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ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Ար ման Ա.  Մա կար յան

«ԹԱՏՐՈՆ. ԲԱՐԵԿԱՄ ՄԱՆԿԱՆՑ» 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՆԿԱՐՆԵՐԻ 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՆՔԸ*

 Բա նա լի բա ռեր –  գեն դե րա յին դաս տիա րա կութ յուն, ըն-
թեր ցող ե րե խա, ման կա կան մա մուլ, պատ կեր ներ, աղ ջիկ-
ներ, տղա ներ, կեն սա բա նա կան սեռ, ֆի զի կա կան տար բե-
րութ յուն ներ, դե րա յին ներ թա փան ցում եր:

 Մուտք
19-րդ  դա րում նկա րա զար դու մը դար ձավ գրքե րի և  ամ սագ րե րի ան բա-

ժա նե լի մա սը:  Լոն  դո նը այս բնույ թի հրա տա րակ չու թ  յան կենտ րոն էր: Աշ-
խար հի խո շոր քա ղաք նե րի գրա խա  նութ նե րում վա ճառ վում էին զա նա զան 
փո րագ րու թյուն նե րով, նկար նե րով, աշ խար հա գ  րա  կան քար տեզ նե րով մե-
ծա ծա վալ գրքեր: Այս հա րուստ շու կա յում ամ սագ րե րի հրա տա րա կիչ ներն 
ի րենց հա յե ցո ղութ յամբ ընտ րում էին հա մա պա տաս խան նկա րա զար դում-
ներ՝ դրանք տեքս տով մեկ նա բա նե լու, եր բեմ էլ պատ րաս տի տեքս տե րը 
նկար նե րով հա վե լե լու հա մար: Այս բնույ թի ո րո նու մը, սա կայն, հան գեց րեց 
նրան, որ նկա րա զար դու մը ձեռք բե րեց ինք նու րույն նշա նա կութ յուն: 

19-րդ  դա րի կե սին հայտն վե ցին ժան րի նոր տե սակ ներ՝ ամ սա գ  րե րի 
պատ կե րա զար դում եր, ման կա կան գրքի նկա րա զար դում եր:  Հայ կա կան 
ամ սա գրե րը հետ ևում էին արևմ տաեվ րո պա կան ար վես տա գետ նե րի կող մից 
նկա  րա զար դում ե րի օգ տա գործ ման ու ղուն՝ ի րենց հրա տա րա կութ յուն նե-
րում եր բեմ ար հես տա կա նո րեն ու ան տե ղի օգ տա գոր  ծե լով նկար նե րը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ու շագ րավ է, որ նույ նիսկ ար  տա սահ ման յան վար պետ-
նե րի ա նո րակ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի պատ ճեն նե րը ժա մա նա  կա  կից նե րի 
հա մար բա վա կան հաս կա նա լի էին ու տպա վո րիչ:

Ն կարն ըն կալ վում էր ոչ միայն որ պես տեքս տի մեկ նա բա նութ յուն, այլև 
թե մա յի նշա նա բան, և դ րա հե տա գա զար գա ցու մ, ինչն ընդ լայ նե լով ըն-
թեր ցող նե րի ըն կալ ման շրջա     նա կը, ինք նին լրաց նում ու ընդ լայ նում էր նաև 
տեքս տը: Այս տե սա կե տից բա վա կան հե տաքրք րա կան նյութ է պա րու նա-

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 12.04.2019։
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կում 19-րդ  դա րում հրա տա րակ ված հայ կա կան ման կա կան ա ռա ջին պար-
բե րա կա նը՝ « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» երկ շա բա թա թեր թը, ո րը 
տպա գրվում էր 1876-1878-ին  Կոս տանդ նու պոլ սում: Ա ռա ջին տա րին ման կա-
կան հան դե սը խմբա գ  րել է մեծ եր գի ծա բան  Հա կոբ  Պա րոն յա նը, ո րին հա-
ջոր դել են խմբա գիր ներ Կ. Եազ մաճ յա նը և Ս. Ղ-ն:  Պար բե րա կա նի ստեղծ  ման 
ա ռա ջին կեն սա կան շար ժա ռի թը «Ա վե տա բեր տղա յոց հա մար» (1872-1915) 
բո ղո քա կան նե րի ման կա կան հան դեսն էր, ո րի խմբա գիր նե րը (Է. Բ լիս, Ջ. 
Գ րին, Հ.  Բար նըմ, Հ. Ա լեն և  ու րիշ ներ) ջա նում էին մա նուկ ըն թեր ցող նե րի 
շրջա  նում հա վատ սեր մա նել դե պի բո ղո քա կան ե կե ղե ցին: Ն րանք «դաս-
տիա րա կութ յան հար ցում մեծ դեր էին հատ կաց նում վա խի գոր ծո նին և  խա-
ղա լով ե րե խա նե րի եր ևա կա յութ յան հետ՝ սար սա փի մի ջո ցով փոր ձում էին 
հետ պա հել նրանց այս կամ այն «ար տա սո վոր» եր ևույ թից»1:  Վա խի ազ դե-
ցութ յու նը որ դեգ րե լով որ պես դաս տիա րա կութ յան բա նա լի՝ նրանք ձևա վո-
րում էին ի րենց պար բե րա կա նը՝ սար սափ հա րու ցող եր կեր ու նկար ներ հրա-
տա րա կե լով: 

 Հիմ ո վին այլ էր « Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց»-ի ընտ րած ու ղին: 
 Պա րոն յա նը և մ յուս խմբա գիր նե րը մա նուկ ըն թեր ցող նե րին ըն թեր ցա նութ-
յան այ լընտ րան քա յին տար բե րակ էին մա տու ցում՝ այն դնե լով ազ գա յին 
դաս տիա րա կութ յան հեն քի վրա և տ պագ րե լով ոչ թե սար սա փե լի, այլ «գե-
ղե ցիկ պատ կե րոք», որոնք «բա րո յա կա նի մա սին՝ լաւ խրատ ներ ու յոր դոր-
ներ»2 էին տա լիս ըն թեր ցող նե րին:

1.  Կեր պա վո րում՝ սե ռա կան տա րան ջատ ման հի ման վրա
Հ րա տա րա կութ յան գե ղար վես տա կան   դի զայ նը, ինչ պես նաև դրա գրա-

կան մա սը հիմ ա կա նում լցված էր տե ղե կատ վա կան բո վան դա կութ յամբ 
ու ծա ռա յում էր ըն թեր ցո ղի հա յացք նե րի ընդ լայն մա նը: Էթ նոգ րա ֆիկ, աշ-
խար հագ րա կան, գրա կան և  պատ մա կան նյու թե րը ներ կա յաց վում էին նկա-
րա զար դում ե րի թե մա նե րով:  Հա ճախ էին օգ տա գործ վում արևմ տա եվ րո-
պա կան ար վես տա գետ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի վե րար տադ րութ յուն-
նե րը, շատ նկար ներ տպագր վում էին ա ռանց ստո րագ րութ յան: 

Քն նե լով պար բե րա կա նում հրա տա րակ ված գե ղար վես տա կան և  ու սու-
ցո ղա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ազ գա յին և  գեն դե րա յին դաս տիա րա-
կութ յան տե սանկյ ու նից՝ գրա կա նա գետ Ա.  Սո ղո յա նը գրում է. «Ե՛վ  ան հա-
տա կան գոր ծե րի, և՛ այլ հե ղի նակ նե րից կա տա րած փո խադ րութ յուն նե րի 
են թա շեր տում հե ղի նա կը դնում է ազ գա յին և դ րա նից բխող ու դրան հա-
մա պա տաս խան գեն դե րա յին դաս տիա րա կութ յան զա նա զան խնդիր ներ, 
գե ղար վես տի ու կեր պար վես տի լե զուն դարձ նե լով նշա նա յին յու րօ րի նակ 
հա մա կարգ՝ ազ դում ըն թեր ցող ե րե խա նե րի հո գե բա նութ յան վրա և  ոչ ուղ-
ղա կիո րեն՝ քո ղարկ ված բա նաձ ևե րով կա ռու ցում ա պա գա յի հա սա րա կութ-
յան իր տես լա կա նը»3: Ե րի տա սարդ գրա կա նա գե տը նկա տում է, որ պար-

1 Մակարյան Արման, Հայկական վաղուց մոռացված մանկական մի պարբերականի «տարօրինակ» նկա-
րա զար դում ե րը («Ավետաբեր տղայոց համար»), «Հայագիտական հանդես», 2018, N 3 (41), էջ 238:
2 «Թատրոն. բարեկամ մանկանց», կիսամսյա պատկերազարդ հանդես, Կ. Պոլիս, 1876, N 2, էջ 16:
3 Սողոյան Ա. Վ., Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում, 
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2018, N 3 (27), էջ 24:
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բե րա կա նում կեր պա վոր ված աղ ջիկ ու տղա հե րոս նե րը չու նեն նույն գոր-
ծա ռույթ նե րը և  տար բեր հար թութ յուն նե րում տար բեր վում են միմ յան ցից: 
Իր ու սում ա սի րութ յու նը կա տա րե լով գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի հի ման վրա՝ Ա.  Սո ղո յա նը հպան ցիկ անդ րա դառ նում է նաև հրա-
տա րակ ված նկար նե րին. «Ե րե խա նե րին հաս ցեագ րած հիմ ա կան հա ղոր-
դագ րութ յու նը պար բե րա կա նի նշա նա յին հա մա կար գում դրսևոր վում է նաև 
կեր պար վես տի լեզ վով:  Կեր պա րա կերտ ման այն օ րի նա չա փութ յուն նե րը, որ 
հե ղի նա կը պահ պա նում էր գե ղար վես տա կան եր կե րում, գոր ծում են նաև 
այս տեղ: Տ ղա նե րը նկար նե րում մեծ մա սամբ պատ կեր վում են տա նից հե-
ռու, ար կած նե րի մեջ, մինչ դեռ աղ ջիկ նե րը կեր պա վոր վում են ծնող նե րի 
հետ, ազ գա յին խնդիր նե րին վե րա բե րող գրքեր կար դա լիս կամ տնա յին 
գոր ծեր կա տա րե լիս»4:

Խնդ րո ա ռար կա պար բե րա կա նում հրա տա րակ ված նկար նե րում առ կա 
է կրկնվող օ րի նա չա փութ յուն` տա րա ծա կան դաշ տում եր կու սե ռե րի կեր-
պար նե րը ա ռանց բա ցա ռութ յան գոր ծում են տար բեր թույ լատ րե լի սահ-
 ման նե րում:  Գեն դե րա յին տար բե րութ յուն նե րը պատ կեր նե րի հա մա պատ կե-
րում չեն սահ մա նա փակ վում միայն այդ ա ռանձ նա հատ կու թյամբ:  Ման կա կան 
պատ կեր-գրքե րի նկար նե րը գեն դե րա յին հեն քի վրա ըն դուն ված է դա սա-
կար գել ե րեք մո տիվն ե րով5, և  մենք քննվող պար բե րա կա նում տպա գր ված 
նկար նե րը կներ կա յաց նենք նման բա ժան մամբ։ 

Ա ռա ջին մո տի վը դա սա կար գում է տղա և  աղ ջիկ հե րոս նե րին նրանց 
կեն սա բա նա կան սե ռի հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա, թե ինչ բնա ծին 
մարմն ա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով են օժտ ված եր կուսն էլ: Այս 
կե տը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ըն թեր ցող ե րե խա նե րին նկար նե րում տես-
նե լու ի րենց ար տա քի նի պատ կե րը կա՛մ  այդ պա հին՝ մա նուկ հա սա կում, 
կա՛մ  ա պա գա յում՝ ա վե լի հա սուն տա րի քում:

Նկ. 1. «Թատրոն. 
բարեկամ ման կանց», 

1876, N 2, էջ 13:

4 Նույն տեղում, էջ 34:
5 Տե՛ս Mathuvi P. N., Ireri A. M. and others, An Analysis of Gender Displays in Selected Children Picture Books in 
Kenya, ''International Journal of Arts 2012'', N 2 (5), էջ 3:



207

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 2
 (
66

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

9
Մ

ՇԱ
Կ
Ո
Ւ
ՅԹ

«Թատրոն. բարեկամ մանկանց»-ում հրատարակված պատկերներից այս 
առումով ու շա գրավ է «Ադամ Եւային խաբուիլը» գործին կցված նկարը, 
որտեղ առաջին մարդիկ պատ կեր ված են մերկանդամ, և ներկայացված են 
նրանց սեռային-կենսաբանական տարբե րութ յունները: Սև ու սպիտակի 
կտրուկ հակադրությունները էական դերակատարություն են ու նե նում՝ 
արտահայտելու համար կարևոր գաղափարը: Ծավալները մոդելա-
վորված են բա րակ փորագրմամբ, սպիտակ ֆոնի վրա կիսատոների 

միջոցով ակնհայտորեն նշվում 
են մարդ կա յին ֆիգուրները, 
բնու թյան միջավայրը: 

Պատկերում հատկանշական 
է նաև հետևի պլանում երևա-
ցող օձի արտաքինը, որն ունի 
կնոջ հատկանիշներ. դիմա-
գծերն ակն հայտորեն կանացի 
են, իսկ գլխա մաշկը նմանվում 
է երկար մազերի: Կենդանու 
մար   դակերպ, ավելի ճիշտ՝ իգա -
կերպ պատկերը փո խա կերպ -
ված ենթատեքստով շեշ տում է 
Եվայի՝ Ադամին խաբելու մեղքը:

Ֆիզիկական տարբերու-
թյունների վրա խարսխվող 
մո  տիվի պարա գայում հեղի-
նակը կամ նկարիչը առաջնային 
պլանում են դնում ֆիզիո լո-
գիական հատկանիշները, ֆի զի-
կա կան ուժը՝ տղաներին ավելի 
թիկնեղ ու ամրակազմ կերպա-
վո րելով, իսկ աղջիկ նե րին՝ թույլ 
ու փոքրամարմին: Եթե սեռային 
դասա կարգ ման դեպ քում որպես 
բաժանման հիմք է հանդի սա-
նում զուտ կեն սաբա նա կան 
գոր  ծոնը, ապա այս պարագա-
յում կա րևորվում է հոգեբա նա-
կան հնա  րավոր ազդեցությունը. 
ֆի զի կական ու ժի և կազմվածքի 
գերակայությամբ շեշտ վում է 
կնոջ՝ տղամարդու պաշտ պա-
նու թյան կարիքն զգալու հան-

գա  ման քը: Այդ առանձնահատկությունն ար տա հայտ վում է նաև քննվող պար-
բե րա կա նում, որտեղ բոլոր տղամարդիկ ավելի առնական, ուժեղ, բարձ-
րահասակ են պատկերված, մինչդեռ կանայք՝ թույլ ու անպաշտպան:

Իտալական տեսարան հիշեցնող փորագրանկարում (Նկար 2-ում), 

Նկ. 2. «Թատրոն, բարեկամ մանկանց»,  
1876, N 14, էջ 105:

Նկ. 3. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 1876, N 22, 
էջ 105:
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օրինակ, տղա մարդն իր վրա է վերցրել ընտանիքը նավով տեղափոխելու 
պարտականությունը, իսկ կինը հանդես է գալիս մոր կերպարով և խնամում 
է երեխային: Այս աշխատանքի հեղինակը հմտո րեն օգ տա գործել է առաջին 
պլանի ընդգծված սև ու սպիտակի հակադրությունները, մինչ դեռ հետևի 
պլա նի ափն ու շինությունները օդային են, կիսատոնային:

Երկշաբաթաթերթի բոլոր նկարներում պահպանվում է այս օրինա չա-
փությունը. տղա մար դիկ կերպավորվում են ուժի գերակա գիտակցությամբ, 
կանայք՝ համեստության՝ հանդես գալով երկրորդ պլանում:

Միակ նկարը, որտեղ երկու սեռե րի ֆիզիոլոգիական հարաբե րության 
նժար  ները փոխվում են, «Չար Պետ րո սը» պատմվածքին կից պատ կեր ներից 
մեկն է:

Տղամարդիկ օրինաչափորեն հան դես են գալիս ուղիղ մեջքով՝ ձիգ 
կանգ նած, մինչդեռ կանայք նրանց կողքին ա վելի թեքված են, համեստ: 
Նկար 3-ում, սակայն, այդ դերերը փոփոխված են: Տասնյակ տարիներով 
տնից հեռա ցած Պետրոսն իր մորից ծնկաչոք նե րում է հայցում. տղան թեք 
մեջքով է, մայ րը՝ ուղիղ: 

Պարբերականում սե ռա յին ֆիզիկական նկարագիրը փաստորեն փո-
փոխ  վում է՝ տա րի քի գործոնով պայմանավորված. եթե տղամարդիկ հա-
սա րակության մեջ կա տարած դերով բարձր են կանանցից, ապա տարի-
քա յին հարաբերության առումով բարձր է առավել մե ծա հասակը, այս դեպ-
քում՝ մայրը:

2. Սեռի գենդերային գործոնը
Նկարների՝ գենդերային հեն-

քի վրա դասակարգման հաջորդ 
մո տիվը վերաբերում է կեր պար-
ների գենդերային դերերին՝ մար-
դու գոր ծունեության հասարա կա-
կան, քաղաքական, ազգային, ըն-
տա նեկան ոլորտներում:

Մանկության տարիներին երե-
խաները «սկսում են ձևավորել այն 
ընկա լումը, թե ինչ պի սին պետք է 
լինեն տղամարդն ու կինը, ինչպես 
է հասա րա կությունը դասակարգում 
մարդ կանց և այն գենդերային դե-
րե րը, որ իրենք խաղում են: Նրանք 
խորացնում են իրենց հա րաբերությունները խաղերի, զբաղմունքների և 
մասնագիտական դերերի գենդերային կող մե րի հետ»6:

Այն նկարները, որ պարբերաբար տեսնում են մանուկները, ազդում են 
նրանց հետագա կյանքի վրա և՛ մասնագիտական, և՛ անհատական առում-
ներով: Պարբերականի նկարներում կերպավորված աղջիկ ու տղա հերոս ներն 

6 Trepanier-Street M. L., Romatowski J. A., The influence of Children’s Literature on Gender Role Perceptions: 
A Reexamination, ''Early Childhood Journal'', vol. 26, N 3, 1999, p. 155.

Նկ. 4. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 1876, 
N 19, էջ 145:
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այս առումով տարբերվում են մի շարք առանձ-
նահատկությունների հիման վրա, և տար բե-
րակիչ հատ կա նիշներ են դառնում տա րա ծա-
կան հարթությունը, շրջապատող առար  կա-
ները և դրանց համա տեքստում՝ կա տարած 
գործառույթները:

Նկարազարդումերը բաժանված են երկու 
տեսակի՝ խոշոր, բազմա ֆիգուր, տպա գրված 
ամբողջ էջում, և փոքր՝ կենցաղային տեսա-
րաններով: Վերջինս կարծես երեխաներին 
հատ  կապես դյուրընկալելի էր թվում: Այս աշ-
խատանքները ծանրաբեռնված չեն մանրա-
կրկիտ նկարագրություններով, առավել պարզ 
են, պատկերազարդ:

Տարածական այս հարթության պլանում 
տղաները սահմանափակում չունեն. նրանք 

գոր ծում են տանը, փողոցում, ջրային տարածության մեջ և այլն, իսկ աղ-
ջիկները հետևո ղա կանորեն կերպավորվում են տանը, այգում կամ ծնողների 
ներկայությամբ (հմմտ. նկ. 4 և 5): 

Տարածական այս խտրականության մեջ առանցքային են նաև այն 
առար կաները, որ շրջապատում են հերոսներին: Արական սեռի անձինք 
հանդես են գալիս գործիքների, զենքերի համատեքստում, կատարում են 
ֆիզիկա կան աշխատանք: Խմբագիրների ընտրած պատկերներում տղա-
մարդը կերպավորվում է ժամա նակային տարբեր հատույթներում. յուրա-
քանչ յուր դարաշրջան պարտադրում է իրեն բնորոշ առարկայական տա-
րածք, որը հետևողա կա նո րեն «տղամարդկային» է:

Նկ. 6. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 
1876, N 21, էջ 65:

Նկ. 7. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 1876, N 
10, էջ 73:

Գեղարվեստական այլ մոտեցում ենք նկա տում պատմական և առասպե-
լական տեսա րաններում, որոնք հիշեցնում են Մխիթարյան միաբանության 
կողմից 1885 թ. ֆրանսերենով հրատարակված` Միքայել Չամչյանի «Հայոց 
պատմության» նկարազարդումերը: Իտալացի հմուտ գրաֆիկների աշխա-
տանքները (Ձասսո, Ֆուզարո, Կա նել լա) կրում էին 18-րդ դարի դասական 

Նկ. 5. «Թատրոն. բարեկամ 
ման կանց», 1876, N 7, էջ 53:
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նկարչության տարրերը: Այս աշխա-
տանքներում հատկապես ընդգծված 
են տղա մարդու կամքն ու արիու թյու-
նը: Նկար 6-ում, օրինակ, կերպա վոր-
ված է Ա րամ Հայկազանն իր ժամա-
նակաշրջանին բնո րոշ զենքերով՝ 
նետ ու աղեղ, նկար 7-ում՝ Պապ թա-
գա վորը՝ թրի ընկերակցությամբ, իսկ 
նկար 8-ում 19-րդ դարում ապրող եր-
կաթագործ պատանի է՝ հա մա պա-
տասխան գոր ծիքներով:

Տարբեր են ժամանակները, տար-
բեր են և առարկաները, բայց պահ-
պանվում է դրանց «առնականության» 
հանգամանքը:

Աղջիկները, ի տար բերություն 
տղա  ների, շրջա պատ ված են «կա-
նա ցի» իրերով՝ գրքեր, գոգնոց, թել 
ու ասեղ, ընտանի կենդանիներ, մաք-
րու թյուն անելու գործիքներ և այլն: 
Գրքե րը, ի դեպ, պատկերված են 
միայն աղ ջիկ ների ձեռքերում, և կար-
դա ցող կանայք երկշաբաթաթերթի 
համա պատկերում մեծաթիվ են (նկ. 
9):

Եթե տղաներին խմբագիրները 
սո  վորեցնում են ֆիզի կա կան աշխա-
տանք կատարել ու գումար վաս տա-
կել, ապա աղջիկները, հրատարակ-
ված պատմությունները կարդալով ու 
նկարներին նայելով, սովորում են 
տնային գործեր անել: «Ընտանիքն 
այն կառույցն է, որ տեղ երեխաները տնային գործերի նկատմամբ պատաս-
խանատվություն են ձեռք բե րում»7: Պարբերականի պատ կերների մեծ 
մասում ավագ սերնդի ներկայացուցիչները կրտսեր սերնդին դասեր են 
տալիս. յուրա քանչ յուր սեռի ներկայացուցիչ սեփա կան փորձը փոխանցում 
է իր հաջոր դին:

Գենդերային ուսումասիրու թյուն ների ամերի կացի մասնա գետներ Փ. 
Քրաբն ու Դ. Մարսի անոն, ուսում ասի րելով 1990-2009 թթ. հրատարակված 
մանկական ստեղծագործութ յուն ները, եզրակացնում են, որ աղջիկ հե րոս-
ներն առա վել հաճախ կեր պավորվում են տնային տնտեսությանը վե րա-
բերող առարկաների կողքին, մինչդեռ տղաները հարաբերվում են «ոչ տնա-
յին առարկաների հետ»: Հետա զոտողների կարծիքով, սակայն, այդ հարա-

7 Cordero-Coma J., Esping-Andersen G., The Intergenerational Transmission of Gender Roles: Children’s 
Contribution to Housework in Germany, 2017, "Journal of Marriage and Family", N 80(2), p 3.

Նկ. 8. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 
1878, N 13, էջ 101:

Նկ. 9. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 
1876, N 14, էջ 108:
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բե  րու թյունը ժամանակի ըն թաց քում 
փոփոխվում է, ինչի արդ յունքում փո-
փոխության են են թարկ վում նաև 
կեր  պա վորվող հերոսների գենդերա-
յին դերերը8:

Ինչպես արդեն նշեցինք, երկշա-
բա թաթերթի հերո սու հիները շրջա-
պատ  վում են «կանացի» առարկա-
ներով, հերոսները՝ «տղամարդկային»: 
Հանդեսի երկու նկար ներում, սակայն, 
այդ օրինա չափությունը խախտվում է: 

«Կարմիր Վարդուկը» հեքիաթին 
կից նկարում գայլը կերպավորված է 
տատիկի զգեստ ներով, տատիկի ան-
կող նում, ասել է թե՝ «կանացի միջա-
վայրում»: Այդ կերպա փոխումը, սա-
կայն, փոխաբերական իմաստ ունի, և 
այս պարագայում գայլի հագուստները 
գենդերային համատեքստ չունեն9:

Հաջորդ բացառությունը «Զարման 
խաթուն» գործին կից պատկերն է 
(նկ. 11), որտեղ տղան շրջապատված 
է «կանացի առարկաներով»: Նկարում 
փոքրիկ Գէորգը Զարման տատիկին 
օգնում է ձեռագործ անել: Այս պարա-
գայում խախտվում են գենդերային 
դերերը, և փոքրիկը «աղջկա գոր ծա-
ռույթ է ստանձնում». նա հպարտու-
թյամբ պահում է թելը, մինչ տատիկը 
գոր ծում է: Գենդերային դերերի 
խախտ  ման տեսանկյունից հատկա-
նշա կան են նաև հետին պլանում կա-
տարվող գործողությունները: Գէոր գի 
ընկերները դռան հետևից նայում են 
տղային ու ծաղրում: Նրանք պատ-
կերի համապատկերում ներկայաց-

նում են հասա րա կության ճնշող արձագանքը ոչ սովորական երևույթների, 
այս պարագայում տղայի տնային գործ կատարելու հանդեպ:

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ «Թատրոն. բարեկամ մանկանց»-ը 
երեխաներին դաս տիարակելու տեսանկյունից մի յուրօրինակ նշանային 
համակարգ է, որի յուրաքանչյուր խորհրդանիշ տարր պատանի ընթերցողին 
է հասցեագրում որևէ ասելիք: Նկարներն այս կա ռույցում հանդես են գալիս 
8 Crabb P. B., Marciano D. L., Representations of Material Culture and Gender in Award-Winning Children’s Books: 
A 20-Year Follow-Up, "Journal of Research in Childhood Education", 25. 04. 2011, 390-398.
9 Տե՛ս Մակարյան Ալ. Ա., Սողոյան Ա. Վ., Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ 
Պերրո, Գրիմ եղ բայրներ, Հակոբ Պարոնյան, «Վէմ», Եր., 2017, N 4 (60), էջ 137:

Նկ. 11. «Թատրոն. բարեկամ մանկանց», 
1877, N 12, էջ 89:

Նկ. 10. «Թատրոն. բարեկամ ման կանց», 
1877, N 12, էջ 89:
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որպես գենդերային դաստիարակության բանալիներ, որ ակ նառու կեր-
պարներով փորձում են ցույց տալ մանուկներին՝ ինչպես պետք է գործեն 
տղան ու աղ ջիկը: 

Տղաների գործառույթները պարբերականի համապատկերում ավելի 
շատ են. խմբագիրները նրանց հատկացնում են գործողությունների առավել 
լայն շրջա նակ՝ կերպավորելով վերջիններիս պաշտպանի, օժանդակողի և 
գործողի դերե րում:

Տղա կերպարները ֆիզիկապես ավելի ուժեղ են, իրենց վրա են կրում 
աղջիկ ներին օգնելու, բարդ գործեր կատարելու գործառույթները:

Արական սեռի հերոսները նկարներում կատարում են ծանր աշխա տանք-
ներ, շրջապատված են ֆիզիկական աշխատանքի գործիքներով՝ «առնական 
իրե րով»՝ սուր, նետ ու աղեղ, մուրճ, դազգահ և այլն:

Ի հակակշիռ արական սեռի՝ աղջիկները ֆիզիկապես ավելի թույլ են 
պատ կերված, համեստ են ու հանգիստ, ունեն տղամարդու պաշտպանության 
և օգ նության կարիքը:

Սահմանափակված են նաև իգական սեռի կերպարների գործողության 
շրջա նակները. նրանք գործում են տան և այգու սահմաններում:

Պարբերականում հրատարակված նկարներում աղջիկները շրջապատ-
ված են գրքե  րով ու տնային տնտեսությանը վերաբերող իրերով՝ թել ու 
ասեղ, ավել և այլն:

Արման Ա. Մակարյան – ունի տպագրված գիտական երկու 
հոդված. հետա քրքրու թ յունների շրջանակն ընդգրկում է հայկական 
կերպարվեստը և ընդհանրապես մշակույթը։

Summary 
 

THE GENDER BASIS OF PICTURES PRINTED IN THE PERIODICAL 
“THEATRE: A FRIEND TO CHILDREN”

Arman A. Makaryan

Key words - gender upbringing, child – reader, children’s 
press, images, girls, boys, biological gender, physical differences, 
role penetrations.

 
The article is dedicated to the gender study of pictures printed in “Theatre: 

A Friend to Children”. In the course of the study the children’s periodical is 
observed as a peculiar semiotic system addressed to children in which the image-
units inform the reader about their models of gender upbringing. The girl and 
boy characters embodied in the pictures are the examples of self-identification, 
“ideal heroes” who must be imitated.

The boys are strong, masculine, doing physical jobs and have undertaken the 
function of protecting the weak ones, while the girls have put on their shoulders 
the burden of housework and are standing beside the men with dropped heads 
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and in modest posture. In the pictures of the periodical this plot model becomes 
an acting pattern from which only one hero is deviating, that is, Gevorg who 
has got “a girl’s function”.

Резюме

ГЕНДЕРНАЯ ОСНОВА КАРТИНОК, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 
ЖУРНАЛЕ «ТЕАТР: ДРУГ ДЕТЕЙ»

Арман А. Макарян

Ключевые слова - гендерное воспитание, читающий ре-
бенок, детская пресса, изображения, девочки, мальчики, био-
логический пол, физические различия, ролевые проник но ве-
ния.

Статья посвящена гендерному анализу картинок, опубликованных в жур-
нале «Театр: друг детей». Детский журнал рассматривается в исследовании 
как адресованная детям своеобразная знаковая система, изображения кото-
рой предлагают читателям свои модели гендерного воспитания. Изображен-
ные на картинках герои – девочки и мальчики, являются примерами само-
определения, «идеальными героями», которым надо уподобляться.

Мальчики сильные, мужественные, они выполняют физическую работу 
и берут на себя функцию защиты слабых, а девочки берут на свои плечи 
заботу о доме и с опущенными головами скромно стоят рядом с мужчинами. 
Эта содержательная модель картинок журнала становится функционирую-
щей закономерностью, от которой, однако, отклоняется один герой – полу-
чивший «функцию девочки» Геворг.
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