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Սույն հոդվածում բացահայտվում է, որ արդի հայ գրականության նշա-

նավոր ներկայացուցիչ Գուրգեն Խանջյանի թատերգական երկերում ուրույն հա-

մադրությամբ են դրսևորվել ռեալիզմի, աբսուրդի, միֆօգտագործման գեղար-

վեստական հնարանքները, ազգային ու համաշխարհային գրականության այլ 

ավանդույթներ: Դրամատուրգը համադրական գրական մեթոդով է պատկերում  

թե՛ պատմական /«Թատրոն 301»/, թե՛ արդի /«Սատանի տարի»/ թեմատիկայով 

պիեսներում հանդես եկող սոցիալ-հոգեբանական տիպերն ու մարդկային 

բնավորությունները: 

 

Ժամանակակից հայ գրականության ճանաչված ներկայացուցիչներից է 

Գուրգեն Խանջյանը: Նա բազմաժանր գրող է. իր ստեղծագործական գործունեու-

թյունն սկսել է արձակ երկերով: Դրանք ուսումնասիրվել են ժամանակակից 

գրականագետների կողմից տարբեր ընդգրկումներով: Նրա արձակ երկերը 

գրախոսել են մեր թե՛ ճանաչված և թե՛ երիտասարդ գրականագետները (Ս.Սա-

րինյան, Զ.Ավետիսյան, Ս.Աբրահամյան, Ա.Եղիազարյան, Ն.Ադալյան, Ա.Նիկո-

ղոսյան, Ս.Մարգարյան և ուրիշներ): Խանջյանի դրամատիկական ստեղծագոր-

ծությունները տպագրվել են մամուլում, մի մասը՝ բեմադրվել թե՛ Հայաստանում 

ու Արցախում և թե՛ արտասահմանյան հայաշատ գաղթօջախներում: Դրա-

մաների մի մասը հետագայում վերանայելով, լրամշակելով՝ գրողը դրանք ամ-

փոփել է «Թատրոն 301» /Ե.,2008/ պիեսների ժողովածուում: Խանջյանի դրա-

մաները ևս ուսումնասիրության առարկա են դարձել գրականագետների կողմից 

2 0 1 4   № 1  



18 

 

/Ժ.Քալանթարյան, Ա.Ավանեսյան/: Ավելին. ժամանակակից գրականության, 

մասնավորապես արձակի և դրամատուրգիայի արդի վիճակի, նրանց զար-

գացման մեջ օրինաչափություններ հայտնաբերելիս հաճախ օգտագործում են 

նրա ստեղծագործությունները, օրինակներ են բերում նրա երկերից: Հետևաբար, 

Գ.Խանջյանի ստեղծագործական գործունեությունն այսօր նշանակալի երևույթ է 

մեր գրականության մեջ, և այն պետք է լուրջ ու համակողմանի ուսումնասի-

րության առարկա դարձնել: 

Մեզ այստեղ հետաքրքրում են նրա դրամաների բովանդակության, 

հատկապես, թեմատիկ, գաղափարական ու գեղարվեստական համակարգի մի 

քանի էական առանձնահատկությունները: Նախ նկատենք, որ, ընդհանուր 

առմամբ, գրողի նախասիրությունն ուղղված է ժամանակակից իրականության, 

անհատի, հայ մարդու կեցության ու հոգեբանության գեղարվեստական մարմ-

նավորմանն ու հոգեվերլուծական բացահայտումներին: Ժամանակակից հայ 

հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչների կերպարակերտման, 

անհատի ու հասարակության կամ հասարակական երևույթների ու հարաբերու-

թյունների գեղարվեստական պատկերումը դարձել է գրողական գերխնդիր: 

Խանջյանն իր գեղարվեստական, գեղագիտական, գաղափարական առաջա-

դրույթներին հասնում է յուրովի՝ օգտագործելով գեղարվեստական մտածո-

ղության ավանդական փորձը, այս դեպքում, դրամատուրգիայի բնագավառում 

ստեղծված դասական ու ժամանակակից ձեռքբերումները, իրականության, 

հատկապես անհատին պատկերելու  ռեալիստական մեթոդի յուրացումները, 

կիրառում է աբսուրդի դրամային բնորոշ հնարանքներ, օգտագործում է միֆա-

կան պատմություններ ու դրանց մասին պատկերացումները կամ դրանց 

փոխարկումները: Խանջյանն իր գեղարվեստական համակարգը մեկնաբանելու 

նաև ուրույն տեսական մեկնակետեր է ներկայացնում, որոնք, իրենց հերթին, 

նրա գեղագիտական համակարգը բացելու բանալի կարող են ծառայել:   

Այսպես, օրինակ, գրականության և իրականության փոխհարաբերության 

մասին նրա պատկերացումներում  ուշագրավ նրբերանգ է բացահայտում հե-

տևյալ դիտարկումը: «Կարծում եմ՝ գրողը խիստ է կախված արտաքին ռեալու-

թյունից, նույնիսկ «փախած» գրողը, որ արտաքին ռեալությունների ֆոբիա ունի՝ 

իր փախուստով, իր թվացյալ անտարբերությամբ վրեժ է լուծում, այսինքն՝ էլի 

կապված է, գուցե՝ ավելի խիստ, որովհետև փախածն իր վախերի, վրեժխնդրու-

թյան օբյեկտի նկատմամբ հատուկ սևեռում ունի, նրանից է սնվում, ուզածդ 

փախած գրականության խորքերը մտնելով, անպայման կհայտնաբերենք ար-

տաքին ռեալության ֆրուստրացված նշանները»(2), - ասել է նա «Խուժանական 

գրականության» մասին թեմայի կապակցությամբ հարցազրույցի ժամանակ: 

Կարծում ենք՝ Գ.Խանջյանը նկատի է ունեցել ոչ միայն գրական երկում հեղի-

նակից դուրս եղած ընդհանրապես կյանքի նկատմամբ արձագանքներին, այլև 

ուղղակիորեն գրողի ապրած ժամանակաշրջանի հետ գրական երկի ունեցած 
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առնչություններին: Այս առումով նրա պիեսները արդիականության իրողու-

թյունների և մարդկային հատկանիշների, բնավորությունների, տիպերի բազմա-

զանության և մարդկային փոխհարաբերությունների պարզ ու բարդ արտահայ-

տություններն են ներկայացնում:  

Նման մոտեցումը նույնիսկ դրսևորվել է նրա՝ պատմական թեմատիկայի 

հետ շփումներ ունեցող «Թատրոն 301» երկու գործողությամբ դրամայում: Այս 

պիեսի վերնագիրը դարձնելով վերևում հիշատակված համանուն պիեսների  

ժողովածուի վերնագիրը՝ թվում է՝ հեղինակը որոշակի միտում է արտահայտել: 

Լինելով ժողովածուի պատմական թեմատիկայի հետ առնչություն ունեցող 

միակ երկը՝ այն իր թեմատիկ-գաղափարական ուղղվածությամբ շփման մեջ է 

մեր իրականության մարդկային տիպերի ու նրանց հետաքրքրող գաղափարա-

կան, կենսափիլիսոփայական խնդիրների հետ: Արդեն նկատվել է, որ ժամանա-

կակից դրամաներում պատմական թեմատիկա ունեցող պիեսները չի կարելի 

դասական իմաստով պատմական դրամա համարել: Այս պիեսում ևս պատմա-

կան գործիչներ հանդես չեն գալիս: Բայց և այնպես,  պիեսի հորինվածքում պայ-

մանականորեն ներկայացվում է 4-րդ դարը, երբ Տրդատ Մեծ արքայի օրոք 

Գրիգոր Լուսավորչի նախաձեռնությամբ 301 թվականին քրիստոնեությունը  

տարածվում է հեթանոսական Հայաստանում: Ոմն Վրիվ իշխանի տանը արքայի 

հրամանով բեմադրվում է ավետարանական թեմայով պիես: Ենթադրվում է, որ 

այն գրել է Գրիգոր Լուսավորիչը՝ հեթանոսներին քրիստոնեական ուսմունքին 

ծանոթացնելու նպատակով: Այս հանգամանքը պիեսին համադրականություն է 

հաղորդում. վերջինս ձեռք է բերում ժամանակակից հայ դրամատուրգիայում 

ստեղծվող սուրբգրային պիեսներին բնորոշ հյուսվածք: Այս ամենով հանդերձ, 

հեղինակը հոգեբանական դրամա է ստեղծել, որտեղ, ըստ էության, ներկայաց-

ված է հայ մարդու հեթանոսական կենսակերպի և քրիստոնեական քարոզչու-

թյան հակասություններն ու բախումները: Դրանցում հեղինակը կարևորում է 

արդիական հետաքրքրություն ներկայացնող հարցադրումներն ու կերպարնե-

րին բնորոշ հոգեբանությունը, որի շնորհիվ այն վերածվում է հոգեբանական 

դրամայի: 

Ուշադրություն դարձնենք նրանում դրսևորված մի քանի գաղափարա-

կան ու գեղագիտական սկզբունքների վրա: Հեթանոսական կենցաղավարու-

թյունն ու մտածելակերպը ներկայացվում են հիմնականում իշխան Վրիվի, նրա 

խորհրդատու ծերունի Օվակի, կնոջ, հարճերի (Արփի, Շուշան, Սաթենիկ) փոխ-

հարաբերությունների միջոցով, քրիստոնեական քարոզչությունը՝ դերասան-

ների, և առավելապես, Հիսուս Քրիստոսի դերակատար Հուսիկի կերպարով: Հե-

թանոսականի և քրիստոնեականի միջև եղած հակասությունները բացահայտե-

լով՝ հեղինակը չի ցանկացել իդեալականացնել որևէ կողմը ներկայացնողի: Նա 

ցուցադրում է երկու կողմերի էլ և՛ խոցելի, և՛ առավելություններ ունեցող ար-

տահայտությունները, որոնք իրենց ուրույն ենթադրելի դրսևորումներն ունեն 

նաև մեր ժամանակի  հանրային կյանքում: Այսպես, եթե Արփին, երիտասարդ 
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լինելով, Վրիվի սիրախաղերից դեռևս հաճույք է ստանում, ապա հարճ Սա-

թենիկը, որն արդեն պառավել է, լքված է ու դժբախտ, ապրում է անհեռանկար 

կյանքով, ինչն էլ, փաստորեն, մղել է նրան դեպի քրիստոնեական կրոնը. չէ՞ որ 

այն իր քարոզիչների միջոցով աղքատներին, լքվածներին, հալածվածներին 

երկնային արքայություն էր խոստանում, հոգատարություն նրանց հանդեպ: 

Քրիստոնեական գաղափարախոսության այս պատկերացումը §ներկայացման 

մեջ ներկայացում¦ դրվագում արտահայտում է Հիսուսի դերակատար Հուսիկը 

(որն, ըստ էության, միանում է Հիսուս Քրիստոսի կերպարին, ներկայացնում 

նրա արքետիպը):  

Իշխան Վրիվը հեթանոսական բարքերով ապրող, սոցիալ-հոգեբանական 

նկարագիր ունեցող տիպական բնավորություն է: Նրան քրիստոնեությունն այն-

պես, ինչպես ներկայացնում են Հիսուսի կյանքը պատկերող դերակատարները, 

խորթ է ոչ միայն որպես նոր կրոն, այլև վաղ շրջանի քրիստոնեությանը բնորոշ 

դեմոկրատական-ժողովրդասիրական գաղափարախոսությամբ, ինչպես նաև 

կրոնի հետևորդներին ուղղված «չարին չհակառակվելու» մասին վերացական 

գաղափարի քարոզչությամբ:  

Առավել սկզբունքային և անընդունելի հակասություն է տեսնում Վրիվը 

«չարին չհակառակվելու» քրիստոնեական պատվիրանի արծարծման մեջ: Այն 

հերքող ու հակառակն ապացուցող կենսափիլիսոփայությունն ու պահվածքն 

ավելի տեսանելի դարձնելու նպատակով հեղինակն ստեղծել է շարժառիթ: Իշ-

խանի տիրույթի վրա թշնամու հարձակման մասին լուր բերելու կապակցու-

թյամբ տեղի է ունենում այսպիսի երկխոսություն Վրիվի և Հուսիկի միջև: «ՎՐԻՎ- 

Ո՞նց ես ասում, մի՛ հակառակվիր չարի՞ն, հա՞, սիրիր թշնամո՞ւն քո, այդպե՞ս է: 

ՀՈՒՍԻԿ – Այդպես է: ՎՐԻՎ – Տե՛ր մեր, խնդրում եմ՝ ինձ խորհուրդ տաս, իմ 

գավառն արևելքից և հյուսիսից թշնամիների հետ է սահմանակից, ի՞նչ անեմ, 

չհակառակվե՞մ, թողնեմ մտնեն՝ տիրանա՞ն իմ հողերին, իմ տանը, երկրին, 

կոտորե՞ն մեծ ու փոքրին… Ասա սովորեցրու: ՀՈՒՍԻԿ – Տիրոջ խոսքը նաև 

թշնամուդ համար է, բոլորի համար»(3, էջ 30):  Քրիստոնեական աշխարհաքա-

ղաքացիության գաղափարը /կոսմոպոլիտիզմը/, ազգայինը անտեսող վերացա-

կան հումանիզմը չի համոզում իրատես, աշխարհիկ կյանքի իրական փոր-

ձություններն ընդունող ու դրանց մեջ կոփված, մեծացած իշխանին: Երկրային 

տառապանքների դիմաց երկնային փոխհատուցում ստանալու միտքը,  բնա-

կանաբար, անընդունելի ու անհասկանալի է մնում նրան: Վրիվն այս դեպքում 

իրավացի է: Հեղինակը նման արծարծումներով կազմաքանդում է քրիս-

տոնեական միֆի, վերոհիշյալ քարոզչության ու գաղափարների մասին կարծ-

րատիպերը: Պիեսում ցուցադրվում են հեթանոսական կենսասիրության ու բար-

քերի ճաքերը ևս: Չէ՞ որ հարճերի պատճառով Վրիվը, փաստորեն, իր ամուսնա-

կան պարտականությունները չի կատարում իր կնոջ՝ Վարսենիկի նկատմամբ: 

Հեթանոսական կենցաղավարությանը, իշխան Վրիվին հակադրված է 

հիմնականում Հուսիկ-Հիսուսը՝ Հիսուս Քրիստոսի դերը կատարողը, որն, ի 
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վերջո ասես դառնում է վերջինիս կերպարի մարմնավորումը: Հուսիկին հակա-

դրված է նաև Հուդայի դերը կատարող Գուրասը, որը  պիեսի գեղարվեստական 

իրականության մեջ ևս չի խորշում հուդայական վարքագիծ դրսևորելուց՝ վա-

տաբանելով Հուսիկին Վրիվին հաճելի լինելու համար: Հուսիկ-Հիսուսն իր 

նկատմամբ որոշակի համակրանք է առաջ բերում կրոնական գաղափարներին, 

քրիստոնեական տիեզերական խաղաղասիրության ու մարդասիրության պատ-

կերացումներին նվիրվածություն մարդկային թուլությունների հանդեպ հան-

դուրժողություն դրսևորելու շնորհիվ: Ինչևէ. ներկայացնելով մարդկային կե-

ցության նման համապատկեր, ապրելու ու վարքագծի ընտրության նման տար-

բերակներ՝ հեղինակը ներդաշնակություն չի տեսնում ո՛չ հեթանոսական կեն-

սակերպում և ո՛չ էլ քրիստոնեական քարոզչության ու գաղափարների հանդեպ 

նվիրվածության մեջ: Կեցության ու մտածողության այս երկու (հեթանոսական 

ու քրիստոնեական) համակարգերն էլ ունեին իրենց թույլ ու անընդունելի 

կողմերը: Մարդու գոյության, նրա ազգային ու հանրային կեցության մեջ եղած 

այս հակասությունն է, որ խորհրդավոր պայմաններում, որը տրվում է ռեմար-

կով, հեղինակը կործանման է մղում Հուսիկին: Հեղինակային ռեմարկով է ար-

տահայտված նաև հեթանոսական աստվածների կործանումը պիեսում՝ իբրև 

վերոհիշյալ համակարգի կազմալուծում:  

Չի բացառվում, որ գրողի կենսափիլիսոփայությունն ու գեղագիտությու-

նը սնվել են էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայության ու գրականության որոշ 

սկզբունքներից: Դրանք շատ հմտորեն միահյուսվել են ժամանակակից հայ 

գրողի ու մտավորականի գեղարվեստական մտածողությանը: «Էկզիստենցիա-

լիզմի փիլիսոփայության և գրականության կենտրոնական գաղափարը մարդու 

կեցությունն է առանց Աստծու աշխարհում, իռացիոնալ և աբսուրդ միջավայ-

րում, վախի և տագնապների մեջ, բարոյական վերացական օրենքներից ու նա-

խասահմանված կենսական սկզբունքներից դուրս: Էկզիստենցիալիզմի համա-

ձայն և՛ բարոյականությունը, և՛ սոցիալական վարքը, և՛ մարդկային էությունն 

ինքնին ձևավորվում են միայն կեցության ոլորտում, ուր «նետված է» մարդը, և 

որի իմաստը նա ձգտում է հասկանալ՝ հաճախ առանց հաջողության հասնելու» 

(4, էջ 1218): Ըստ այդմ էլ, պիեսում Հուսիկ-Հիսուսը, կարծում ենք, չի դառնում 

հեղինակի իդեալը մարմնավորող հերոս, որքան էլ որ նա որոշ համակրելի 

գծերով օժտված լինի: Քրիստոնեական, ավետարանական գաղափարների քա-

րոզչությանը նրա նվիրվածությունն իր ազատ կամքով կատարված ընտրու-

թյունն է: Եվ դա դեռևս չի նշանակում, թե նրա քարոզած գաղափարները բա-

ցարձակ ճշմարտություն են և կարող  են կարգավորել աշխարհի գործերը:  

Դրամատուրգը, այսպիսով, իր գաղափարական ու գեղագիտական նպա-

տակադրումների իրականացմանը հասել է պիեսի գեղարվեստական հորինման 

համադրական եղանակով: Այստեղ նկատելի է պատմական անցյալի պայմանա-

կան իրադրության մեջ և՛ ռեալիստական, սոցիալ-հոգեբանական կերպար 
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ստեղծելու (հեթանոս իշխան Վրիվը, Օվակը, մայրը, կինը, հարճերը), և՛ քրիս-

տոնեական գաղափարների ու իրականության անհարիրության աբսուրդի, և՛ 

քրիստոնեական արքետիպերի, և՛ավանդական դրամատուրգիայի հնարանքնե-

րի կիրառումը: Կերպարների հոգեբանական նկարագիրը, երկխոսությունների 

հագեցվածությունը, գաղափարական ու կենսափիլիսոփայական խնդիրների 

արծարծումները և՛ բնութագրում են պիեսի հերոսներին, և՛ արդիական հետա-

քրքրություն են ներկայացնում:  

«Թատրոն 301» ժողովածուի ստեղծման գաղափարագեղարվեստական 

ելակետերը պատմական պլանից անցնում են մյուս՝ արդեն բուն ժամանակակից 

կյանքի կենսանյութից քաղված պիեսների մեջ՝ տարբեր ելևէջումներով ու օրի-

նաչափություններով:Դրանց մեջ ուզում ենք առանձնացնել «Սատանի տարի»-ն: 

Մեր կարծիքով, այն կատակերգություն է և ստեղծվել է ժամանակակից հայ 

դրամատուրգիային բնորոշ գեղարվեստական սկզբունքներով: Այստեղ դրամա-

տիկական բախում հերոսների, նրանց ներկայացրած հասարակական ուժերի 

միջև չկա, ինչը նկատելիորեն դրսևորվել է «Թատրոն 301»-ում հեթանոսականի 

ու քրիստոնեականի պատկերման միջոցով: Պիեսում գործողությունը նվազա-

գույնի է հասցված: Հանգստյան տան հյուրասենյակից գործող անձինք երկրորդ 

գործողության մեջ տեղափոխվում են սաունա: Այստեղ գերակայում է իրա-

դրությունը և գործող անձանց խոսքը: Հիրավի, ճիշտ է նկատվել արդի դրամա-

տուրգիան ուսումնասիրող Ա.Ավանեսյանի կողմից, որ «այսօրվա թատրոնում 

գերիշխում է վիճակը և խոսքը»(1, էջ 127): Գ.Խանջյան-դրամատուրգի օժտվա-

ծությունը լիարժեք է դրսևորվել բեմի վրա իրական-կենսական միջավայր ստեղ-

ծելու, իր հերոսների խոսքը պլաստիկ, ճկուն, տարողունակ ու դիպուկ կառու-

ցելու գեղարվեստական տիրույթում: Այստեղ ներդաշնակ են կիրառվել պիեսի 

հերոսներին ռեալիստորեն տիպականացնելու և տիպական միջավայրում ներ-

կայացնելու, աբսուրդային իրավիճակի պատկերմամբ հերոսների էությունը բա-

ցահայտելու, չար ուժերի՝ ջադուների, սատանայի արքետիպային պատկերա-

ցումները օգտագործելու գրական հնարանքները: Իրոք,  մի որոշ խմբի համար 

տիպական հատկանիշներով են ներկայացված պատգամավորներ Նորայրը, 

Վաղոն, Կոստանը, հոգևորական Սերոբը, հանգստյան տանը բարձրաստիճան 

հյուրերի սպասարկումն ամեն կերպ ապահովող գյուղապետ Շավարշը: Ծախու 

կանանց բնորոշ գծերով են ներկայանում Նախշունն ու Թութուշը, թեև նրանք 

նաև տարբերակված են: Թութուշը սատանա Կոզբադնի գործակալն է: Իսկ, 

հատկապես, կենտրոնական կերպարներ Նորայրը, Վաղոն, Կոստանը, լինելով 

պատգամավորներ, ևս միմյանցից յուրովի տարբեր, ինքնատիպ մարդկային 

բնավորություններ են: Նրանցից յուրաքանչյուրը մարդուն ու պատգամավորին 

հատուկ ուրույն հատկանիշներով է ներկայանում, որոնք բացահայտվում են 

«լեռնային մի ավանի հանգստյան տանը», որը նրանց տիպի «քաղաքական 

գործիչների» համար, իսկապես, տիպական միջավայրի դերակատարություն 

ունի: Նրանք գերադասում են նման առանձնության մեջ քննարկել մարմնական 
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պահանջմունքները բավարարելու, ճոխ կերուխում, մարմնավաճառ կանանց 

հետ սեռական վայելքներ ճաշակելու, ինչպես նաև գործնական, իշխանական 

ուժերի, քաղաքական կուսակցությունների հետ հարաբերություններ կարգա-

վորելու հետ առնչվող թեմաները: Պիեսի այս գործող անձինք հանգամանքների 

բերումով ընկերներ են դարձել, սակայն տարբեր կուսակցությունների կազմում 

են: Ճիշտ է, ուզում են իրենց նոր կուսակցությունը ստեղծել, բայց դա հասարա-

կական-քաղաքական կյանքում իրավիճակին սոսկ ճարպկորեն  հարմարվելու 

միջոց է, որովհետև ապագա կուսակցական գործունեության մասին նրանց 

պատկերացումներում սկզբունքայնություն չի դրսևորվում: Նրանք հակված են 

ընդդիմություն խաղալու, քանի որ դա հանրային կեցության տվյալ իրադրու-

թյան մեջ ձեռնտու է:  

Նրանց ասածներում հնչում են նաև ողջամիտ դատողություններ, որոնք, 

սակայն, նույնիսկ յուրային համարված ներկաների մոտ հնչում են որպես դեմա-

գոգիա, երեսպաշտություն, բուն նպատակները թաքցնող շղարշ: Այս առումով 

խիստ բնորոշ է Վաղոյի խոսքը, որի կերպարում ավելի տպավորիչ են ներկա-

յացված ամբոխավար գործչի վարքագիծն ու գործելակերպը: Նա ասում է. «Ես 

ճարտար լեզու չունեմ, բայց կասեմ՝ մենք, ախպերնե՛ր, հանկարծ ոչ ոքի չթվա, 

թե հավաքվել ենք էստեղ անձնականի համար, սար կամ ձոր առնելու, տարածք 

գրավելու, չէ, չէ ու չէ, էս ամեն ինչը միայն գործի համար ա, վերջապես սարը մեր 

ազգի սարն ա, բայց մեկը պիտի լինի՝ որ սարից ու ձորից կարենա փող քամի, որ 

էդ փողն աշխատացնի ու… ու հարկեր տա, բարեգործություն անի, երկիր 

հարստացնի: Ամեն մարդ չի կարա սա անի»(3, էջ 299): Նրանց մտահոգության 

գլխավոր առարկան ոչ թե պետական, հասարակական կարևոր խնդիրներն են 

ու ժողովրդի իրական հոգսերը, այլ իրենց դիրքն ու տեղը քաղաքական ուժերի 

մեջ ամրապնդելը, սեփական գործը առաջ տանելը, բարձր պաշտոններ զբա-

ղեցնելը, իսկ Նորայրը նույնիսկ նախագահի թեկնածու դառնալու և ընտրվելու 

հավակնություններ ունի:  

Եվ ահա նրանց բուն էությունը, թաքուն նպատակները հեգնանքով բացա-

հայտում է աբսուրդի հնարանքով ստեղծված, սատանայի արքետիպային բնույթ 

ունեցող Կոզբադին անունով Ձմեռ պապը: Շահամոլ, եսասեր, անսկզբունքային 

բարձրաստիճան այս «գործիչները», նորօրյա «ազգային ջոջերը» սատանայի հետ 

հարաբերվելիս ևս հավատարիմ են մնում իրենց պրագմատիկ մտածողությանը 

և հարմարվելու փայլուն ունակությանը: Նրանք պատրաստակամություն են 

հայտնում դաշնակցել չար ուժի մարմնացում սատանայի հետ՝ նրա աջակցու-

թյունը ստանալու հնարավորությունը յուրովի համարելով Աստծու բարձրա-

գույն կամքի արտահայտություն: Ավելի զավեշտական է այն, որ սատանայի հետ 

համագործակցելուց չի խորշում նաև հավաքվածների ընկեր, հոգևորական Սե-

րոբը: Թեև նա մի փոքր դժվարությամբ է «փափկում», սակայն Կոզբադնի առա-

ջարկը, թե նա կդառնա թեմի առաջնորդ, Սերոբի համար գայթակղիչ է լինում: 

Բարձրաստիճան պատգամավորների ծախու էությունը մերկացնում են նաև 
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անդրաշխարհային մութ ուժերի արքետիպային բնույթի այլ տարբերակ հանդի-

սացող Ջադու Ա-յի ու Ջադու Բ-ի կերպարները: Նրանք հասարակության մեջ 

բարձր դիրք ունեցող այս մարդկանց մասին դատում են կեցության առավել 

բարձր, համընդհանուր օրինաչափություններով, բոլորին հատուկ մարդկային 

էության և մահվան դեմ ունեցած վախի զգացումով: Առաջին գործողության մեջ, 

վերոհիշյալ խմբի անդամներին նկատի ունենալով, երբ Ջադու Բ-ն ասում է, որ 

նրանք կարծես հասարակ մարդիկ չեն, Ջադու Ա-ն նրան հակաճառում է՝ ասե-

լով. «Հազար ասել եմ՝ մարդիկ բոլորն էլ հասարակ են, հատուկ մարդ չկա» (3, էջ 

288): Իսկ երկրորդ գործողության մեջ հիմնական գծերով այս խմբի ներկայա-

ցուցիչներին ճանաչելուց հետո արդեն մահվան հանդեպ վախի միջոցով են ներ-

կայացնում նրանց էությունը: «ՋԱԴՈՒ Ա-Բա էդ ժամանակ ոնց են ձեռ ու ոտ 

ընկնում՝ «ամեն ինչ կտամ, գործարաններս, հողերս, տո հենց կնգաս ու սիրածիս 

էլ, մենակ թե մի քիչ էլ մնամ, մի քիչ էլ ապրեմ»(3, էջ 309): 

Գ.Խանջյանի գեղարվեստական մտածողությունը որոշակի հոգեհարա-

զատություն է դրսևորում հայ դասական երգիծանքի ներկայացուցիչների՝ Հ.Պա-

րոնյանի, Ե.Օտյանի հետ: Այս կատակերգության մեջ գրողի հեգնանքը պատ-

գամավորների հանդեպ հիշեցնում է վերոհիշյալ երգիծաբանների կերտած «ազ-

գային ջոջերի» դիմանկարների գեղագիտությունը: Բայց և այնպես, իբրև դրա-

մատուրգիական երգիծական կերպարներ՝ պիեսների վերոհիշյալ հերոսները 

զուտ գրիգորխանջյանական ոճով ու ոգով են ստեղծված: Հեղինակի ինքնատի-

պության մի կարևոր առանձնահատկություններից է նաև իր կերպարներին ան-

հատականացնելու ուրույն վարպետությունը: Պիեսի հերոսներից յուրաքանչ-

յուրն արտահայտվում ու խոսում է իրեն բնորոշ ոճով ու լեզվով: Այս առումով ևս 

հատկապես առանձնանում են պատգամավորները: Ընդհանուր առմամբ, 

Գ.Խանջյանը, կարծում ենք, իր հերոսներին, ժամանակակից մարդուն, հասարա-

կության տարբեր խավերի ներկայացուցիչների խոսքը կարողանում է ներկա-

յացնել հմտորեն, գեղարվեստական ճաշակով ընտրված առօրյա- խոսակցական 

լեզվի համար բնորոշ բարբառային ու ժարգոնային բառերով: Ասվածից հետևում 

է, որ դրամատուրգն, այս առումով ևս. իր  կապերը չի խզել  ազգային գրական 

ավանդույթներից: 

Ինչևէ. ընդհանրացնելով կարելի է ավելացնել հետևյալը: Մեր օրերի այս 

հերոսների արատավոր բուն էությունը բացահայտելու գործում դիմելով արքե-

տիպային բնույթ ունեցող կերպարների օգնությանը՝ հեղինակն այդ գործընթա-

ցում իրական կյանքում բարձրաստիճան այս մարդկանց հակադրվող հասարա-

կական ռեալ ուժերի մասնակցություն թերևս չէր տեսնում: Նա, կարելի է ասել, 

հենվում է սոսկ պատկերված կերպարների նկատմամբ իր վերաբերմունքը գե-

րազանցապես կատակերգականի դրսևորման տարբեր աստիճաններին (հու-

մոր, հեգնանք, սատիրա) բնորոշ հնարանքներով արտահայտելու գեղարվես-

տական սկզբունքի վրա: 
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Г.В. Хачикян  
Некоторые особенности драматургии Гургена Ханджяна 

 
В статье показнно, что в драматургии знаменитого  современного армян-

ского писателя Гургена Ханджяна уникально сочетаются литературные приемы 

реализма, абсурда, мифа, разные традиционные средства национальной и зару-

бежной литературы. В пьесах “Театр – 301” и “Год дьявола” драматург литера-

турным синтетическим методом создает социально психологические типические 

образы и характеры.  

 

G.V. Khachikyan  
Some Peculiarities оf Gurgen Khanjyan’s Dramaturgy 

 

In this article there is shown, that the fiction  devices of realism, nonsense, myth 

as well as the traditions of the national and world literatures surprising by  co-exist in 

the dramatic works of the outstanding representative of current Armenian literature 

Gurgen Khanjyan. Using the method of synthesis in fiction, the dramaturgist presents 

the social and psychological types and human characters in his plays of both historical 

/’’Theatre- 301’’/ and modern /’’The devil’s Year’’/ subject matters themes. 
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