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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՍԵՐԻԱԼՆԵՐ. ԺԱՄԱ՞ՆՑ,  

ԹԵ՞ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՈԶ 

 

Բանալի բառեր - բռնություն, հեռուստատեսություն, սերիալ (օճա-

ռային օպերա), պատրիարխալություն, ֆեմինիզմ: 

 

Մուտք 

Բանավեճերը հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող բռնության 

շուրջ երկար պատմություն ունեն: Որոշ քննադատներ հեռուստայ-

նացված բռնությունը համարում են անցանկալի և սոցիալական ախ-

տերի տարածման պատճառ: Սույն մտահոգությունը դրսևորվում է 

նաև հանրային քննարկումներում` առաջացնելով «բարոյական խու-

ճապի» ալիքներ: 

Հայաստանում 2019 թ. սեպտեմբերին նման բողոքի ալիք բարձ-

րացավ «Արմենիա» հեռուստաալիքով ցուցադրվող «Անհասցե 

ծնվածները»1 հեռուստասերիալի առնչությամբ: Մասնավորապես 

նշվում էր, որ բազմաթիվ սերիալներ շարունակում են վերարտադրել 

վտանգավոր կարծրատիպեր և բռնություն՝ հանրությանը հրամցնե-

լով վարքագծի մոդելներ: Համացանցում տարածված լուսանկարում, 

որը վերցված է հեռուստասերիալից, տղամարդը փորձում է մկրատով 

կտրել կնոջ քիթը: Քննարկումներից հետո հեռուստաընկերությունը 

ջնջեց տեսանյութը յութուբյան էջից, իսկ սեպտեմբերի 11-ին տու-

                                                 
1 Հեռուստասերիալը եթեր է հեռարձակվում «Արմենիա» հեռուստաընկերությամբ 
2019 թվականի մայիսից (սցենարիստ` Դիանա Գրիգորյան): 
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գանվեց նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չա-

փով2: 

Վերադառնալով բռնության շուրջ բանավեճի թեմային՝ նշենք, 

որ դեռևս հետազոտության հարց է մնում այն առնչությունը, որ կա 

մեդիայում բռնության պատկերման և լսարանի նմանատիպ վարքի 

միջև: Իսկ ժամանցային հաղորդումներում ցուցադրվող բռնության 

«գրավչության» պատմությունը ավելի հին է, քան ժամանակակից 

զանգվածային տեղեկատվամիջոցները: Այն կապվում է հունական և 

հռոմեական ժամանակների վայրի մարզական խաղերի հանրա-

մատչելիության հետ3: 

Հեռարձակվող ժամանակակից ժամանցային հաղորդումների 

համատեքստում մի ընդունված համոզմունք կա՝ բռնությունը վաճա-

ռում է, այն է՝ մեծացնում է լսարանի՝ ծրագրից բավականություն 

ստանալու չափը: Բացատրություններից մեկն այն է, որ դա հուզիչ է, 

հետևաբար ոգևորող: Այդպիսի «ոգևորությունը» կարող է հաճելի լի-

նել յուրովի: Հուզմունքը կարող է պարուրված լինել վախով: Չնայած 

վախը ինքնին տհաճ երևույթ է, բայց հաճելի է դրանից ազատվելը: 

Ուստի վերահսկվող հանգամանքներում վախ առաջացնելը կարող է 

բավականություն պատճառել, ի վերջո՝ նաև հաղթահարվել4: 

Մեկ այլ մոտեցմամբ՝ մեդիայով ցուցադրվող բռնությունը կարող 

է մարդուն ազատել կամ մաքրել առօրյա խնդիրներով պայմանա-

վորված ագրեսիայից5: 

 

1. Բռնությունը հեռուստասերիալներում 

Օճառային օպերաները երկարատև և կայուն հանրամատչելիու-

թյուն ունեցող ժամանցային ժանրերից են: «Օճառային» անվանումը 

                                                 
2 Տե՛ս Արմենիա Հ/Ը ենթարկվել է վարչական տույժի, http://tvradio.am/2019/09/11/ար-
մենիա-հ-ը-ենթարկվել-է-վարչական-տույժ/ (մուտք՝ 12.07.2020): 
3 Տե՛ս Barrie Gunter, Jackie Harrison, Maggie Wykes, Violence on Television, 
Distribution, Form, Context and Themes, London, 2003, էջ 11: 
4 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 11-14: 
5 Տե՛ս Paul Long and Tim Wall, Media Studies, Texts, Production and Context, Pearson, 
Education Limited, 2009, էջ 231: 
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կապված է սերիալների հովանավորների հետ, որոնք արտադրում 

էին տան մաքրության միջոցներ: Սկզբնապես լինելով ռադիոֆենո-

մեն՝ դրանք ավելի ուշ հաստատվեցին հեռուստատեսութ յան մեջ: 

Սկզբում օճառային օպերաները համարվում էին գովազդային խնդրի 

լուծում: Այնուամենայնիվ, դրանք ավելին են մշակութային և սոցիա-

լական առումներով, քան պարզապես գովազդի շարժիչ ուժ լինելը:  

Սերիալները ներկայացնում են մի աշխարհ, որտեղ ամեն օր 

սուզվում են դիտողները: Հետազոտողները նշում են, որ, չնայած 

ժանրի գեղարվեստականությանը, օճառային օպերաների ուժը 

բխում է առօրյա խնդիրների վրա կենտրոնանալուց՝ ներկայացնելով 

կերպարներ, որոնք հանդես են գալիս որպես իրական մարդիկ6: 

Հանրամատչելիությամբ և ռեալիստական հատկանիշներով 

պայմանավորված՝ սերիալները հայտնվեցին քննադատության թի-

րախում լսարանին սոցիալական և հոգեբանական վնասակար ազ-

դեցության ենթարկելու պատճառով: Օճառային օպերաների վաղ 

շրջանի հետազոտությունները թվագրվում են 1930-ական թվական-

ներով: Դրանք կենտրոնացած էին այն բանի վրա, թե ով է լսում (դի-

տում) տվյալ հաղորդումը և ինչու, և քիչ էին ուշադրություն դարձնում 

դրանց ազդեցություններին: Նշվում էր, որ ժանրը հիմնականում նա-

խընտրում են կանայք7:  

1950-ականներից մինչև 1970-ական թթ. օճառային օպերաների 

վերաբերյալ ակադեմիական քիչ ուսումնասիրություններ կան: 1970-

ականներից իրադրությունը փոխվում է՝ պայմանավորված օճա-

ռային օպերաների բովանդակությունը բացահայտող հետազոտու-

թյունների և այն ձևերի ի հայտ գալով, որոնցով դրանք ներկայաց-

նում էին սոցիալական իրականությունը: Վերլուծություններում բա-

ցատրվում էին սոցիալական և մշակութային իմաստների բարդ շար-

քը, որ փոխանցում է ժանրը, և այն կապը, որ առկա է դիտողների՝ սո-

ցիալական իրականության ընկալումների միջև: Մինչ մեր կողմից 

քննվող հեռուստասերիալի սոցիալական և մշակութային իմաստների 

                                                 
6 Տե՛ս Barrie Gunter, Jackie Harrison, Maggie Wykes, նշվ. աշխ., էջ 181: 
7 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 182: 
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շարքին անդրադառնալը համառոտակի ներկայացնենք այն կարևոր 

կողմերը, որոնք միավորվելով ավելի են մեծացնում սերիալների ազ-

դեցությունը:  

Ռեալիզմից բացի՝ այստեղ կարևոր կողմեր են երկարատևու-

թյունը, կանխատեսելիությունը, հասկանալիությունը, նույնականա-

ցումը, առօրեականությունը և այլն8:  

Երկարատև լինելը ենթադրում է, որ կարելի է զարգացնել սյու-

ժեն, կերպարների բնավորության գծերը, նրանց հարաբերություննե-

րը և պատմությունները ավելի կատարյալ ձևով, քան մեկ այլ դրա-

մատիկ ժանրում: Սերիալները հիմնականում պատմում են հասարա-

կության մասին, դրանց ուշադրության կենտրոնում ընտանիքն է, ըն-

տանեկան հարաբերությունները, որոնք արդիական են և «իրական»: 

Չնայած գեղարվեստականությանը՝ իրական կյանքի շատ կողմեր 

հայտնվում են էկրաններին: 

Մեր կողմից քննվող սերիալի պատումը ներկայացվում է ծանոթ 

միջավայրում: Լսարանի համար ծանոթ և հուզիչ են Արցախյան պա-

տերազմի մասին պատմող դրվագները, ազատամարտիկների կեր-

պարները: Այնուհետև գործողությունների` Երևան տեղափոխվելը, 

հրապարակը, փողոցը, խանութը, սիրելի տոնը նշելը կամ Արցախի 

բարբառով խոսող տատիկին լսելը սերիալը՝ որպես ժամանցի ձև, 

դարձնում են վստահելի: 

«Անընդհատ կրկնվելով՝ ծանոթությունը (familiarity) դառնում է 

առօրյա մշակույթի մաս և ձեռք է բերում այն, ինչ Լևի-Ստրոսը կոչում 

է միֆական որակ: Օճառային օպերան ժամանակակից ժողովրդա-

կան հեքիաթն է, և դրա գրավչությունը մասամբ կանխատեսելիու-

թյունն է: Ինչպես Մոխրոտի պատմությունում է, «Pretty Woman»-ի 

նման ֆիլմում, երբ լսարանը գիտի, որ աղքատ աղջիկն ամուսնանա-

լու է արքայազնի հետ, օճառային օպերայում ավարտը «իմանալը» 

հաճույքի մասն է կազմում և տեքստի ուժը»9: 

                                                 
8 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 181-183: 
9 Նույն տեղում, էջ 182: 
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«Անհասցե ծնվածները» հեռուստասերիալում նկատելի է Մոխ-

րոտի պատմությունը. գլխավոր հերոսների (երկու եղբայր և մեկ 

քույր) հայրն ու մայրը զոհվում են երեխաների ծնունդից անմիջապես 

հետո, և ճակատագիրը տանում է երեխաներին երեք տարբեր ճանա-

պարհներով: Եղբայրները հանդիպում են բարի մարդկանց, ովքեր 

մեծացնում են նրանց, իսկ աղջկան` Սառային, պահում է հոր ընկե-

րը, ով պարտական է նրա հորը իր կյանքով: Այստեղ հյուսվում է 

Մոխրոտի դասական պատմությունը. աղջիկը բարի է, խելացի, աշ-

խատասեր, բայց խորթ մայրը և քույրը չեն սիրում նրան, հալածում 

են, նախատում առանց պատճառի: Աղջկա միակ մխիթարանքը 

հայրն է, ով, սակայն, անզոր է կնոջ առջև: «Մոխրոտը» ինքը պիտի 

աշխատի ուսման վարձը վճարելու և ապրելու համար, քանի որ հայ-

րը կորցրել է առողջությունը Արցախյան պատերազմում, իսկ խորթ 

քույրը պատրաստ է գողանալու տանը եղած վերջին կոպեկը` զգեստ 

գնելու համար: Սերիալի դրվագներից մեկում նա անգամ հարևանի 

մատանին է գողանում, սակայն խորթ մայրը եղելությունը այնպես է 

ներկայացնում  հարևանուհուն, որ մեղավորը դառնում է Սառան: Սե-

րիալում տեսնում ենք նաև բարի պառավի (տատիկի) կերպարը, ով 

օգնում է երեխաներին լույս աշխարհ գալու: Այսպիսով՝ սյուժեն ըն-

թերցել կարողանալը բավականություն է պատճառում:  

Հաճույքի մեկ այլ աղբյուր է նույնականացումը (identification): 

Սերիալները ներկայացնում են սովորական մարդկանց սովորական 

համատեքստում, ովքեր երբեմն հայտնվում են արտառոց իրավի-

ճակներում: Սերիալն ուսումնասիրելիս հիմնվել ենք բովանդակային 

վերլուծության վրա, ինչից ելնելով՝ կարող ենք նշել՝ այն դիտելը ջանք 

չի պահանջում, քանի որ նման է ինքներս մեզ դիտելուն: Սերիալի 

գրավչությունը հենց առօրեականությունն է: Շրջապատը ծանոթ է, 

կերպարները՝ ճանաչելի, իրադարձությունները տեղի են ունենում 

ամեն օր, հույզերը մարդկային են, ուրախությունները և ողբեր-

գությունները՝ այնպիսին, ինչպիսին են իրական կյանքում: Այդ 

առօրեականության մեջ մի պահ հասկանալի ու ճանաչելի է թվում 

նաև բռնությունը, որը նորմ է սերիալում:  
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Հետազոտողները նշում են, որ սերիալների առումով ան-

հանգստություն է առաջացնում ոչ թե  բռնության  ծավալը, այլ ավե-

լի շատ՝ դրա իրական բովանդակությունն ու ծանոթ կերպարները: 

Մեկ այլ ռիսկային գործոն է համարվում արդարացված բռնությունը, 

որը կարող է վնաս պատճառել10:  

«Անհասցե ծնվածները» սերիալում բռնության տարածված տե-

սակ է իրական ֆիզիկական ագրեսիան՝ հրելը, քաշքշելը, ոտքերով 

հարվածելը, ապտակելը և ընդհանրապես ձեռքերը, բռունցքները 

կամ մարմնի այլ մասերն օգտագործելը հարվածելու համար, ինչպես 

նաև կրակելը: Վերբալ և հոգեբանական բռնությամբ լի տեսարաննե-

րի պակաս նույնպես չի զգացվում: Հոգեբանական ու ֆիզիկական 

բռնության են ենթարկվում մանկահասակ գլխավոր հերոսները հենց 

սերիալի սկզբում. տղաները` մանկատան տնօրենի կողմից, աղջիկը` 

խորթ մոր: Եվ հյուսվում է բռնությամբ լի, անօրեն աշխարհի մասին 

պատումը, որտեղ գոյատևելու համար պիտի կարողանաս բռնությա-

նը բռնությամբ պատասխանել. իրադարձությունների զարգացումը 

այլ ելք չի հուշում: Այս համատեքստում հետաքրքիր է դիտարկել 

Ավոյի կերպարը, ով արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ է, 

կռվել ու հաղթել է պատերազմում, բայց նրա խոսքը, գործողություն-

ները, որոնք զուրկ են վերբալ և ֆիզիկական ագրեսիայից, հետպա-

տերազմյան իրականության մեջ անզոր են. լսելի չեն առնվազն կնոջ 

ու աղջկա կողմից: Հենց սկզբից հաստատվում է նորմը. բռնությունը 

լսելի է դարձնում ձայնը, և անընդհատ բռնության դիմող սերիալային 

կերպարները հանդես են գալիս գերիշխող դիրքերում… Նման կեր-

պարներ են Բեկը և Լեռնոն՝ մանկատան տնօրենի որդին, որին պա-

տահաբար հրելով՝ աստիճաններից ցած է գլորել ու սպանել Բեկը: 

Բեկը Արցախում պատերազմի ժամանակ ծնված եռյակից մեկն է: 

Վերոնշյալ դեպքից հետո նա փախչում է մանկատնից, հանդիպում 

գողական հեղինակություններից մեկին, ով հարազատ որդու պես 

պահում ու մեծացնում է տղային: Այս երկուսի հարաբերությունների 

                                                 
10  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 194: 
 



116 

հիմքում բռնությունն է՝ իր բազում դրսևորումներով: Սակայն սյուժեն 

այնպես է կառուցված, իրադարձություններն այնպես են զարգանում, 

որ հեռուստադիտողը երկուսի դեպքում էլ կարող է պատճառ մատ-

նանշել և արդարացնել բռնությունը: Այսպես` Բեկը դեռ մանուկ հա-

սակում ակամա դառնում է մարդասպան, իսկ պատճառը մանկա-

տան տնօրենի անմարդկային և դաժան վերաբերմունքն է երեխանե-

րի նկատմամբ: Բեկը պարզապես չի հանդուրժում դա և առճակատ-

ման է դուրս գալիս տնօրենի դեմ: Մեծանալուց հետո էլ է նույն ատե-

լությունը զգում տնօրենի ընտանիքի նկատմամբ... 

Լեռնոյի գործողություններում դրսևորվող բռնությունը նույնպես 

կարելի է արդարացնել: Նա հոր մահից հետո միշտ որոնել է մար-

դասպանին և չնայած իրենց հանդիպման սկզբնական շրջանում չի 

ճանաչում Բեկին, բայց անգիտակցաբար չի էլ համակրում նրան և 

մորն ու քրոջը արգելում է շփվել նրա հետ...  

 

2. Պատրիարխալությունը՝ բռնության աղբյուր սերիալներում 

Նախորդ դարի վերջին տասնամյակներին օճառային օպերա-

ները այլևս ակադեմիական և հանրային արհամարհանքի առարկա 

չէին: Այս իրողությանը մեծապես օժանդակեցին ֆեմինիստ տեսա-

բանները, ովքեր կատարեցին փոփոխությանը նպաստող հետազո-

տությունների մեծ մասը11: Այսօր սերիալները մեդիայի ուսումնասի-

րությունների ոլորտի կարևոր մաս են կազմում: 

Որպես քաղաքական և մշակութային շարժում՝ ֆեմինիզմը սնվել 

է սոցիալական ապագայի կոլեկտիվ երազանքներից, որտեղ չկան 

կանանց նկատմամբ ճնշումներ: Ըստ այդմ՝ կանանց կյանքում 

չպետք է գերիշխեն պատրիարխալ կառուցվածքները և սեքսիստա-

կան պրակտիկաները: Ֆեմինիստների պայքարը այս կամ այն կերպ 

կապված է ուտոպիայի հետ: Նրանց պայքարող ոգին և համերաշ-

խությունը մոտիվացվում են մի ցանկությամբ, այն է՝ հասնել այդ ու-

                                                 
11 Տե՛ս Media Studies: A Reader, Edited by Marris P., Thornham S., Edinburgh 
University Press, 1996, էջ 353: 
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տոպիային, սակայն ցանկությունը ճնշվում է կոնկրետ իրավիճակնե-

րում և հակառակ կողմից12:  

«Անհասցե ծնվածները» հեռուստասերիալում գերիշխող են 

պատկերները, որոնք գաղափարապես հաստատում են կանացիու-

թյունը և առնականությունը: Չնայած առաջին հայացքից թվում է, թե 

դրանք բազմիցս պատկերվում են, բայց ուշադիր դիտողը կնկատի, 

որ սահմանափակվում են գենդերը ներկայացնելու շրջանակներում:  

Հոդվածի այս հատվածում կանդրադառնանք սերիալային ռեպ-

րեզենտացումներին (ի՞նչ է նշանակում լինել կին կամ տղամարդ) և 

այն ձևերին, որոնցով այդ ռեպրեզենտացումները ստեղծում են սոցի-

ալական արժեքներ:  

Կանայք՝ Սառան, Մարին, Միշելը, Եվան, Դինան և այլք, սերի-

ալում տառապում են: Ուտոպիա ընդհանրապես չկա պատումում: 

Հանգամանքները և իրադարձությունները շարունակաբար ստեղծում 

են խոչընդոտներ, կյանքը խնդիրներով լի է, իսկ դժբախտությունը` 

նորմ: 

Այս համատեքստում հետաքրքիր է դիտարկել այն դերը, որ վե-

րապահում են աղջկան/կնոջը հենց կանայք/մայրերը: Այդ դերը ա-

մուսնանալն է, այն էլ՝ հարուստ փեսացուի հետ: Անընդհատ այդ մա-

սին է դստերը` Գաբիին, ակնարկում Թագուհին (սերիա 11, 12 և 

այլն): Եվան նույնպես հարստության համար է սկսում հանդիպել 

Լեռնոյի հետ, անգամ հարուստ տիկին Նատալյան աղջկան` Դի-

նային, համոզում է և ստիպում հանդիպել Գերմանի հետ վերջինիս 

հարստության համար: Խնդրահարույց են նաև այն արտահայտու-

թյունները, որ հնչում են հերոսների շուրթերից և լավագույնս ներկա-

յացնում հասարակության պատկերացումները աղջկա ամուսնու-

թյան վերաբերյալ: Բերենք մի քանի օրինակ 10-րդ սերիայից. 

«Ուզում ես կպցրած լինես», «Մաման քեզ ուզում ա ջարդել էդ հա-

րուստ Գերմանի վրա», «Քուրս ավելի լավ ա տունը մնա, քան թե 

դրա կնիկը դառնա»: Կամ՝ նույն սերիայում մայրն աղջկան ասում է, 

                                                 
12 Տե՛ս Ien Ang, Dallas and Feminism, in Media Studies: A Reader, Edited by Marris P., 
Thornham S., Edinburgh University Press, 1996, էջ 381: 
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որ գնա հագնվի, քանի որ Գերմանը շուտով գալու է և պիտի հավանի 

նրան:  

Կարծրատիպը, որ աղջիկները նրա համար են, որ իրենց 

«հավանեն», ամրապնդվում է 12-րդ սերիայում՝ մոր և աղջկա (Թա-

գուհու և Գաբիի) խոսակցության ժամանակ: Մայրն աղջկան հարց-

նում է, թե «այդ ուղեղով ոնց է ուզում հարուստ փեսացու գտնել», իսկ 

աղջիկը պատասխանում է. «Կարևորը՝ տեսքս տեղն է»: Կամ՝ 13-րդ 

սերիայում Լեռնոն ասում է մորը. «Հեսա քեռուն քեզնով կանես, աղջ-

կադ էլ կտաս քրոջ տղուն»:  

Գենդերի ներկայացումները, որ տեսնում ենք սերիալում, նաև 

մեր շուրջը, կարող են բնական համարվել հասարակության կողմից, 

քանի որ տարածված են ու սովորական: Սա արդեն միֆի տիրույթն է 

(Ռ. Բարտ): Սերիալային տեքստը հագեցած է այս իրականության 

գաղափարներով, որտեղ կանայք մնում են հայրիշխանության կող-

մից սահմանված դերերում, նրանց դիմադրությունը թույլ է կամ ընդ-

հանրապես չկա, երբեմն էլ իրենք են դառնում այդ նորմերի հաստա-

տողը: 

Հայաստանյան հասարակության մեջ ապրել հայրիշխանու-

թյան կողմից սահմանված նորմերով նշանակում է լինել հասկացված 

և ընդունելի: Դրանք, բնական համարվելով հասարակության ներ-

սում, լեգիտիմացնում և կառուցում են սոցիալական արժեքների և 

իմաստների շարք, որտեղ ընդունված է, որ կնոջ առաքելությունը 

մայր և կին լինելն է: Կարևոր չէ՝ այդ կարգավիճակում նրանք երջա-

նի՞կ են, թե՞ ոչ: Սերիալում այս հարցերը չեն քննարկվում: Մայրու-

թյունը ներկայացվում է որպես կնոջ նվիրական բաղձանք, սակայն 

միաժամանակ անհանգստության և արցունքների աղբյուր է: Ամուս-

նությունը, որ պիտի լինի ներդաշնակ և երջանիկ կյանքի հիմք, դառ-

նում է շարունակական բախումների և դժբախտության աղբյուր: 

Կանայք օճառային օպերայում երբեք վեր չեն բարձրանում 

իրենց հատկացված և խնդրահարույց դիրքից: Ավելին, չնայած տա-

ռապանքին, շարունակում են հավատալ պատրիարխալ գաղափա-

րաբանությանը. ինչ գնով էլ լինի, ընտանիքը պիտի մնա միասին: 
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Եթե ամուսնությունը քանդվել է, նորից փորձիր, երջանկությունը լի-

արժեք չէ առանց երեխաների… Եվ ուշադրության արժանին այն է, 

որ տղամարդկանց կողմից կանանց սահմանափակող և ճնշող 

պրակտիկաները հաճախ հաստատվում և ամրապնդվում են հենց 

կանանց կողմից: Սերիալի (շարունակվում է առ այսօր) հաջորդող 

դրվագները լի են ճնշող պրակտիկաներով՝ ընտանեկան բռնություն, 

բռնարարքներ, ագրեսիա, կասկածամտություն, որոնցում բացակա-

յում է դրական փոփոխությունների հույսը: Ավելին՝ այն ուղերձները, 

որ հնչում են էկրանից, ոչ թե փորձում են կանխել այդ ամենը, այլ վե-

րահաստատում են գոյություն ունեցող «ճշմարտությունը»՝ ով է 

տղամարդը, ով` կինը: 

Սերիալի սկզբում առնականության կրողները Արցախյան ազա-

տամարտի մասնակիցներն են: Նրանք հերոսներ են, ովքեր պատ-

րաստ են մեռնելու հանուն հայրենիքի, ընկերոջ, հանուն սիրած կնոջ 

ու երեխաների: Բայց արժեքները փոխվում են, երբ գործողություն-

ները տեղափոխվում են Երևան: Գլխավոր հերոսները՝ Բեկը, Վովը, 

Լեռնոն և մանկատան տնօրենը, բիզնեսմեններ են, գողական աշ-

խարհի ներկայացուցիչներ, ապօրինի գործունեությամբ զբաղվող-

ներ... Նրանց օրինակով առնականությունը կառուցվում է կոպտու-

թյան, բռնության (ֆիզիկական, վերբալ, զենքի դիմելու), ագրեսիայի 

միջոցով: Նրանց բնորոշ են նաև ընտանիքին վերահսկելը, կնոջ 

նկատմամբ գերիշխող դիրքը: Առնականությունն ավելի է ընդգծվում 

թույլ, անօգնական, միամիտ կանանց կերպարների կողքին: Լեռնոն 

վերահսկում է մորը և քրոջը, բարոյականության մասին հիշեցնում, 

բայց խաբում և լքում է Եվային, որի միակ նպատակը Լեռնոյի հետ 

ամուսնանալն էր: Վովը ասում է աղջկան` Միշելին, թե ում կարող է 

սիրահարվել, ում` ոչ:  

Այսպիսով՝ սերիալային շատ դրվագներում արդարացված 

բռնության ձևեր են պատրիարխալության կողմից սահմանված նոր-

մերը, որոնք հասկանալի են հասարակությանը: Այդ արժեքները թույլ 

են տալիս, որ իրադարձությունները զարգանան լսարանի համար 

կանխատեսելի ընթացքով: Եվ հարց է ծագում` այս ամենից հետո հե-
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ռուստադիտողը կարո՞ղ է արդյոք քննադատական կեցվածք ընդու-

նել ներկայացվող պատումի նկատմամբ: 

Այլ երկրներում հետազոտողները նույնպես արձանագրում են, 

որ ֆեմինիզմի մասին գիտական հետազոտությունները բարձրացրին 

օճառային օպերաների մշակութային կարգավիճակը, բայց չլուծե-

ցին դրանց բովանդակությանն առնչվող հարցերը13: Մեր կողմից 

քննության առնված սերիալում (ինչպես և հայաստանյան հեռուս-

տաեթերով ցուցադրվող բազմաթիվ այլ սերիալներում) բացակայում 

են «բողոքի և ազատագրման ֆանտազիաները»: Ուղերձների այն 

հոսքը, որ հորդում է էկրաններից, ներկայացնում է ընտանեկան բռ-

նություն, ագրեսիա, վերահսկողություն և այլն: Սերիալային պատու-

մը չի փորձում պատկերել այլ աշխարհ կամ կանխել այն... 

 

SUMMARY 

Zaruhi Sargsyan  

ARMENIAN TV SERIALS: ENTERTAINMENT OR PROPAGANDA OF 

VIOLENCE 
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This study aims to identify the issues of violence in one of the popular TV 

entertainment genres- serials. First of all the most important points of soaps are 

examined, which explained the popularity of the genre and the possible big 

impact on audience. Then content analyzes dwells upon the set of social and 

cultural values which were conveyed through one of the Armenian TV serial. The 

serial representations which define what it is like to be men or women (in our 

society) are analyzed in this article, too.  

In this context one of the justified violence form is considered patriarchal 

norms and values. 
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