևէ մեկին դա սովորեցնել: 

Ժամանակակից ստեղծագործական հոգեբանության տեսանկյունից 
Կանտի վերջին մտքի հետ դժվար թե կարելի է լիովին համաձայնել: Եթե 
հասկանանք գիտական տեսությունը` անցնելով հենց իր` ստեղծողի 
հիմնած ուղիով, ապա իսկապես դա կարող է անել նաև մեկ ուրիշը, և 
ուրեմն գիտական հայտնագործությունների և գիտական նոր տեսու թյուն-
ների ստեղծման ընթացքը շատ կողմերով մնում է հանելուկային: 

Այնուամենայնիվ, Կանտը հիմնականում ճիշտ է. գիտության զարգաց-
ման տրամաբանությունը (համենայն դեպս, որոշակի սահմաններում) 
ստի պում է գիտնականներին առաջ գնալ զարգացման որոշակի ճանա-
պար  հով: Այս առումով չափազանց հետաքրքիր է Կանտի տվյալ մտքի 
համ ընկնումը Յու. Լոտմանի գաղափարներին, որոնք ձևավորվել են բոլո-
րովին այլ` նշանագիտական հիմքի վրա: 

Լոտմանը նկատում է. «...Գիտության մեջ դիտվում է անգամ ամենա-
անսպասելի գաղափարների համաժամանակյա հայտնություն. ինտե-
գրալ  ների և դիֆերենցիալ հաշվումների վրա միաժամանակ աշխատում 
էին Նյուտոնը և Լայբնիցը, մեկը մյուսից անկախ` Դարվինը և Ուոլլեսը 
հանգեցին էվոլյուցիայի գաղափարին, հարաբերականության տեսության 
գաղափարը Էյնշտեյնի հետ միաժամանակ ուրվագծել է Պուանկարեն, ոչ 
էվկլիդյան երկրաչափության խնդիրը իրարից առանձին միաժամանակ 
արծարծել են Լոբաչևսկին, Բոյային, Գաուսը, Շվեյկարտը և Տաուրինուսը: 
Արվեստի պատմության մեջ այսպիսի երևույթներ չեն նկատվել: Այստեղից 
բխում է ևս մեկ առանձնահատկություն. եթե մենք պատկերացնենք ինչ-
որ մի խոշոր գյուտարարի մահը իր հայտնագործությունից առաջ, կարող 

11 Նույն տեղում, էջ 318: 
12 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 325: 
13 Նույն տեղում, էջ 325:
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ենք չկասկածել, որ վաղ թե ուշ (որպես կանոն մոտակա ժամանակներում) 
այդ հայտնագործությունը պիտի կատարվեր: Այս առումով այդ կամ մեկ 
ուրիշ գիտնականի անսպասելի մահը պատմության ընթացքի մեջ արմա-
տական փոփոխություն չի մտցնի: Մինչդեռ եթե Դանթեն կամ Դոստոևսկին 
մեռնեին մանուկ հասակում` չգրելով իրենց ստեղծագործությունները, 
դրանք այդպես էլ երբեք չէին գրվի, իսկ դա կնշանակեր ոչ միայն գրակա-
նության ուղու, այլև մարդկության ամբողջ պատմության փոփոխություն, 
ընդ որում Դանթեի և Էյնշտեյնի հանճարեղության աստիճանը կարող է 
հավասար լինել: Սկզբունքային տարբերությունն այն է, որ գիտնականի 
միտքը անհատական տեքստից կտրված է և հետևաբար կարող է թարգ-
մանվել: Արվեստագետի միտքն ինքնին տեքստ է: Իսկ տեքստը մի անգամ 
է ստեղծվում»14:

Չափազանց կարևոր է և այն պատճառը, որը ներկայացնում է Լոտ-
մանը` տվյալ միտքը հիմնավորելու համար. «Գեղարվեստական տեքստը 
աշխարհի ստեղծման գործողություն է, այնպիսի աշխարհի, որի հիմքում 
դրված են անկանխատեսելի ինքնազարգացման մեխանիզմներ... Անկան-
խա տեսելիության հասկացությունը մեծ կամ փոքր հավանականությամբ 
պայ մանականորեն կախված է որևէ իրադարձությունից: Որքան մոտ երկ-
ճյուղման կետերին, այնքան անհատական են իրադարձությունների շե-
ղումն երը: Ընդ որում տարբեր տիպի տեքստերում կանխանտեսելիության/
անկանխատեսելիության աստիճանը նույն իսկ պահին տարբեր է լի-
նում»15: Եվ գեղարվեստական տեքստերում անկանխատեսելիության հենց 
այդ աստիճանը շատ ավելի բարձր է, քան գիտական շարադրանքի մեջ: 

Եվ ահա Լոտմանի այս միտքը բոլորովին անսպասելի արձագանքում 
է նաև Արիստոտելի մոռացված գաղափարին, ըստ որի` «պոեզիան պատ-
մությունից ավելի փիլիսոփայական է և խոր»16։ Լոտմանը դրան հաղոր-
դում է նոր հնչեղություն` մեզ համար բացահայտելով դրա խորքում 
թաքն ված իմաստը: Մեր դարում (եթե ոչ կատարյալ տիրապետությամբ, 
ապա գոնե պոզիտիվիստական հայացքների գերակշռությամբ) այն միտ-
քը, թե արվեստը ավելի կարևոր և լուրջ է գիտությունից, կարող է ըն կալ-
վել որպես հերետիկոսություն: Եվ նույնիսկ Արիստոտելի վաստա կած ողջ 
փառքը և հեղինակությունը նրան չէին փրկի ջախջախիչ քննա դա տու թյու-
նից, եթե չլիներ այն հանգամանքը, որ այդ դրույթը գործ նակա նորեն ան-
հայտ էր մնացել գիտնական-բնագետներին` պոզիտիվիստական գա ղա-
փա րախոսության հիմնական կրողներին: Այսպիսի մոռացության պատ-
ճա ռը շատ պարզ է. որպես կանոն` բնության փորձագետները հազ վադեպ 
են հետաքրքրվում գիտության պատմությամբ, նրանց համար «ներ կան»` 
ժա  մանակակից տեսություններով և ուսմունքներով, «անց յա լից» առավել 
կա րևոր է` լեցուն հաղթահարված և դեն շպրտված սխալ նե րով և մոլորու-
թյուններով: Պոզիտիվիզմի և հատկապես պոստպո զիտի վիզ մի փիլիսո-

14 Лотман Ю. Исторические закономерности и структура текста // Лотман Ю. М., Семиосфера, СПБ, 
2000, с. 330-331.
15 Նույն տեղում, էջ 330:
16 Արիստոտել, Պոետիկա, հետևյալ հղումով՝ http://www.litopedia.org/index.php/%D5%8A%D5%B8%
D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1_(%D4%B1%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BF%D5
%A5%D5%AC,_1955,_%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84) :
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փա յության մեջ, որտեղ ուսումնասիրության գլխավոր ա ռար կան գիտու-
թյան պատմությունն է, հետազոտողները պարզապես ու շադրու թյուն չեն 
դարձ րել Արիստոտելի «Պոետիկային», որի մեջ արտա հայտված է այդ 
գա  ղափարը, քանի որ աշխատանքը նվիրված է գեղա գի տական խնդիր-
նե րի վերլուծությանը:

Իսկ ինչպե՞ս է Արիստոտելը հիմնավորում տվյալ միտքը: Նա գրում է. 
«Բանաստեղծի խնդիրն է գրել ոչ թե իրականում կատարվածի, այլ այն 
մասին, թե ինչ կարող էր կատարվել, հետևաբար, հավանական հնա րա-
վորի կամ անհրաժեշտի մասին: Պատմիչն ու բանաստեղծը մեկը մյուսից 
տարբերվում են ո՛չ նրանով, որ մեկը օգտվում է չափերից, իսկ մյուսը` ոչ. 
կարելի է չափածոյի վերածել Հերոդոտոսի շարադրանքը և այնուամե նայ-
նիվ դա կլիներ պատմություն ինչպես չափով, այնպես էլ` առանց չափի. 
դրանք տարբերվում են նրանով, որ առաջինը պատկերում է իսկապես կա-
տարվածը, իսկ երկրորդը` թե ինչ կարող էր կատարվել: Այդ պատ ճա ռով էլ 
պոեզիան ավելի փիլիսոփայական ու լուրջ է պատմու թյու նից. պոե զիան 
ներկայացնում է առավել ընդհանուրը, իսկ պատմությունը` մաս նավորը»17: 
Այո՛, Արիստոտելի այս եզրակացությունը բխում է նրա մե տաֆիզիկական 
գաղափարներից (և առաջին հերթին` նյութի և ձևի դիա լեկ  տիկային վերա-
բերող), որոնցում ավելի ընդհանուր ձևը հիերարխիայի վերին դիրքում է 
գտնվում, ինչը նշանակում է, որ նաև մոտ է նախաձևին, ավելի կարևոր է 
պակաս ընդհանուրից. սակայն մեզ համար առանձնապես կարևոր է այն 
նկատումը, ըստ որի` պոեզիայում (կարող ենք ավելի ընդգրկուն ասել` 
արվեստում ընդհանրապես) կատարված դեպքերի այն տար բերակների 
ընտ րությունը, որոնց հետ գործ ունի բանաստեղծը (հե ղինակը), անհա մե-
մատ մեծ է, քան իրականության մեջ: Այդ պատճառով էլ արվեստի տարբեր 
ստեղծագործությունների պայմանական աշխարհ նե րը կարող են շատ 
տարբերվել և՛ իրարից, և՛ այն իրականությունից, որի հետ գործ ունեն գիտ-
նա կանները: Արվեստի անթոլոգիայում մենք բազում հնարավոր աշխարհ-
ների հետ ենք առնչվում, իսկ գիտության մեջ` ըն դամենը մեկի:

Մեկ անգամ ևս անդրադառնանք Կանտի` արդեն մեջբերված խոսքե-
րին. «Իրավամբ արվեստ պետք է համարվի միայն ազատությամբ, այ-
սինքն` ինքնակամորեն ստեղծվածը, և այդ կամքի արարչագործական 
հիմ   քը բանականությունն է»18: Այսպես` արվեստը նեղ առումով այն բնա-
գա վառն է, որտեղ ազատությունը, հետևաբար նաև ստեղծողի ինքնա-
կամությունը տեղ ունի առավելագույն չափով, իսկ դա նշանակում է, որ 
հենց դա է «իրավունք ունեցող արվեստը»:

Եվ վերջապես խոսելով արվեստի և գիտության փոխհարա բերու թյուն-
ների մասին՝ անհրաժեշտ է նշել նաև հետևյալը. 18-րդ դարի հեղինակների 
երկերում հայտնվեց այսօրվա տեսանկյունից տարօրինակ մի հաս կա ցու-
թյուն. «գեղեցիկ գիտություններ»: Եվ Կանտը կտրուկ հանդես եկավ այն 
բանի դեմ, որ որոշ գիտություններ արվեստի նմանությամբ համարվեն 
գե ղեցիկ` պնդելով, որ ոչ մի գեղեցիկ գիտություն գոյություն չունի, և ան-
հեթեթություն է այդ մասին խոսելը:

17 Аристотель. Поэтика, Риторика, М., 2000, с. 176-177. 
18 Кант И. Критика способности суждения // Кант И., Соч. в 6 т., Т. 5, с. 318.
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Նրա գլխավոր փաստարկն այն է, որ գիտությունը գործ ունի փաստերի 
ու ապացույցների հետ, մինչդեռ գեղեցիկի մասին դատողությունները 
միշտ էլ ճաշակի մասին դատողություններ են: Նա նշում է, որ որոշ գի-
տու թյունների` գեղեցիկ լինելուն սխալ կերպով վերագրելը կապված է 
նրա հետ, որ մի շարք գեղեցիկ արվեստներ իրենց ողջ կատարելության 
հա մար պահանջում են շատ գիտելիքներ, որոնք քաղվում են գիտու թյուն-
ներից (օրինակ` հին լեզուների իմացությունը):

Վերադառնալով «արվեստ-2» հասկացությանը` անհրաժեշտ ենք հա-
մա րում ընդգծել, որ նրան բնորոշ «գիտելիքի և հմտության» միաս նու-
թյունը առկա է ոչ միայն արվեստի (բառի ժամանակակից իմաստով), այլև 
արհեստի մեջ: Եվ բաժանման երրորդ շարքում Կանտը նոր տարբերակում 
է կատարում. արհեստը զբաղմունք է, որը կարող է հաճելի չլինել, և 
գրավում է միայն իր արդյունքով (օրինակ` աշխատավարձով), մինչդեռ 
արվեստը ազատ գործունեություն է, որոշակի առումով` խաղ, որով 
զբաղվում են միայն հաճույքի համար: (Միևնույն ժամանակ նա նշում է, 
որ «արտադրամասի հաշվեմատյանում», հաշվի առնելով արհես տագործ-
ների «տաղանդի աստիճանը», կարելի է ստեղծել սեփական սանդղակ, 
որտեղ ժամագործները կհամարվեն արվեստագետներ, իսկ դարբինները` 
բնիկ արհեստագործներ: Սա արվեստի ևս մեկ ընկալում է, որը կապված 
է վարպետի «հմտության» աստիճանի հետ: Սակայն դրան հիմա մենք 
չենք անդրադառնա):

Նկատենք, որ դժվար թե պրոֆեսիոնալ արվեստագետները (երաժիշտ-
ները, դերասանները, պարողները և այլն) համաձայնեին Կանտի հետ, որ 
իրենց գործունեությունը լոկ «խաղ է, որով զբաղվում են միայն հաճույքի 
համար». ի վերջո նրանք դրանով նաև ապրուստ են վաստակում: Եթե 
դրա հիման վրա նրանց գործունեությունը համարենք արհեստ, ապա 
կստացվի, որ արվեստով («արվեստ-3» իմաստով) զբաղվում են միայն 
դիլետանտները (սիրողները), և այդ ժամանակ Լեոնարդո դա Վինչին, Յ. 
Ս. Բախը, Վ. Շեքսպիրը և այլք կլինեն զուտ արհեստագործներ, այլ ոչ թե 
արվեստագետներ:

Սակայն Կանտի այս միտքը արձագանք է գտնում ինչպես 19-րդ դա-
րում ծնված ռոմանտիկների19 «արվեստը արվեստի համար» հայեցա կար-
գի մեջ, այնպես էլ էկզիստենցիալիստների` Ն. Բերդյաև, Ժ. Պ. Սարտր, Ա. 
Քամյու և ուրիշներ, գաղափարներում, որոնք հայտարարեցին, որ միայն 
ցանկացած գործնական նպատակներից (այսինքն` ձգտումը հո նորար 
ստա  նալու, հաջողություն, փառք ձեռք բերելու և այլն) հեռու մա քուր ար-
վեստն է տանում այս անդեմ աշխարհի խորտակմանը: Հնարավոր է` 
ա ռա ջացած հակասությունը հարթվում է կամ շատ դեպքերում մեղմվում, 
եթե հաշվի առնենք Ա. Ս. Պուշկինի նշանավոր արտահայտությունը. «Ներ-
շնչանքը չի վաճառվում, բայց կարելի է ձեռագիրը վաճառել»20: Եթե նկա-
տի առնենք այս գաղափարը, ապա կստացվի, որ մեծ արվեստագետները` 
բանաստեղծները, երաժիշտները և այլք, ստեղծագործում են ազատորեն, 

19 Հնարավոր է` մասամբ նաև Կանտի գաղափարների ազդեցությամբ: 
20 Пушкин А., Собрание сочинений в 10 томах. Т. 2, М., Государственное издательство художественной 
литературы, 1959, с. 30.
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նրանց ստեղծագործությունը, ինչպես և պահանջում էր Կանտը, «խաղ է, 
որով զբաղվում են միայն հաճույքի համար»: Իսկ ահա այդ խաղի հե-
տևանքները, այսինքն` արտեֆակտները, որպես ստեղծագործության արդ -
յունք, կարող են արդեն գործածվել գործնական նպատակներով: Եվ սրա-
նով հանդերձ` մենք անմիջապես ուզում ենք ընդգծել, որ կինոար վես տը, 
կապված է արտադրական մեծ ծախսերի և ֆիլմերի վարձույթի հետ, որով 
էլ արդեն սկզբից ևեթ չի կարող լինել բացառապես «խաղ, որով զբաղվում 
են միայն հաճույքի համար», և որ ծնվել է ու գոյություն ունի միայն նյու-
թական հաջողության պահանջների շրջանակներում:

Գործողությունը և նրա արդյունքները

Բնության  ստեղծած

Գիտություն

Հարկադրված 
գործունեություն 

(արհեստ)

Արվեստ-2

Հանուն հաճույքի 
գործունեություն, 
խաղ (արվեստ-3)

Մարդկային գործունեություն (արվեստ-1)

Վերջապես, կա ևս երկու տարբերակում, որոնք առաջադրում է Կան-
տը. նա տարբերակում է մեխանիկական և գեղագիտական արվեստները, 
իսկ վերջինիս շրջանակներում նաև հաճելի և գեղեցիկ արվեստը: Իսկ ի՞նչ 
հիմքերի վրա են դրանք արվում: Մեջբերենք նրա խոսքերը. «Եթե ար-
վեստը ինչ-որ հնարավոր առարկայի ճանաչողությանը համապատասխան 
իրականացնում է այնպիսի գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են լոկ 
այն իրական դարձնելու համար, ապա դա մեխանիկական արվեստ է, իսկ 
եթե նրա անմիջական նպատակը հաճույքի զգացողությունն է, ապա այն 
կոչվում է գեղագիտական արվեստ: Վերջինը կա՛մ հաճելի, կա՛մ գեղեցիկ 
արվեստ է: Առաջին դեպքում արվեստի նպատակն այն է, որ հաճույքը 
զուգակցի պատկերացումներին միայն որպես զգացողությունների, երկ-
րորդ դեպքում` որպես ճանաչողության տեսակների»21:

Հաճելի են այն արվեստները, որոնք կոչված են միայն վայելքի համար 
(հետաքրքիր պատմություններ սեղանի շուրջ, սեղանի սպասքավորում, 
խնջույքի երաժշտություն, ժամանցային խաղեր և այլն), մինչդեռ գեղեցիկ 
արվեստը «պատկերացման միջոց է, որն ինքնին նպատակահարմար է ու 
թեև երբեմն առանց նպատակակետի, ամեն դեպքում նպաստում է մարդ-
կային հարաբերությունների ոգեղեն մշակույթի առաջացմանը»22:

21 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант, Соч. в 6 т., Т. 5, М., 1966, с. 321: 
22 Նույն տեղում: 
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Գործողությունը և նրա արդյունքները

Բնության  ստեղծած

Գիտություն

Հարկադրված 
գործունեություն 

(արհեստ)

Մեխանիկական 
արվեստ

Հաճելի  
արվեստ       

Արվեստ-2

Հանուն հաճույքի 
գործունեություն, 
խաղ (արվեստ-3)

Գեղագիտական 
արվեստ

Գեղեցիկ  
արվեստ

Մարդկային գործունեություն (արվեստ-1)

Համեմատելով մեխանիկական ու գեղեցիկ արվեստները` Կանտը նշում 
է նաև, որ առաջինը «միմիայն ջանադրության և ուսումնասիրության ար-
վեստն է, իսկ երկրորդը` «հանճարի արվեստը», այսինքն` այն, ինչը ստեղծ-
վում է գոյություն ունեցող կանոնների խախտմամբ` լինելով սկզբունքորեն 
ինչ-որ նոր բան, «ընդօրինակման համար չէ..., այլ ուրիշ հանճարի կողմից 
ժառանգորդության»23: Մեկ այլ տեղում` «գեղեցիկ արվեստի համար պա-
հանջ վում է երևակայություն, բանականություն, ոգի և ճաշակ»24:

Այսպիսով, Կանտի դասակարգման մեջ բաժանման հինգ շարքերում 
առկա են արվեստի յոթ կամ նույնիսկ ութ տարբեր հասկացություններ 
կամ, այլ կերպ ասած, յոթ իմաստներ, որոնցում գործածվում է «արվեստ» 
բառը. դա այն է, որ մենք նշանակել ենք որպես արվեստ 1, 2, 3, ինչպես 
նաև մեխանիկական, գեղագիտական, հաճելի և գեղեցիկ արվեստներ 
(ու թե րորդը հմտության աստիճանն է, որի մասին մենք խոսենցիք փա կա-
գծերում): Իսկ հենց վերջինիս էլ, ըստ Կանտի, վերաբերում են պոեզիան, 
երաժշտությունը, նկարները և այլն. ճիշտ է, պայմանով, որ նրանցում 
առկա լինեն և՛ հանճարը, և՛ ճաշակը:

Քննելով մեծ փիլիսոփայի այս և սրան հարակից մտքերը` տեսնում ենք, որ, 
չնայած գիտություն, արհեստ և արվեստ հասկացությունները «ա ռանձ նացնելու» 
ձգտմանը, Կանտը այս դեպքում որոշակի պարզության չի հաս նում: Այնուամե-
նայնիվ, նրա փորձը անչափ արժեքավոր է ոչ միայն իբրև ժա մանակի 
վկայություն, այլև որպես արվեստի տեսության զար գաց ման որոշակի քայլ։

Անցնելով ողջ սխեմայով և միաժամանակ «հավաքելով» այն բնու թա-
գրերը, որոնք գործածվել են բաժանման բոլոր շարքերում, կարելի է հե-
տաքրքիր եզրակացություն անել Կանտի` գեղեցիկ արվեստների էության 

23 Նույն տեղում, էջ 335: 
24 Նույն տեղում, էջ 337:
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ընկալման վերաբերյալ.
1. մարդկային գործունեությունը և նրա հետևանքները (ի տարբե րու-

թյուն բնության բարիքների), 
2. գիտելիքի և հմտության միաձուլում, 
3. ազատ գործունեություն` «խաղ» (և ոչ անհրաժեշտություն),
4. գործունեություն հաճույք ստանալու համար (և ոչ ինչ-որ բան ստեղ-

ծելու), 
5. սրա հետ մեկտեղ հաճույքը պիտի ուղեկցի պատկերացումները` որ-

պես ճանաչողության տեսակների (և ոչ միայն որպես զգացողությունների):

 3. Արվեստի ձևաբանությունը: 
Առաջարկելով գեղեցիկ արվեստների իր տարբերակումը` Կանտը հա-

տուկ վերապահում է անում, որ սա ընդամենը ուրվագիծ է, հնարավոր մո-
տե ցումներից մեկը և ոչ թե ավարտուն տեսություն: Այնուամենայնիվ, ինչ-
պես մենք ենք պատկերացնում, դիտարկվող խնդրի տեսանկյունից այն 
նույնպես հետաքրքիր է: Ըստ Կանտի` գեղեցիկ արվեստը միշտ գա ղա  փար-
ներ է ծնում գեղեցիկի մասին, այստեղից էլ այն հիմքի ընտրու թյունը, որը 
նա առաջարկում է գեղեցիկ արվեստների բաժանման համար. դա հաղոր-
դակց ման ընթացքում գաղափարների արտահայտման միջոց նե րի և խոս-
քա յին զգացողությունների նմանությունն է: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ Կա-
գանը կանտյան դասակարգումը անվանել է արտա հայտ չա կան (էքս պրե-
սիվ), ընդ որում` առանձնակի ուշադրության չարժանացնելով դրան25։

Կանտը հիմնվում է այն բանի վրա, որ լեզվի մեջ արտահայտման մի-
ջոց ներն են բառը, շարժումը և տոնը (արտասանությունը, ձեռքերի շար-
ժու մը և ձայնի ելևէջները), և այստեղից առանձնանում են գեղեցիկ ար-
վես տի երեք տեսակներ` բանավոր, պատկերային և զգացողությունների 
խա ղի արվեստ (որպես արտաքին զգայարանների տպավորություն)26: 
Դրան ցից յուրաքանչյուրն իր հերթին բաժանվում է տեսակների.

Գեղեցիկ արվեստ

Խոսքային արվեստ Կերպարվեստ Զգացողությունների 
խաղի արվեստ

Զուտ 
գեղանկարչություն

Երաժշտություն Գույների խաղ

Այգեգործություն

Պերճախոսություն

Գեղանկարչություն

Ճարտարապետություն

Քանդակագործություն

Պոեզիա

Պլաստիկա

25 Տե՛ս Каган М. С. նշված. աշխտ.:
26 Տե՛ս Кант И. նշված աշխտ., էջ 338. 
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Այս գծապատկերում տեղ ունի նաև դեկորատիվ-կիրառական ար վես-
տը, սակայն Կանտը չի առանձնացնում այն որպես մեկ ամբողջություն, այլ 
կարծես թե նրա առանձին խմբերը բաժանում է արվեստի` ավելի վաղ 
առանձ նացված տեսակների միջև: Օրինակ` բաժանման երկրորդ աստի-
ճանում գեղանկարչությանն է (բառի լայն առումով) հատկացնում նաև 
«սեն յակները պաստառներով, զարդաքանդակներով և գեղեցիկ կա հա վոր-
մամբ զարդարելը, ինչն ընդգծում է միայն արտաքին տեսքը, ինչ պես նաև 
ճաշակով հագնվելու արվեստը»` ներառելով նաև ոսկերչական զար դե րը27, 
իսկ ճարտարապետությանը` տնային կահ-կարասին, առօրյա իրե րը28:

Ինչպես շատերը իրենից առաջ, Կանտը նույնպես խոսում է միևնույն 
ստեղծագործության մեջ տարբեր գեղեցիկ արվեստների միավորման 
հնա րավորության մասին. պերճախոսությունն ու գեղանկարչական պատ-
կերը համադրվում են դրամայում, պոեզիան և երաժշտությունը` երգե ցո-
ղության մեջ, երգեցողությունն ու գեղանկարչական (թատերական) պատ-
կերը` օպերայում, երաժշտության մեջ զգացողությունների խաղը` ֆի գուր-
ների խաղի հետ պարի մեջ և այլն:

Այսպիսով, ըստ Կանտի` մի շարք գեղեցիկ արվեստներ չեն սահ մա նա-
փակվում միայն դասական արվեստներով, այլ ավելի լայն սահմաններ 
ունեն: Կանտը առաջարկում է նաև արվեստների իր աստիճանակարգը, 
որին մենք այստեղ չենք անդրադառնա: 

Այսպիսով, դեռևս 18-րդ դարավերջին և 19-րդ դարասկզբին արվեստ-
ների և ոչ արվեստների միջև սահմանը բավականաչափ երերուն էր, նմա-
նապես արվեստի դասակարգման մեջ գոյություն չուներ մեկ կամ գոնե 
տի րապետող մոտեցում. տարբեր հեղինակներ առաջարկում էին արվես-
տի նորանոր դասակարգումներ` տարբեր հիմքերի վրա կառուցված և 
արվեստի բազմազան տեսակներ ընդգրկող: 

Summary

THE CONCEPT OF CULTURAL GENESIS ACCORDING TO KANT’S 
AESTHETICAL VISION

The process of the classification of art
Slavi-Avik M. Harutyunyan (Moscow)

Key words - M. Kagan, E. Kant, A. Baumgarten, Art -1, Art-2, 
Dichotomy of art, Cultural genesis, Ancient culture, Morphology 
of art, New era, Fine arts, Muse, mysticism.

The following article discusses various ways of the interpretation and clas-
sification of the concept of ‘art’ in the process of Cultural Genesis, from ancient 
times to the 18th century of the Kant system. Talking about the culture of An-
tiquity, the role of art in public life is mentioned, not only as an aesthetic phe-
nomenon, but aslo its different functions are taken into account: educational, 
27 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 341:
28 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 340:
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ideological, etc.. The interpretation of ancient authors about the role of music 
and poetry in the upbringing of a person is examined. The role of art in the 
formation of an ideal State in Plato’s philosophical views is emphasized. Cer-
tainlly, in antiquity art was not perceived as a mere phenomenon of culture, 
but inner division of different types of arts accured. Having analized E. Kant’s 
ideas (in the work “Critique of judgment”), eight different meanings, in which 
E. Kant uses the term “art”, the interrelationship between them (via constraint 
concept), as well as the basis of the morphology of Kant’s art are underlined.   
In the process of the present research scientific methods, adequate set of re-
search tasks were used, in connection with its object and purpose: comparative 
analysis, synchronous and diachronous analysis, historical reconstruction meth-
od, method of systematic and structural analysis, etc. A special role played in 
the work the semiotic method.

Резюме

КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА СОГЛАСНО ЭСТЕТИЧЕСКИМ 
ВЗГЛЯДАМ КАНТА

Процесс классификации искусства

Слави-Авик М. Арутюнян (Москва)

Ключевые слова - М.Каган, Э.Кант, А.Баумгартен, искус-
ства -1, искусства-2, дихотомия искусства, культурогенез, 
Aнтичная культура, морфология искусства, Новая эпоха, из-
ящные искусства, муза, мистика.

В статье обсуждаются разные понимания и классификации понятия  
искусства в процессе генезиса культуры, начиная с античных времен до 
18-ого века-Кантовской системы. Говоря о культуре Античности, указыва-
ется роль искусства в общественной жизни, не только как эстетического 
феномена, но и разные ее функции: воспитательные,идеологические и т.д. 
Анализируются интерпретации  античных авторов о роли музыки и поэзии 
в воспитании человека. Особо подчеркивается роль искусства в становле-
нии идеального государства в  философских взглядах Платона. Резюмиру-
ется, что хоть в античности  искусства не воспринимались как феномен 
культуры, но происходило внутреннее деление на разные виды искусств. 
Проанализированы идеи И.Канта (в работе «Критика способности сужде-
ния»), и выделены восемь различных смыслов, в которых И.Кант исполь-
зует термин «искусство», взаимосвязь между ними (через ограничение по-
нятий), а также основы кантовской морфологии искусства. В процессе ис-
следования были использованы научные методы, адекватные комплексу 
исследовательских задач, обусловленные его предметом и целью: компара-
тивистика, синхронный и диахронный анализ, метод исторической рекон-
струкции, метод системного и структурного анализа и др. Особое место в 
работе  занял семиотический метод.
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