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Ս լա վի-Ա վիկ Մ.  Հա րութ յուն յան ( Մոսկ վա)
 Փի լի սոփ. գի տ. դոկ տոր

ԺԱՆՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԸ 

Ըստ Մ.  Բախ տի նի և  Յու.  Տին յա նո վի  
ու սումն ա սի րութ յուն նե րի*

Բա նա լի բա ռեր- Մ. Բախ տին,  Յու. Տին յա նով, քրո-
նո  տոպ, ժանր, գրա կա նա գի տութ յուն, է պո պեա,  Դոս-
տոևս կի, պոե տի կա, դաս տիա րակ չա կան վեպ, հու-
նա կան վեպ։

20-րդ  դա րում, ռու սա կան գի տութ յան ըն դեր քում ժան րի վե րա-
բեր յալ ա ռաջ ե կավ ա վե լի քան խո րը պատ կե րա ցում. Մ.Մ. Բախ տի նի 
և  Յու.Ն.  Տին յա նո վի աշ խա տանք նե րը 20-րդ  դա րի գրա կա նա գի տութ-
յան նոր ո րակ էին՝ հա գե ցած բազ մա զան գա ղա փար նե րով, կա ռուց-
ված մե թո դա բա նա կան այլ հիմ քի վրա և, ան կաս կած, ա վե լի հա մա-
պա տաս խան խնդրի բար դութ յա նը: 

Ե թե  Բախ տի նի1 աշ խա տանք նե րը գրվե լուց հե տո եր կար տա րի ներ 
ան հա սա նե լի էին գի տա կան լայն հա սա րա կայ նութ յա նը, ին չով և  կա րե լի 
է բա ցատ րել դրանց ոչ բա վա րար յու րա ցու մը (չնա յած ներ կա յումս նա 
ա մե նա շատ մեջ բեր վող հե ղի նակ նե րից մեկն է), ա պա  Տին յա նո վը2 բա-
վա կա նին հայտ նի էր:  Բայց և  այն պես ժան րի տե սութ յա նը վե րա բե րող 
նրանց բազ մա թիվ հիմն ա րար գա ղա փար նե րը, կա րե լի է ա սել, դեռևս 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.11.2014։
1 Բախտին Միխայիլ Միխայլովիչ (1895-1975) - ռուս անվանի փիլիսոփա, բանասեր, 
գրականագետ, մշակույթի տեսաբան: Հեղինակել է մի շարք հիմնարար ուսումնասիրություններ, 
որոնցից են՝ «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965, 
1990), «Эстетика словесного творчества» (1979, 1986), «Работы 1920-х годов» (1994), «Проблемы 
поэтики Достоевского» (1994) և այլն:
2 Տինյանով Նիկոլայ Նիկոլաևիչ (1894-1943) - 20-րդ դարասկզբի ռուս անվանի գրականագետ, 
գրականության տեսության մասնագետ: Հեղինակել է գրականության տեսության մեջ նորա-
րարական հարցադրումներով մի շարք մենագրություններ և հոդվածներ՝ «Достоевский и Гоголь 
(к теории пародии)», Л.,1921, «Проблема стихотворного языка» Л.,1924, «Архаисты и новаторы» Л., 
1929.
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բա վա րար չա փով վեր լուծ ված չեն: 
 Մեր նպա տակ նե րից մեկն է ցույց տալ, որ  Բախ տի նի և  Տին յա նո վի 

աշ խա տանք նե րը, ի թիվս այլ հար ցե րի, ի հայտ են բե րում ոչ թե ժան րե րի 
բա ժան ման ու րիշ մո տե ցում, այլ ժան րե րի խնդրի քննարկ ման այլ մա-
կար դակ։  Դա մաս նա վո րա պես եր ևում է նրա նից, որ  Բախ տի նի ու  Տին  յա-
նո վի աշ խա տանք նե րում սեռ, տե սակ, ժանր հաս կա ցութ յուն նե րը շփո-
թած լի նե լու նշույլ ան գամ չկա։ Ինչ պես նաև այն բա նից, թե ժան րի ո րո-
շարկ ման ինչ չա փա նիշ ներ է մշա կել  Բախ տի նը՝ հաս կա նա լու հա մար 
ըն կալ ման և  ար տա ցոլ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը գրա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յան տա րա ծութ յուն-ժա մա նա կի մեջ (այս պես կոչ ված՝ «քրո-
նո տոպ» և դ րա հետ կապ ված այլ սկզբունք ներ): 

Որ պես ա պա ցույց, որ  Բախ տի նի գա ղա փար ներն այդ պես էլ լիար ժե-
քո րեն չեն յու րաց վել, և  դա խո չըն դո տել է ժան րի վե րա բեր յալ տե սութ-
յան զար գաց մա նը, բե րենք հա մե մա տա բար նոր ժան րի՝ ֆան տաս տիկ 
վե պի քննարկ ման օ րի նա կը:  Քա նի որ ֆան տաս տի կան գրա կան հե քիաթ 
է, ա պա փորձ է ար վում սահ մա նել վեր ջինս:  Կան ի րա կան մո տե ցումն եր 
ֆան տաս տի կա յի չա փա նիշ նե րով (հնա րա վոր է, հնա րա վոր չէ) 3, կան թե-
մա տիկ և  առ կա խնդիր նե րի հետ կապ ված մո տե ցումն եր4:  Գո յութ յուն ու-
նի Պ րոպ պի աշ խա տանք նե րից սկիզբ առ նող հստակ և  բա վա կա նին 
արդ   յու նա վետ ուղ ղութ յուն, այն է՝ թե մա տիկ տար րե րի ի հայտ բե րու մը 
(հե րո սի նա խա ձեռ նութ յու նը, մա հը, հա րութ յու նը և  այլն)5։  Սա կայն ֆան-
տաս տի կա յի մեզ հայտ նի մաս նա գետ նե րից և  ոչ մե կը այդ ժան րը սահ-
մա նե լիս հաշ վի չի ա ռել քրո նո տո պի յու րա հատ կութ յուն նե րը: Լ րա ցու ցիչ 
հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում նաև  Բախ տի նի և  Տին յա նո վի մո տե-
ցումն ե րի հա մե մա տա կան քննութ յու նը:

 Ժան րի վե րա բեր յալ բախ տին յան տե սութ յու նը ան չափ յու րա հա տուկ 
է: Այդ տե սութ յան մեջ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ի րար փոխ կա պակց ված 
եր կու բա ժին: Ա ռա ջի նը (պայ մա նա կա նո րեն) վե րա բե րում է ժան րի և  ո ճի 
կա պին (շա րադր վում է ըստ այդ ա ռանձ նա հատ կութ յան6), երկ րոր դը՝ 
ժան րի վե րա բեր յալ տե սութ յա նը՝ սեր տո րեն կապ ված վե պի՝ որ պես 
ա ռանձ նա հա տուկ ժան րի վեր լու ծութ յանն ու նրա պատ մութ յա նը: 
 Շա րու նա կութ յու նը հա մա պա տաս խան կեր պով ըն կա լե լու հա մար նախ և  
ա ռաջ անհ րա ժեշտ է հստա կո րեն պատ կե րաց նել, որ  Բախ տի նի ու սում-
նա սի րութ յան օբ յեկ տը ոչ թե լե զուն է, այլ խոս քը (նրա տեր մի նա բա նութ-
յամբ՝ «ար տա հայ տու մը»): 

Ար դեն իր գի տա կան գոր ծու նեութ յան սկզբում  Բախ տի նը, խո րութ-
յամբ և հս տա կո րեն գի տակ ցե լով ժա մա նա կա կից լեզ վա բա նութ յան հա-
մար հիմն ա րար Ֆ. դը  Սոս յու րի «լե զու-խոսք» դի խո տո միան, կար ծում էր, 
որ լեզ վի փի լի սո փա յա կան քննութ յան կենտ րո նում պետք է լի նի ար տա-
հայտ վե լը, քա նի որ հենց կոնկ րետ ար տա հայ տութ յան ձևի մեջ է (բա նա-
վոր թե գրա վոր) լեզ վի գոր ծա ծութ յու նը ի րա կա նա նում հա սա րա կութ յան 

3 Տե՛ս Брауде Л.Ю., Скандинавская литературная сказка, М., 1979.
4 Տե՛ս Ботникова А.Б., Немецкий романтизм: диалог художественных форм. Воронеж, 2004.
5 Տե՛ս Пропп В.Я., Исторические корни волшебной сказки, Л., 1986.
6 Տե՛ս Бахтин М.М., Проблема речевых жанров, «Бахтин М.М., Эстетика словесного творчества», 
М., 1979.



137

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4
Մ

ՇԱ
Կ
Ո
Ւ
ՅԹ

մեջ: Սկզ բից ևեթ նշենք. հա մա ձայն նրա պատ կե րա ցումն ե րի՝ այս կամ 
այն ժան րին վե րա բե րում է ոչ միայն գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, այլև 
յու րա քանչ յուր խոս քա յին ամ բող ջութ յուն:  Բախ տի նի մո տեց մամբ՝ ցան-
կա ցած տեքստ պատ կա նում է որ ևէ ժան րի (ին չը բա ցար ձակ նո րութ յուն 
էր ա վան դա կան մե թո դա բա նութ յան հա մար):

 Մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան յու րա քանչ յուր ո լոր տի պայ ման ներն ու 
նպա տակ նե րը, ո րոնց շրջա նակ նե րում էլ մենք գոր ծա ծում ենք լե զուն, 
յու րօ րի նակ են, և  այդ յու րօ րի նա կութ յունն էլ ա ռաջ է բե րում ար տա հայտ-
ման ա ռանձ նա հա տուկ տե սակ ներ:  Սա կայն ոչ միայն իր բո վան դա կութ-
յամբ ու լեզ վաո ճա կան շեր տով, այ սինքն՝ բա ռա րա նա յին, դարձ վա ծա յին 
և  քե րա կա նա կան մի ջոց նե րի ընտ րութ յամբ: Ար տա հայտ ման յու րա քանչ-
յուր տե սակ իր կի րա ռութ յան ո լոր տի յու րա հատ կութ յուն նե րը ա ռա ջին 
հեր թին ար տա ցո լում է սե փա կան կոմ պո զի ցիա յով, կա ռուց ված քով: Այս 
ե րեք գոր ծոն նե րը՝ թե մա տիկ բո վան դա կութ յու նը, ո ճը և  կոմ պո զի ցիոն 
կա ռուց ված քը, անխ զե լիո րեն կապ ված են միմ յանց՝ ար տա հայտ ման մեջ 
և  հա վա սա րա պես ո րոշ վում են տվյալ ո լոր տի հա ղոր դակ ցա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րով: «Ո ճը՝ որ պես բա ղադ րիչ, մտնում է ար տա հայ-
տութ յան ժան րա յին ամ բող ջա կա նութ յան մեջ»7: 

Չ նա յած յու րա քանչ յուր ար տա հայ տութ յուն ան հա տա կան է, իր ձևով 
անկրկ նե լի, այ նո ւա մե նայ նիվ գո յութ յուն ու նեն նման ար տա հայ տութ-
յուն  նե րի հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն տե սակ ներ, ո րոնք  Բախ տի նը ան-
վա նել է խոս քա յին ժան րեր:  Խոս քա յին ժան րե րը չա փա զանց տա րա տե-
սակ են, ին չով էլ  Բախ տի նը բա ցատ րում էր դրանց ամ բող ջա կան յու-
րաց ման բար դութ յու նը: 

 Ժան րե րի վե րա բեր յալ  Բախ տի նի տե սութ յան մեջ կար ևոր տեղ են 
գրա վում նրա կող մից ներ մուծ ված ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին (հե ղի-
նա կը դրանք կի րա ռում է հա մե մա տա բար նոր և  ոչ թե երկ րոր դա կան 
ի մաս տով-Ս.Հ.) ժան րե րի մա սին պատ կե րա ցումն ե րը. մի կող մից՝ սեր տո-
րեն միմ յանց շաղ կապ ված, մյուս կող մից՝ տար բեր (բայց ոչ հիմն ո վին, 
ինչ պես շեշ տում է ին քը): Ա ռաջ նա յին ժան րե րը տա րե րայ նո րեն ձևա վոր-
ված լեզ վի ա ռօ րեա կան ար տա հայ տութ յան տե սակ ներ են, ո րոնք ներ կա-
յաց նում են կեն ցա ղա յին երկ խո սութ յան բազ մա զա նութ յու նը՝ կեն ցա ղա-
յին պատ մութ յուն, նա մակ, կարճ զին վո րա կան տե ղե կանք, ըն դար ձակ 
հրա ման և  այլն: Երկ րոր դա յին (բարդ) ժան րե րը՝ վե պը, տա րա տե սակ 
գի տա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե րը, հրա պա րա կա խո սա կան ծա վա լուն 
ժան րը և  այլք, ստեղծ վում են ա վե լի բարդ (և  ա ռա վե լա պես գրա վոր), 
բարձր զար գա ցած մշա կու թա յին հա ղոր դակ ցութ յան պայ ման նե րում: 
Ի րենց ձևա վոր ման ըն թաց քում դրանք նե րա ռում են ա ռաջ նա յին ժան րե-
րը, ո րոնք, մտնե լով երկ րոր դա յին ժան րե րի կա ռույ ցի մեջ, փո խա կերպ-
վում և  կորց նում են ի րենց ան մի ջա կան կա պը ի րա կա նութ յան հետ: 
 Բախ տի նի կար ծի քով՝ ժան րե րի հա մա տեղ գո յութ յու նը հիե րար խիկ է 
(աս տի ճա նա կար գա յին), քան զի տար բեր դա րաշր ջան նե րում ար ժե քա յին 
նա խա պատ վութ յուն նե րը տրվում են ոչ թե միև նույն, այլ տար բեր ժան րե-
րի. « Յու րա քանչ յուր դա րաշր ջա նում գրա կան լեզ վի զար գաց մա նը նպաս-

7Նույն տեղում, էջ 242:
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տում են ո րո շա կի խոս քա յին ժան րեր, ընդ ո րում ոչ միայն երկ րոր դա յին-
նե րը (գրա կան, հրա պա րա կա խո սա կան, գի տա կան), այլև ա ռաջ նա յին 
ժան րե րը (բա նա վոր երկ խո սութ յան ո րո շա կի տի պեր՝ սա լո նա յին, ըն տա-
նե վա րա կան, խմբա կա յին, ըն տա նե կան-կեն ցա ղա յին, հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան, փի լի սո փա յա կան և  այլն): Գ րա կա ն  լեզ վի ա մեն տե սա կի 
ընդ լայ նում, ի հա շիվ ժո ղովր դա կան լեզ վի ա մե նա տար բեր, ոչ գրա կան 
շեր տե րի, ան խու սա փե լիո րեն կապ ված է գրա կան լեզ վի՝ բո լոր ժան րե րի 
մեջ ներ թա փան ցե լու, խոս քա յին ամ բող ջութ յուն կա ռու ցե լու ժան րա յին 
նոր հնարք նե րի, դրանց ա վար տի, ունկնդ րին կամ գոր ծըն կե րո ջը հաշ վի 
առ նե լու հետ»8: 

 Խոս քա յին ժան րե րի խնդի րը,  Բախ տի նի կար ծի քով, հսկա յա կան նշա-
նա կութ յուն ու նի բա նա սի րութ յան ամ բողջ ո լոր տի հա մար, սա կայն ա ռանձ-
նա պես կար ևոր է նրա դե րը ո ճա գի տութ յան մեջ: Ըստ էութ յան,  Բախ տի նի 
տե սա կե տը այն է, որ ո ճի բուն սահ մա նումն ընդ հան րա պես և  ան հա տա-
կան ո ճի նը՝ մաս նա վո րա պես, պա հան ջում է ա վե լի խոր ու սումն ա սի րութ-
յուն ինչ պես ար տա հայտ ման բնույ թի, այն պես էլ խոս քա յին ժան րե րի դեպ-
քում: 

 Ո ճի և  ժան րի օր գա նա կան, անխ զե լի կա պը պար զո րոշ կեր պով ի 
հայտ է գա լիս այս պես կոչ ված՝ գոր ծա ռա կան ո ճե րի (գի տա կան, հրա-
պա րա կա խո սա կան, գե ղար վես տա կան) խնդրի հետ կապ ված: Ըստ էութ-
յան, հա մա ձայն  Բախ տի նի, գոր ծա ռա կան ո ճե րը ոչ այլ ինչ են, ե թե ոչ 
մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան և  հա րա բե րութ յուն նե րի ո րո շա կի բնա գա-
վառ նե րին վե րա բե րող ո ճեր:  Յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռում գո յութ յուն 
ու նեն ի րենց ներ հա տուկ ժան րե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են 
տվյալ ո լոր տին բնո րոշ պայ ման նե րին. այդ ժան րե րին էլ հա մա պա տաս-
խա նում են ո րո շա կի ո ճեր: 

Ո րո շա կի գոր ծա ռույ թը (գի տա կան, տեխ նի կա կան, հրա պա րա կա-
խո սա կան, գործ նա կան, կեն ցա ղա յին) և  յու րա քանչ յուր ո լոր տին 
բնո րոշ խոս քա յին հա ղոր դակ ցութ յան պայ ման նե րը կյան քի են կո-
չում կոնկ րետ ժան րեր, այ սինքն՝ ար տա հայտ ման հա րա բե րա կա նո-
րեն կա յուն թե մա տիկ, կոմ պո զի ցիոն և  ո ճա յին տե սակ ներ: Ո ճը ան-
խ զե լիո րեն կապ ված է ո րո շա կի թե մա տիկ և, ին չը ա ռանձ նա պես կար ևոր 
է, կոմ պո զի ցիոն միաս նութ յան հետ՝ ամ բող ջը կա ռու ցե լու կոնկ րետ տի-
պե րով, դրա ա վար տի, խոս քա յին հա ղոր դակ ցութ յան այլ մաս նա կից նե-
րի՝ ունկն դիր նե րի կամ ըն թեր ցող նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, նաև ան ծա նոթ 
խոս քի և  այլ նի նկատ մամբ ու նե ցած խո սո ղի վե րա բեր մուն քի տե սակ նե-
րով։ 

Ս րա նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ  Բախ տի նի կոն ցեպ ցիա յից բխող 
գլխա վոր մո տե ցու մը մի կող մից՝ ժան րի, մյուս կող մից՝ ո ճի և  լեզ վի 
փոխ կա պակց վա ծութ յու նը դի տար կելն է: Այն, որ ո ճը (լե զուն) և  ժան րը 
հա մա կար գա յին ամ բող ջութ յուն են կազ մում, պնդում էր նաև  Տին յա նո վը 
(առ հա սա րակ, մտա ծո ղութ յան ու րույն հա մա կար գայ նութ յու նը նրան հա-
րա զատ է դարձ նում  Բախ տի նի հետ):  Մաս նա վո րա պես  Տին յա նո վը գրում 
էր. «Ար դեն չի կա րե լի ստեղ ծա գոր ծութ յան մա սին այլևս խո սել որ-

8 Նույն տեղում, էջ 242:
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պես նրա հայտ նի կող մե րի՝ սյու ժեի, ո ճի և  այլ նի «հա մակ ցութ յուն»: 
Այս վե րա ցար կումն ե րը վա ղուց անց յա լում են. սյու ժեն, ո ճը (և  այլն) 
գտնվում են փոխ գոր ծակ ցութ յան մեջ ... (ընդգ ծու մը մերն է-Ս.Հ)» 9:

 Ինչ պես և  Բախ տի նը,  Տին յա նո վը նույն պես ո ճի և  ժան րի խնդիր նե րը 
դի տար կում էր խոս քա յին հյուս ված քի ու սումն ա սիր ման հետ միաս նութ-
յան մեջ: Ա վե լին՝ նա գտնում էր, որ ո ճա կան հնարք նե րի գոր ծա ռույթ նե րը 
չեն կա րող ո րոշ վել ժան րի յու րա հատ կութ յու նից կտրված և  ա ռան ձին. 
« Բո լոր ո ճա կան մի ջոց նե րի և հ նարք նե րի գոր ծա ռույթ նե րը կախ ման 
մեջ են գտնվում ո րո շա կի ժան րից. պոե մում դրանք կլի նեն այլ, քան 
ա ռան ձին մի հատ վա ծում (ընդգ ծու մը մերն է-Ս.Հ)»10: 

Եվ նա բա ցա հայ տում է այդ փո խազ դե ցութ յու նը: Այն պի սի բարդ ո ճա-
կան կա ռույ ցի օ րի նա կով, ինչ պի սին Ն.Վ. Գո գո լի « Քի թը» վի պակն է, 
 Տին յա նո վը նրբին ըն կա լու մով ցույց է տա լիս, թե ինչ պես են ստեղ ծա-
գոր ծութ յան լեզ վա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, հատ կա պես ի րենց 
ո ճա կան հա մա կար գով, հնա րա վոր դարձ նում ա նի րա կան, ֆան տաս տիկ 
ժան րը:  Տին յա նո վը բա ռա գոր ծա ծութ յան նյու թի հի ման վրա ցույց է տա-
լիս՝ ինչ պես է  Գո գո լը գրե թե անն կատ, սա կայն իր հա մա կար գով՝ ար մա-
տա կան հնարք նե րի ճա նա պար հով, ընդ լայ նում «քիթ» բա ռի ի մաս տա յին 
նշա նա կութ յու նը և  հե տո այն կտրում է բո լո րի հա մար սո վո րա կան ըն կա-
լու մից. «Կտր ված քի թը, - եզ րա կաց նում է  Տին յա նո վը, - դարձ վածք նե-
րի ի մաս տա բա նա կան հա մա կար գով վե րած վել է ինչ-որ եր կի մաս-
տութ յան՝ «ինչ-որ բան», «խիտ», «նա», «նրան»...»11:

Ողջ ի մաս տա յին մթնո լոր տով, որն առ կա է յու րա քանչ յուր տո ղում, 
 Գո գո լը կա ռու ցում է «կտրված քթի» ֆա բու լա յին գի ծը և դ րա նով էլ նա-
խա պատ րաս տում ըն թեր ցո ղին՝ նրան ներ քա շե լով այդ ի մաս տա յին մթնո-
 լոր տի մեջ, որ պես զի նա ար դեն ա ռանց զար ման քի ըն կա լի հե տո անս պա-
սե լիո րեն սաստ կա ցող ֆան տաս տիկ, ան հա վա նա կան հա մա տեքս տը12: 

Ընդ հան րա պես հար կա վոր է հի շել, որ  Տին յա նո վը է վոլյ ու ցիո նիստ է, 
և  ան շար ժը, քա րա ցա ծութ յու նը նրան խորթ են: Ինչ պես 1983 թվա կա նին 
 Տին յա նո վի մա սին ա սել է ա կա դե մի կոս Դ. Լի խա չո վը՝ «Գ րա կա նութ յան 
նրա ըն կա լու մը հատ կանշ վում էր հետ ևո ղա կա նութ յամբ և  կոնկ րետ 
պատ մա կա նութ յամբ:  Պատ մա կա նութ յու նը կա րող է լի նել բարձ րա-
գոչ և  վե րա ցա կան, իսկ  Տին յա նո վի հա մար այն կոնկ րետ էր, փաս-
տա կան, հստա կո րեն ներ կա յաց ված»13: 

 Վարժ վե լով կա յուն եզ րա բա նութ յա նը՝ մենք դա դա րում ենք նկա տել 
ու զա նա զա նել այդ հաս կա ցութ յան նրբե րանգ նե րը, և, ի հար կե, մո ռա-
նում ենք, թե ինչ տար բեր կար ծիք նե րի դրա մա տիկ պայ քա րում է այն 
կա յա ցել:  Մեզ հա մար այդ պի սի մի սո վո րա կան դար ձած եզր է «զար գա-
ցու մը»-ը: « Մոր կա թի հետ կլա նե լով» աշ խար հի զար գաց ման՝ որ պես նրա 
հա մա պար փակ բնու թագ րի մա սին պատ կե րա ցումն ե րը, ժա մա նա կա կից 
հե տա զո տո ղը հա ճախ մո ռա նում է, որ եվ րո պա կան մշա կույ թում այդ 

9 Тынянов Ю.Н., Ода как ораторский жанр, «Поэтика. История литературы. Кино», М., 1977, с. 227.
10 Тынянов Ю.Н., Литературный факт, «Поэтика. История литературы. Кино», М., 1977, с. 257.
11 Тынянов Ю.Н., Ода как ораторский жанр, с. 343.
12 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 342-343:
13 Лихачев Д.С., Слово о Ю.Н. Тынянове «Лихачев Д.С., Прошлое-будущему», Л., 1985, с. 449.
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գա ղա փա րը սկսել է հիմն ա վոր վել միայն 19-րդ  դա րի 30-ա կան թվա կան-
նե րից սկսած (Օ. Կոն տի,  Հե գե լի, Կ. Մարք սի փի լի սո փա յա կան աշ խա-
տութ յուն նե րը, Չ.  Դար վի նի տե սութ յու նը և  այլն), և  միայն 20-րդ  դա րում 
է աս տի ճա նա բար այն ա վե լի մեծ ըն դու նե լութ յուն գտել: Ա ռա ջին ան գամ 
Ա.Ն. Վե սե լովս կու կող մից ռուս գրա կա նա գի տութ յան մեջ կի րառ վե լով 19-
րդ  դա րա վեր ջին, այն նաև 20-րդ  դա րասկզ բին, երբ  Տին յա նո վը աշ խա-
տում էր այս խնդիր նե րի վրա, դեռ բա վա կա նա չափ հե ղա փո խա կան էր 
թվում: 

 Պատ մա կա նութ յու նը  Տին յա նո վի մտա ծո ղութ յան երկ րորդ կար ևո-
րա գույն հատ կա նիշն է։ Եվ այն լիո վին ի րաց վել է նրա աշ խա տութ յուն-
նե րում: Այս պես, նա կա րո ղա ցել է որ սալ գրա կա նութ յան պատ մութ յան 
այն պա հը, երբ ո րո շա կի հա մա կար գում գտնվող ժան րա յին հա րա բե-
րակ ցութ յու նը քանդ վում է... որ պես զի տեղ նու տե ղը ձևա վոր վի նո րը՝ այդ 
պա հին լիո վին կա յուն մի ամ բող ջութ յուն: Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը, պնդում 
է նա, գո յութ յուն չու նի որ պես ա ռան ձին մի բան. այն մտնում է գրա կա-
նութ յան հա մա կար գի մեջ, հա րա բե րակց վում նրան ո ճով և  ժան րով14: 

 Հին բա նաս տեղծ նե րի հա մար տի պա կան էր նո րի նկատ մամբ հետև-
յալ վե րա բեր մուն քը. երբ որ ևէ ստեղ ծա գոր ծութ յուն խախ տում էր ժան րի 
օ րենք նե րը, քննդա տութ յու նը ըն կա լում էր դա որ պես հա մա կար գից դուրս 
ըն կած ինչ-որ մի սխալ։  Մինչ դեռ  Տին յա նո վի կար ծի քով՝ դա հա մա կար գի 
տե ղա շարժ էր: Ն րան նա խոր դած գրա կա նա գի տութ յան թե րութ յու նը (և 
 Տին յա նո վը բազ միցս ի ցույց է դնում դա) ժան րե րի՝ որ պես մի ան փո փոխ 
կա տե գո րիա յի վե րա բեր յալ քա րա ցած պատ կե րա ցումն էր։ Ա հա թե ին չու, 
երբ հե ղի նա կը խախ տեց քննա դա տութ յան ըն դուն ված սկզբունք նե րը, 
դա հա մար վեց ոչ թե ա ռա ջըն թաց, այլ սխալ, թյու րըն կա լում: Այդ պատ-
ճա ռով հա ճախ էր «ի րե նը ստա նում»  Պուշ կի նը. նա փո փո խեց հե րո սի 
նշա նա կութ յու նը, իսկ դա ըն կալ վեց «բարձ րաշ խար հիկ հե րո սի» ֆո նին և 
 դիտ վում էր որ պես «նսե մա ցում»: 

 Պար զա բա նե լով ժան րի զար գաց ման սկզբունք նե րը՝  Տին յա նո վը գոր-
ծա ծում է իր ան չափ ար տա հայ տիչ բա ռը՝ «տե ղա շարժ»։  Ժան րը, նրա 
կար ծի քով, ո՛չ ցատկ է կա տա րում, ո՛չ էլ զար գա նում է, այլ են թարկ վում է 
տե ղա շար ժի, այ սինքն՝ գա լիս է մի պահ, երբ ժան րը դառ նում է ան ճա-
նա չե լի, սա կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, նրա մեջ ինչ-որ բան պահ պան վում է 
այն բա վա րար չա փով, որ ոչ-պոե մը նույն պես հա մար վի պոեմ:  Ժան րի 
վի ճա կագ րա կան սահ մա նու մը անհ նար է. ժան րը տե ղա շարժ վում է։ Այս 
պատ ճա ռով փո փոխ վում են նաև նրա գոր ծա ռույթ նե րը, մաս նա վո րա-
պես՝ տեքս տի բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք տար բեր ժա մա նակ նե րում տար բեր 
կերպ են ըն կալ վում, ինչ պես, ա սենք, հատ վա ծը 18-րդ  դա րում դրվագ 
(фрагмент) էր կոչ վում,  Պուշ կի նի ժա մա նակ նե րում՝ պոեմ:

 Ժան րը՝ որ պես հա մա կարգ, կա րող է տա տան վել: Այն ծնունդ է առ-
նում (այլ հա մա կար գե րի դուրս մղվե լու և սկզբ նա վոր վե լու արդ յուն քում) 
և  փո շիա նում է՝ վե րած վե լով այլ հա մա կար գե րի մնա ցոր դի: «Որ ևէ ժան-
րի քայ քայ ման դա րաշր ջա նում այն կենտ րո նից տե ղա շարժ վում է դե-
պի շրջա գիծ, իսկ նրա տե ղում գրա կա նութ յան ման րուք նե րից, նրա 

14 Տե՛ս Тынянов Ю.Н., Ода как ораторский жанр, «Поэтика. История литературы. Кино», с. 227.
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հետ նա խոր շե րից դե պի կենտ րոն է շարժ վում մի նոր եր ևույթ»15: 
 Մեծ հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում  Տին յա նո վի՝ ժան րե րի հիե-

րար խիա յի վե րա բեր յալ դի տար կումն ե րը ո րո շա կի պատ մամ շա կու թա յին 
հա մա տեքս տում։  Նա սուր կեր պով զգում էր, որ ժան րե րը դա սա վոր ված 
են ոչ թե մա կեր ևույ թի վրա, այլ ձևա վո րում են ար ժե քա յին նա խա պատ-
վութ յուն նե րի մի բարդ «բուրգ» (հաս կա ցութ յու նը մերն է-Ս.Հ.), ո րի մեջ էլ 
կազ մա վոր վում են նրանց ոչ պարզ, եր բեմն նաև դրա մա տիկ առն չութ-
յուն նե րը: Իսկ ար ժեք նե րը, ինչ պես հայտ նի է, ձևա վոր վում են մշա կույ թի 
մեջ: Այս պես, ներ բո ղի՝ որ պես ժան րի, ար ժե քի գի տակ ցու մը, ո րի մա սին 
խո սում է  Տին յա նո վը, ի հար կե, կապ ված է գրա կա նութ յան սո ցիա լա կան 
նշա նա կութ յան պատ կե րաց ման հետ, այն է՝ իշ խա նութ յան գո վեր գու մը: 
Այդ պատ ճա ռով էլ ներ բո ղը ա մե նա հար մար ձևն  է, ո րի շնոր հիվ գրա կա-
նութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց նել իր կո չու մը: 

 Ն կա  տենք, սա կայն, որ ժան րե րի տե սութ յու նը նմա նա տիպ բնույթ ու-
ներ դեռևս ան տիկ դա րա շրջա նում. չէ՞ որ այդ ժա մա նակ նե րում տե սութ-
յան նա խա պայ մա նը, ան կաս կած, սո ցիա լա կան կամ սո ցիալ-մշա կու թա-
յին հիե րար խիա յի ձևա վո րումն էր: Ըստ Ա րիս տո տե լի՝ կան բարձր (ող-
բեր գութ յուն) և  ցածր (կա տա կեր գութ յուն, եր գի ծանք) ժան րեր, ո րոնց 
տար բե րութ յունն այն է, որ ող բեր գութ յան մեջ ըն դօ րի նա կում են լա վա-
գույն նե րին, իսկ կա տա կեր գութ յան մեջ՝ ցածր դա սի մարդ կանց: Ան տիկ 
շրջա նի ժան րա յին հա մա պատ կե րում բարձ րի և  ցած րի մա սին ա նուղ ղա-
կիո րեն վկա յում են  Բախ տի նի՝ «լուրջ-ծի ծա ղե լիի» ո լոր տին վե րա բե րող 
հե տա զո տութ յուն նե րը։  Վեր ջի նիս առ կա յութ յու նը՝ որ պես ա ռանձ նա հա-
տուկ եր ևույթ, հստա կո րեն պատ կե րաց նում էին նաև մեր նախ նի նե րը. 
զգում էին դրա հա կադ րութ յու նը լուրջ ժան րե րին՝ դյու ցազ նա վե պին, 
ող բեր գութ յա նը, պատ մութ յա նը, դա սա կան ճար տար վես տին և  այլն: 

Որ պես «ժան րե րի բուր գի» այդ պի սի մի օ րի նակ՝  Տին յա նո վը իր նա-
խընտ րութ յամբ դի տար կում է 18-րդ  դա րի ռուս գրա կա նութ յան ի րա վի-
ճա կը, երբ տի րա պե տում էր ներ բո ղը:  Գո յութ յուն ու ներ բա նաս տեղ ծա-
կան խոս քի հա տուկ, օ րա տո րիա կան կողմն ո րո շում, և  ներ բո ղը դրա 
ժան րա յին ար դա րա ցումն էր:  Ներ բո ղը քնա րեր գութ յան բարձ րա գույն 
տե սա կի գի տակ ցումն է:  Ներ բո ղի այդ պի սին լի նե լը հաս տատ վում էր 
ե րեք ո ճե րի տե սութ յամբ, ո րը բնու թագ րում էր գրա կան տե սակ նե րի ար-
ժե քը և  բա ռա պա շա րի հա մա պա տաս խան շեր տե րը: Այդ գի տակ ցու մը 
այն քան մեծ էր, որ ներ բող հաս կա ցութ յու նը գրե թե դար ձել էր քնա րեր-
գութ յան հո մա նիշ:  Ներ բո ղը կար ևոր էր ոչ միայն որ պես ժանր, այլև 
որ պես բա նաս տեղ ծա կան ուղ ղութ յուն:

 Ժան րի ար ժե քի գի տակ ցու մը վճռո րոշ է գրա կա նութ յան մեջ: Ք նա-
րա կան այլ տե սա կի հետ գո յակ ցութ յու նը, ին չը շա րու նակ վում էր զար-
գաց ման ողջ ըն թաց քում, չխան գա րեց այդ ա ռա ջըն թա ցին, քան զի ա վագ 
տե սակ նե րը գի տակց վում էին «կրտսեր նե րի» կող մից։ Ա վագ ժան րը՝ 
ներ բո ղը, գո յութ յուն ու ներ ոչ թե ա վար տուն, ինքն իր մեջ ներ փակ կեր-
պով, այլ որ պես հան րա հայտ ստեղ ծա րար ուղ ղութ յուն: Այդ պատ ճա ռով 
էլ բարձր ժան րը կա րող էր գրա վել և կ լա նել ցան կա ցած նոր ի րո ղութ-

15 Тынянов Ю.Н., Литературный факт, «Поэтика. История литературы. Кино», с. 257-258.
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յուն, կա րող էր կեն դա նա նալ այլ ժան րե րի հաշ վին և, վեր ջա պես, կա րող 
էր ան ճա նա չե լիութ յան աս տի ճան փոխ վել որ պես ժանր, բայց, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, չէր դա դա րում գի տակց վել որ պես ներ բող, քա նի դեռ ձևա կան 
տար րե րը ամ րագր վում էին խոս քա յին հիմն ա կան գոր ծա ռույ թով՝ հիմ-
նադ րույ թով»16:

 Հա ման ման դի տո ղութ յուն ներ է ա նում (կա րե լի է ա սել՝ ո րոշ պայ մա-
նա կա նութ յամբ, ար վես տի տվյալ ո լոր տում հե ղի նա կութ յուն նե րը հաշ վի 
առ նե լով)  Յու.Մ. Լոտ մա նը:  Նա գրում է. «Չ գի տես ին չու, 19-րդ  դա րի ար-
վես տում ա ռա ջին տե ղում օ պե րան էր, գրա կա նութ յան մեջ վեպն է ա ռա-
ջա տար դիրք գրա վում ընդ հուպ սիմ վո լիստ նե րը (վեր ջի նիս մա սին կա 
նաև  Բախ տի նի աշ խա տանք նե րում), ո րոնք ա ռաջ մղե ցին պոե զիան: Իսկ 
20-րդ  դա րում մինչև վերջ նա գի ծը «ա ռա ջա տար» է դառ նում կի նոն: Այդ 
«ա ռա ջա տար» ար վես տը ոչ միայն գե րա կա է, այլև գոր ծում է որ պես 
շար ժիչ ուժ (հա մե մա տութ յու նը մերն է- Ս.Հ.)»։ Իր հետ ևից տա նե լով այլ 
ար վեստ ներ (կամ ժան րեր)՝ այն դառ նում է ար վես տի չա փա նիշ և  ըն դօ-
րի նակ ման ա ռար կա: «Ար վեստ նե րը ա սես վա զան ցում են միմ յանց, և  
ինչ-որ պա հի նրան ցից մե կը, ո րը թվում է հետ նա պահ, հան կարծ 
առջ ևում է հայտն վում և  պար տադ րում է բո լո րին ըն դօ րի նա կել 
ի րեն»17:

Մ. Մ  Բախ տի նի՝ ժան րե րին վե րա բե րող մի շարք ըմբռ նումն եր ա ռա-
ջա ցան այն պատ ճա ռով, որ նա բա վա րար ված չէր  Դոս տոևս կու վե պե րի 
ժան րա յին բնու թագր ման ա վան դույ թից և  կա տա րե լա պես նո րո վի մո տե-
ցավ դրանց ո րո շարկ մա նը:  Սա կայն նրա գա ղա փար նե րի նշա նա կութ յու-
նը չի սահ մա նա փակ վում միայն  Դոս տոևս կու վե պե րի ու սումն ա սի րութ-
յամբ.  Բախ տի նը ու սումն ա սի րել է վե պը որ պես այդ պի սին, և ն րան հա-
ջող վել է ա ռա ջադ րել ժան րի բնու թագր ման բո լո րո վին նոր չա փա նիշ-
ներ, հատ կա պես « Դոս տոևս կու պոե տի կա յի խնդիր նե րը» մե նագ րութ յան 
չոր րորդ գլխում:  Նա ցույց տվեց, որ  Դոս տոևս կու վե պը ձևա վոր վել է իր 
ժա մա նա կի ար վես տի հիմն ա րար սկզբունք նե րի հետ պայ քա րում: Ն րա 
դա տո ղութ յուն նե րի ե լա կե տը  Դոս տոևս կու հե րո սի տե սակն է, և  Բախ տի նը 
մեզ ցույց է տա լիս, թե որ քան է  Դոս տոևս կու վե պի հե րո սը ար մա տա պես 
տար բեր վում դաս տիա րակ չա կան վե պի հե րո սից:  Դոս տոևս կին իր հե-
րո սին վերց րել է այլ տի պի՝ ար կա ծախնդ րա կան վե պից (հարկ է նկա տել, 
որ  Դոս տոևս կու վրա ար կա ծախնդ րա կան վե պի ազ դե ցութ յան մա սին 
խոս  վել է մինչ  Բախ տի նը, ինչ պես, օ րի նակ, Լ.Գ րոսս մա նի հրա շա լի 
գրքում18. այդ մա սին գրում է նաև ին քը՝  Բախ տի նը):

Այ սինքն՝ ինչ պես նկա տե լի է, ան մի ջա պես ար ձա նագր վում է, որ հե-
րո սի տի պը հա րա բե րա կից է ժան րե րի բա ժան մա նը: 

 Սա կայն ին չո՞ւ էր  Դոս տոևս կուն հար կա վոր ար կա ծախնդ րա կան աշ-
խար հը: Ի՞նչ գոր ծա ռույթ ներ ու ներ այն: 

Այդ մա սին ևս  խոս վել է Գ րոսս մա նի նույն գրքում:  Նախ՝ ար կա-
ծախնդ րա կան սյու ժեի ներ մուծ մամբ գրո ղը ու շագ րավ վի պա կան հե-

16 Тынянов Ю.Н., Ода как ораторский жанр, «Поэтика. История литературы, Кино», с. 245. 
17 Лотман Ю.М., О роли типологических символов, «Семиосфера», СПБ, 200, с. 271.
18 Տե՛ս Гроссман Л., Поэтика Достоевского, М., 1925.



143

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց նում, երկ րորդ՝ վեպ-թեր թո նում  Դոս տոևս կին 
գտել է «հա մակ րան քի կայ ծը ստո րաց ված նե րի և  ա նարգ ված նե րի 
հան դեպ, ո րը զգաց վում է եր ջան կաց ված չքա վոր նե րի և փրկ ված 
«ըն կե ցիկ նե րի» բո լոր ար կած նե րի ետ ևում»19: Եվ վեր ջա պես եր րորդ՝ 
այս տեղ դրսևոր վում է  Դոս տոևս կու ստեղ ծա գոր ծութ յան բուն հատ կա-
նի շը՝ ձգտու մը «ռո ման տի կա կան սկզբուն քով մեկ տե ղե լու վսեմն ու 
գրո տես կը, և  անն կատ կյան քի կո չե լով՝ ա ռօր յա ի րա կա նութ յան 
երևույթ նե րը և  կեր պար նե րը հասց նե լու ֆան տաս տի կա կա նի սահ-
ման նե րին»20: 

 Հա մա ձայ նե լով Գ րոսս մա նի այն մտքին, որ այս ե րեք գոր ծա ռույթ նե րը 
բնո րոշ են  Դոս տոևս կու ար կա ծախնդ րա կան նյու թին՝  Բախ տի նը ար տա-
հայ տում է այն միտ քը, որ դրա նով հար ցը չի սպառ վում: Ինք նին ու շագ-
րավ է, որ ռո ման տի կա կան սկզբուն քով վսե մի ու գրո տես կի, բա ցա ռի կի 
ու ա ռօ րեա կա նի միահ յու սու մը  Դոս տոևս կու հա մար գե ղար վես տա կան 
ինք նա բավ նպա տակ չի ե ղել: Որ պես զի ցույց տա, թե որն էր գլխա վո րը 
 Դոս տոևս կու հա մար,  Բախ տի նը ձեռ նար կում է ար կա ծախնդ րա կան վե-
պի հան գա մա նա լից քննութ յու նը:  Սա կայն նա սկսում է այլ տի պի վե պից: 
 Սո ցիալ-հո գե բա նա կան, կեն ցա ղա յին, ըն տա նե կան և  կեն սագ րա կան վե-
պե րի սյու ժե տայ նութ յու նը կա պում է հե րո սին մեկ այլ հե րո սի հետ ոչ թե 
որ պես մար դուն՝ մար դու, այլ որ պես հո րը՝ որ դու, հա կա ռա կոր դին՝ հա-
կա ռա կոր դի, սե փա կան ատի րո ջը՝ պրո լե տա րի հետ և  այլն: Այլ կերպ 
ա սած, ինչ պես և  տես նում ենք, գոր ծա ծե լով սո ցիո լո գիա յի տեր մին նե րը, 
դա մարդ կանց ոչ թե ներ քին, այլ դե րա յին բնու թա գիրն է:  Բախ տի նի եզ-
րա կա ցութ յունն է. սյու ժեի այդ տե սա կը՝ որ պես տի րա պե տող սկզբունք, 
ձևա վո րում է հե րոս նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը:

Այդ հե րոս նե րի մարդ կայ նութ յու նը, այ սինքն՝ մարդ կա յի նը, այն քան է 
կոնկ րե տաց ված, որ ինք նին ի զո րու չէ ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն ու նե նա լու 
նրանց հա րա բե րութ յուն նե րի վրա: Դ րանք ձևա վոր վում են սյու ժեով և 
ս յու ժեով էլ ա վարտ վում են: Ս յու ժեն ոչ միայն նրանց տա րազն է, այլև 
մար մի նը և  հո գին: 

Ար կա ծախնդ րա կան սյու ժեն, ընդ հա կա ռա կը, միայն տա րազ է, տա-
րազ, ո րը հե րո սը կա րող է փո խել, ինչ քան որ ցան կա նա: Ար կա ծախնդ-
րա կան սյու ժեն չի խարսխ վում առ կա և  կա յուն ի րա վի ճակ նե րի վրա: Ար-
կա ծախնդ րա կանն այն պի սի մի ի րա վի ճակ է, որ տեղ ով ա սես կա րող է 
հայտն վել: 

 Բուլ վա րա յին վե պի ա րիս տոկ րա տը գոր ծում է սո վո րա կան մար դու 
պես. նա փախ չում է, կրա կում, հաղ թա հա րում է խո չըն դոտ նե րը: Այս ա -
ռու մով՝ ար կա ծախնդ րա կան սյու ժեն խո րա պես մարդ կա յին է:  Դոս  տոևս կին 
ար կա ծախնդ րա կան սյու ժեն հա մադ րում է խոր և  սուր խնդիր նե րի հետ, 
ա վե լին՝ այն ծա ռա յեց նում է գա ղա փա րին՝ փոր ձար կե լով գա ղա փա րը և 
 մար դուն գա ղա փա րի մեջ, այ սինքն՝ «մար դուն մար դու մեջ»: Իսկ դա 
հնա  րա վո րութ յուն է տա լիս ար կա ծախնդ րութ յու նը հա մադ րել խորթ 
թվա  ցող ժան րե րի հետ, ինչ պի սիք են խոս տո վա նութ յու նը, վար քագ րութ-

19 Նույն տեղում, էջ 61:
20 Նույն տեղում, էջ 62:
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յու նը և  այլն:
Ինչ պես ար դեն աս վեց, 19-րդ  դա րում ժան րե րի վե րա բեր յալ ու նե ցած 

տե սանկյ ու նով այդ պի սի հա մադ րութ յու նը ինչ-որ ան սո վոր մի բան էր և  
ըն կալ վում էր որ պես կո պիտ, «ժան րա յին գե ղա գի տութ յան»՝ ոչն չով չար-
դա րաց վող խախ տում: Այս ա վան դա կան պատ կե րա ցումն ե րի խոր տակ-
ման ճա նա պար հին  Բախ տի նը ու ներ հան րա հայտ և  իր իսկ կող մից բարձր 
գնա հատ ված նա խորդ՝ Գ րոսս մա նը, որն այդ ա ռի թով գրում է. « Հա կա ռակ 
գե ղա գի տութ յան ըն դուն ված կա նոն նե րի, ո րոնք պա հան ջում են նյու թի 
և դ րա մշակ ման՝ միաս նութ յուն են թադ րող հա մա պա տաս խա նութ յուն, 
և  հա մե նայն դեպս, տվյալ գե ղար վես տա կան գի տակ ցութ յան կա ռուց-
ված քա յին տար րե րի միա սե ռութ յուն և  հա րա զա տութ յուն,  Դոս տոևս կին 
միահ յու սում է հա կադ րութ յուն նե րը:  Նա վճռա կան մար տահ րա վեր է 
նե տում ար վես տի գլխա վոր օ րի նա չա փութ յա նը: Ն րա խնդիրն է՝ հաղ-
թա հա րել ար վես տա գե տի հա մար մե ծա գույն դժվա րութ յու նը՝ տա րաբ-
նույթ, տա րար ժեք և  ար մա տա պես ի րար չառնչ վող նյու թե րից ստեղ ծել 
միաս նա կան և  ամ բող ջա կան գե ղար վես տա կան կերտ վածք»21: 

  Բախ տի նը ջա նում է ցույց տալ, թե ինչ պես է ժան րա յին և  ո ճա կան 
տա րա սե ռութ յու նը  Դոս տոևս կու ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ ի մաս տա վոր-
վում և  հաղ թա հար վում հետ ևո ղա կան բազ մա ձայ նութ յամբ (պո լի ֆո-
նիզմ): Այս բազ մա ձայ նութ յու նը, սա կայն, ինչ պես պարզ վում է, ա մեն ևին 
էլ  Դոս տոևս կու հայտ նա գոր ծութ յու նը չէր. այն փո խառ ված էր (ընդ ո րում՝ 
վե պի ժանրն ամ բող ջութ յամբ) լուրջ-ծի ծա ղե լիի ո լոր տից:

Եվ այս տեղ ար տա հայտ վում է  Բախ տի նի մտա ծո ղութ յան մեկ այլ կա-
ր ևո րա գույն բնու թա գի րը. դա ներ քին, ա ռա ջին հա յաց քից զուտ գրա կան և 
մ շա կու թա բա նա կան խնդիր նե րի օր գա նա կան խոր կապ վա ծութ յունն է: 
 Նա ոչ միայն սեր տո րեն կա պակ ցել է վե պի ժան րը յու րա հա տուկ վի պա-
կան խոս քի, այլև վեր ջի նիս ա ռա ջա ցու մը՝ սո ցիալ-մշա կու թա յին լայն հա-
մա տեքս տի հետ:  Բախ տինն, օ րի նակ, գրում է. « Վի պա կան խոս քը ծնունդ 
է ա ռել և  զար գա ցել ոչ թե նեղ գրա կան ուղ ղութ յուն նե րի, ո ճե րի, վե-
րա  ցա կան աշ խար հըն կա լումն ե րի պայ քա րի ըն թաց քում, այլ մշա-
կույթ  նե րի և  լե զու նե րի բազ մա դար յան բարդ գո յա պայ քա րում»22 :

 Բանն այն է, որ,  Բախ տի նի կար ծի քով, գո յութ յուն է ու նե ցել մշա կույ-
թի ինչ-որ հա տուկ ո լորտ (և  այս տեղ խոս քը վե րա բե րում է հենց ամ բողջ 
մշա կույ թին և  ոչ թե գրա կա նութ յա նը)։  Դա, ինչ պես ար դեն աս վել է, 
«լուրջ-ծի ծա ղե լիի» ո լորտն է, ինչ պես այն ան վա նում էին ի րենք՝ հույ նե-
րը: Ա ռա ջա ցած լի նե լով դա սա կան հնա դա րի (античность) վեր ջա լույ սին 
և  հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նում՝ վե պի ժան րը իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը քա ղել է հենց այդ  ոլորոտից: Դժ վար թե հնա րա վոր է հստա կո րեն 
ո րո շել այս ժան րի սահ ման նե րը, բայց հույ ներն ի րենք պար զո րոշ զգում 
էին դրա յու րա հատ կութ յու նը և ն րան հա կադ րում էին լուրջ ժան րե րը՝ 
դյու ցազ նա վե պը, ող բեր գութ յու նը, պատ մութ յու նը, դա սա կան ճար տար-
վես տը և  այլն: Այն ձևա վոր վել է հան դի սան քա յին բա նահ յու սութ յան ու-

21 Նույն տեղում, էջ 174:
22 Бахтин М.М., Из предыстории романного слова, «Вопросы литературы и эстетики», М., 1975, 
с. 446.
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ժեղ ազ դե ցութ յամբ, այլ ոչ թե պաշ տո նա կան գրա կա նութ յան հիմ քի վրա 
և  աչ քի էր ընկ նում հան դի սան քա յին աշ խար հըն կալ մամբ:  Դա զո րեղ, 
կեն սա հաս տատ, վե րա փո խիչ ուժ և  ան խոր տակ կեն սու նա կութ յուն ու նի: 
Այդ պատ ճա ռով էլ ան գամ մեր օ րե րում այն ժան րե րը, ո րոնք միայն հե-
ռա վոր կապ ու նեն նրա հետ, ի րենց մեջ պահ պա նում են հան դի սան քա յին 
խմո րը ( Բախ տի նի ար տա հայ տութ յամբ՝ «մա կար դը»): Ա հա այդ «մա կար-
դի» մեջ է ողջ խնդի րը. «մա կար դը» մա կար դում է վե պը և  ո րո շում նրա 
զար գա ցու մը:

 Լուրջ-ծի ծա ղե լիի ժան րի կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րից կա րե լի է հա մա րել՝ 1. թե մա յի ար դիա կա նութ յու նը, 2.(սեր տո րեն 
կապ ված է ա ռա ջի նի հետ) ոչ թե ա վան դութ յան, այլ փոր ձի վրա հեն վե լը, 
3. այդ ժան րե րի մի տումն ա վոր բազ մաո ճութ յունն ու տա րա ձայ նութ յու նը: 
Այս տեղ մատ նան շենք, մեր կար ծի քով, սկզբուն քա յին մի հան գա մանք. 
վե պի կա ռուց ված քա յին հատ կա նիշ նե րը սրանց հետ հա մե մա տե լու դեպ-
քում կպարզ վի, որ վե պը այս տե ղից քա ղել է գրե թե ա մեն ինչ:  Բախ տի նը 
պնդում է, որ վե պը ա ռանձ նա հա տուկ ժանր է:  Սա կայն, ի վեր ջո, ո՞րն է 
վե պի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը։  Միայն այն, որ վե պը, ինչ պես գրում է 
 Բախ տի նը, ծնունդ է ա ռել պատ մա կան լիար ժեք լույս օրով, և  մենք կա-
րող ենք հետ ևել նրա ժան րա յին ձևա վոր մա նը:

 Վե պը դժվար է հար մար վում այլ ժան րե րի հետ:  Վե պի ի հայտ գա լով՝ 
ժան րե րի միջև ե ղած նախ կին ներ դաշ նա կութ յու նը վե րա նում է ( Տին  յա նո վի 
ար տա հայ տութ յամբ՝ վե րա նում է վե պից ա ռաջ գո յութ յուն ու նե ցող ժան-
րե րի առն չութ յուն նե րի հա մա կար գը)։ Այլ կերպ ա սած՝ վե պի եր ևան գա լը 
խարխ լում, տե ղա շար ժում է ժան րե րի նախ կին առն չութ յուն նե րի ամ բող-
ջա կան պատ կե րը. « Վե պը ծաղ րի է են թար կում այլ ժան րե րը որ պես այդ-
պի սիք, մեր կաց նում է դրանց ձևի և  լեզ վի պայ մա նա կա նութ յու նը, 
դուրս է մղում ո րոշ ժան րեր, ու րիշ նե րը նե րա ռում իր սե փա կան կա-
ռույ ցի մեջ՝ վե րաի մաս տա վո րե լով և  վե րա շեշ տադ րե լով դրանք» 
(ընդգ ծու մը մերն է- Ս.Հ.)23:

 Վե պի կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, իր իսկ փո փո-
խութ յուն նե րի ո րո շիչ ուղ ղութ յու նը և մն ա ցած ողջ գրա կա նութ յան վրա 
ու նե ցած ազ դե ցութ յան ընդգր կումն երն այս պի սին են։

1. Վե պի ո ճա կան ե ռա չա փութ յուն՝ կապ ված իր մեջ ի րաց վող բազ մա-
լե զու գի տակ ցութ յան հետ։

2. Վե պում գե ղար վես տա կան կեր պա րի ժա մա նա կա յին կոոր դի նատ-
նե րի ար մա տա կան փո փո խութ յուն ներ։

3. Վե պում գե ղար վես տա կան կեր պա րի նոր տա րա ծութ յան և  հատ կա-
պես ներ կա յի (ար դիա կա նութ յան) հետ կապ ված ա ռա վե լա գույն հա ղոր-
դակ ցութ յան գո տու ստեղ ծում24:

 Բո լոր ե րեք ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն էլ սեր տո րեն կապ ված են 
միմ յանց և  պայ մա նա վոր ված են մշա կու թա յին-պատ մա կան գոր ծոն նե-
րով։  Վե պի ա ռա ջաց ման դա րաշր ջա նը բե կումն ա յին պահ էր Եվ րո պա յի 

23 Бахтин М.М., Эпос и роман (О методологии исследования романа), «Вопросы литературы и 
эстетики», М., 1975, с. 449.
24 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 454-455:
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հա մար: Այն դուրս ե կավ սո ցիա լա կան նեղ, ինք նամ փոփ պայ ման նե րից, 
կի սա նա հա պե տա կան վի ճա կից դե պի նոր մի ջազ գա յին մի ջա վայր, դե պի 
միջ լեզ վա կան կա պե րի և  հա րա բե րութ յուն նե րի աշ խարհ:

 Վե պի ա ռա ջին՝ ո ճա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը կապ ված է ակ տիվ 
բազ մա լեզ վութ յան հետ:  Թեև բազ մա լեզ վութ յու նը միշտ էլ գո յութ յուն է 
ու նե ցել (ա վե լի հին է կա նո նա կա նից և  մա քուր միա լեզ վութ յու նից), սա-
կայն այն ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծոն չի ե ղել:  Նախ կի նում բազ մա լեզ-
վութ յու նը կար գա վոր ված և  բաշխ ված է ե ղել ժան րե րի միջև: Այդ բաշ խու-
մը ան վի ճար կե լի (կա նո նա կարգ ված) էր, և  այդ պատ ճա ռով էլ բա ցառ վում 
էր նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ի մաս տա վո րումն ու գոր ծա ծութ յու նը:  Բազ մա-
լեզ վութ յան հետ ա վարտ վում է լե զու նե րի պար զու նակ և  հաս  տա տուն գո-
յակ ցութ յու նը, այ սինքն՝ տա րած քա յին և  սո ցիա լա կան խոս վածք  նե րի, 
ժար գոն նե րի, տար բեր դա րաշր ջան նե րի լեզ վա կան եր ևույթ  նե  րի դրսևո-
րու մը տվյալ լեզ վի մեջ: Այս ա մե նը մտնում էր ակ տիվ փո խազ  դե ցութ յան 
և  փո խա դարձ լու սա բան ման գոր ծըն թա ցի մեջ: Այս պայ ման նե րում յու րա-
քանչ յուր լե զու նույ նիսկ իր ողջ ձևա կան կա յու նութ յամբ ա սես նո րից էր 
ծնվում, դառ նում ու րի շը նրա մեջ ա րա րող գի տակ ցութ յան հա մար: Ի 
տար բե րութ յուն այլ մեծ ժան րե րի՝ վե պը ձևա վոր վել և  զար գա ցել է հենց 
բազ մա լեզ վութ յան ներ քին և  ար տա քին սուր ակ տի վաց ման պայ ման նե-
րում. դա նրա հա րա զատ տա րերքն է:

 Վե պը կապ ված է հա վերժ կեն սու նակ ոչ պաշ տո նա կան մտքի և  
ոչ պաշ տո նա կան տա րեր քի հետ:

 Վե պի մյուս եր կու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը բո վան դա կութ յամբ 
ան հա մե մատ ա վե լի բարդ են, քա նի որ դրանք ար դեն  Բախ տի նի կող մից 
ա ռա ջարկ ված այս պես կոչ ված քրո նո տո պի՝ տար բեր ժան րե րի կար ևո-
րա գույն չա փա նի շի ար տա հայ տութ յունն են։  Բախ տի նը մշա կել է մի յու-
րա հա տուկ հաս կա ցութ յուն, ո րը նա մտա դիր էր ժան րե րի տե սութ յան 
հիմ քում դնել. դա նրա հան րա հայտ քրո նո տոպն է։ 

Այն փաս տը, որ ժան րե րի տե սութ յան հիմ քում նա դրեց հատ կա պես 
քրո նո տո պը, բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չէ. տա րա ծութ յուն-ժա մա նա կի 
ար տա ցո լու մը ար վես տը բնու թագ րող կար ևո րա գույն հատ կա նիշ է, իսկ 
այդ ար տա ցոլ ման յու րա հատ կութ յուն նե րը ար վես տի տար բեր տե սակ նե-
րի մեջ և ն րանց ներ քին շեր տե րում իս կա պես կա րող են տար բե րակ ման 
չա փա նիշ լի նել: 

 Դի տար կենք քրո նո տոպ հաս կա ցութ յու նը ա վե լի ման րա մասն:  Բախ -
տի նի հա մար քրո նո տոպ նշա նա կում է ժա մա նա կի ու տա րա ծութ յան 
պատ կե րա ցում՝ գե ղար վես տո րեն մշակ ված տե սա կի մեջ, ար վես տի ֆե-
նո մե նի խոր քե րում:  Նա գրում է. « Ժա մա նա կա յին և  տա րա ծա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի էա կան կա պը, ո րը գե ղար վես տո րեն յու րաց վել է 
գրա կա նութ յան մեջ, մենք կան վա նենք քրո նո տոպ»25, կամ՝ «Ք րո նո տո-
պը մենք հաս կա նում ենք որ պես գրա կա նութ յան ձևա բո վան դա կա յին 
կա տե գո րիա...»26: 

 Սա կայն մինչ տվյալ հաս կա ցութ յան կոնկ րետ վեր լու ծութ յանն անց-

25 Бахтин М.М., Формы времени и хронотопа в романе, «Вопросы литеартуры и эстетики», с. 234.
26 Նույն տեղում, էջ 235:
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նե լը, հարկ ենք հա մա րում մի քա նի պար զա բա նում կա տա րել: Ք րո նո-
տոպ հաս կա ցութ յու նը 20-րդ  դա րի վեր ջե րից շատ հան րա հայտ է դար-
ձել ա մե նա տար բեր ուղ ղութ յուն նե րի մշա կու թա բան նե րի և  ար վես տա-
բան նե րի շրջա նում:  Սա կայն, սրա նով հան դերձ, ո մանք իս կա պես կողմ-
նո րոշ վում են դե պի  Բախ տի նի գա ղա փար նե րը և  փոր ձում են դրանք 
նրբան կա տո րեն կի րա ռել ար վես տի տար բեր բնա գա վառ նե րում27 (օ րի-
նակ՝ փորձ է ար վել կի նոն վեր լու ծել «քրո նո տոպ»-ի դի տա կե տից), այլ 
դեպ քե րում այն պար զա պես գոր ծա ծում են որ պես «նո րաոճ» եզր՝ ժա մա-
նակ չվատ նե լով դրա նախ նա կան ի մաս տը ճշգրտե լու հա մար: Արդ յուն-
քում «քրո նո տոպ» հաս կա ցութ յու նը հա ճախ ստա նում է բո լո րո վին այլ, 
խիստ ա ղա վաղ ված ի մաստ՝ շատ հա ճախ որ պես մեզ հե տաքրք րող որ ևէ 
դա րաշր ջա նի տա րա ծա ժա մա նա կա յին բնու թա գիր, օ րի նակ՝ այն դա-
րաշր ջա նի, երբ մարմն ա վոր վել է ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, և  նույ նիսկ այն 
շրջա նի, ո րը նա պատ կե րում է, սա կայն քրո նո տո պը ա մեն ևին էլ չի վե րա-
բե րում (կոնկ րետ ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ) ժա մա նա կա յին և  տա  րա  ծա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի գե ղար վես տա կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց նե րին, 
այլ միայն ժա մա նա կա կից դա տո ղութ յուն նե րի տե սանկյ ու նից՝ վե րա բե-
րում է ինչ-որ մի մշա կույ թի, ո րը գո յութ յուն է ու նե ցել ո րո շա կի տա րած-
քում, ո րո շա կի ժա մա նակ: 

 Բե րենք միայն այս պի սի մի օ րի նակ՝ ընտր ված այն պատ ճա ռով, որ 
այդ աշ խա տան քը, լի նե լով դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն ար վես տա-
բա նութ յու նից, տե սա կան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դակ ու նի։ Իր 
սեղ մագ րում  Յու.Պ. Տ յու րի նը գրում է. « Ռու սաս տա նի անց յա լը դեռ 
վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից չե զոք գո տի չէ: Այս տե ղից ան վի ճե լիո-
րեն հետ ևում է, որ ճշմար տա ցի պատ մա կան ֆիլ մե րը կա րող էին 
օգ նել  Ռու սաս տա նի պատ մութ յան, աշ խար հում ռուս ժո ղովր դի ու-
նե ցած տե ղի մա սին ա վե լի ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու (ին չը կա-
րե լի է ան վա նել քրո նո տոպ) մեր ընդ հա նուր փոր ձին»28: 

 Այս պի սով, այս տեղ քրո նո տոպ է հա մար վում ի րա կան պատ մութ յան 
վե րա բեր յալ պատ կե րա ցու մը, ո րը գո յութ յուն ու նի ժա մա նա կա կից մշա-
կույ թում (ստեղծ վել է պատ մա բան նե րի կող մից), իսկ գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը («ճշմար տա ցի պատ մա կան ֆիլ մե րը») կոչ ված 
են հաս տա տե լու այդ պատ կե րա ցումն ե րը: Ա հա թե ին չը ոչ մի կերպ չես 
հա մա րի կի նո գի տութ յան «ձևա բո վան դա կա յին կա տե գո րիա»: Դ րա նից 
հե տո ստիպ ված չես լի նում զար մա նալ այն եզ րա կա ցութ յու նից, որն այ-
նու հետև ա նում է հե ղի նա կը. «Մ.  Բախ տի նի կող մից ա ռա ջարկ ված 
քրո  նո տոպ հաս կա ցութ յու նը (հու նա րե նից թար գա մա նա բար՝ «ժա-
մա նա կա տա րա ծութ յուն») թույլ է տա լիս պատ մա կա նութ յան մե թո-
դը բա վա կա նա չափ ճշգրտութ յամբ կի րա ռել պատ մա կան ժան րի ֆիլ-
 մե րի ըն կալ ման հա մար»29: Մ նում է միայն ձեռ քե րը տա րա ծել և  հարց 

27 Տե՛ս Мариевская Н.Е., О новейших концептах времени в структуре кинематографического 
произ ведения: Дис. ... канд. искусствоведения. М., 2006: Հեղինակը իսկապես փորձել է կինոն 
վերլուծել «քրոնոտոպ» հասկացության պրիզմայով:
28 Тюрин Ю.П., Исторический фильм А. Тарковского, «Художественный мир современного 
фильма», М., 1987, с. 8.
29 Նույն տեղում, էջ 20:
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տալ. իսկ ի՞նչ կապ ու նի այս ա մե նի հետ Մ. Բախ տի նը:
 Բախ տի նի տե սութ յան այս պի սի աղ ճա տու մը մեզ հա մար պատ ճառ-

նե րից ևս  մեկն էր անդ րա դառ նա լու քրո նո տո պի տե սութ յա նը։  Թե ինչ պի-
սին է ի րա պես վե պի քրո նո տո պը, ա վե լի հեշտ է բա ցա հայ տել վե պի և 
դ յու ցազ նա վե պի (է պո պեա) հա մադ րա կան վեր լու ծութ յամբ: Այդ հա րա-
բե րութ յան մեջ դյու ցազ նա վե պը բնու թագր վում է ե րեք հիմն ա կան հատ-
կա նիշ նե րով։

Դ յու ցազ նա վե պի ա ռար կան ազ գա յին հե րո սա կան անց յալն է։
Դ յու ցազ նա վե պի սկզբնաղբ յու րը ազ գա յին ա վան դույթն է (այլ ոչ թե 

անձ նա կան փոր ձը և ն րա հիմ քի վրա ծլար ձա կող ա զատ հո րին ված քը)։
Է պի կա կան (հե րո սա կան) աշ խար հը անջր պետ ված է ար դի ի րա կա-

նութ յու նից, այ սինքն՝ վի պա սա ցից և ն րա ունկն դիր նե րից ինչ-որ մի բա-
ցար ձակ տա րա ծութ յամբ: 

 Հի շո ղութ յու նը և  ոչ թե ճա նա չո ղութ յունն է հին գրա կա նութ յան գլխա-
վոր ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղութ յու նը։ Այդ պես ե ղել է, և  դա չես փո խի. 
անց յա լի մա սին ա վան դութ յու նը սրբա զան է:  Սա կայն, ի տար բե րութ յուն 
դրա, փոր ձը, ճա նա չո ղութ յու նը և պ րակ տի կան ո րո շիչ են վե պի հա մար: 
Եվ խնդի րը միայն այն չէ, որ դյու ցազ նա վե պի ժա մա նա կը անց յալ ժա մա-
նակն է: Այն կա րող է ան վան վել նաև բա ցար ձակ անց յալ, քա նի որ նրա-
նից դե պի ներ կան անց նե լու ոչ մի աս տի ճան չկա: Այն ամ փոփ ված է ինքն 
իր մեջ, փակ է: Այն բա ցար ձակ սահ մա նով անջր պետ ված է հե տա գա 
ա մեն ին չից և  ա ռա ջին հեր թին՝ այն ժա մա նա կից, ո րի մեջ գտնվում են 
վի պա սա ցը և  ունկն դիր նե րը: Ոչն չաց նել այդ սահ մա նը, նշա նա կում է 
ոչն չաց նել դյու ցազ ներ գութ յան ձևը որ պես ժանր: Իսկ վե պը առնչ վում է 
ա նա վարտ ի րա կա նութ յան տա րեր քին, ո րը թույլ չի տա լիս, որ այդ ժան-
րը «սառ չի»:  Վի պա սա նը ձգտում է այն ա մե նին, ին չը դեռ խմոր վում է: 

 Ժա մա նակ նե րի հիե րար խիա յում այս պես բնու թագր վող հե ղաշր ջու մը 
կան խո րո շում է նաև գե ղար վես տա կան կեր պա րի կա ռուց ված քի ար մա-
տա կան հե ղաշր ջու մը:  Հիմն ա վո րա պես փոխ վում է աշ խար հի ժա մա-
նա կա յին մո դե լը, այն դառ նում է մի աշ խարհ, որ տեղ ա ռա ջին խոսք 
չկա, իսկ վեր ջի նը դեռ աս ված չէ: 

 Վե պը նոր ա ռանձ նա հա տուկ խնդիր ներ ու նի. նրան բնո րոշ է հա վեր-
ժա կան վե րաի մաս տա վո րու մը՝ վե րա գնա հա տու մը:  Վե պի հենց այդ մշտա-
 կա հատ կա նիշն էլ առնչ վում է նրա մեջ պատ կեր վող ժա մա նա կի եր բեմն 
նույ նիսկ ա նար դա րա ցի գնա հա տա կա նի հետ:  Հեր թա կա նութ յամբ ու սում-
նա սի րե լով վե պի պատ մա կան տար բեր ձևե րը՝  Բախ տի նը ցույց է տա լիս, 
թե որ քան կար ևոր, սկզբուն քա յին, այ սինքն՝ ժանր ձևա վո րող հան գա-
մանք է ժա մա նա կի ար տա ցո լու մը վե պում։ 

Անդ րա դառ նանք քրո նո տո պի միայն մի տե սա կին՝ հու նա կան վե պի քրո-
նո տո պին, ո րը ման րա մաս նո րեն վեր լու ծել է  Բախ տի նը:  Սա կայն սկսենք 
մե թո դա կան ա ռու մով կար ևո րա գույն մի նկա տու մից՝ ի ցույց բե րե լով այն, 
ինչն աս վել, սա կայն չի ընդգծ վել  Բախ տի նի կող մից, չի ընդգծ վել մի տում-
նա վոր (ինչ պես կար վեր ժա մա նա կա կից դա սագր քում)։  Խորհր դա ծե լով 
տա րա ծութ յուն-ժա մա նա կի մա սին՝  Բախ տի նը խո սում է ոչ միայն քրո նո տո-
պի՝ «գրա կա նութ յան մեջ գե ղար վես  տո րեն յու րաց ված ժա մա նա կա յին ու 
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տա րա ծա կան հա րա բե րութ յուն ներ» ստեղ ծե լու ե ղա նա կի, այլև այն մա սին, 
որ տար բեր ժա մա նա կա յին փու լե րում տար բեր մշա կույթ նե րում (տա րածք -
նե րում) այդ ե ղա նակ նե րը նման չեն ե ղել: Այս տե ղից էլ վե պի քրո նո տո պի՝ 
հին հու նա կան և  ժա մա նա կա կից տար բե րա կու մը:

 Բախ տի նի կար ծի քով՝ հու նա կան վե պի քրո նո տո պի ժա մա նա կա յին 
կա տե գո րիա նե րը այն պի սին են, որ նրա բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը ծա-
վալ վում են՝ չմտնե լով ո՛չ պատ մա կան, ո՛չ կեն ցա ղա յին, ո՛չ կեն սագ րա-
կան, ո՛չ տար րա կան կեն սա բա նա կան-տա րի քա յին կար գե րի մեջ: Այս պես, 
օ րի նակ, որ քան էլ ժա մա նակ է անց նում հե րոս նե րի հան դիպ ման պա հից, 
վեր ջում նրանք, միև նույնն է, ար ժա նա նում են բա րե կե ցիկ կյան քի՝ լի նե-
լով նույն քան ե րի տա սարդ ու գե ղե ցիկ, ինչ պես ի րենց ա ռա ջին հան դիպ-
մա նը (ակ նա ռու հա մե մա տութ յան հա մար  Բախ տի նը մատ նան շում է հու-
նա կան վե պի պա րո դիան. դա  Վոլ տե րի « Կան դիդ» վեպն է, ո րի հե րո սու-
հին եր ջա նիկ ա մուս նութ յուն է կնքում՝ լի նե լով ար դեն ծեր և տ գեղ): 
 Ժա մա նա կը որ ևէ բա րո յա կան, դաս տիա րակ չա կան գոր ծա ռույ թի դեր չի 
կա տա րում. այն չի թող նում հե րոս նե րին ա վե լի լավ ճա նա չե լու միմ յանց 
կամ դառ նա լու ա վե լի ի մաս տուն, ա վե լի հա սուն և  այլն:  Վի պա կան այս-
պի սի ժա մա նա կը՝ նրա մեջ հսկա յա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող ա մեն 
մի «հան կարծ»-ով և «հենց»-ով, այ սինքն՝ չմո տի վաց ված հա մա ժա մա-
նա կութ յամբ,  Բախ տի նը ան վա նում է ար կա ծախնդ րա կան ժա մա նակ:

Ինչ պի սի՞ն է բախ տին յան քրո նո տո պի մյուս բա ղադ րի չը՝ տա րա ծութ-
յու նը, ի՞նչ տա րա ծութ յան մեջ է ի րա կա նաց վում հու նա կան վե պի ար կա-
ծախնդ րա կան ժա մա նա կը:  Բախ տի նի կար ծի քով՝ այդ ար կա ծախնդ րա-
կան վե պին անհ րա ժեշտ է վե րա ցա կան տա րա ծա կա նութ յուն:  Պարզ ա -
սած, որ պես զի ար կա ծախնդ րութ յու նը կա րո ղա նա ծա վալ վել, անհ րա ժեշտ 
է մեծ տա րա ծութ յուն:  Քա նի որ հու նա կան վե պի սյու ժեն կա ռուց ված է 
առ ևան գումն ե րի, փա խուս տի, հե տապն դումն ե րի և  ո րո նումն ե րի հի ման 
վրա, հետ ևա բար նրան պետք են մեծ տա րա ծութ յուն ներ, պետք են ցա մաք 
և  ծով, պետք են տար բեր երկր ներ: Ն ման վե պի աշ խար հը լայն է ու բազ-
մա զան, սա կայն նրա և՛ մե ծութ յու նը, և՛ բազ մա զա նութ յու նը բա ցար ձակ վե-
րա ցա կան են:  Մենք նրա մեջ չենք գտնի ո՛չ երկ րի կոնկ րետ սո վո րույթ նե-
րի, ո՛չ նրա ժո ղովր դի, ա ռա վել ևս՝ պատ մութ յան նկա րագ րութ յուն:  Վե պի 
բո լոր ի րա դար ձութ յուն նե րը ոչ մի էա կան կապ չու նեն ա ռան ձին երկր նե րի 
յու րա հատ կութ յուն նե րի հետ. չէ՞ որ ար կա ծախնդ րա կան ի րա դար ձութ յու նը 
ո րոշ վում է միայն դիպ վա ծով: Այդ պատ ճա ռով էլ հու նա կան վե պի բո լոր 
ար կած նե րը բա ցար ձա կա պես տե ղա շարժ վող են, ինչ որ տե ղի է ու նե նում 
 Բա բե լո նում, կա րող էր լի նել նաև Ե գիպ տո սում կամ Բ յու զան դիա յում և՝ 
հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ: 

 Ամ փո փե լով կա րող ենք ա սել.  Բախ տի նի ար մա տա կան եզ րակ ա-
ցութ յունն այն է, որ ար կա ծախնդ րա կան քրո նո տո պը բնու թագր վում է 
տա րա ծութ յան և  ժա մա նա կի զուտ վե րա ցարկ ված տեխ նի կա կան կա-
 պով, ժա մա նա կա յին պա հե րի փո խա կեր պութ յամբ և  տա րա ծութ յան 
մեջ դրանց տե ղա շարժ վե լու կա րո ղութ յամբ: 

  Կաս կած չկա, որ ինչ պես գրա կա նութ յունն ու կի նոն, այն պես էլ ար-
վես տա բա նութ յան մյուս ո լորտ նե րը կա րող էին «քրո նո տոպ» հաս կա-
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ցութ յու նը գոր ծա ծել հա մա պա տաս խան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի վեր-
լու ծութ յան մեջ՝ այն դնե լով ե թե ոչ ժան րե րի, ա պա գո նե այլ ևայլ ո ճե րի 
տար բե րակ ման հիմ քում:  Մեծ կամ փոքր հա ջո ղութ յուն նե րով այս կար գի 
փոր ձեր ար դեն բազ միցս ձեռ նարկ վել են: 

Եվ, վեր ջա պես, ժան րի դիա լեկ տի կա կան բնույ թին վե րա բե րող կա-
րևո րա գույն ձևա կեր պումն ե րը (չնա յած  Բախ տի նը այդ բա ռը չի գոր ծա-
ծում), մեր կար ծի քով, այն պի սին են, որ ա պա գա յում դրան ցով պետք է 
զին վի ժան րե րի ցան կա ցած տե սութ յուն։ 

Summary

CULTUROLOGICAL ASPECT OF GENRE STUDIES
According to M. Bakhtin’s and Yu. Tinyanov’s research

Slavi-Avik Harutyunyan (Moscow) 

The main aspects of the theory of genre studies by Yu. Tinyanov and M. 
Bakhtin are analyzed in the article. The conclusions concerning the genre made 
by the two great theorists are considered to be an acquisition of new literary 
criticism, comparing with traditional literary criticism and existing theoretical 
traditional views on genre as such.

A special interpretation is given to primary and secondary genres advanced 
by M. Bakhtin. The first ones are considered as primary genres, which exist 
since ancient times and the secondary ones as relatively new phenomena. The 
concept of chronotope is particularly analyzed within these differentiations as 
an essential relationship of temporal and spatial relations, which are artistically 
developed in the literature. The author concludes that the key novelty of 
Bakhtin is to describe the adventure chronotope in the transformation of space 
and time and opportunity to move them in space. Considering the theoretical 
views of Tinyanov about the genre, the author focuses on the two most impor-
tant factors that are put forward by them in understanding the genre: the 
historicity and the evolutionism, through which the genre is considered to be 
a moving phenomenon.
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Резюме

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА
Согласно исследованям М. Бахтина и Ю. Тынянова

Слави-Авик Арутюнян (Москва) 

В статье анализируются главные аспекты теории учения о жанре Ю. 
Тынянова и М. Бахтина. Выводы о жанре двух крупнейших теоретиков 
рассматриваются как приобретение нового аспекта литературоведения, по 
сравнению с традиционным литературоведением, существующими теоре-
тическими традиционными взглядами о жанре как таковом. Специальной 
интерпретации удостоилось понятие о первичных и вторичных жанрах, 
выдвинутое М. Бахтиным. Первые рассматриваются как первичные жанры, 
которые существуют с античных времен, а вторые - как относительно 
новообразованные явления. В этих дифференциациях особо анализируется 
понятие хронотоп в качестве существенной взаимосвязи временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе. 
Автор статьи приходит к выводу, что ключевая новизна Бахтина 
заключается в описании приключенческого хронотопа в преобразовании 
пространства и времени и возможности передвигать их в пространстве. 
Рассматривая теоретические взгляды Тынянова о жанре, автор уделяет 
внимание двум самым главным факторам, выдвинутым им в вопросе 
понимания жанра: эволюционизм и историчность, благодаря которым 
жанр считается подвижным явлением.
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