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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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ԱՐ ՄԵՆ ԱՎԱ ՆԵՍՅԱՆ

ՏԵ ՍԻ ԼԸ ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ ՊԱՏՄ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐՈՒՄ
Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 05.11.2020 թ., գրա խոս վել է 20.11.2020 թ., 

ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Ըն թեր ցո ղի դի տան կյուն նե րը փոխ կա պակց ված են ուղիղ և հա կա ռակ 
տե սան կյուն նե րից: Այս ուսում նա սի րու թյունը նոր դի տան կյու նից է քննում Բա
կուն ցի պատմ վածք նե րի պոե տի կայի մի կարևոր առանձ նա հատ կու թյունը՝ տե
սիլը: Հա կա դարձ հե ռա տե սու թյան հա մա կար գը գա լիս է տե սո ղա կան դիր քե
րի բազ մա զա նու թյու նից, այ սինքն՝ այն կապ ված է տե սո ղու թյան դի նա մի կային 
և տե սո ղա կան տպա վո րու թյան հե տա գա ամ փոփ մանը: Բա կուն ցի մի շարք 
պատմ վածք նե րի պա տում ներն ունեն մի քա նի տե սո ղա կան–տե սի լային զար
գա ցում ներ: Դրանց նա րա տիվն այն պես է կա ռուց ված, որ պատմ ված քի վեր ջում 
պատ մո ղը դառ նում է ակա նա տես, բայց ոչ թե պատ մու թյան իրա դար ձու թյուն
նե րին, այլ ար դյուն քին, որն էլ դառ նում է իր սե փա կան տե սիլն ու փո խանց վում 
ըն թեր ցո ղին. Ոչ մի այն երևա կա յա կան պատ կերն է դառ նում տե սի լի շար ժիչ 
ուժը, այլև կեր պա րի վեր հու շը: Դրա հա մար նրա կեր պար նե րին անընդ հատ 
թվում է: Ներ քին տես լա կանը նման է գե ղար վես տա կան տես լա կա նի: Գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը գրված են եր կու տե սա կի ըն կալ ման հա մար, ինչ–որ 
ներ քին լսո ղու թյան հա մար, որը կա րող է գրա վել իր տա րաբ նույթ մե ղե դի նե րով 
և դի տե լու հա մար: Այս պես էլ ստեղծ վում է ներ քին տես լա կանը, որը վե րար
տադ րում է երևույ թի գույնը և իմաստը: Ակ սել Բա կուն ցի պատմ վածք նե րը հենց 
այս հատ կա նիշն է դարձ նում բա ցա ռիկ և պա տա հա կան չէ, որ մի շարք գիտ նա
կան ներ նրա ար ձա կում գտնում են բա նաս տեղ ծա կա նու թյուն:

Հիմ նա բա ռեր՝ տե սիլ, հե ռան կար, պատմ վածք, ակա նա տես, նա րա տիվ, 
պատ րանք, թվաց, ան շարժ, ներ քին իրա կա նու թյուն, ար տա քին աշ խարհ:

Քսա նե րորդ դա րի գե ղա գի տա կան հիմ նա կան խնդի րը աշ խար հը տես նե լու 
մեջ էր: Ար վես տի տար բեր բնա գա վառ նե րում՝ նկար չու թյուն, գրա կա նու թյուն, թատ
րոն և այլն, ներ խու ժեց տե սիլն իբրև պատ կե րի գե ղա գի տա կան կա ռու ցում: Այս 
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Հոդվածներ

մո տեց մանը տար բեր բնու թագ րում ներ կա րե լի է տալ, սա կայն ամե նից հար մա րը 
թերևս տես լա կան եզ րույթն է:

Գրա կան քննա դա տու թյան հե ռան կա րը ըն կալ վում է որ պես իրա դար ձու թյան 
տե սա կետ, պատ մո ղի վե րա բեր մունքը պատ մու թյանը, ֆի զի կա կան առար կայի և 
գի տակ ցու թյան օբյեկ տի միջև հաս տատ ված փոխ հա րա բե րու թյունը, կա ռուց ված քի 
կենտ րո նա կան խնդի րը: Ըն թեր ցո ղի դի տան կյուն նե րը փոխ կա պակց ված են ուղիղ 
և հա կա ռակ տե սան կյուն նե րից: Հա կա դարձ հե ռա տե սու թյան հա մա կար գը գա լիս է 
տե սո ղա կան դիր քե րի բազ մա զա նու թյու նից, այ սինքն՝ այն կապ ված է տե սո ղու թյան 
դի նա մի կային և տե սո ղա կան տպա վո րու թյան հե տա գա ամ փոփ մանը:

Տե սո ղա կան դիր քե րի այդ դի նա մի կան փո խանց վում է պատ կե րի վրա, որի ար
դյուն քում հայտն վում է «դե ֆոր մաց ման հա տուկ տե սա կետ ներ, որոնք հա կա ռակ 
տե սան կյու նից են»242: Ուղ ղա կի հե ռան կա րը ըն թեր ցո ղին տա րա ծում է պատ կե րի 
առար կայից և ար տա քին տեսք է տա լիս: Ընդ հա կա ռակը, հա կա ռակ տե սա կետը 
ըն թեր ցո ղին նե րա ռում է այն, ինչ նա մտա ծում է, և նրան ոչ հե ռա վոր մաս նա կից է 
դարձ նում, այլ իրա դար ձու թյան մաս նակից:

Այս հա մա տեքս տում դի տար կենք Բա կուն ցի «Մթ նա ձոր» պատմ վածքը: Պա
տումն ունի մի քա նի տե սո ղա կան–տե սի լային զար գա ցում՝ Պա նիի տե սիլը, երբ մար
դու ու ար ջի մե նա մարտը խաղ է, ասես սպոր տային մրցու թյուն, և Ավիի տե սիլը, ով 
մի կող մից Պա նիի կամ քին հնա զանդ, մյուս կող մից կե նաց ու մա հու կռիվն է մղում 
ան հա վա սար մար տում: Սա կայն այս տեղ ամ բողջ պա տումը հիմն ված է պատ մո ղի 
տե սի լի վրա: Իսկ նա րա տիվն այն պես է կա ռուց ված, որ պատմ ված քի վեր ջում պատ
մո ղը դառ նում է ակա նա տես, բայց ոչ թե պատ մու թյան իրա դար ձու թյուն նե րին, այլև 
ար դյուն քին, որն էլ դառ նում է իր սե փա կան տե սիլն ու փո խանց վում ըն թեր ցողին.

«Ավին շրթունք ներ չու նի: Ոս կոր նե րի բաց ճեղ քից երևում են ատամ նե րը, բաց է 
քթի խո ռո չը, և երբ Ավին համ րի պես խո սում է, շուն չը քթի խո ռո չովն էլ է դուրս գա
լիս: Աչ քե րի խո ռոչ նե րում չո րա ցած մսի կտոր ներ կան, ծա ռի վրա կի սա չոր, մաշ կը 
ծալ–ծալ եղած ծի րա նի պես»243:

Հա կա դարձ հե ռան կար ներ են տե սիլ վում կեր պար նե րի հա մար, սա կայն Բա
կուն ցյան բուն տե սիլը բնո րոշ վում է Ավիի քանդ ված ար տա քի նի տե սո ղա կան դաշ
տի ճնշմամբ, և պետք է հաշ վի առ նել վե րա փոխ վող ուղե ղի գոր ծու նե ու թյունը: Ըստ 
Բ. Վ. Ռաու շեն բա խի՝ «հա կա դիր տես լա պատ կե րը ան հե թե թո րեն ան տրա մա բա
նա կան է». «Հա կա դիր տե սի լի հի ման վրա կա ռուց ված պատ կե րը, որոշ են թա գի
տակ ցա կան պրո ցես ներ է առա ջաց նում, որոնք հա կա սում են բնա կա նին և նման են 
տար բեր տե սա կի օպ տի կա կան պատ րանք նե րի»244:

Ժա մա նակն այն պի սին էր, որ տե սիլ քի առիթ ներ էր ստեղ ծում: Եվ այդ տե սիլք
նե րը տար բեր բո վան դա կու թյուն ներ ունե ին, կա րող էին լի նել թե՛ պայ ծառ ապա գայի 

242  Успенский Б. А., Семиотика искусства. М., 1995. С. 247.
243  Բա կունց Ա., Եր կեր չորս հա տո րով, հա տոր I, էջ 17: Այ սու հետև սույն հրա տա րա կու թյու նից մեջ

բե րում նե րի հա տորն ու էջե րը կնշվեն փա կագ ծե րում՝ մեջ բե րու մից հե տո:
244  Раушенбах Б. В., Геометрия картины и изобразительное восприятие. СПб., 2001. С. 268−269.
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պատ րանք և թե՛ ազ գային բարդ ու դժվա րին ճա կա տագ րի, հայ րե նի քի կորս տյան 
ան հե ռան կար ու մա հա բեր տես լա կան ներ (Տե րյան, Չա րենց, Բա կունց, Մա հա րի և 
այլն): Չա րեն ցի պա րա գան ինչ–որ չա փով տար բեր, բայց ներ քին բո վան դա կային 
հա տույ թում նույ նա կան էր Բա կուն ցի տե սիլ նե րի հետ: Չա րեն ցի պա րա գա յում «Տե
սի լային պա տումն ըն թա նում է բա նաս տեղ ծի հի շո ղու թյան մեջ վե րարթ նա ցած նախ
կին մտա պատ կեր նե րի ու զու գոր դու թյուն նե րի ներ հայե ցո ղա կան բազ մա տե սակ 
ձևե րով ու զգա յու թյուն նե րով245», նույնը կա րե լի է տես նել Բա կուն ցի պատմ վածք նե
րում: Այս պես, «Այու սա րի լան ջին» պատմ ված քում վեր հուշ–տե սիլ նե րի շարքը օպ
տի կա կան պատ րանք ներ են ստեղ ծում ըն թեր ցո ղի մտա հայեց ման մեջ: Պե տիի տե
սիլ նե րը, որոնք ըն դա մենը մի քա նի վայր կյան են տևում, խտաց ված են հետևյալ 
հատ վա ծում. «Եր բեմն երբ նրա աչ քին էր ընկ նում մի շքեղ բզեզ կամ թի թեռ գու նա
վոր թևե րով կամ դի տում էր, թե ինչ պես են մրջյուն նե րը աշ խա տում հեր վա բունը 
սար քե լու,— Պե տին գլու խը երե րում էր և ինքն իրեն խո սում.

— Փառքդ շա՜տ, ա՛յ աստ ված, որ էս պես հրաշք բա ներ ես ստեղ ծել» (էջ 50):
Այս հատ վա ծը ան մի ջա պես հի շեց նում է մեկ այլ հայտ նի տե սիլ «Ալ պի ա կան 

մա նու շակ» պատմ ված քից. «Ծաղ կա փո շու մեջ թա թախ ված գու նա վոր բզե զին մա
նու շա կը ճոճք էր թվում, աշ խար հը՝ ծի րա նա գույն բու րաս տան»: Այս տե սիլն իր կա
ռուց ված քի մեջ ուղ ղա կի ո րեն բա ցա ռիկ է այն իմաս տով, որ իր վրա կրում է ոչ մի այն 
պատ մո ղի տես լա ցու մը՝ բզե զի ու մա նու շա կի ներ դաշ նու թյունը, այլև բզե զի տե սիլը, 
այն է՝ մա նու շա կը ճոճք, աշ խար հը ծի րա նա գույն բու րաս տան է թվում: Այս տե սի
լային պատ կե րի մեջ կարևոր է «թվում» ար տա հայ տու թյունը, որին դեռևս կանդ րա
դառ նանք:

Սույն տե սիլ նե րը շա րու նա կու թյուն ունեն՝ Պե տին պետք է ձուլ վեր իր բզեզ–թի
թեռ–մր ջյու նին՝ «Փար թամ կա նա չի տակ փտում են ոս կոր նե րը Պե տու» (էջ 62), իսկ 
հնձվո րի կինը (մա նու շակ) պետք է պատ կեր դառ նար ֆետ րե գլխար կով մար դու ծո
ցից հա նած տետ րի էջե րին՝ «…ս պի տակ թղթի վրա մա տի տի արագ շար ժու մով նկա
րեց կնո ջը՝ օջա խի մոտ նստած, աչ քե րը օջա խի քա րին» (էջ 187), իսկ հնձվո րը (բզեզ) 
իր մա հա կի ուժը պետք է կնոջ մեջ քին չա փեր իր տե սի լի՝ չկա յա ցած իրա կա նու թյան 
հա մար. «Իր ար տից նա տե սավ ձի ա վոր նե րին, և նրան թվաց, թե ձի ու թամ բին կա
պած պա յու սակ նե րում հենց այն գան ձերն են, որ հա րյուր տա րի ներ մնա ցել են քա րի 
տակ, որի վրա ինքը շա րու նակ նստել է, երբ բեր դի ավե րակ նե րում պա հում էր այծ 
ու ոչ խար» (էջ 188): Այս տե սիլն ար դեն իսկ ավե լի ընդ գր կուն ժա մա նակ ունի իր մեջ: 
Ոչ մի այն երևա կա յա կան պատ կերն է այս տե սի լի շար ժիչ ուժը, այլև կեր պա րի վեր
հու շը, սա կայն ի վեր ջո տե սիլ է դառ նում, քա նի որ կեր պա րին թվաց:

Գ րո ղը պետք է տես նի ոչ մի այն աշ խար հը, այլև ան տե սա նե լին, և սա է ստեղ
ծա գոր ծա կան մտքի տես լա կանը: Բա կուն ցը ստեղ ծում է հա տուկ օպ տի կա, որը 

245  Հով հան նի սյան Ն., https://aparaj.am/new/%D6%81%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%
D5%BA%D 5%A1%D5% B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D
5%A8–%D6%87–%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B7%D5%A5–%D5%B9%D5%A1%D6%80%
D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%AB–%D5%B4%D5%A1%D5%B0/
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տա տան վում է գե ղար վես տա կա նի և իրա կա նու թյան միջև: Եվ սա գրո ղի կող մից 
հստակ գի տակց ված քայլ է, ստեղ ծա գոր ծա կան լա բո րա տո րի այի առանձ նա հատ
կու թյուն, քա նի որ Բա կուն ցը նա խընտ րում էր իրա կա նու թյան ըն կալ ման այն կեր պը, 
որը ստեղ ծում է տե սիլ քի հրաշքը: Գրո ղի հա մար իրա կա նու թյան ու տեքս տի միջև 
միջ նորդ են դառ նում խորհր դա նիշ նե րը, որոնք տար բեր օպ տի կա կան մե խա նիզմ
ներ են` ասես տե սախ ցի կով սահ մա նա զատ ված պատ կեր ներ, իսկ այդ տե սախ ցի կը 
օպ տի կա կան տար բեր հնարք ներ ունի, դի տան կյուն նե րի փո փո խու թյուն ներ, խո շոր 
պլան, լայն տե սա դաշտ և այլն:

Այս իմաս տով ան փո խա րի նե լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն է «Խո նարհ աղ ջի կը» 
պատմ վածքը: Գրե թե ամ բողջ պա տումը կա ռուց ված է տես լային ան ցում նե րով: 
Ամ բողջ պատ մու թյունը լի է թվաց, կար ծես, ասես տես լաս տեղծ ար տա հայ տու
թյուն նե րով. «Ասես աչ քի առաջ, ձյու նոտ ան տա ռում, տես նում էր աղջ կան, ձեռ
քին չոր ցախ» (էջ 151), կամ «Չգի տեմ աղ ջի կը ժպտաց, թե չէ, բայց ինձ այդ պես 
թվաց» (էջ 151), կամ «Նոր շո րե րի մեջ նա երևաց ավե լի բարձ րա հա սակ, մեջքը 
բա րակ» (էջ 154):

Պատմ ված քի դի պա շա րը եր կու զար գա ցում ունի՝ գյու ղա կան պատ կե րը ու 
երի տա սարդ ուսուց չի կյանքը գյու ղում, որը պատմ վում է առա ջին դեմ քով և ուսուց
չի ու Խո նար հի լուռ ու ան խոս վի ճա կի վա կուու մով ստեղծ ված տես լա շա րը: Խո
նար հի ներ կա յու թյունը պատ մո ղի կյան քում տե սիլք է, ցնորք, ուղե ղի մոր մոք, և 
նման կերպ էլ վե րար տադ րում է Բա կուն ցը պատմ ված քի մեջ՝ ստեղ ծե լով տե սիլք–
պատմ վածք: Պա տա հա կան չէ, որ Խո նար հը գրե թե միշտ ան շարժ է (կանգ նած, 
խո տի խուր ձը գրկած, հի վանդ պառ կած և այլն): Բա ցի այդ, պա տումն այն պես է 
կա ռուց ված, որ ուսու ցիչն առա ջին դեմ քով պատ մե լիս անընդ հատ հայեց ման դիր
քում է՝ Խո նար հին տեսա:

Ա մեն տե սա–ն մի տե սիլք է դառ նում, ան շարժ պատ կեր, նման կտա վի, եթե 
շարժ էլ կա, այն մի քա նի ակն թարթ է տևում, սա կայն տե սախ ցի կը հստակ ֆիք
սել է պատ կե րը, որը երևում է տար բեր դի տան կյուն նե րից: Ահա վա սիկ սույն տե սիլ–
պատ կե րը. «Կռա ցած կա նայք կա նա չին ըն կած թռչուն նե րի էին նման (ընդ հա նուր 
պատ կեր – Ա. Ա.): Եվ այդ երա մից մեկը, գորշ շո րե րով մի աղ ջիկ, ավե լի հա ճախ էր 
բարձ րա նում, ձեռքը դնում ճա կա տին (մո տեց ված պատ կեր – Ա. Ա.), որ արևի շո
ղե րը չխան գա րեն տես նե լու ան տա ռի մեջ հալ վող արա հետը և մի այ նակ ան ցվո րին 
(դի տան կյունը փոխ վում է – Ա. Ա.)» (էջ 160):

Ի րա կա նու թյան ըն կալ ման հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը` հա յացք, հպում և հի շո
ղու թյուն ստեղ ծում են «պայ ծառ բծեր», որոնք նման են կան խա տե սում նե րի: Կա 
բա ռե րի իմաս տա բա նու թյան մե տա ֆո րային ընդ լայ նում, և հար կա վոր է հաս կա նալ 
այդ բա ռե րի՝ գե ղա գի տա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող մի շարք կա տե գո րի ա նե րը: 
Հե ղի նա կը ստեղ ծում է իր հաս կա ցու թյունը բազ մա կի պրիզ մայով, որ տեղ կա րող է 
պատ կե րը ֆո կու սի բերել:

Փայ լուն «նկա րիչ» Բա կուն ցը տես նում է այն երևույթ նե րը, որ ուրիշ նե րը չեն 
տես նում (կամ ավե լի շուտ՝ երևույթ նե րի ան տե սա նե լի կա պը): Այս պես՝ «Միր հավ»–ը 
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պատմ ված քում խորհր դա վոր կապ է ստեղծ վում կեր պա րի և տե սիլ վող պատ մու
թյան միջև: Աչ քի հա մար տե սա նե լի մի պատ կեր կա՝ ծե րա ցած Դի լան դային և 
եր կու փե տուր՝ փա փուկ մա մուռ նե րի վրա: Այս պատ կե րից կա րող է ածանց վել 
թե ման, որը բա ցատ րե լի չէ, այլ ասո ցի ա տիվ տես լաց ման է տա նում: Կեր պա րը 
կա խար դա կան լու սար ձա կի էկ րա նին թա փան ցիկ ման րան կար նե րի մի ջո ցով տես
նում է զար մա նա լի ո րեն հստակ գծագր ված տե սիլքը: Այս տեղ ևս ամ բողջ պատ մու
թյունը հյուս ված է տե սի լի մի ջո ցով: Ոչ թե վեր հուշ, այլև տե սիլ, քան զի պա տումը 
կերտ վում է ներ կա ժա մա նա կով: Ահա վեր հու շի ու տե սի լի հիմ նա կան տար բե րա
կու մը: Այն պես չէ, որ սույն տե սիլը վեր հուշ չէ, վեր հուշ է, սա կայն վեր հու շը գրո ղի 
կող մից կա ռուց վում է տես լա պա տու մի ձևով, ուս տի պատմ ված քում կա մեկ գե
ղար վես տա կան ժա մա նակ՝ Դի լան դա յու և եր կու փե տուր նե րի ժա մա նակը, որի 
շա րու նա կու թյունն է տե սիլը՝ նույն ժա մա նա կի մեջ: Այս տեղ ևս ստեղծ վում են «օպ
տի կա կան» պատ կեր ներ և պա տա հա կան չէ, որ կեր պար նե րի միջև գրե թե չկան 
երկ խո սու թյուն ներ: Սա ևս կապ ված է ստեղ ծա գոր ծա կան տես լա կա նի հետ: Մյուս 
կող մից իրադ րու թյան հանգս տու թյունը ևս մատ նում է տես լա ցու մի պա հը: Զգա
յու թյուն նե րը ներ հայեց ման ար դյունք են, ուս տի չկան ուժեղ բա խում ներ ու կրքե
րի հոր դա հոս ներ, չկան սայ թա քում ներ: Պատ կեր ված է կա տա րյալ իրադ րու թյուն, 
որը հնա րա վոր է մի այն տե սի լի մեջ. «Սո նան էր, զառ ման դի լով նո րա հար սը, լույս 
ատամ նե րով այն աղ ջիկը, որ այն պես զրնգուն ծի ծա ղում էր, երբ առ վա կի մեջ կա
խում էր սպի տակ սրունք նե րը, իսկ դրա ցու տղան՝ Դի լանը, ջուր էր ցնցղում նրա 
ող կույ զի պես գան գուր մա զե րին» (էջ 74):

Տե սի լի բաղ կա ցու ցիչ մաս է նաև լաջ վարդ շա պիկը: Դի լա նի տե սիլը գրե թե ամ
բող ջու թյամբ կա ռուց ված է լաջ վարդ շա պի կով Սո նայի շուրջ: Սո նան գրե թե չի փո
խում հա գուստը, և սա փաս տում է հե ղի նա կի կող մից գի տակց ված տե սիլ–պա տում 
կա ռու ցե լու հան գա մանքը:

Կար ծում եմ, որ հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մեջ առ կա է մի ստեղ ծա
գոր ծա կան մեկ նա կետ, որ տեղ երևա կա յու թյունը և իմա ցու թյունը հատ վում են, 
ինչը առ թում է մեծ երևույթ նե րի նվա զեց մանը և փոքր երևույթ նե րի ահ ռե լի աց
մանը: Սրա նից էլ ծնունդ է առ նում ար վես տի գլուխ գոր ծո ցը: Կյանքը եր բեմն ան
հե թե թու թյուն է թվում, այ նուա մե նայ նիվ, այն գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
հե ղի նա կի սե փա կա նու թյունն է դառ նում, և վեր ջի նիս է տրված հե ռա վոր ան ցյալը 
հստակ տես նե լու ար տո նու թյունը, ինչն էլ կա րող է ար տա հայտ վել հա կա դարձ հե
ռա տե սու թյան հա տուկ տեխ նի կայով՝ պա տու մի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցում կա
տար վող հի շո ղու թյան փո խա տե ղում ներով:

Ներ քին տես լա կանը նման է գե ղար վես տա կան տես լա կա նի: Գրա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը գրված են եր կու տե սա կի ըն կալ ման հա մար. ինչ–որ ներ քին 
լսո ղու թյան հա մար, որը կա րող է գրա վել իր տա րաբ նույթ մե ղե դի նե րով և դի տե
լու հա մար: Այս պես էլ ստեղծ վում է ներ քին տես լա կանը, որը վե րար տադ րում է 
երևույ թի գույնը և իմաստը: Ակ սել Բա կուն ցի պատմ վածք նե րը հենց այս հատ կա
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նիշն է դարձ նում բա ցա ռիկ և պա տա հա կան չէ, որ մի շարք գիտ նա կան ներ նրա 
ար ձա կում գտնում են բա նաս տեղ ծա կա նու թյուն:

Բա կուն ցի տե սիլ ներն ար տա հայտ վում են մեծ կտավ նե րի վրա՝ «Միր հավ», «Մթ
նա ձոր», «Ալ պի ա կան մա նու շա կը», «Ծի րա նի փո ղը», «Պրո վին ցի այի մայ րա մուտը» 
և այլն, սա կայն մյուս կող մից նրա ստեղ ծած կեր պար ներն էլ ունեն իրենց տե սիլ նե րը. 
Պե տու՝ չստաց ված ըն տա նի քի տե սիլը, Լառ Մար գա րի՝ իր ծի րա նի այ գու և ժա ռան
գու թյան շա րու նա կու թյան տե սիլը, Սի մո նի՝ Ցո լա կի հան դեպ իր փի սու թյան տե սիլը, 
Ար թին պա պի՝ ռուս թա գա վո րի տե սիլը և այլն:

Բա կուն ցի մե տա ֆո րային տեքս տա կա ռուց ման մեջ ետ ու առաջ մտա ծե լու 
կեր պը կա րե լի է բնու թագ րել իբրև տե սիլ նե րի հա կա դիր կա ռուց ման սկզբունք, 
ներ հայեց ման պա տա հա կա նու թյուն, իրա կա նու թյան ու երևա կա յու թյան հա վա
սա րակշ ռող ուժ, երբ մտքերն ուղ ղա հա յաց զար գա ցում ունեն և տեքս տին հա ղոր
դում են նույ նի տար բե րու թյուն ներ, ներ քին իրա կա նու թյան ու ար տա քին աշ խար հի 
նմա նու թյան պատ րանք ներ:

Դա րե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված պատ կե րա վոր ման ար վեստը կա րող է փոխ
վել գե ղար վես տա կան տե սան կյու նից: Կողմ նա կի աչքը դառ նում է խիստ կարևոր 
և մե ռած, ձանձ րա լի, սո վո րա կան դար ձած գույ նե րը, բնա կան գա ղա փար նե րը 
ար տա ցոլ վում են նուրբ երանգ նե րով և ստեղ ծում նոր կեր պա րի հրա շա լիք: Մտքի 
ու զգա յու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րով կա ռուց ված պատ կեր նե րի իրա րա հա
ջոր դումը եր բեմն հա կա դարձ ման տե սի լով ու թե մա տիկ բևեռ վա ծու թյամբ հան
դի սա նում է Բա կուն ցի գե ղար վես տա կան   մտա ծո ղու թյան կարևոր առանձ նա հատ
կու թյունը: Նա մի ա ժա մա նակ դի տար կողն է, պատ մո ղը և իրա դար ձու թյուն նե րի 
վե րահս կողը: Բա կուն ցը աշ խար հը ներ կա յաց նում է այն պի սին, ինչ պի սին հնա րա
վոր չէ տես նել առանց հե ղի նա կի և նրա ստեղ ծած կեր պար նե րի տե սի լի հետ հա
ղոր դակց վե լու: Գրո ղի հա մար սկզբունք է հա վեր ժա կան ներ կայի կեր պար ստեղ
ծելը՝ որ պես ապա գա հի շո ղու թյուն, ապա գա ըն թեր ցողն էլ դառ նում է հե ղի նա կի 
ժա մա նա կի ար տա ցո լողը: Ահա ամե նա բարդ տես լա կան օպ տի կան, որ ստեղ ծել է 
մե ծա նուն հայ գրող Ակ սել Բա կունցը:

ВИ ДЕ НИЕ В ИСТОРИЯХ БАКУНЦА

АР МЕН АВАНЕСЯН

Перс пек ти вы читателя взаимос вя за ны от прямого к противо по лож но му углам. 
Система обратно го зрения исходит из множест ва зритель ных позиций, то есть 
связана с дальней шей динамикой зритель но го визуаль но го впечатле ния. Рассказы 
Бакунца имеют несколь ко визуаль но–ви зу аль ных разрабо ток. Их повество ва ние 
построе но таким образом, что в конце рассказа рассказ чик становит ся очевидцем, но 
не событий рассказа, а результа та, который становит ся его собствен ным видением 
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и передает ся читателю. Движущей силой видения становит ся не только вообража е
мый образ, но и его воспоми на ние.

Поэтому персона жам всегда кажется. Внутрен нее видение похоже на художест
вен ное видение. Литератур ные произве де ния написаны для двух типов восприя
тия для внутрен не го слуха, который может запечат леть его различны ми мелодия ми.
Так создает ся внутрен нее видение, воспроиз во дя щее значение цвета. Именно эта 
особенность делает рассказы Бакунца уникаль ны ми, не случайно что ряд ученых 
находят в его прозе поэзию.

К лю че вые слова: видение, перспек ти ва, рассказ, очевидец, повество ва ние, 
иллюзия, неподви жен, внутрен няя реальность, внешний мир.

VISION IN BAKUNT’S STORIES

ARMEN AVANESYAN

The reader’s perspectives are interconnected from direct to opposite angles. The 
system of reverse vision comes from the variety of visual positions, that is, it is connected 
with the further summary of the dynamic and visual impression. Number of Bakunt’s 
stories have several visual–spectral developments. Their narrative is constructed in such a 
way that in the end of the story the narrator becomes an eyewitness, but not to the events 
of the story, but to the result, which becomes his own vision and is transmitted to the 
reader. It is not only the phantom image that becomes the driving force of the vision, but 
also the recollection of the image. That’s why his characters always see imaginary scenes. 
Inner vision is like an artistic vision. Literary works are written for two types of perception 
for some inner hearing that can capture with its various melodies and to watch. This is 
how the inner vision is created, which reproduces the color and the meaning of the event. 
It is the feature that makes Axel Bakunts’ stories unique. It is not accidental that a number 
of scholars find poetry in his prose.

Key words: vision, perspective, story, eyewitness, narrative, illusion, immovable, in
ner reality, outer world.


