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ՌԻԽԱՐԴՎԱԳՆԵՐ

ՎիլհելմՌիխարդՎագներ(1813-1883)-գերմա-

նացիկոմպոզիտոր,թատերականռեժիսոր,փիլի-

սոփաևդիրիժոր,որըհիմնականումհայտնիէիր

օպերաներով(կամ,ինչպեսդրանցիցվերջինները

հայտնիեն՝երաժշտականդրամաներով):

Իտարբերությունօպերայինայլկոմպոզիտոր-

ների,իրբեմականստեղծագործություններիհա-

մարՎագներըգրելէթե՛լիբրետոնևթե՛երաժշ-

տությունը:Սկզբնականշրջանումիրհեղինակու-

թյունըստեղծելովորպեսԿ.Մ.ՎեբերիևԳ.Մեյեր-

բերիռոմանտիկականուղղությանշարունակող,

ՎագներնայնուհետևհեղափոխեցօպերանԳե-

զամթկունսթվերքի(արվեստիհամապարփակ

գործ)իրհայեցակարգով,որովնաձգտումէրսին-

թեզելբանաստեղծական,տեսողական,երաժշ-

տականևդրամատիկականարվեստները՝մինչև

իսկերաժշտությունըստորադասելովդրամային:

ԻրայստեսլականըՎագներըներկայացրելէ

1849-1852թթ.հրապարակածմիշարքհոդված-

ներում:Այսգաղափարներըառավելագույնսչա-

փովկոմպոզիտորըներկայացրեցիր«Նիբելունգի

մատանին»օպերայինտետրալոգիայիառաջին

երկուօպերաներում:

Երաժշտության,դրամայիևքաղաքականու-

թյանվերաբերյալՎագներիգրվածքներիընդ-

գծվածհակասականբնույթըհատկապես20-րդ

դարիվերջիցսկսածմեծուշադրությանէարժա-

նացել՝դառնալովբազմաբնույթքննարկումների

առարկա:Նրագաղափարներիազդեցությունը

կարելիէդիտարկել20-րդդարիարվեստիբազ-

մաթիվ բնագավառներում, որըտարածվում է

երաժշտությունից,փիլիսոփայությունից,գրակա-

նությունից,տեսողականարվեստներիցևթատ-

րոնիցանդին:



«ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿԱՐՎԵՍՏԻ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»ՀՂԱՆՑՔԸ 

Ամենինչապրումևհարատևումէ

իրներքինանհրաժեշտության,

սեփականբնությանկարիքիցելնելով:

ՌիխարդՎագներ

19-րդդարիփիլիսոփայական,երաժշտական,

վիզուալևկատարողականարվեստներիտարա-

տեսակխմորումներնուհատկապեսդրանցներ-

քինկապերիխնդիրներըթերևսիրենցառաջին

հստակբնորոշումըստացանՌիխարդՎագների

(1813–1883)մոտ՝հարթելովմոդեռնևժամանա-

կակիցարվեստներիզարգացումներիառաջնա-

հերթությունները:

Իր«Ապագայիարվեստիստեղծագործությու-

նը»էսսեում/DasKunstwerkderZukunft;1849թ/

Ռ.Վագներնառաջինանգամներկայացրեցիր

«Գեզամթկունսթվերք»/Gesamtkunstwerk/կամ

«Տոտալ/համապարփակարվեստ»հայեցակար-

գը:Մարդկայինփորձիողջսպեկտրըներգրա-

վելուևսեփականօպերաներումարտացոլելու

ցանկությունընրանհրահրեցհավասարուշադ-

րությունդարձնելվերջնականարդյունքիբոլոր

բաղկացուցիչներիվրա:Նահամոզվածէր,որմի-

այնայսօրինակինտեգրումովէհնարավորհաս-

նելարտահայտչականությանայնպիսիորակի,

որըկդառնարշարժիչուժ՝ընդհանրապեսարվես-

տիփոխակերպմանհամար:

Gesamtkunstwerk-իվագներյանառաջադրումը

բոլորարվեստներիիդեալականմիության,դրանք

սինթեզելումասինէ:Սաարվեստներիինտեգրման

համապարփակ,գործնականևտեսականհամա-

կարգստեղծելուառաջինփորձերիցմեկնէր:Իրա-

վամբ,դժվարէգերագնահատելայսգաղափարի

ուժնուազդեցությունըարվեստիզարգացմանհե-

տագահարյուրյոթանասունտարիներիընթացքում:

20-րդդարիարվեստագետներըշարունակե-

ցինհանդիսատեսիփորձառությունըլիարժեք



դարձնելուջանքերը՝հնարավորինսմիասնական

դարձնելովավանդաբարառանձինդիսցիպլին-

ներիներկայությունըարվեստիմեկստեղծագոր-

ծությանմեջ:Այդարվեստագետներիցշատերը

կարծումէին,որարվեստիստեղծագործության

ամբողջականընկալումըհնարավորէմիայնայն

դեպքում,երբայդփորձառությանմեջներգրավ-

վածէընկալմանհնարավորություններիամբողջ

տիրույթը:Ըստայդարվեստագետների,ժամա-

նակիարագությունը,էներգիանևհակասություն-

ները,չէինկարողարտահայտվածլինելարվեստի

հին,«սահմանափակձևերի»միջոցով,երբթղթի

վրաբառէր,կտավիվրա՝նկար,երաժշտական

ստեղծագործություննէլորևէերաժշտականգոր-

ծիքէրպահանջում:

Արդեն1916թ.իր«Ֆուտուրիստականկինոն»

մանիֆեստումՖ.Տ.Մարինետտինևնրահե-

ղափոխականխումբըկինոնհայտարարումեն

բարձրագույնարվեստ,քանիորայնիվիճակի

էներառելարվեստիբոլորմյուստեսակները՝

սինթեզելովդրանքևծառայեցնելովընդհանուր

կոնցեպտին:

20–րդևհետոնաև21-րդդարերիարվեստի

զարգացումը,սակայն,ցույցտվեց,որայսմի-

տումըներծծվեցբոլորմյուսարվեստներիմեջ՝

հետզհետեավելիուավելիդառնալովնոր,հաս-

կանալիուընդունվածիրողություն:Դադաիստ-

ների,Բաուհաուզիներկայացուցիչների,հեփփե-

նիգների,պերֆորմանսներիպատմությունըհենց

դրամասինէ:Մերօրերումնորագույնտեխնոլո-

գիաներիօգտագործմանշնորհիվայսմտայնու-

թյունըմտելէնորփուլ:



 

ՄԱՐԿՆՇԱՆԵԱՆ

Ֆրանսահայթարգմանիչ,գրաքննադատ,փիլի-

սոփաևթարգմանությանտեսաբանՄարկՆշա-

նեանըեղելէՖիլիպԼաքու-ԼաբարտիևԺան-Լյուկ

ՆանսիիուսանողըՍտրասբուրգում:Դասավանդել

էՖրանսիայում,ԱՄՆ-ում,Հայաստանում,Թուրքի-

այումևԻտալիայում:Նշանեանըհայերենովհրա-

տարակելէմիացյալաշխատություններիմիշարք,

որըներառումէարդիևժամանակակիցփիլիսո-

փայությանգրաքննադատությաննութարգմա-

նություններիննվիրվածաշխատանքներ:Նաբազ-

մաթիվգրքերիհեղինակէ,այդթվում`«Entrel’art

etletémoignage»(Արվեստիևվկայությանմիջև)

ժամանակակիցհայգրականությանբազմահա-

տորուսումնասիրության,որիառաջինհատորը

վերնագրվածէ«Աղետիհեղինակներ.Հայգրակա-

նությունը20-րդդարում»:Նա«Կամ»հայալեզու

գրական-վերլուծականպարբերականիխմբագիրն

է,ինչպեսնաևՄ.Բլանշոյի,Ֆ.Նիցշեի,Ա.Բերմա-

նի,Ժ.Բաթայի,Վ.Բենիամինի,Կ.Վ.Շլեգելիևայ-

լոցաշխատություններիթարգմանիչը:

ԱՌԱՍՊԵԼ,ԱՐՈՒՍԵՏ,

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

«Լիակատարարուեստիգործ»։Բառըեւգա-

ղափարըկ՚երեւինՎագներիգրչինտակ1849ին,

ծրագրայինուփիլիսոփայականգրուածքներու

մէջ։Կ՚երեւինայնպիսիշրջանիմըերբՎագներ

Ցիւրիխապաստանածէր։Արուեստիյեղափոխու-

թեանետին,որպէսանորհնարաւորութեանպայ-

մանը,կանգնածէրքաղաքականյեղափոխութիւ-



նը։Աւելիուշ՝արուեստիմարզինմէջյեղափոխու-

թիւնըպիտիդառնարառաջնակարգ,պիտիըլլար

ինքնիրպայմանը,ուքաղաքականինհետպիտի

ընդելուզուէրվերջնականապէս։«Gesamtkunst-

werk»բառըպիտիչգործածուէրվերստինՎագ-

ներինկողմէ։Բայցանշուշտգաղափարըպիտի

մնարիզօրու։Արուեստըորպէսհամայնացնող,

ուրեմնխորագոյնիմաստով՝քաղաքական։Եւ

բնականէ՝այդ«համայնացնող»արուեստիգա-

ղափարըչէրկրնարերեւանգալառանցառաս-

պելականաշխարհիվերայժմէականացումիգոր-

ծողութեանմը։Արուեստի,առասպելիեւհամայ-

նացումիմիջեւայսհանգոյցըգերմանականմտա-

սեւեռումմըեղածէՎիպապաշտներէնսկսեալ։

Շելլինգիլմանարուեստիփիլիսոփայութիւնըայդ

հանգոյցինվրայհիմնուածէ։

Համայնացնող արուեստի այս գաղափարը,

եւուրեմնգեղագիտականայսսկզբունքը,ԺԹ.

դարումէկծայրէնմիւսըգրաւածէգերմանա-

կանմիտքերը,անցածէՆիցչէին,ուանցածէ

Ի.դարուն,մինչեւՀայդեգեր։Եւանխուսափե-

լիօրէնանցածէնաեւՀայերուն։1914իսկիզբը

ՊոլսոյմէջլոյստեսնողՄեհեանհանդէսիէջերէն,

ԿոստանԶարեանպիտիըլլար«գեղագիտական

սկզբունք»ինփողահարը,վարակիչձեւով։Յա-

կոբՕշականպիտիյայտարարէրորվերջտալու

համարմերժողովուրդիպառակտումին,պէտք

ունինք «տիեզերականկեղծիք»իմը,այսինքն

յայտնօրէն՝վերայժմէացածառասպելիմը,եւզայն

պիտիստեղծեն«արուեստագէտներ»ը։

Ուրեմնայսօրուանդասախօսութիւնըպիտիու-

նենայերեքբաժին։Առաջինբաժինըպիտիհետե-

ւիGesamtkunstwerk-իգաղափարիճակատագրին

Վագներիգրականարտադրութեանմէկծայրէն

միւսը։Երկրորդբաժինըպիտիպատմէգեղագի-

տականհանգոյցինպատմութիւնըԺԹ.դարուն,

ցոյցտալովիմիջիայլոցթէինչպէ՛սՀայերնալազ-

դուածենանկէ։Երրորդբաժինըպիտիկարդայ

անգամմըեւս՝ԿաֆկայիԺոզեֆինան,բացատրե-

լովթէինչպէ՛սԿաֆկաբեմադրածէգեղագիտա-

կանհանգոյցը,երեւութապէսՎիպապաշտներուն

հետերկխօսութիւնմըստեղծելով։Բայցխորքին

մէջ՝Վագներինհետտարօրինակերկխօսութիւն

մընէրԿաֆկայինկատարածը։



 

ՆԱԶԱՐԵԹԿԱՐՈՅԱՆ

ՆազարեթԿարոյանըարվեստիքննադատէ,

համադրող,Ժամանակակիցարվեստիինստի-

տուտիհիմնադիրտնօրենը։ԵղելէԱԻԿԱ–Հա-

յաստանիհիմնադիրներիցմեկըևնրաառաջին

նախագահը:1980-ներիցսկսածիրգործունեու-

թյամբնպաստելէհայաստանյանժամանակակից

արվեստիմիջավայրիկայացմանը.հարելէ«Սև

Քառակուսի»խմբին,«3–րդհարկ»շարժմանը,

ինչպեսնաևՀայաստանումարվեստիառաջին

մասնավորցուցասրահներինախաձեռնողներից

է,հիմնադրելուխմբագրելէժամանակակիցար-

վեստիառաջին«ԻնՎիտրո»հանդեսը:Համադրել

էշուրջերկուտասնյակցուցահանդեսներՀայաս-

տանումևարտերկրում:Իրբազմաթիվքննադա-

տականուվերլուծականհոդվածներումուսում-

նասիրումէՀայաստանիարվեստիինստիտու-

ցիոնալհամակարգիկայացման,Եվրոպայիհետ

հաղորդակցության,ժամանակակիցարվեստում

սոցիալ-քաղաքականևմեդիահամատեքստերի

արտացոլմանխնդիրները:



ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎԱՐՎԵՍՏԸ.

Ո՞ՎԷԱՊԱԳԱՅԻԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԸ

Ներկայացնելովարվեստիտարբերտեսակնե-

րըմեկամբողջականստեղծագործությանմեջ

միաձուլելուգաղափարը(Gesamtkunstwerk)իր

«Ապագայիգեղարվեստականստեղծագործությու-

նը»(DasKunstwerkderZukunft,1849)նշանավոր

գրքում,ևգրքիվերջին5-րդգլուխըխորագրելով

«Գալիքիարվեստագետը»,ՌիխարդՎագները

հարցէբարձրացում.«Իսկո՞վկարողէլինելգալիքի

այնարվեստագետը»,ովկկարողանաայդհամա-

դրումըիրականացնել։

Քննադատելովիրդարաշրջանիարվեստագե-

տին,ինչպեսնաևարվեստիգործողհաստատու-

թյունները՝ներկայիիրենցսահմանափակկարո-

ղություններըևպատկերացումներըապագայի

վրատարածելումեղքիմեջ,գերմանացիկոմպո-

զիտորըեզրակացնումէ,որապագայիարվեստա-

գետըժողովուրդնէ։

Անդրադառնալովայնպատմականզարգացում-

ներին,որոնքվագներյան«արվեստիհամապար-

փակստեղծագործություն»կոնցեպտիազդեցու-

թյաններքոտեղիենունեցել19-20-րդդարերի

արվեստիպրակտիկաներումևտեսություններում,

իմբանախոսությանմեջկփորձեմցույցտալ,թե

ինչպեսենկապվածմիմյանցհեղափոխությունըև

արվեստը,ինչդերունիդրանումկոլեկտիվստեղ-

ծագործությունըևինչպեսկարելիէայսօրվերան-

վանելկոլեկտիվհեղինակին։



 

ՀՐԱՉԲԱՅԱԴՅԱՆ

ՀրաչԲայադյանըմշակութաբանէ։ՆաԵրևանի

պետականհամալսարանիդասախոսէ,որտեղ,

իթիվսայլդասընթացների,դասավանդումէՄե-

դիայիևմշակութայինուսումնասիրություններև

ղեկավարում«Հաղորդակցություն,մեդիաևհասա-

րակություն»մագիստրոսականծրագիրը(Ժուռնա-

լիստիկայիֆակուլտետ)։Նադասավանդումէնաև

Ժամանակակիցարվեստիինստիտուտում։Վերջին

տարիների նրահետազոտական հետաքրքրու-

թյուններըհիմնականումվերաբերումենմիընդար-

ձակևքիչուսումնասիրվածտիրույթի,որկարելիէ

նկարագրել«արևելահայարդիություն»նախնական

անունով։Սատրամադրումէորոշակիտեսանկյուն՝

քննությանառնելուհամարխորհրդայինևետ-

խորհրդայինշրջանիհայկականմշակութայինփոր-

ձառությանտարբերասպեկտներ։

Նափորձումէօգտագործելայնպիսիժամանա-

կակիցհետազոտականտիրույթներիտրամադրած

մոտեցումներնուգործիքները,ինչպեսԳաղութային

դիսկուրսիեւետգաղութայինուսումնասիրություն-

ներըևՄշակութայինուսումնասիրությունները։

Նրավերջինշրջանիհոդվածներըվերաբերումեն

«ազգայինմշակույթի»հարցինևմշակութայինդի-

մադրությանձևերինԽորհրդայինՀայաստանում,

սպառողականմշակույթիձևավորմանըետխորհր-

դայինՀայաստանում,մասնավորապես՝քաղա-

քայինտարածություններիփոխակերպումներին։

GESAMTKUNSTWERK,

ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀայտնիէGezamtkunstwerk-իգաղափարի,ինչ-

պեսայնմշակվածէՌիխարդՎագների«Արվեստ



ևհեղափոխություն»(1849)էսսեում,կարևորու-

թյունըքսաներորդդարիսկզբիռուսականմո-

դեռնիստականշարժումների,մասնավորապես

խորհրդայինավանգարդիտեսություններիու

պրակտիկաներիձևավորմանհամար։Արվեստի

ամբողջականգործիիրականացումըավանգար-

դիհամարնշանակումէրարվեստիհանրային

գործառույթիվերականգնումը,ճշմարիտհեղա-

փոխականմշակույթիստեղծումըինպաստնոր

հասարակությանկառուցման։

Շատէխոսվելխորհրդայինավանգարդիմշա-

կութայինքաղաքականություններիարմատակա-

նության,արվեստագետներիքաղաքականհա-

վակնությունների,բոլշևիկյանպետությանհետ

ավանգարդային շարժումների հարամիտման

մասին։Մինչդեռշատավելիքիչուշադրությունէ

դարձվելայնբանին,թեինչպեսէրխորհրդային

(ռուսական)ավանգարդը1920-ականներինծա-

ռայումբոլ շևիկյանմշակութայինգերիշխանու-

թյան(հեգեմոնիայի)ձևավորմանըԽորհրդային

Միությունում՝առաջարկելովընդհանուրմշա-

կույթհարյուրավորազգությունների,տարբեր

կրոններիումշակույթներիմարդկանցհամար։

Այստեսանկյունից՝մեկնաբանականառումով

օգտակարէթվում՝քսանականներիմիխումբ

խորհրդահայառաջատարարվեստագետների

գործունեությանմեջընդգծելևքննարկելմշա-

կութային դիմադրության, հակագերիշխանա-

կանդիրքորոշմանդրսևորումները։Այսդեպքում,

ի՞նչիմաստկարողէրունենալ(եթեառհասարակ

ինչ-որիմաստկարողէրունենալ)արվեստիամ-

բողջականգործիգաղափարըխորհրդահայար-

վեստագետների՝որպեսանհատների,խմբերի

ուշարժումների,ևորպեսԽորհրդայինՀայաս-

տանում մշակույթի հաստատութենականաց-

ման(ինստիտուցիոնալացման)ուզարգացման

ընթացքիգործունմասնակիցներիաշխատան-

քիհամար,եթեհաշվիառնենքայնպիսիհան-

գամանքներ,ինչպեսՍարյանիքննադատական

վերաբերմունքըմոդեռնիզմինկատմամբ,Թա-

մանյանիկողմիցկոնստրուկտիվիզմիմերժումը,

Չարենցիհրաժարումըֆուտուրիզմից,ևմյուս

կողմից,նրանցխորիններգրավվածությունըսո-

ցիալիստական հասարակության կառուցման

գործին,որմիաժամանակընկալվումէրորպես

ազգայինվերածնություն,որպեսազգաշինության

գործընթաց։



 

ՎԱՐԴԱՆՋԱԼՈՅԱՆ

Մշակութաբան,արվեստիքննադատևկուրա-

տոր։ AICA-Հայաստանի «Արտլաբորատորիա»

ստեղծագործականխմբիանդամէ:Կրթությամբ

միջուկայինֆիզիկոսէ՝1985թ.ավարտելէՄոսկ-

վայիֆիզիկա-տեխնիկականինստիտուտը:Ար-

վեստիևփիլիսոփայությանմիշարքմիջազգային

կոնֆերանսներիմասնակից է, հրապարակել է

հարյուրիցավելի100հոդվածներարվեստիմասին 

որոնքտպագրվելենարվեստիգրքերում,բուկլետ-

ներումևմամուլում:Զբաղվումէնաևմշակութա-

բանությամբ,գրականությանևկինոյիքննադա-

տությամբ:Քաղաքականբազմաթիվվերլուծական

հոդվածներիհեղինակէ,որոնքվերաբերվումեն

նեոլիբերալիզմին,ազգայնականությանը,ժողովր-

դավարությանըևայլն:



GESAMTKUNSTWERK.ՌԻԽԱՐԴՎԱԳՆԵՐԻ

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ»ԿՈՆՑԵՊՏԸ

ԵՎԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1849թ.-ին,36տարեկանհասակում,Ռիխարդ

Վագներըգրեց«Ապագայիարվեստիստեղծա-

գործություն»ծրագրայինհոդվածը,որտեղնաար-

տահայտեցիրքննադատականվերաբերմունքը

գերակշռողհասարակականկարգի,առաջինհեր-

թին՝արվեստիհանդեպ:Այսհոդվածումնաձևա-

կերպումէGesamtkunstwerk-իհղացքը,որըամե-

նատարբերմեկնաբանություններիտեղիքտվեց:

ՀատկապեսխնդրականէGesamtհատվածը,

որըկարելիէթարգմանելորպես/համ/ընդհանուր,

այնպեսէլսինթետիկ:ՌիխարդՎագներըGesa-

mt-ըդիտարկումէ,ինչպեսարվեստիստեղծագոր-

ծության,այնպեսէլ՝արվեստիստեղծագործության

հանդիսատեսիտեսանկյունից:Մերժելով«արվես-

տըարվեստիհամար»սկզբունքը,նահամարում

էր,որարվեստիստեղծագործությունըպետքէ

կողմնորոշվածլինիդեպիապագան,լինիհեղափո-

խական,կողմնորոշվածլինիդեպիժողովուրդը:

Ռ.Վագներիդատողություններիհիմքը«ժողո- 

վուրդ»-իինքնատիպկոնցեպտնէ,որըսահման-

վումէորպես«ընդհանուրկարիքունեցողբոլո-

րիհամախմբվածություն»(«совокупностьвсех,

связанныхобщейнуждой»):Ժամանակակիցձախ

քաղաքականտեսությունները /Ժ.Ռանսյեր,Շ.

Մուֆֆ,Է.Լակլոևայլն/փորձումենվերաիմաս-

տավորել«ժողովուրդ»կոնցեպտը,ինչպեսնաև

«ապագայի»հղացքը,որընույնպեսհիմնայիննշա-

նակությունունիՌ.Վագներիհամար:

Զեկուցումըկանդրադառնաայսզարգացում-

ներին և  Gesamtkunstwerk-ի ակտուալությա-

նըժամանակակիցքաղաքականությանմեջև 

արվեստում:



 

ՄԱՐԻՆԵԿԱՐՈՅԱՆ

Դաշնակահար,երաժշտագետէ:Դասավան-

դելէԵրևանիպետականկոնսերվատորիայում,

Մանկավարժականհամալսարանում:Հիմնադրել

ևղեկավարելէԴիլիջանիմիջազգայինդպրոցի

Երաժշտությանբաժինը:Թեկնածուականթեզը

պաշտպանելէերաժշտությանհոգեբանության

գծով:Ծավալումէհամերգայինգործունեություն

որպեսդաշնակահար:Հանդեսէգալիսդասա-

խոսություններով՝երաժշտությանտարատեսակ

հարցերիշուրջ:

Հետաքրքրություններիմյուսուղղվածությունը

ժամանակակիցարվեստնէ:«ԱՐէ»կատարողա-

կանարվեստներիփառատոնիհիմնադիրնուգե-

ղարվեստականղեկավարնէ,

«ԿԱՐՈՅԱՆցուցասրահ»-իտնօրենը:

Ռ.ՎԱԳՆԵՐ.ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿԱՐՎԵՍՏ

ԹԵ՞ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆԴՐԱՄԱ:ՓՈԽԱՐԿՎՈՂ

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Gesamtkunstwerk-իարտահայտածհամապար-

փակությանիդեալը19-րդդարիթերևսամենաու-

նիվեսալևամենաճկունգաղափարներիցմեկնէր:



Ռ.Վագներիգրվածքներիուշադիրընթերցումը

մեծտեսադաշտէբացումմիասնականությանայդ

իդեալիհնարավորություններիևնշանակություն-

ներիվերաբերյալ:Այնուամենայնիվնշենք,որհայե-

ցակարգնայսայնքանընդգրկունէ,որհնարավոր

էայնակորդեոնինմանսեղմելուընդլայնել՝նույ-

նիսկշրջանցելովՎագներինհղումները:

ՄերելույթըկենտրոնացվածկլինիՎագների

երկուցյուրիխյանտեքստերիվրա,որտեղնազար-

գացնումէարվեստիհիբրիդիիրգաղափարը:

Մինչ«Ապագայիգեղարվեստականստեղծագոր-

ծությունը»(1849/50)ամբողջովինյուրահատուկ

ևքաղաքականապեսարմատականգրվածքէ,

այնուամենայնիվհեղինակըշատարագհեռանում

էիրայսդիրքորոշումից:

Նրա«Օպերաևդրամա»տեքստն(1851)արդեն

շատավելիփոքրծավալիհեղափոխականվերլու-

ծությունէպարունակում,որտեղարվեստներիհա-

մընդհանրությանգաղափարըայլևսհստակտե-

ղայնացվածէ:Վագներըսույնովփոխակերպում

էGesamtkunstwerk-իիրունիվերսալևընդգրկուն

տեսլականըավելիհակվելովդեպիդրաառավել

գործնականտարբերակը՝գիտակցելով,որսահ-

մաններըհստակեցնելուանհրաժեշտությունկա:

Երեքքույրերի(երաժշտություն,պար,գեղար-

վեստական տեքստ) ոգեշնչող ու գայթակղիչ 

միասնությանգաղափարըարագպարզեցվումէ,

երբհստակեցվումենարվեստագետիևարվեստի

խնդիրներիլուծմանհրամայականները:Իվերջո,

Վագներնակնհայտորենհակվումէդեպիավելի

պրակտիկտեսլական,որնէրհամակարգայինմո-

տեցումը(системныйподход),որտեղարդենամբող

համակարգըհավաքվումէմեկառանցքիշուրջ:

Վագներիհամար,բնականաբար,այլառանցքչէր

կարողլինել,քաներաժշտությունը:

Հենցայսառանցքնէլկլինիմերուսումնասիրու-

թյանդիտակետը:



 

ԿԻՄՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԱվարտելէԿոմիտասիանվանպետականկոն-

սերվատորիաներկումասնագիտությամբ`ջութա-

կահարևերգիչ:Երկումասնագիտությունները

ներհյուսվածեներաժշտիգործունեությանմեջ:

ՆերկայումսնաԱ.Սպենդիարյանիանվանհայ-

կականազգայինօպերայիևբալետիթատրոնի,

«Հովեր»հայկականպետականկամերայիներգ-

չախմբի,ինչպեսնաև«ՀայՁայներ»վոկալսեպ-

տետիմենակատարէ:Որպեսջութակահար,նա

Ա.Սպենդիարյանիանվանհայկականազգային

ակադեմիականօպերայիևբալետիթատրոնի

սիմֆոնիկնվագախմբիանդամէ:

ՀամագործակցելէՀայաստանիազգայինֆիլ-

հարմոնիկնվագախմբի,Պետականերիտասար-

դականնվագախմբի,Հայաստանիպետական

մենակատարներիանսամբլի,Արցախիպետա-

կաներգչախմբի,Արցախիպետականկամերային

նվագախմբիհետ:



Ռ.ՎԱԳՆԵՐ–ՎԵՅԶԵՆԴՈՆՔԵՐԳԵՐ;WWV91

«Վեյզենդոնքերգեր»-ըՌիխարդՎագներիհինգ

երգերիցբաղկացածշարքիընդհանուրանունն

է:ՄաթիլդաՎեյզենդոնքիբանաստեղծություննե-

րիհիմանվրագրվածայսերգերըստեղծվելեն

ճիշտայնժամանակահատվածում,երբՎագներն

աշխատումէրիր«ՏրիստանևԻզոլդե»օպերայի

վրա(1857-60):Երգերիայսշարքը,«Siegfried

Idyll»-իհետմիասին,առավելհաճախկատարվող

Վագներիերկուոչ-օպերայինստեղծագործու-

թյուններնեն:

ԵվչնայածշարքիերկուերգերինՎագներըեր-

թավերնագրերէգրել՝նշելովդրանքորպես«Տրիս-

տանևԻզոլդե»օպերայիվրաաշխատելուէտյուդ-

ներ,իրավամբդժվարէայսստեղծագործություն-

ները«էտյուդ»անվանել:

Երգերնայսոչմիայնբառերիևերաժշտության

կոմպոզիտորականհամադրումներնեն,այլևյու-

րատեսակփաստաթղթերայնսերտբարեկամու-

թյանևսիրայինկապի,որկարամուսնացածբա-

նաստեղծուհուևկոմպոզիտորիմիջև:Եվ,թերևս,

տեքստի ու երաժշտության մետաֆիզիկական

այսպիսիմիասնությունըիրականկյանքի,միսի-

րոպատմությանթափանցիկարտացոլանքնէ: 

1.Հրեշտակը

2.Կանգնիր

3.Ջերմոցում

4.Ցավ

5.Երազներ



ԾՐԱԳԻՐ



ՕՐ1.Նոյեմբեր17,2018

11:00–11:30 
Սիմպոզիումիբացում/ծրագրիներկայացում

11:30–11:45Բացմանխոսք.Հայաստանում
ԳերմանիայիԴաշնությանպատվավորԴեսպան,
պրն.ՄաթիասՔիսլեր

11:45–12:45Բանախոս՝ՀրաչԲայադյան 
«Gesamtkunstwerk,բոլշևիկյանգերիշխանություն 
ևմշակութայինդիմադրություն»,Հ&Պ

12:45–13:15Կեսօրյանախաճաշ

13:15–14:15Բանախոս՝ՄարինեԿարոյան 
«Ռ.Վագներ.Համապարփակարվեստ
թե՞Երաժշտականդրամա:Փոխարկվող
առաջնահերթություններ»,Հ&Պ

14:15–15:15Բանախոս՝ՎարդանՋալոյան 
«Gesamtkunstwerk.ՌիխարդՎագների«Ժողովուրդ»
կոնցեպտնուարդիությունը»,Հ&Պ 
Վարող՝ՆազարեթԿարոյան

ՕՐ2.Նոյեմբեր18,2018

11:00–11:15Առաջինօրվանյութիընդհանրացում/
օրվածրագրիներկայացում

11:15–12:15Բանախոս՝ՆազարեթԿարոյան 
«Հեղափոխությունըևարվեստը.Ո՞վէապագայի
արվեստագետը»,Հ&Պ

12:15–13:15Բանախոս՝ՄարկՆշանեան 
«Առասպել,արվեստ,քաղաքականություն»,Հ&Պ 
Վարող՝ՀրաչԲայադյան

13:15–13:45Կեսօրյանախաճաշ

13:45–14:15Երաժշտականընդմիջում 
Ռ.Վագներ–Վեյզենդոնքերգեր;WWV91 
(ՀինգերգՄ.Վեյզենդոնքիբանաստեղծությունների
հիմանվրա) 
ԿիմՍարգսյան–բասբարիտոն 
ՄարինեԿարոյան-դաշնամուր

14:15–15:15Կլորսեղան/Քննարկում.
«Հակասությունները՝Ռ.Վագների
երաժշտական,փիլիսոփայականևքաղաքական
ստեղծագործությանմեջ» 
Մասնակիցներ՝ՄարինեԿարոյան,ՀրաչԲայադյան,
ՎարդանՋալոյան,ՆազարեթԿարոյան 
Վարող՝ՄարկՆշանեան


