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Ֆանտաստիկ հոգեբանությունՖանտաստիկ հոգեբանությունՖանտաստիկ հոգեբանությունՖանտաստիկ հոգեբանություն    
Հովիվյան ԳայանեՀովիվյան ԳայանեՀովիվյան ԳայանեՀովիվյան Գայանե    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր՝ մելանխոլիա, բնություն, ախտ, տրամա-

դրություն, էներգիա, ինքնաապաքինում 
    20-րդ դարի ամենահետաքրքիր գրողներից մեկը՝ Ռեյ Բրեդ-

բերին, իր ստեղծագործական ժանրը անվանել է ֆանտաստիկա. ոչ 
թե գիտական ֆանտաստիկա (որի դրսևորում նա համարում է 
միայն իր «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» վեպը), որը մարդկու-
թյան ապագան է՝ երևակայական պատկերացումների մեջ, և գու-
շակում է այդ ապագայի հնարավորությունները՝ ելնելով գիտու-
թյան զարգացման ժամանակակից սրընթացությունից, այլ պար-
զապես ֆանտաստիկա, որը մարդկային երևակայությունն է՝ ֆան-
տազիան, ինչն էլ ենթադրում է ոչ սովորականը, արտասովորը, այն 
երևույթները, որոնք դուրս են գալիս ռեալության սահմաններից: 

Իր «Ֆանտաստիկ գրականություն» էսսեի մեջ Հ. Էդոյանը ֆան-
տաստիկ երևույթ անվանում է գրականությունը. «…միակ ֆան-
տաստիկը ինքը՝ գրականությունն է. այն, ինչը ամենաառողջ դա-
տողության տեսանկյունից դիտած, ամենաանհնարինն է, այսինքն՝ 
ամենաֆանտաստիկականը»1: 

Դա իսկապես այդպես է բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են 
գրականությունը, բայց միևնույն ժամանակ դա էմոցիոնալ բնութա-
գրություն է, և պետք է ընդունել, որ գոյություն ունի ֆանտաստի-
կայի ժանր, բացի այն, որ գրականության և արվեստի անբաժանելի 
տարրը երևակայությունն է՝ ֆանտազիան: Չէ՞ որ մարդը ապրում է 
նաև իր ֆանտազիաների մեջ: 

Բրեդբերիի ստեղծագործությունը շատ ուրույն է և յուրօրինակ. 
այն դժվար է դնել ժամանակակից որևէ ուղղության մեջ: Նրա 
ստեղծագործության թեմատիկան լայն է՝ արվեստ, սեր, Երկիր 
մոլորակ, ժամանակակից տագնապներ, այլմոլորակայիններ, սար-
սափ, ապագայի անորոշություններ: Եվ այդ ֆոնի վրա՝ մարդը՝ 

                                                                 
1 Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Երևան, «Սարգիս 

Խաչենց. Փրինթինֆո», 2009, էջ 355: 
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ամենազարմանալի, ամենաանսպասելի իրավիճակների մեջ, մար-
դու հոգեբանությունը և հոգեկան աշխարհը, որի բացահայտում-
ների մեջ Բրեդբերին հանգում է հետաքրքիր եզրակացությունների: 
Նրա գեղարվեստի մեջ շատ է հոգեբանականը, որը մեծ չափով 
թափանցել է ժամանակակից գրականության մեջ: Բրեդբերիի 
ստեղծագործության նրբերանգները հուշում են, որ նրա ժանրը 
ավելին է, քան զուտ ֆանտաստիկան. այն թերևս կարելի է անվա-
նել հոգեբանական ֆանտաստիկա, իսկ հոգեբանությունը գիտու-
թյուն է, այնպես որ գիտական ֆանտաստիկա տերմինը ևս կարող 
է արդարացված լինել: 

Բրեդբերին իր ստեղծագործությունների մեջ դրսևորել է իր 
էսթետիկական վերաբերմունքը մարդկային հոգեբանության նկատ-
մամբ: Իսկ մարդու հոգեբանությունը միայն տրամաբանությամբ և 
զուտ բանականությամբ չես բացատրի: Բրեդբերիի գրականությու-
նը իր հոգեբանությամբ լրացնում է գիտությանը: 

Բրեդբերին գրել է մոտ 400 պատմվածք, 10 վեպ, 6 վիպակ և 13 
էսսե: 

1959թ. նա հրատարակում է իր «Մելանխոլիայի դեղը» 
պատմվածաշարը, որի մեջ ընդգրկված էին 19 պատմվածքներ: 
Դրանցից մեկը՝ համանուն վերնագրով, մեծ ստեղծագործություն 
չէ, սակայն դրա մեջ անդրադարձ է կատարված մի երևույթի, որը 
շատ այժմեական է, և այդ պատմվածքի մեկնաբանությունն էլ այս 
հոդվածի առարկան է: 

 Պատմվածքի մեջ երևակայական, ֆանտազիայից ծնված մի 
իրադարձություն է, որն իրականում ունի լուրջ հիմք: Բրեդբերին 
նուրբ գեղարվեստով ստեղծել է պատկերացում ժամանակակից 
ախտի և դրա ապաքինման մասին: Նա բանաստեղծականացրել է 
մելանխոլիան, մելամաղձոտ տրամադրությունը, ընկճախտը և 
ցույց է տվել մարդկային հոգեբանության ֆանտաստիկ հնարավո-
րությունները: 

Պատմվածքի հենց սկզբից հերոսուհու՝ Կամիլլայի ընդհանուր 
վիճակի տագնապալի նկարագրությամբ սկսում է ձևավորվել 
«մելանխոլիա» կոչված ախտի պատկերը. Կամիլլան հանգչում է, 
ինչպես մոմը, հալվում է ինչպես սառույցը, արյուն չի մնացել 
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երակներում, շատ գունատ է, չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել: 
Այնպիսի մի ընդարմություն է տիրել նրան, որ թվում է, վիճակն 
անհուսալի է: Ցավում են ձեռքերը, ոտքերը, գլուխը, ոչինչ չի 
ուզում, խնդրում է թույլ տալ՝ հանգիստ հեռանալ այս աշխարհից: 
Խախտված է հերոսի հոգեկան ներդաշնակությունը, որի հետևան-
քով նրա ֆիզիկական վիճակը բարդացած է, թվում է օրհասական: 
Կամիլլան չի ուզում տեսնել բժիշկներին, դեղագործներին ու 
հոգևորականներին, մնում է միայն դիմել սատանային և բերել 
աղբահավաքին: Սատանային հիշատակելը արդեն այս հիվանդու-
թյունը դուրս է բերում ռեալության սահմաններից, կանխագուշա-
կում է դրա ոչ սովորական բնույթը և տանում է դեպի տրանսցեն-
դենտալը: Իսկ աղբահավաքին դիմելը ավելի քան մոտեցնում է 
ռեալ իրականությանը և թվում է ամենաանսպասելի, ամենաան-
հավանական և ամենատարօրինակ բժշկությունը, ուղղակի հոգե-
բանական սանիտարիա: Դա հաստատում է նաև ախտի երկվու-
թյունը՝ իրական և ոչ իրական, ֆիզիկական և մետաֆիզիկական: 

Բայց չէ՞ որ տարօրինակ է նաև հոգեկան ախտը, որը սահմա-
նափակել է մարդկային մարմնի, նրա ֆիզիկական օրգանիզմի 
գրեթե բոլոր հնարավորությունները: «Ինչպիսի սարսափելի, ինչ-
պիսի խորհրդավոր հիվանդություն»2,– այդպես է բնութագրում 
միսիս Ուիլկեսը Կամիլլայի մելանխոլիան: 

Վերը նշված բոլոր կլինիկական ախտանշանները տրված են 
հոգեբանական գիտության մեջ: «Մելանխոլիա»-ն գիտական տեր-
մին է: Այն շրջանառվել է դեռ անտիկ ժամանակներից և թարգման-
վել է սև մաղձ (melaina kole), նշանակել է սև մաղձի ավելցուկը օր-
գանիզմում, և որն էլ ձևավորել է Հիպոկրատի դասակարգման մեջ 
մարդկային խառնվածքի մելանխոլիկ տիպը: Այսինքն շեշտադրվել 
են դրա ֆիզիկական բնույթը և ֆիզիկական ազդեցությունը մարդու 
հոգեկան աշխարհի վրա: Դա առկա է նաև անգլիացի հոգևորական 
Ռ. Բյորտոնի՝ 1621թ. գրած «Մելանխոլիայի անատոմիան» ծավա-
լուն ուսումնասիրության մեջ, որտեղ նա մելանխոլիայի պատճառ-
ները դասակարգում է բնականի (ծերություն, ժառանգական հատ-

                                                                 
2 Брэдбери Р., Лекарство от меланхолии, Москва, 2017, с. 22. 
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կանիշներ) և գերբնականի (տրված վերուստ՝ Աստծուց կամ Սա-
տանայից): Բայց այդ տերմինը ըմբռնվում է ոչ միայն որպես 
խառնվածք, որն «անուղղելի» է, այլև որպես տրամադրության չա-
փազանց անկում, որին ենթակա են բոլոր խառնվածքներն ունեցող 
մարդիկ, որպես հոգեկան հիվանդություն, որի առումով «մելան-
խոլիա» տերմինը ինչ-որ չափով հնացած է, և այժմ օգտագործվում 
է մելանխոլիա-դեպրեսիա կամ դեպրեսիա ձևը, որն էլ նշանակում 
է ճնշում, ճնշվածություն, պրես և թարգմանվում է ընկճախտ: 
Այդպես է վերնագրված ֆրանսիացի հոգեվերլուծաբան, փիլիսոփա 
Յ. Կրիստևայի արժեքավոր ուսումնասիրությունը՝ «Սև արև: Դեպ-
րեսիա և մելանխոլիա», որի մեջ մելանխոլիան՝ դարի հիվանդու-
թյունը, դիտված է որպես լուրջ պրոբլեմ, որն ընդգրկում է ժամա-
նակակից քաղաքակիրթ մարդկության մի ստվար մասը՝ միայնակ, 
մեկուսացած և ինքնամփոփ: Կրիստևան ախտը բնորոշում է 
որպես «անհատակ թախիծ», «անհաղորդելի ցավ, որը երբեմն 
կլանում է մեզ և հաճախ երկար ժամանակով, ստիպելով կորցնել 
ամեն խոսքի համը, ամեն գործողության, նույնիսկ կյանքի համը»3: 
Անձը կենտրոնացած է թախծի վրա: «Նա աֆեկտի գերին է». 
«Աֆեկտը նրա առարկան է»4,– գրում է Կրիստևան: Այդ պասիվ 
վիճակը իր «Էթիկայի» մեջ Սպինոզան ևս անվանում է աֆեկտ 
(հոգու շարժում) և բնութագրում է այն որպես «վատ»: Բրեդբերին 
մելանխոլիան դիտում է որպես անձի՝ հանգամանքների հետևան-
քով առաջացած ժամանակավոր արգելակում և պատկերում է դրա 
հնարավոր, գրեթե հեքիաթային, ֆանտաստիկ ապաքինումը մեկ 
գիշերվա ընթացքում: 

Հեղինակը պատմվածքում ճշգրիտ նշում է գործողության տե-
ղաժամանակային տվյալները՝ քրոնոտոպը. գործողությունները 
կատարվում են հյուսիսային Լոնդոն քաղաքում, մի անձրևոտ, 
խոնավ առավոտ, 1762 թվականին: Ճշգրիտ թվականը հավանա-
բար ինքնանպատակ չէ, քանի որ Ռ. Բյորտոնի «Մելանխոլիայի 

                                                                 
3 Кристева Ю., Черное солнце. Депрессия и меланхолия, М., Когито-

Центр, Библиотека психоанализа, 2010, стр. 3: 
4 Նույն տեղում, էջ 3: 
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անատոմիան» գրվել էր 1621թ. և պատմվածքի մեջ Ջեյմիի ու մի 
քանի գործող անձերի տեղեկացվածությունը ախտի կլինիկական 
նշանների ու դրա բուժման հնարավոր ձևերի մասին ոչ թե անձնա-
կան փորձի արդյունք է, այլ կարող է նշանակել, որ ինչ-որ չափով 
առկա է ինֆորմացիա՝ թեկուզ ոչ պրոֆեսիոնալ գիտելիքի մակար-
դակով: Նաև հյուսիսը պատահական չէ: 

Մելանխոլիան սկիզբ է առել որպես հյուսիսային երևույթ, 
ըմբռնվել է որպես հյուսիսային ժողովուրդներին հատուկ հիվան-
դություն: Իսկապես, հյուսիսում իրավիճակը ավելի էքստրեմալ է՝ 
կապված եղանակային բարդությունների հետ. կարճ ցերեկները, 
արևի բացակայությունը, ցուրտը, մութը մարդկանց վրա ունենում 
են ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական ճնշող ազդեցություն 
և ձևավորում են ամենատագնապալի երևույթներից մեկը, որը կոչ-
վում է մելանխոլիա: «Հյուսիսային մելանխոլիա» արտահայտու-
թյունը բերում է նաև Ֆ. Շլեգելը իր աշխատությունների մեջ: Ժա-
մանակակից ֆինն կոմպոզիտոր և երգահան Վիլլե Վալոն ևս 
իրենց՝ հյուսիսային ազգերին անվանում է մելանխոլիկներ: Իսկա-
պես, մելանխոլիան, նոր տերմինաբանությամբ՝ դեպրեսիան՝ 
ընկճախտը, քաղաքակրթության այս փուլում ունի իր մի շարք 
հիմնավոր պատճառները և գնալով ահագնանում է, դառնում 
գրեթե համատարած ախտ, որովհետև կլիմայական պայմաններին 
գումարվում են նաև մարդկանց օտարացումը, թախիծը, միայնու-
թյունը, կորսվածության ու ճնշվածության զգացողությունները, 
հոգեբանական այն երևույթները, որոնք էլ իրենց ազդեցությունն են 
ունենում մարդու ֆիզիկական էության վրա: Բացի այդ՝ այն ավելի 
շատ ըմբռնվում է որպես կանացի հիվանդություն, որովհետև դրան 
ավելի շատ տրվում են կանայք, որոնք ավելի էմոցիոնալ են: 
Բրեդբերիի հերոսը ևս կին է՝ տասնիննամյա Կամիլլան: Նրա 
կրտսեր եղբայրը՝ Ջեյմին, որը պատմվածքի մեջ մելանխոլիայի 
«տեսաբանն» է ու գործողությունը առաջ մղող գլխավոր ուժը, 
խորհուրդ է տալիս Կամիլլային մահճակալով դուրս բերել բաց օդ՝ 
տան մուտքի մոտ, որպեսզի դրսևորվի ինտենսիվ ու արդյունավետ 
շփում մարդկանց հետ. չէ՞ որ հենց հիմա հազարավոր ինքնակոչ 
բժիշկներ անցնում են իրենց տան մոտով, և «նրանց իմաստու-
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թյունը կորչում է իզուր»: Կամիլլային դուրս են բերում մահճակա-
լով՝ տան մուտքի մոտ: Միանգամից բեկում է տեղի ունենում 
պատմվածքի գործողության և տրամադրության մեջ: Փոխվում է 
նաև Լոնդոնի մռայլ եղանակը: Փոքր-ինչ հույսը հարուցում է պայ-
ծառություն, լույս, խինդ և արև: Հույժ անսպասելի սկսում է փայլել 
կապույտ երկինքը. ամբողջ քաղաքն է զարմանում. կարծեք գործի 
է դրվում ուրախության մեխանիզմը: 

Հեղինակը Կամիլլայի տրամադրության փոքր փոփոխությունն 
անգամ կապում է ամբողջ քաղաքի ու նրա ողջ օրգանական մասի 
հետ: Դա բնության երևույթների սերտ կապի արտահայտությունն 
է, աշխարհի հավասարակշռության ու ներդաշնակության պատ-
կերը, որը արտացոլել է նաև Պասկալը իր «Մտքերի» մեջ. «Ցանկա-
ցած շարժում արձագանք է գտնում ամբողջ բնության մեջ. ծովը 
փոխում է դեմքը մեն-միակ քարի պատճառով»5: Դա նաև մարդ և 
բնություն անխզելի կապն է. աղջկա տրամադրության ամենաթեթև 
փոփոխությունը արձագանք է գտնում ամբողջ բնության, քաղաքի 
ու աշխարհի մեջ: Պատահական չէ, որ չգիտես որտեղից 
հայտնված մսագործը, տեսնելով Կամիլլային, ասում է, թե այդ-
պիսի արտահայտությամբ կովեր է տեսել ինքը: Իսկապես, ինչպես 
գրում է Բալզակը, «Կա միայն մի կենդանի էություն»6, ամբողջ օր-
գանական աշխարհը միասնական է, և բնության համար բոլոր 
կենդանի արարածները հավասարապես կարևոր են ու ենթարկ-
վում են նույն օրենքներին: 

Այսպես ամբողջանում, ձևավորվում է հերոսի հիվանդության 
ավարտուն սահմանումը՝ արտահայտված մի քանի գործող ան-
ձերի կողմից, շրջապատի արձագանքի և ամբոխի եզրակացու-
թյունների մեջ: 

Պարզվում է, որ Կամիլլան մենակ չէ. այն հսկայական ամբոխի 

                                                                 
5 Франсуа де Ларошфуко, Максимы. Блез Паскаль, Мысли. Жан де 

Лабрюер, Характеры, БВЛ, Москва, изд. «Художественная литература», 
1974, с. 185. 

6  Բալզակ Օնորե դը, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հտ. 1, Երևան, 
1956, էջ 50: 
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մեջ, որն անցնում էր Ուիլկեսների տան մոտով, շատերը կային, որ 
նույնքան միայնակ էին, նույնքան շփոթված և աղջկա մեջ տեսնում 
էին իրենց: Դուրս են հորդում մարդկանց մեջ թաքնված կյանքի 
փորձը, իմաստության էներգիան և վերածվում են բուժման համա-
կարգի: Մի երիտասարդ աղջիկ, ինչպես երևում է նրա շփոթված 
արձագանքից, գուշակում է ախտի նշանները, որոնք այնքան պարզ 
ու հասկանալի էին իրեն, որ նա նույնիսկ դադարում է շնչել ու ան-
հետանում է ամբոխի մեջ: Հայտնվում է մի կին՝ բարձրահասակ, 
նիհար, ինչպես գերեզմանից դուրս եկած ուրվական և, ինչպես հա-
յելու մեջ, տեսնում է իրեն, իր հիվանդությունը. նա արտասանում է 
ախտորոշումը՝ մելանխոլիա, ապա դա անվանում է մագնիսական 
խանգարումներ: 

«Մագնիսական խանգարումներ» կոչվածը էզոթերիկա է, ըստ 
որի՝ բոլոր կենդանի օրգանիզմներն ունեն իրենց մագնիսական 
դաշտը, որից էներգիա է ճառագում, որը կարող է արտահայտվել 
տարբեր կերպ՝ գեղեցկության ցնցող տպավորությամբ, մեծ զգաց-
մունքի բռնկումով կամ չարակնությամբ և պատկերվել, օրինակ, 
սրբապատկերի վրա լուսապսակի տեսքով: Եթե մարդու էներգիան 
ուժեղ է, բարձր և դրական, մարդը կարող է ինֆորմացիայով հա-
ղորդակցվել ուրիշ կենդանի օրգանիզմների հետ: Դա շատ լավ ար-
տացոլված է հին էպոսներում ու հեքիաթներում, որոնց մեջ կան 
հերոսներ, որոնք հասկանում են կենդանիների ու թռչունների լե-
զուն, ինչպես, օրինակ, Զիգֆրիդը «Նիբելունգների երգի» մեջ: Մար-
դու մեջ առկա կենսական ուժը, նրա էներգիան մարդուն մղում է 
բարի կամ չար արարքների և այդ կերպ ձևավորում նրա կերպարը, 
նրա վարքը և նրա կյանքը: Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը 
մեծ է նյարդային համակարգի վրա, որը մեր ժամանակներում 
դարձել է ավելի խոցելի, որովհետև մարդը հեռացել է բնությունից, 
և պատմվածքում պատկերված տրամադրության անկումը վերած-
վել է հոգեկան պրոբլեմի, որը լուրջ բուժման կարիք ունի: 

Իհարկե, խոսքը այստեղ 18-րդ դարի մասին է, սակայն դա 
չունի ճշգրիտ օրացուցային նշանակություն. հեղինակի հայացքը 
ավելի շուտ ուղղված է մեր ժամանակներին և ակնարկում է դրա 
տեղաժամանակային մեծ ընդգրկումը: 
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Պատմվածքի ամենասքանչելի մասն այն է, երբ պատահական 
անցորդները սկսում են վճարել, որպեսզի խորհուրդներ տան և 
առաջարկեն իրենց դեղամիջոցները: Բոլոր մարդիկ իրենց ինչ-որ 
չափով բժիշկ են երևակայում: Ահա սեփական դեղամիջոցների 
ուժի համոզվածությամբ լցված այդ «բժիշկների» գրոհը կասեցնելու 
համար դարձյալ Ջեյմիի խորհրդով նրանք սկսում են վճարել: 
Ինչպես ասում է Կամիլլայի մայրը՝ միսիս Ուիլկեսը, «Կանայք, 
ամուսինները և երեխաները չեն կարողանում լսել իրար: Դրա հա-
մար էլ մարդիկ սիրով վճարում են, որպեսզի թեկուզ ինչ-որ մեկը 
իրենց վրա ուշադրություն դարձնի»7: Դա մարդկանց շփվելու 
մոլուցքն է, միայնակ մարդկանց, ամբոխի, որոնց խորհուրդների 
շարանը ծավալվում է բազմաթիվ ու բազմանշանակ ձևերով՝ կովե-
րի համար նախատեսված սեփական արտադրության էլեքսիրից 
սկսած մինչև ավելի բարենպաստ կլիմա ունեցող երկրներ տեղա-
փոխվելու խորհուրդը: Կամիլլայի նոսրացող էներգիան դեպի իրեն 
է ձգում մարդկանց, որոնք նույնքան խոցելի են, նույնքան միայ-
նակ: Դա այդպես է եղել միշտ, և մարդը միշտ կարիք ունի ֆիզիկա-
կան և հոգեկան շփումների: Դա 18-րդ դարի նշան չէ, ոչ էլ 20-րդ 
կամ 21-րդ դարերի, դա հավերժական է և համամարդկային, պար-
զապես նոր ժամանակներում ահագնացել է: Եվ եթե պատմված-
քում դա փոքր-ինչ հեքիաթային բնույթ ունի, ապա իրականում այն 
լուրջ հիվանդություն է: 

Շուտով պարզ է դառնում, որ Կամիլլան չի մեռնի, ինչպես 
համոզված էին միստր Ուիլկեսը, Ջեյմին, մսագործը և աղբահա-
վաք-տրուբադուրը, այն գործող անձինք, որոնց նյարդային համա-
կարգը ավելի ամուր է, և նրանց համար ինչ-որ չափով անհասկա-
նալի է այդ երևույթը, որի մեջ նրանք ուռճացվածության մաս են 
տեսնում: Բորխեսը, իր «Նաթանիել Հոթոռն» հետազոտության մեջ 
վկայակոչելով Շոպենհաուերին, գրում է. «Շոպենհաուերը, ինչպես 
լավ հայտնի է, գրել է, որ արարք չկա, միտք չկա, հիվանդություն 

                                                                 
7 Брэдбери Р., Лекарство от меланхолии, Москва, изд. «Э», 2017, с. 30. 
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չկա, որ կամավոր չլինի…»8: Կամիլլան էլ ասում է. «Նշանակում է, 
ես ինքս իմ հիվանդությունն եմ»9: Ուրեմն, կամավոր կարող է լինել 
նաև ապաքինումը: Եվ, իսկապես, անգամ այդպիսի բարդ հիվան-
դության դեպքում ինքնաապաքինման, ինքնաբժշկման հնարավո-
րությունը ևս յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմի հատկությունն է: 
Բացի այն, որ «մարդը մարդուն դեղ է», նաև մարդու ֆիզիկական 
օրգանիզմը, նրա հոգեկան աշխարհը ունեն իրենց թաքնված հնա-
րավորությունները, որոնք մոբիլիզացնելով կարող են ինքնաապա-
քինվել: Կամիլլայի մագնետիզմին գումարվում է մարդկանց մագ-
նետիզմը, և նա մոտենում է իր նախաստեղծ բնությանը: Սկիզբ է 
առնում մարդ-բնություն ներդաշնակությունը, և քանի մոտենում 
ենք ստեղծագործության ավարտին, այնքան ներդաշնությունը 
դառնում է հեքիաթային: Դրական սկզբունքի հաստատումը դառ-
նում է գերիշխող: 

Տեղի է ունենում հաջորդ շրջադարձը: Պատմվածքի սկզբում 
իմիջիայլոց հիշատակված աղբահավաքը մղվում է առաջին պլան, 
հայտնվում է և խորհուրդ է տալիս՝ Կամիլլային գիշերը թողնել բաց 
երկնքի տակ՝ ծագող լիալուսնի լույսի ներքո, որովհետև «Լիալու-
սինը սփոփում է բոլորին, ովքեր հիվանդ են՝ մարդկանց և վայրի 
կենդանիներին: Լիալուսնի փայլի մեջ կա անխռովություն, նրա 
ճառագայթների հպման մեջ՝ հանգստություն, խաղաղեցնող ազդե-
ցություն մտքի ու մարմնի վրա»10: 

Ապա աղբահավաքը կերպարանափոխվում է միջնադարյան 
տրուբադուրի, նվագում է իր վինը, տաքացնում և ջերմացնում է Կա-
միլլային: Հնչում, տարածվում է օդի մեջ մի հեքիաթային մեղեդի. 
միջնադարյան տրուբադուրը երգում է գարնանային գիշերների, 
ցավի ու հիվանդությունների մասին, որոնք անուն չունեն: Այս մա-
սից արդեն «մելանխոլիա» տերմինը պատմվածում այլևս չի շրջա-

                                                                 
8 Բորխես Խորխե Լուիս, Հավերժության պատմություն. Ինքնակենաս-

ագրություն, էսսեներ, դասախոսություններ, Երևան, 2016, էջ 280: 
9 Брэдбери Р., Лекарство от меланхолии, Москва, изд. «Э», 2017, с. 36. 
10 Брэдбери Р., Лекарство от меланхолии, Москва, изд. «Э», 2017, с. 32. 
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նառվում: Կամիլլայի ախտը կորցնում է իր կարևորությունը, 
որովհետև տրուբադուրը երիտասարդ աղջկա՝ արդեն կասկածելի 
հիվանդության նշանների մեջ տեսնում է մի պարզ պատճառ՝ մարդ-
կային շփման և սիրո պակասը: Դեպրեսիան փոխվում է հիաց-
մունքի, քանզի «…հոգեկան իրադարձությունների ընթացքը կառա-
վարվում է բացարձակապես հաճույքի ձգտումով»11,– ինչպես գրում 
է Կրիստևան ՝ վկայակոչելով Զ. Ֆրոյդին: Դա գրեթե կրկնում է Սպի-
նոզան իր «Էթիկայի» մեջ. «Ցանկությունը մարդու էությունն է»12: 

Հիվանդության լուրջ բնույթը մեղմանում է բնության, մարդու, 
սիրո և արվեստի ապաքինող ուժի ներքո: Կամիլլայի հոգեկան 
տագնապները ցրվում են աղբահավաքի ջերմությամբ, որն էլ մարմ-
նավորում է տրուբադուրին՝ երգչին, արվեստի մարդուն և սերը: 

Եվ այդ ամենի վերևում և ամենից վեր լիալուսինն է, հավերժա-
կան բնության անխռովությունը և խաղաղեցնող հանգստությունը 
մարդու մարմնի և մտքի վրա, բնության, որն իր աչքը միշտ պահում 
է մարդկանց վրա: Լիալուսինը կարծեք նաև վերացնում է հեռա-
վորությունը ժամանակների ու տարածությունների միջև և պոեզիա 
է մտցնում այս ապաքինման հեքիաթային պատմության մեջ: 

Լիալուսինը, շրջանը այստեղ նաև խորհրդանիշ է: Բորխեսը 
իր «Պասկալ» հետազոտության մեջ վկայակոչում է Քսենոփանե-
սին և բանաստեղծ Պարմինիդեսին, ըստ որոնց՝ «Աստված շրջա-
նաձև է», որովհետև այդ ձևը լավագույնն է «աստվածությունը սահ-
մանելու համար»13:  

Ուրեմն, Աստված, հավերժական բնությունը, սերը, արվեստը, 
մարդը այն ուժերն են, որոնք կարող են օգնել մարդուն՝ ինքնա-
ապաքինել իր հոգին և իր մարմինը: Մելանխոլիայի դեղը սա է՝ 
մարդկային հոգու ինքնաապաքինման ուժը, որը ինքնահիվանդա-

                                                                 
11 Кристева Ю., Черное солнце. Депресия и меланхолия, М., Когито-

Центр, Библиотека психоанализа 2010, стр. 3: 
12 Спиноза Б., Этика, Санкт-Пртербург, изд. Азбука, 2016, стр. 202. 
13 Բորխես Խորխե Լուիս, Հավերժության պատմություն. Ինքնակեն-

սագրություն, էսսեներ, դասախոսություններ, Երևան, 2016, էջ 322: 
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ցել է, բայց կարող է ինքնաապաքինվել նաև սեփական ֆանտաս-
տիկ հոգեկան ուժի շնորհիվ: 

Առավոտյան Կամիլլան ոչ միայն չէր մահացել, այլև փայլում 
էր կաթնագույն սպիտակությամբ, վարդագույն այտերով՝ ողջ և 
առողջ. մեկ գիշերը նրան դարձրել էր նախկինը: Աղջկա ժպիտը 
երջանիկ էր: 

«Հրաշալի միջոց»14,– ասաց Կամիլլան, և բոլորը սկսեցին 
պարել: 

Սա է մարդկային ֆանտաստիկ հոգեբանությունը: 
    
    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Երևան, 

2009: 
2. Брэдбери Р., Лекарство от меланхолии, изд. «Э», Москва, 2017. 
3. Кристева Ю., Черное солнце. Депрессия и меланхолия, 

Когито-Центр, Библиотека психоанализа, М., 2010. 
4. Франсуа де Ларошфуко, Максимы. Блез Паскаль, Мысли. Жан 

де Лабрюер, Характеры, БВЛ, Художественная литература, 
Москва,  1974. 

5. Բալզակ Օնորե դը, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հտ. 1, 
Հայպետհրատ, Երևան, 1956: 

6. Բորխես Խորխե Լուիս, Հավերժության պատմություն. 
Ինքնակենսագրություն, էսսեներ, դասախոսություններ, 
Երևան, 2016, էջ 280: 

7. Спиноза Б., Этика, Санкт-Пртербург, изд. «Азбука». 2016,        
с. 202. 

 
 

 

                                                                 
14 Брэдбери Р., Лекарство от меланхолии, Москва, 2017, с. 38. 
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Фантастическая психологияФантастическая психологияФантастическая психологияФантастическая психология    
Овивян ГаянеОвивян ГаянеОвивян ГаянеОвивян Гаяне    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: меланхолия, природа, недуг, настроение, энергия, 

самовосстановление 
Предметом данного исследования является рассказ Рэя Брэдбери 

«Лекарство от меланхолии». Произведение небольшое по объему, однако, в 
нем автор обращается к явлению, которое до сих пор остается крайне 
актуальным. Речь идет о «болезни века» – меланхолии, которую в совре-
менной действительности принято называть депрессией или ипохондрией. 
Именно это заболевание опоэтизировал Р. Брэдбери в своем произведении 
и с тонкой художественной проницательностью изобразил сложные пере-
пады настроения в психологии человека. В рассказе меланхолия изобра-
жается с помощью тревожного душевного состояния героини, которое в 
последних частях произведения приобретает определенный сказочный 
характер, напряжение спадает, и девушка исцеляется за одну ночь, благо-
даря любви, искусству, природе и внутреннему потенциалу собственного 
организма. Это и есть фантастическая психология человека. При написа-
нии данной статьи нами был проанализирован ряд работ, относящихся к 
проблеме «меланхолия-депрессия». 
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Fantastic PsychologyFantastic PsychologyFantastic PsychologyFantastic Psychology    
   Hovivyan GayaneHovivyan GayaneHovivyan GayaneHovivyan Gayane    

SummarySummarySummarySummary    
 KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: melancholy, nature, disease, mood, energy, self-recovery  
The subject matter of the given article is to observe “A Medicine for 

Melancholy’’ by Ray Bradbury, which is not a large story, but at the same time 
touches upon a problematic issue-quite actual nowadays. Melancholy is 
undoubtedly considered to be “the disease of the 21st century’’, which is called 
depression. Ray Bradbury tried to make the concept more poetic in his 
narration gently and artistically depicting complicated “ascends and descends’’ 
of human psychology. Melancholy in the story is depicted through the alarming 
state of mind of the personage, i.e. the young lady. The story becomes somehow 
miraculous in the end, the tension relieved and the girl recovered within 
the night owing to love, arts, nature, and her own self-recovery. That is human 
fantastic psychology! During our analysis, we’ve studied a number of works and 
papers on melancholy-depression.  
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