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Հ ա մSIMPLICITY
ար

1

Գլխավոր խորհրդատու, մտահղացման հեղինակ՝
Թամարա Հակոբյան
Գլխավոր խմբագիր՝
Լուսինե Մուրադյան
Խմբագիրներ՝
Սերյոժա Պողոսյան
Հեղինե Ենոքյան
Ջուլիա Վարդանյան
Համակարգչային ձևավորումը՝
Արամ Ասատրյանի, Լորիս Կրոյանի
Կազմի ձևավորումը՝
Կարինե Ղալթաղչյանի («Տափակ մարդիկ» շարքից)

Արդեն

ծնվում

հետաքրքիր

են

թերթ՝ սև-սպիտակ տարբերակով: Այնուհետև

որոշակի

ժամանակի ընթացքում, մեծագույն ջանքերի
շնորհիվ: Մենք՝ նախկին օպերատոր 3-րդ
կուրսեցիներս,

լսարանում

էինք,

երբ

լրագրության դասախոս Թամարա Հակոբյանը
մտնելով լսարան, առաջարկեց քննությանը
պատրաստել
որ նույն

հոդվածներ:

Հաջորդ
երկու
և

Տեղեկացանք,

առաջադրանքն ուղղված էր նաև

թատերագիտական

3-րդ

դասընթացը
կուրսերս

միասին:

թատերագետներ:

կուրսեցիներին:

մենք

անցկացրինք
Օպերատորներ

Առաջին

հայացքից

չափազանց տարբեր հայացքների տեր, բայց
հավաքվելով մեկ գաղափարի շուրջ, սկսեցինք
աշխատել:

Ծանոթանալով

խմբագրական

աշխատանքի նրբություններին, հոդվածներ
գրելու,

հարցազրույցներ

անցկացնելու

հմտություններին, պատրաստեցինք նյութեր:
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հավաքելով

տպագրել: Ի սկզբանե որոշվեց տպագրել

գաղափարները

ակնթարթորեն,

նյութերը

մեկտեղ, եկանք մեկ ընդհանուր որոշման՝

Ու ծնվեց «Կինո/
Թատրոնը»
Իրականում

մշակված

մտածեցինք` փորձենք ստեղծել ամսագիր,
ինչո՞ւ ոչ: Քանի որ մենք սովորում էինք
ԵԹԿՊԻ-ում, բնականաբար մեր հոդվածներն
էլ մեծամասամբ ունեին կինոյի և թատրոնի
ուղղվածություն:

Փորձեցինք

գտնել

համապատասխան անվանում: Բազմաթիվ
կինոյին

ու

թատրոնին

հանդեսի

անուններ

վերաբերող

որոշելուց

հետո,

հանգեցինք բոլորիս կողմից հավանության
արժանացած

միակ

«Կինո/Թատրոն»-ին:
հավաքված
ունենք

տարբերակին՝

Այսպիսով,

նյութեր,

վերջապես

ունենք

լուսանկարներ,

անվանում:

Ռազմիկը

(օպ.) զբաղվեց ամսագրի դիզայներական
աշխատանքներով:

Ես՝

Սերյոժաս

(օպ.),

Մարիամը (թտգ.) ու Անին (օպ.) զբաղվեցինք
խմբագրական աշխատանքներով, Ռիտան
և

Արմինեն

սրբագրեցին

նյութերը:

Այս

ամբողջ գործընթացին հետևում էր տիկին
Հակոբյանը, ամեն կերպ աջակցելով մեզ:

Ամսագրի աշխատանքներն ավարտեցինք:

հեռանում են սիրելի Բուհից, սակայն գալիս

Տիկին

է նոր սերունդ, լեցուն նոր գաղափարներով

Հակոբյանի

ֆինանսական

աջակցությամբ և մեր փոքրիկ ներդրումով,

և

գնացինք տպարան: Յուրաքանչյուրիս սիրտը

գրկաբաց ընդունում է բոլոր ուսանողներին,

բաբախում էր անհամբերությունից, թե երբ

ովքեր ցանկանում են նոր մտքեր և նոր շունչ

պետք է ունենանք ամսագիրը մեր ձեռքին:

հաղորդել ամսագրին: Այն դարձել է Բուհի

25.12.2014թ. ժ. 13:00: ԵԹԿՊԻ-ի ում
կազմակերպված
առաջին

ցերեկույթին

ընթերցողներին

«Կինո/Թատրոնի»

իրենց

էին

սպասում

անդրանիկ

համարի

առաջարկներով:

հանդեսը՝

«Կինո/Թատրոն»-ը

հնարավորություն

յուրաքանչյուրին

ինքնաարտահայտվելու:

Շնորհակալ

ԵԹԿՊԻ-ի

ենք

պրոֆեսորադասախոսական

տոն

և

կինոթատրոնցիներիս

համար:

Նշված ժամին ներկա էին ԵԹԿՊԻ-ի ողջ
պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ռեկտոր
Դ. Մուրադյանի գլխավորությամբ, ինչպես
նաև

բազմաթիվ

ուսանողներ,

հյուրեր:

Յուրաքանչյուրս մեծագույն հպարտություն
զգալով

մեր

կատարած

ստանալով

աշխատանքից,

հավանություններ

թե՛

գաղափարի և թե՛ ընտրված նյութերի համար,
ռեկտոր Դ. Մուրադյանի առաջարկով հանձն
առանք շարունակելու բռնած գործը: Հաջորդ
համարներին
խմբին

մեր

միացան

ստեղծագործական

ներկայիս

թատերագետներ՝

խմբագիրներ՝

Լուսինեն,

Հեղինեն,

ավելի ուշ Ջուլիան, իսկ դիզայներական
աշխատանքներով սկսեց զբաղվել Վադիմը
(ռեժ.), ապա Արամը (ռեժ.):
Բուհի
մեծ

կողմից

ստացանք

նշանակություն

Հետագայում
մեզ

ունեցող

համար
որոշակի

ֆինանսական օժանդակություն, որը օգնեց
մեզ տպագրել հաջորդ համարները: Ահա
այսօր

ձեր

արդեն

«Կինո/Թատրոնի»

Ուսանողները,

դատին

ենք

ներկայացնում
5-րդ

ավարտելով

համարը:
ուսումը,

ռեկտոր

Դ.

Մուրադյանին, դասախոս Թ. Հակոբյանին,

սակավաթիվ ամսագրերը: Դա մի փոքրիկ
էր

ստեղծելով

մեր

հավատարիմ

կազմին
ընթերցողներին:

Սերյոժա Պողոսյան
Առանց ազատության չկա ստեղծագործություն
Հարցազրույց Դավիթ Մուրադյանի հետ
Մագիստրատուրա 1-ին կուրս

Հեղինե Ենոքյան
«Կին» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 13-րդ ԿԻՆՈՓԱՌԱՏՈՆ
Հարցազրույց Մարիամ Օհանյանի հետ

Թատերագիտություն 4-րդ կուրս

Լուսինե Մուրադյան
Մարդ արարածը՝ իր արատներով
Լևիաֆան
Թատերագիտություն 4-րդ կուրս

Մարգարիտա Յոլչյան
Լևիաֆան
Թատերագիտություն 4-րդ կուրս
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Ջուլիա Վարդանյան
Տումինասի «Քեռի Վանյան»

Թատերագիտություն 3-րդ կուրս

Զենֆիրա Մարտիրոսյան
Իրականության Ռիմեյք

Գրական ստեղծագործություն 3-րդ կուրս

Անի Ասատրյան
Հարցազրույց Անետա Երզնկյանի հետ

Կինոգիտություն 3-րդ կուրս

Հասմիկ Կարապետյան
«Հորս Վիշտը»
Գրական ստեղծագործություն 2-րդ կուրս
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Առանց
ազատության չկա
ստեղծագործություն

-Որքանո՞վ է կարևոր ազատ և
անկախ լինելն արվեստում:
-Առանց

ազատության

ձեռքբերումներից
հայկական

մեկն

է,

մշակույթը,

որ

արվեստը

ունեցավ անկախության հետ միասին:
Բայց

եթե

ազատության

միջից

Մեր զրուցակիցն է գրող, կինոգետ, Երևանի թատրոնի և կինոյի

հանում ես կուլտուրան, ստանում ես

պետական ինստիտուտի պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր

քաոս:

գործիչ, ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը:

է դառնում մշակույթով: Մենք նաև

Ազատությունը

մշակութային պրոցեսներում, որոնք
բնական

են

անցումային

համար:

Նայելով

բարձրագույն
պիտի
մեր
-Ինչպիսի՞

ն

էր

հայ

կինոն

անկախությունից առաջ և հետո:
առաջ

Հայ
իր

կինոն

անկախությունից

լավագույն

երիտասարդ

կինոռեժիսորի

ֆիլմը,

որը լավ ֆիլմ է, որին մենք մրցանակ
տվեցինք, մի երկու տարի առաջ,

նմուշներով,

կոչվում է «Այդ ես չեմ»: Այսինքն, խնդիր

որոնք այնքան էլ շատ չեն, բայց

է դրվում արդեն նոր պատմափուլի

կա՛ն, նախապատրաստում էր այդ

մեջ,

անկախությունը:

հոգեբանական

60-ականների

հայկական կարևորագույն ֆիլմերից
մեկը

կոչվում

էր

նոր

գիտակցության

անհատի,

ինչպես

Մյուս

ֆիլմը,

մեջ վերահայտնաբերելու Ես-ը: Այդ
գործով պետք է որ
զբաղվի հայկական
կինոն: Այս պրոցեսի

- Հրանտ Մաթևոսյանը գրել է
Մալյանը նկարել է համանուն ֆիլմ, իսկ
դա հայոց անկախության ձևակերպումն
էր դեռևս քաղաքական անկախությունից

նաև ազգի, հողի:

ու

իրողությունների

վիպակ`«Մենք ենք մեր սարերը», Հենրիկ

պատգամախոսն էր
և ընդգծում էր Ես-ը՝

հասարակական

նախադասությամբ:

հետստալինյան
շրջանում

նոր

-Անկախություն բառը մեկ

«Բարև, ես եմ», որը

ստեղծարար

քաոսի նշաններ տեսանք հայկական

Սերյոժա Պողոսյան
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չկա

ստեղծագործություն, և դա մեծագույն

առաջ:

մեջ

մենք

հաջողված ֆիլմեր,
ունենք միջազգային
հաջողություններ,
բայց դեռևս չունենք
այնպիսի

որի

ունենք

մի

կինոհամակարգ`

մասին քիչ առաջ խոսեցինք`«Մենք

գեղարվեստական, որը կարողանա

ենք մեր սարերը», շեշտեց ազգային

լիարժեքորեն խոսել ազգի իղձերի,

հավաքականությունը,

երազանքների և ներկայի անունից,

ժողովուրդը:

Ես-ը անհատն է, Մենք-ը՝ ժողովուրդը:

ինչպես

Իսկ հետանկախության տարիների

կինոն:

դա

արեց

60-ականների

մեր

շրջանի
արվեստի

դրսևորումներին,

կարողանանք
ժողովրդի

հետ

խոսել
հենց

այդ

բարձրությունից: Ձգտումը պետք է
լինի, մասնավորապես

հայկական

կինոյում:
-Ի՞նչն

եք

կարևորում

նոր

Հայաստանում:
-Գիտեք, այսօրվա 25 տարեկանների
սերունդն եմ կարևորում անկախության
25

ամյակի

կապակցությամբ,

որովհետև իրենք որևէ կերպ կապված
չեն նախորդ ժամանակի հետ: Իրենք
ծնվել, աչք են բացել այս պետության
հետ իր`ինչպես Տերյանն էր ասում՝
«Օ՜, հայրենիք դառն ու անուշ», ահա
այդ բոլոր դառը ու քաղցր էջերի հետ
միասին ապրել են իրենց կյանքը:
Անցյալի հետ կապված կյանք չունեն:
Բայց անցյալի հետ պետք է ապրեն
մշակութային

հիշողությամբ:

Շատ

կարևոր է 25 տարեկանների սերունդը,
որը նոր Հայաստանի ծնունդ է և նոր
Հայաստանի հետ է մեծացել: Այդ
սերունդը, իր գործը կանի: Կանի արդեն

ազատ, նոր, անկախ Հայաստանի,

եղել՝ ցանկացած ժամանակի մեջ:

Թատրոն»-ը այն պատճառով, որ դա

նոր պետականության անունից: Իսկ

Ես կարող եմ հասկանալ դա, բայց

երիտասարդների ստեղծագործական

իմ սերունդը, երբ գործ էր անում

անկախությունը

նախաձեռնությունն

մշակույթում, ազգի՛ անունից անում

սերունդը, որն իր կյանքը առանց

դրսևորման

էր, բայց պետության անունից` ոչ:

անկախության չի պատկերացնում:

Կմաղթեի, որ մնաք ստեղծագործական

Պետություն ունեցող ազգ չէինք:Եվ մեզ

Իսկ դա ձեր սերունդն է:

մտքի տարածքում՝ ընդգրկելով մեր

համար այդ ժամանակահատվածում

-Լույս

կարևորն ազգն էր, և այդ ամբողջ

Թատրոն»-ի

շրջանի մշակույթը, որ նայում ենք`

Մշտապես

գրականություն, կինո, կերպարվեստ,

աջակցությունը, ինչի համար շատ

դեպի 2017 թիվ, և տեսնենք, թե ինչպես

բոլորը միտված էին դեպի ազգայինը:

շնորհակալ ենք: Ի՞նչ կմաղթեք

ենք

Պետությունը մերը չէր: Պետությունը

ամսագրի անձնակազմին:

սահմաններում ավելի մեծացնում ձեր

սովետինն

-Ես

էր:

Իսկ

հիմա

նաև

է

կպահպանի

տեսնում
5-րդ

«Կինո/
համարը:

զգացել

հավանում

այն

ենք

եմ

ձեր

«Կինո/

ամբողջ

և

իրենց

տարածությունը:

բուհական

տարբեր
ունեցող

է

միջավայրը,

մասնագիտություններ
երիտասարդների:

եղած

Գնանք

հնարավորությունների

լսարանը և հնարավորությունները:

պետությունն է քոնը: Դու կարող
ես հազար ու մի քննադատական
մոտեցումներ

ունենալ՝

հազար

ու

մի կյանքի երևույթների նկատմամբ:
Ազգ՝

գումարած

Դա

հնարավորություն

պետություն:
է

ամբողջ

աշխարհում ունենալ սեփական տեղ,
Ես-ի ու Մենք-ի գիտակցություն:
-Ինչպե՞ս պետք է պահպանել
դժվարությամբ

ձեռք

բերված

անկախությունը:
-Անկախությունը
երբ

կյանքի

կպահպանվի,
տեր

դառնա

այն

սերունդը, որը ուրիշ ապրելակերպ
չի պատկերացնում, որովհետև ինքը
դրա մեջ է մեծացել, որովհետև իր
համար դա՛ է բնական միջավայրը:
Իմ սերնդի մեջ կան մարդիք, ովքեր
ուրիշ ապրելակերպ պատկերացնում
են, քանի որ մի քիչ լավ են զգացել
իրենց այն՝ արդեն անցած

դարում,

որն իր դրական բաներն, իհարկե,
ուներ: Իմ սերնդի մեջ կան մարդիկ,
ովքեր այդ շրջանը կարոտում են մի
շատ պարզ պատճառով, որովհետև
իրենց ջահել լինելն են կարոտում:
Իրենց հոգեբանությունը հասկանալի
է: Բա ո՜նց չկարոտես, եթե ջահել ես
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Կինոգետ, թե՞ կինոգիդ
Անի Ասատրյան

Կինոմտածողությունն
ավելի
սիմվոլային
դ ա ր ձ ն ե լ ո ւ ն
զուգընթաց`
կինոգետի
նշանակությունը
հանդիսատեսի կյանքում
առավել
կարևորվեց:
Հանդիսատեսն անկասկած
կարիք ունի «կինոգիդի»,
ով նրան
ցույց կտա
վիզուալ պատկերի տակ
թաքնված ռեժիսորական
հնարամիտ կոդավորումը։

Հեռու
են
այն
ժամանակները, երբ որքան
ֆիլմն
անհասկանալի
էր, այդքան
հզոր էր
գնահատվում
ռեժիսորի
գործն ու նրա ֆենոմենը։
Նման
դեպքերում
հանդիսատեսի 60 տոկոսը
դուրս է գալիս դահլիճներից
դեմքի
անհասկանալի
արտահայտությամբ։
Չպետք
է
մոռանալ,
որ
ֆիլմն
անհատի
անձնական տեսանկյունից
ներկայացված
կյանքի
ընկալումն
է
կամ
վերարտադրումը,
ինչը
միանշանակ չի կարող
լինել։
Հենց այստեղ էլ
առաջ է գալիս կինոգետի
անհրաժեշտությունը,
ով
հաղորդակից
կդարձնի
հ ա ն դ ի ս ա տ ե ս ի ն
էկրանին
կատարվող
ի ր ա ր ա ն ց մ ա ն ը ։
Շատերը
նույնիսկ
չգիտեն,
որ
այդպիսի
մասնագիտություն
կա
աշխարհում:
Հաճախ
այն շփոթում են որևէ
առարկայի հետ։ Կինոգետը,
ուսուցանելով սիմվոլային
արժեհամակարգը,
սովորում է կինոլեզուն,
և
թարգմանում
այն
հանդիսատեսի
լեզվով,
նույնիսկ
ուղղորդում
նրան մի ուրիշ, երրորդ
տեսակետի՝
ստիպելով
վերջինիս
մտածել։
Եվ
ինչու ոչ, որոշ դեպքերում
հոդվածն ավելի բովանդակ
է ստացվում, քան ֆիլմը։
Ի զարմանս ռեժիսորների`
կինոգետները
ֆիլմերի

բազմաթիվ
շերտերը
վերլուծելիս ամբողջովին
ուրիշ
կոնցեպտ
են
գտնում,
և
այդ
պրոֆեսիոնալ
կարծիքի
միջոցով
ձևավորում
ֆիլմերի
գնահատման
չափանիշները:
Եթե
ռեժիսորը
պետք
է
տիրապետի հսկայական
տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն
հնարքների,
ապա
կինոգետը պետք է լայն
աշխարհայացք
ունենա:
Կինոռեժիսոր
Գոդարը,
ով նախկինում կինոգետ
էր, արդեն կինոռեժիսորի
աթոռին նստած ասում է,
որ չի կարդում իր ֆիլմերի
մասին հոդվածները, որ
դրանք շատ անձնական
մակարդակի
վրա
են,
ցանկանալով նսեմացնել`
քննադատում են օրինակ
իր
կնոջ
զգեստը։
Ասում
են՝
ռեժիսորը
չկայացած դերասանն է,
դերասանն էլ` չստացված
մարդը, մենք էլ ավելացնում
ենք,
որ
կինոգետը
չստացված հանդիսատեսն
է, այն ըմբոստ սպառողն
է,
ով
խոնարհաբար,
չի
ընդունում
այն,
ինչ տրվում է նրան։

Պետք է կարողանանք ըստ արժանվույն
ներկայացնել մեզ
Մեր զրուցակիցն է Երևանի թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտի` կինոյի, հեռուստատեսության և
անիմացիայի ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր, արվեստի
վասատակավոր գործիչ՝ Անետա Յուրիի Երզնկյանը

-Ինչպե՞ս եք ընտրել մասնագիտությունը։
-Դպրոցում սովորելու ժամանակ չէի մտածում ապագա մասնագիտության մասին,
չնայած մեծանում էի այնպիսի միջավայրում, որը, կարծես թե որոշակիորեն պետք է օգներ
կողմնորոշման հարցում: Շատերը հարցնում էին, թե ինչու ռեժիսոր կամ դերասան չդարձա,
պարզապես ինձ առավել հեշտորեն էին տրվում հիմնականում հումանիտար առարկաները
և իմ հետաքրքրությունների շրջանակը ևս այս ուղղության մեջ էր ամփոփվում: Ինձ ավելի
հոգեհարազատ էր գրականությունը, վատ չէի գրում, հանձնարարությունները լավ էի կատարում:
Ընկերուհիս մաթեմատիկային լավ էր տիրապետում, նա օգնում էր մաթեմատիկական
խնդիրների լուծման հարցում, իսկ ես նրան օգնում էի գրել շարադրությունները: Արդեն
դպրոցն ավարտելու ընթացքում, չգիտես ինչու, մտածում էի հնչունային ռեժիսոր դառնալու
մասին, հետո՝ կինոգիտության: Դպրոցը ավարտեցի 16 տարեկանում, Մոսկվա ՎԳԻԿ գնալու
մասին խոսք լինել չէր կարող և ես՝ հայրիկիս խորհրդով, ընդունվեցի Երևանի պետական
համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ և կարծում եմ, որ դա ճիշտ էր՝ սկզբում
գրականությունը և լեզվաբանությունը խորապես ուսումնասիրելը: Ավարտելուց հետո արդեն
եկա դեպի կինո: Բանասիրական ֆակուլտետի հրաշալի դասախոսների շնորհիվ ստացա
խորը գիտելիքներ և ընդունեցի կինոյով զբաղվելու վերջնական որոշումը:Ավարտական
դիպլոմային աշխատանքս կոչվում էր «Կինոն որպես գրականության փոխադրություն կամ
վերընթերցում», սա էլ, ըստ էության, թարգմանություն է արվեստի մի լեզվից մյուս լեզուն:

-Ձեր սիրելի զբաղմունքը։
-Սիրում եմ երաժշտություն լսել: Հիմա կարդում եմ էպիստոլյար գրականություն,
ավելի շատ գրողների օրագրեր, մեմուարներ: Շատ եմ սիրում Անդրե Մորուայի
«Մաքսիմներ»-ը, այն իմ սեղանի գիրքն է, որովհետև շատ հարցերի պատասխաններ
հաճախ կարող եմ գտնել հենց այդ գրքում: Երաժշտություն լսելու և կերպարվեստն
ընկալելու մշակույթը եկել է ընտանիքիցս: Մենք հաճախ լսում էինք դասական
երաժշտություն՝ Վերդիի «Տրավիատա» օպերան, Ռախմանինովի դաշնամուրի
կոնցերտը և այլն:
-Ամենահիշարժան պահը ձեր կյանքում։
-Աշխատանքային առաջին օրս, և հանդիպումը «Կոմսոմոլեց» թերթի խմբագրի՝
Էմմա Կոնանովայի հետ, ով չափազանց խստապահանջ էր, և այսօր հենց դրա
համար շատ շնորհակալ եմ նրան: Երկու տարի աշխատել եմ «Կոմսոմոլեց»
թերթի արվեստի բաժնում, բայց ընդամենը երկու անգամ եմ գովեստի խոսքեր
լսել՝ չնայած գրածս հոդվածները տպագրվում էին: Յուրաքանչյուր օր արվեստի
տարբեր բնագավառներին վերաբերող նյութեր պետք է հանձնեի, ինչը բավականին
պատասխանատու և հետաքրքիր էր:
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-Ստեղծագործողի խնդիրը և մոտիվացիան։
-Մոտիվացիան ստեղծագործողի ինքնարտահայտման միակ միջոցն է:
Յուրաքանչյուրն անում է այն, առանց ինչի չի կարող պատկերացնել իրեն և իր
կյանքը: Կինոգիտության հիմքում ևս ստեղծագործելն է. ստեղծագործում ենք
ստեղծագործության հիման վրա: Արվեստագետը պետք է լինի ազնիվ և անկեղծ իր
կատարած աշխատանքում: Կարծում եմ լինելով այդպիսին՝ նա կհասնի նրան, ինչին
ձգտում է:
-Խոսենք ստեղծագործող ծնողի ունեցած
ազդեցության մասին։
-Մեծանում էի մի ընտանիքում , որտեղ ճանաչված մարդիկ էին հյուր գալիս.
Ա.Բաբաջանյանը, Հ.Մաթևոսյանը, Ռ.Դավոյանը, Մինասը, Ռ.Էլիբեկյանը,
Լ.Վաղարշյանը, Հ.Մալյանը. Ս.Փարաջանովը, Ա.Փելեշյանը, և զրուցում արվեստի
մասին: Հայրս ուղղորդեց դեպի գիրք կարդալու մշակույթը: Երեկոյան հավաքվում
էինք սեղանի շուրջը և որևէ ստեղծագործությունից կամ պատմվածքից
յուրաքանչյուրս մի հատված էինք ընթերցում: Այսպես սկսեցինք ընկալել
գրականությունը: Թող անհամեստ չհնչի, հայրս ոչ միայն լավ ռեժիսոր, այլ նաև լավ
քննադատ էր, և սա միայն իմ կարծիքը չէ: Նա կարողանում էր դիպուկ բնորոշումներ
տալ արվեստի տարբեր գործերի վերաբերյալ: Իր կարծիքը, մոտեցումները,
տեսակետները կարևոր էին ինձ համար, բայց նա երբեք չէր ստիպում դիմացինին
ընդունել այն, որպես բացարձակ ճշմարտություն: Խորհուրդ տալիս էր, լսում էինք,
բայց չէր պարտադրում գործել իր խոսքին համաձայն: Ավելի շատ խորհրդատու էր,
քան հրամայող: Հայրս իմ լավ ընկերն էր, նա միշտ պատրաստ էր լսել ինձ:
-Ձեզ համար ամենատպավորիչ ֆիլմը։
-Իմ առաջին հանդիպումը ֆիլմարվեստին տեղի ունեցավ 50-ականներին՝
«Մոսկվա» կինոթատրոնում, և դա «Արևային հովիտի սերենադը» ֆիլմն էր (ԱՄՆ)…
Ցնցված էի թե՛ երաժշտությամբ, թե՛ դերասանական խաղով: Այժմ դիտելիս գուցե
ավելի պարզ թվա, բայց միևնույն է մեծ հաճույք եմ ստանում: Մանկությունից
մնացած վառ հիշողություններս են այն ժամանակ եղած տոմսարկղի հերթերը,
այն «լուռ ոգևորությունը», որ տիրում էր կինոդահլիճում: Իհարկե, միայն մեկ
ֆիլմով սահմանափակվել չի լինի, քանի որ ոչ պակաս տպավորիչ են Բունյուելի
«Վիրիդիանը», Վիսկոնտիի «Մահը Վենեցիայում», Բերգմանի, Ֆելլինիի,
Կուստուրիցայի,Կիմ Կի -Դուկի, Ակիրա Կուրոսավայի Դոստոևսկու «Ապուշը»
համանուն վեպի էկրանավորումը և այլն:
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-Գեղարվեստական քննադատության
ֆունկցիան արվեստում։
-Արվեստն առանց գեղարվեստական քննադատության չի կարող լինել, չնայած
միանշանակ ազդեցության մասին խոսելը ևս ճիշտ չէ, ուղղակի այսօր քննադատության
նշանակությունը սղվել է: Քննադատության վերաբերյալ ուզում եմ հիշել Բելինսկու
խոսքերը, որն ուսանողներիս ևս ասում եմ, որ պետք է «քննադատել սիրելով», երբ
դիմացինդ հասկանում է, որ չես ուզում ցավ պատճառել, խստորեն որակումներ
տալ, այլ միայն վերլուծում ես և դրա միջոցով ցույց տալիս, թե ինչն է ստացվել և
ինչը ոչ: Մեզ մոտ քննադատությունը տեղ չի հասնում: Ֆիլմերը նկարահանվում
են, բայց ֆիլմի հեղինակը պատրաստ չէ լսել, շատ անգամ չի էլ մասնակցում
քննարկումներին, հոդվածներն էլ չի կարդում թերթերում: Մի ժամանակ պարբերաբար
գրում էի հեռուստատեսության մասին, 70-80 թվականներին ունեի քննադատի
սյունակ, մամուլում շաբաթը մեկ անգամ որևէ հաղորդման վերաբերյալ գրում էի,
արձագանքը կար ,նույնիսկ մեկ –մեկ սպառնում էին, որ եթե մեկ անգամ էլ էդպես
գրես… Կարդում էին ,հիմա չեն կարդում, այդ կապը խզվել է: Ֆիլմերը ստեղծվում են,
հաղորդումները կայանում են , քննադատները գրում են, բայց այդ կապը , որը կար
հանդիսատես-ֆիլմարտադրող-քննադատ՝ չի աշխատում, չի գործում: Հավատում եմ,
որ մի օր կապը կկայանա, բայց այս պահին քննադատի կարծիքը հեղինակը չի լսում:
-Ինչու՞մն է ժամանակակից արվեստի խնդիրը և
դրանց համար ի՞նչ լուծումներ եք տեսնում։
-Արվեստի խնդիրը բոլոր ժամանակներում եղել է բարձրորոկ գեղարվեստական գործ
ստեղծելը: Արվեստը զարգանում կամ առաջ է գնում արվեստագետների միջոցով:
Պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի արվեստի զարգացմանը: Կարևոր
է ոչ միայն միջավայրը, այլ նաև ազգային արվեստի գաղափարախոսությունը,
կոնցեպցիան, կոնցեպտուալ մոտեցումները և, իհարկե, ֆիլմարտադրությունը, դրանց
ցուցադրությունը և տարածումը: Նախկին «Հայֆիլմ» ստուդիայում հավաքվում էին
Դովլաթյանը, Մալյանը, Երզնկյանը, Փարաջանովը, Մելիք-Ավագյանը, այսինքն տարբեր
սերունդների ներկայացուցիչներ, որոնց ստեղծագործական քննարկումնների և
գաղափարների արդյունքում ստեղծվեցին այն ֆիլմերը որոնք մեր կինոն դարձրեցին
ճանաչելի, ոչ միայն մեզ մոտ այլ նաև արտերկրում: Գաղտնիք չէ, որ ազգը ճանաչելի է
դառնում նաև արվեստի միջոցով, երկրից դուրս մեզ գիտեն մեր կինոյով, մեր թատրոնով,
մեր կերպարվեստով և գրականությամբ: Պետք է կարողանանք ըստ արժանվույն
ներկայացնել մեզ, մեր պատմությունը, մեր ավանդույթները արվեստի, կինոարվեստի
միջոցով: Այդպես եղել է և կլինի, ես համոզված եմ դրանում , ուրիշ կերպ չի կարող լինել:

Անի Ասատրյան
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Էսսեներ
չեմ ուզում արթնանա նախորդ օրը, գուցե
այն պատճառով, որ չեմ ուզում մտածել, թե
կյանքը ընդամենը մեկ տեսարան էր և, որ
ես կարոտում եմ այն անցյալը, որը չդարձավ
իմ անցյալը։ ուզում եմ հորինել այն գարունը՝
երբ գարուն էր և որ այնտեղ ամեն ինչ կար,
բայց ես տեսա միայն մի հմայիչ երեկո, որն
այնքա՜ն միայնակ էր, սակայն ես կարոտում
եմ այն անցյալը, որը չդարձավ իմ անցյալը։
ես պար կհորինեմ հավերժի մասին, երբ
ուղին կթվա անվերջ, իսկ ես կրկին կկորցնեմ
տանս ճանապարհը։ ես կհորինեմ այն
դատարկ փողոցը, որտեղ այնքա՜ն թանձր էր
մթությունը, ես կհորինեմ այն լուռ փողոցը,
որտեղ դարձա միակ անցորդը… մի շան հետ,
նա գուցե անքնությունից էր կորցրել իր տան
ճանապարհը
սա մենախոսություն է՝ ինչ որ մեկի, ով դեռ չի
մահացել, եթե իհարկե ես ինչ որ մեկն եմ…
…Իմ ամրոցի անհաշիվ պատերն ապակուց
են, այստեղ ժամանակը չկա, բայց այստեղ
եղել է ժամանակը, լռելն է իմ օրգիան, քանի
որ թալանված եմ, չեմ սնվում, ապակուց այն
կողմ ինձ ոչ ոք չի սնում, ջրի երկու կաթիլը
սահում են մեռյալ ապակուն, որոնցից
մեկը լիզում եմ , մյուսը թողնում եմ որի
մեջ պիտի խեղդվեմ, իմ ամրոցում գուցե
երեկո է, գուցե գիշեր, ինչ որ մեկը այնտեղ
լողում է, սևազգեստ մեկն էլ շոյում է ինքն
իրեն, ապտակեցի ինձ, նա ապտակեց իրեն,
քայլեցի՝ քայլեց հետս, փախա՝ հետապնդեց,
ընկերացա հետը՝ լքեց ինձ, այժմ այստեղ
է, արդեն իմ տեսքով, քայլում եմ ինքս իմ
ետևից, ինքիս միտքը ծնվում է եսիս ազդրից,
ազդրիս ցավը ստիպեց մտածել, որ առաջին
անգամ. ցավ եմ ապրում ես՝ ոչ թե նա, նա
քաղցած է’ սնվում է, ծարավ է’ խմում է

երկու կաթիլն էլ, նա լի է կրքով’ տրվում
է, քայլում եմ ինքս իմ ետևից, ազատվեցի
նրանից, ապա նեխած դիակից և սա միակ
անգամը չէր…
…Անձրևեցի անանձրև քաղաքում:
Իմ տատիկը շատ տգեղ էր, և ես իմ
գեղեցկությունը ժառանգել եմ նրանից:
Խոսելու կարիք ունեմ, բայց միակ լսողս ինձ
չի լսում, ես կլռեմ, նրան կթվա, թե լռել եմ
սիրում, մի օր ես կսկսեմ գոռալ, բայց նրան
դեռ կթվա, որ շարունակում եմ լռել:
Դուք եք ստիպում գրել, քանզի լսում եք։
Իսկ ես չունեմ հիացմունքի առարկա, քանզի
ոչ ոք չի ինձ չի ստեղծում։
Ես չունեմ հերոսներ, որովհետև նրանք
մեռած են, ու միակ կենդանի հերոսն ինքս
եմ ու այդ հերոսի միակ էպոսը սերն է, որն
էլ նրան երբեք չի բավարարում.. այդ հերոսի
միակ դատավճիռը մահն է, որն էլ նրա մոտ
միշտ կիսատ է մնում..
Գոյը կրեց ինձ, որ երջանկացնի, բայց չարեց
այդ բանը – ես չտեսա երկու լուսին:
Ես չեմ թաքցնում, որ սենտիմենտ եմ և քանի
որ ես սենտիմենտ եմ – ես ուզում եմ տեսնել՝
երկու լուսին…
…Մենք ողջունեցինք իրար գոյի մեջ։ Դուք
փոքր ինչ շլություն ունեիք, իսկ լուսինն
ուղղում էր շրջված իրերի կարգը։ Ապա
հրաժեշտ տվինք միմյանց։
Գիշերվա մեջ չերևաց ձեր ուղին, բայց ես
սիրեցի այն: Ես ստանձնեցի աշխարհի
տեսիլները նոր, նրանք գերեզմանն էին
փնտրում, իսկ ես նրանց, և նրանցից
հատկապես ձեզ և դուք մեռաք այնտեղ,
որպես անտիկ տեսիլ։
Շաբաթվա նույն օրն ու նույն ժամին վախս
իր վախի հետ հարություն կառնի, հանուն
մեկ գավաթ սուրճի և անկատար կկանգնեմ
մահվան ու մյուս մահվան եզրին:

Զենֆիրա Մարտիրոսյան
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Իրականության
ռիմեյքը
«Ես հանճար եմ, իսկ հանճարները միշտ էլ
ունեն իրենց տարօրինակությունները»։
Դեվիդ Կիտ Լինչ

14

21-րդ

դարի ամերիկյան
անկախ կինոյի տարօրինակ
հանճար
Դեվիդ
Լինչի
ֆիլմերը
կառուցված
են
սյուրռեալիստական
էլեմենտներով ու երազային
հաջորդականությամբ։ Գուցե
տարօրինակ թվա, բայց Լինչը
չի սիրում խոսել իր ֆիլմերից,
վերլուծել ու տալ դրանց
բացատրություն։
Սակայն
«Կորած մայրուղի» ֆիլմից
խոսել է բավականին շատ
և նույնիսկ դրա վերաբերյալ

գրել փոքրիկ գիրք։ «Կորած
մայրուղի» ֆիլմը սկսվում
է Ֆրեդ Մեդիսոնի և նրա
կնոջ Ռենիի պատմությամբ։
Նրանց հարաբերությունները
մտնում
են
փակուղի
անհաջող սեռական ակտի
արդյունքում և վերջանում
ոճիրով։
Մեդիսոնին
դատապարտում են կնոջ
սպանության
հետևանքով։
Ֆրեդ Մեդիսոնը խորհրդավոր
կերպով չքվում է ցմահ
բանտարկյալի խցիկից։ Նրա
փոխարեն բանտարկում են
երիտասարդ ավտոմեխանիկ
Պիտ Դեյտոնին, ում ազատ են
արձակում։ Պիտը փորձում է
վերադառնալ իր բնականոն
կյանքին, բայց դրա փոխարեն
ընկնում է անբացատրելի
մղձավանջի
մեջ:
Իր փոքրիկ գրքում Լինչը գրել
է այս ֆիլմի պատմության
մասին, որը կապված է
հայտնի
ֆուտբոլիստ
և
դերասան Օ՚ Ջեյ Սիմփսոնի
դատավորության հետ։ Ջեյը
մեղադրվում է կնոջ և նրա
սիրեկանի
սպանության
մեջ։
Չնայած
ակնհայտ
ապացույցների,
Ջեյ
Սիմփսոնը
արդարացվեց։
Բոլորը կարծում են, որ ազատ
արձակվելու
պատճառը
Սիմփսոնի
ռասսայական
պատկանելությունն
էր։
Նա սևամորթ էր, սակայն
ռասսայական խնդիրը չէր,
որ գլխավորն էր։ Սիմփսոնը
անհավանական բարի և

համակրելի էր։ Լինչը նշում
է․«Բոլորն էլ գիտեին, որ
նա մեղավոր է, սակայն այդ
կրկնակի
սպանությունից
հետո էլ նա մնաց բանական և
համակրելի, ինչպիսին որ կար
մինչև այդ սպանությունը»։
Եվ Լինչի մոտ ծնվեց այն
միտքը, որ մարդու կյանքում
որոշակի պահեր կարող են
առաջ գալ որպես պսիխոգեն
ամնեզիա, որը նրան թույլ
կտա մոռանալ իր կյանքի
սարսափելի տեսարանները։
Արդյունքում մարդը կմնա
այնպիսին, ինչպիսին մինչ այդ
երևույթն էր։ Ըստ Լինչի այդ
սպանությունը իրագործել էր
«մեկ այլ մարդ»։ Այս իրական
պատմությունը
դարձավ
թաքնված
դրդապատճառ
«Կորած մայրուղի» ֆիլմի
ստեղծման համար։ Կարելի
է ենթադրել, որ այս ֆիլմում
մարդասպանությունը
անհայտ
ուժ
է
դեպի
գիտակցություն,
որին
թույլ ես տալիս տնօրինել
ճակատագիրդ։
Եվ
այս
ֆիլմը
մարգարեական
եղավ խորհրդավոր մարդու
կերպարը
խաղացած
դերասան՝ Ռոբերտ Բլեյքի
համար։
Նրա
կերպարը
ֆիլմում
ներակայացված
էր ճապոնական կաբուկի
թատրոնի
ոճով։
Ռոբերտ
Բլեյքի ճակատագիրը ֆիլմից
հետո
կտրուկ
փոխվեց՝
նա սպանեց իր կնոջը՝
Բոնի Լիին։ Չէր կարելի

ասել, թե նա կերպարով
էր ոգեշնչված, բայց այժմ
նա ազատության մեջ է։
Լինչի
արվեստին
անդրադարձել է
հայտնի
փիլիսոփա Սլավոյ Ժիժեկը։
Նա գրեց մի ամբողջ գիրք
Լինչի ընդամենը մեկ ֆիլմի
մասին՝ «Կորած մայրուղի»
(ֆիլմը նկարահնվել է 1997թ․)։
Այդ գիրքը հոգեվերլուծական
հետազոտություն է, որտեղ
վերլուծվում
է
ֆիլմի
յուրաքանչյուր
կերպար:
Ժիժեկի տեսակետից ելնելով
կարելի է ասել, որ սա
մարդկային կյանքի խաղ է,
փախուստ իրականությունից:
Մարդը
ծայրահեղ
իրավիճակում իրեն գցում է այլ
իրականության մեջ՝ ինչպես
դա արեց դատապարտված
Մեդիսոնը, որ ապրի մեկ
այլ
կյանք: Նա դարձավ
երիտասարդ Պիտը, ով շատ
ավելի հաջողված էր՝ լավ
սիրեկան էր և հեշտությամբ
ոչնչացնում էր թշնամիներին։
Լինչի արվեստը օրնենքներից
դուրս է: Նրա ֆիլմերի մութ
և զգայուն կերպարվեստը
ներթափանցում է այս դարի
գիտակցություն և իր մեծ
ազդեցությունն է թողնում
ռեժիսորների,
գրողների
ու
գեղանկարիչների
վրա։
Իրականության
ռիմեյքը կարելի է տեսնել
Լինչի
բոլոր
ֆիլմերում։
Զենֆիրա Մարտիրոսյան
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«Քեռի
Վանյան»
Հասկանալու
համար
Չեխովի
դրամաները՝
պետք
է
կարողանալ
ընթերցել
այն,
ինչն
ասված չէ խոսքի միջոցով:
Չեխովն
այն
հեղինակն
է, ով հասարակ բառերով
ստեղծեց
բարձրագույն
դրամա: Նրա «Քեռի Վանյա»
պիեսի
ենթաշերտերը
բացահայտողներից
է
լիտվացի ռեժիսոր Ռիմաս
Տումինասը: Բեմադրության
մեջ տեսնում ենք կարևոր
մանրամասներ,
որոնք
ընթերցելիս նկատելի չեն:
Ռեժիսորը հանդիսատեսին
ներկայացրեց
պիեսի
ավելի
խորհրդավոր,
մոգական ու զգացմունքային
մեկնությունը, որն ընդգծվել էր
սև-սպիտակ գունային ֆոնով.
Սև-սպիտակ
հագուստներ,
դեկորներ և անգամ
«սևսպիտակ»
միմիկա, բայց
այս թվացյալ սառնության
մեջ
կար
խորը
կիրք,
լարման
գագաթնակետին
հասած
զգացմունքներ,
որոնք ռեժիսորը ստացել
էր
դերասանների
խաղի
ռիթմապլաստիկական
դ ր ս և ո ր ո ւ մ ն ե ր ո վ :
Դ ե ր ա կ ա տ ա ր ն ե ր ի
պլաստիկ խաղն ավելի մեծ
տեղեկություն էր փոխանցում
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տվյալ
կերպարների
խառնվածքի
վերաբերյալ,
քան կարելի էր ստանալ
ուղղակի խոսքի միջոցով:
Տումինասը
բավականին
անսպասելի, բայց համոզիչ
մեկնաբանությամբ
էր
ներկայացրել
որոշ
կերպարների,
որոնցից
մեկն էլ դայակն էր: Պիեսում
տեսնում
ենք
հանգիստ,
հոգատար,
աշխատասեր
կնոջ, իսկ բեմում` տվյալ
իրականությունից
ա ռ ա ն ձ ն ա ց ո ղ
դիվական
կերպար:
Յուրաքանչյուր
դերասանի
մուտքը
ամբողջությամբ
ներկայացնում
էր
համապատասխան կերպարի
նկարագիրը:
Վանյայի
դերակատար
Սերգեյ
Մակովեցկին բեմ է մտնում
մի փոքր կորացած մեջքով,
ասես ինքն իրենից ճնշվելով,
գլուխն ուսերի մեջ թաքցրած:
Դերասանը բեմի խորքում մի
պահ կանգ է առնում, նայում
խաղընկերներին,
ապա
հուսահատորեն թափ տալիս
ուսերը, ասես ուզում է ինչ-որ
բանի համար արդարանալ
կամ նշել, որ ինքը մեղավոր չէ:
Պիեսում Վանյան հայտնում
է
պրոֆեսորի
մուտքը`
գալիս են, գալիս են, մի

վախեցեք,
խոսքերով:
Թվում է, թե վախենալու
պատճառ էլ չկա, բայց
Տումինասն իր ռեժիսորական
հնարանքներով մեզ ցույց
է տալիս
խոսքի հիմքում
եղած
իմաստը:
Վանյան
(Սերգեյ Մակովեցկի), հեռվից
տեսնելով
պրոֆեսորին,
Ելենային,
Սոնյային
և
մյուսներին,
վազելով
վերադառնում է բժշկի մոտ`
հորդորելով, որ չվախենան, և
նույն պահին ինքն է կծկվում
սեղանի տակ, գլուխն առնում
ձեռքերի մեջ, և թվում է,
թե փորձում է թաքնվել:
Ռիմաս
Տումինասի
ներկայացրած
Ելենա
Անդրեևնան գործողության
առանցքներց է, և բեմում
մշտապես առկա լուսինը
հենց նրա խորհրդանիշն
է: Աննա Դուբրովսկայան
հանդիսատեսին
լիարժեք
փոխանցում
է
կերպարի
ամբողջ
առեղծվածային
հմայքը:
Դերասանուհին
առավելագույնս
զուսպ
էր
թե՛ շարժումներով,
թե՛
միմիկաների
արտահայտմամաբ: Ելենայի
դերակատարը հստակորեն
ներկայացրեց
կերպարի
սառը
հմայքը:
Պիեսի
այն
հատվածում,
որտեղ
Վանյան Ելենային սեր է
խոստովանում,
տեսնում
ենք մի կնոջ, ով ամեն կերպ
մերժում
էր
Վանյային:
Աննա
Դուբրովսկայայի
ներկայացրած Ելենան ևս
մերժում է, բայց հաջորդ
վայրկյանին թեթև ժպտում,
ստիպում, որ հեռանա, բայց

նույն պահին պառկում է և
ցուցադրում ոտնաթաթերը:
Կնոջ
«կատվային»
խորամանկ
քայլերն
արդարացնում են Վանյայի
ոչ մի կերպ չհեռանալը: Նա ոչ
միայն չի գնում, այլ հանում է
Ելենայի կոշիկները և դնում
անմիջապես իր գլխի վերևում
գտնվող պահարանի վրա:
Ռեժիսորն այս քայլով ևս մեկ
անգամ ընդգծում է Վանյայի
պաշտանմունքը
դեպի
Ելենան, և անգամ իրենից
նրանց ավելի վեր դասելը:
Միայն Վանյան չէր, որ
սիրահարված էր Ելենային,
նրանով տարված էր նաև
բժիշկը, բայց Տումինասը
ներկայացրեց
մեզ
մի
իրավիճակ,
որտեղ,
հակառակ Վոյնիցկու վեհ
զգացմունքների,
Աստրովի
վերաբերմունքն
այնքան
էլ զտված չէր: Ասածիս
հիմնավորումը
տեսնում
ենք այն հատվածում, երբ
Վանյան
ծաղկեփունջը
ձեռքին երջանիկ բեմ է
մտնում և տեսնում բժշկին
ու Ելենային միասին: Նա
շփոթված մի աթոռից մյուսն
է տեղափոխվում կրկնելով`
ոչինչ, ոչինչ, ապա գլխիկոր
նստում է բեմի անկյունում,
իսկ Աստրովը, բարձրացնելով
Ելենայի շրջազգեստը, թեթև
խփում է ոտքերին: Ամեն
անգամ Վանյան այնպես է
ցնցվում, ասես բժիշկն իրեն
է ապտակում: Եվ գուցե
հենց իրեն էր ապտակում`
ցույց տալու համար, թե ով
է այն կինը, ում պատճառով
Վանյան կործանում է ինքն
իրեն: Աստրովը՝ Ելենային
գիրկն առնելով
դնում է

Վանյայի
ծնկներին,
իսկ
դերասանուհին, խամաճիկի
կերպար
ընդունելով,
շարժվում
էր
այնպես,
ինչպես
բժիշկը
որոշեր:
Ելենային գիրկն առնելով`
Վոյնիցկին, առանց ավելորդ
հայացքների, զգուշությամբ
իջեցնում է զգեստի փեշը:
Սրանք այն բազում
օրինակներից են, որտեղ
բեմում ժեստը և պլաստիկան
փոխարինում են խոսքին և ի
ցույց դնում մտքի թաքնված
ընթացքի
հակադրումը
խոսքային
ընթացքին:
Հետաքրքիր է ներկայացված
նաև կրակոցի տեսարանը:
Ետնաբեմում
լսվում
է
ատրճանակի
պայթյունը:
Բոլորը սարսափից քարանում
են, իսկ պրոֆեսորն առանց
տագնապի,
բավականին
վստահ և շատ հանդարտ
մտնում է բեմ և վերամբարձ
կարևորությամբ ասում, որ
զսպեն
Վանյային,
քանի
որ նա խենթացել է: Նրա
հետևից մտնում է Վոյնիցկին,
առույգ և ոգևորված, ինչպես
դպրոցական երեխա: Աթոռից
բարձրանում է սեղանի վրա,
ապա ցատկում, փորձում
է
վարպետորեն
պտտել
ատրճանակը, բայց դա էլ չի
հաջողվում նրան: Վանյան
այդպես ոգևորվել է, քանի
որ առաջին անգամ պետք
է ինքնուրույն որևէ քայլ
անի, կարծես սա մի շանս է՝
առաջին հերթին ինքն իրեն
ապացուցելու, որ դեռ ինչոր մի բան կարող է անել:
Ատրճանակն ուղղում է դեպի
պրոֆեսորը, ով ընդառաջ
գալով, մի կողմ է քաշում
պիջակը
և
պատրաստ

կանգնում Վանյայի առաջ
այնպես, ասես համոզված
էր, որ նա կրկին
ոչինչ
չի կարողանա անել: Եվ
կրակոցն իսկապես չդիպավ
նշանակետին:
Վոյնիցկին
մոտենում է պրոֆեսորին,
սկսում հրել նրան, կարծես
հուշում է «վիրավորված»
մարդու գործողությունները,
բայց
ի
պատասխան
հենց պրոֆեսորն է մի
հարվածով կրկին տապալում
Վանյային, և այս անգամ`
վերջնականապես:
Վոյնիցկին
կրկին
վրիպում է և արդյունքում
նորից
խոնարհվում
պրոֆեսորի ոտքերի առջև:
Ներկայացման մեջ հաճախ
ենք հանդիպում խոսքի և
դրության
հակադրության,
ինչն ավելի է հարստացնում
տեսարանը և ուժեղացնում
լարումը:
Տումինասն
իր
բեմադրությունն ավարտեց
նման
կերպ,
որտեղ
հերոսը որքան հուսահատ
էր, այնքան ջանում էր
համոզիչ թվալ, և այս է
բեմականորեն հետաքրքիր:
Հանգուցալուծման
այսպիսի
ձևը
ավելի
սրեց և ընդգծեց խնդիրը:
Տումինասն իր բեմադրության
մեջ փորձել է հստակեցնել
իրականի ու պայմանականի
սահմանը` ավելի ընդգծված
ներկայացնելով սև-սպիտակ
գամման,
որը
ռետրո
երանգ է հաղորդում և
հուշում արդեն ավարտված
իրականության
մասին:

Ջուլիա Վարդանյան
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«Լևիաֆան»

Արվեստում
չկան
պատահականություններ:
Փոխարենը
գաղտնիքներ
են, որոնց բացահայտման
խորհուրդը տրված է քչերին:
Գաղտնիք է լևիաֆանի
միֆը: Ո՞վ է լևիաֆանը ու
ի՞նչ է ներկայացնում իրենից:
Այսպիսի հարցադրում ունի
Անդրեյ Զվյագինցևի ֆիլմը,
որին
կինոքննադատների
մեծ
մասը
անվանեց
ս կ ա ն դ ա լ ա յ ի ն ,
հ ա կ ա ռ ո ւ ս ա կ ա ն
քարոզչությամբ
ֆիլմ:
Այս բնութագրումներն
ու կարծիքները պարզ են
դառնում, երբ հանդիսատեսի
առջև լևիաֆանի անորսալի
ուժն
ու
իշխանությունը
իդենտիֆիկացվում
է
Ռուսաստանի
հետ:
Լևիաֆանը
հենց
ինքը
Ռուսաստանն
է,
որը
ռեժիսորը ներկայացնում է
խոցելի ու ռեալիստական
կողմերով:
Այն
սուր
հարցադրումներով ֆիլմ է,
որոնց պատասխանը չի
տրվում անգամ ավարտի
պահին: Դրանք հարցեր են,
որոնց հետ հանդիսատեսը
պետք է հաշվի նստի իր
խղճի ու երևակայության
հետ միասին: Սա թերևս
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ռեժիսորական
ճկուն
ու
հետաքրքիր
հնարք
է:
Ֆիլմի հերոսը միայնակ
ռուս տղամարդն է: Սակայն
մինչև այդ միայնության
գագաթնակետին հասնելը`
նա
պետք
է
դառնա
իշխանական համակարգի
զոհը, իսկ
կնոջ կողմից
դավաճանված
լինելու
ծանր
հարվածից
հետո
վերջնականապես
զրկվի
ազատությունից: Աշխարհի
այս
տեսակ
ֆորմուլան
հիշեցնում
է
Կաֆկայի
այն
առանձնահատուկ
ռեալիզմը,
որտեղ
իշխանությունն ու ուժը կուլ
են տալիս մարդուն՝ չտալով
դրան ոչ մի բացատրություն:
Բացատրություն չկա, քանի
որ չկան նաև հարցեր: Բայց
ի տարբերություն Կաֆկայի
հերոսների,
Զվյագինցևի
հերոսը
անընդմեջ
պատասխան է փնտրում
իր հարցերի դիմաց: Ինչն
է պատճառը այսօրինակ
փակուղու,
որը
գնալով
դառնում է մութ ու անհույս:
Սա է պատճառը, թե ինչու
է ֆիլմը ավելի դինամիկ
կերպով զարգանում հենց
կնոջ
դավաճանության
տեսարանից
հետո:

Տղամարդուն
ոչ
միայն
իշխանությունն է ճնշում,
զրկում ուժից, այլ նաև
կինը: Հետևաբար ֆիլմը
միայն
քաղաքական
ենթատեքստով
չէ,
որ
առանձնանում
է:
Սա
ռեժիսորի
յուրատեսակ
աշխարհընկալումն
է,
յուրատեսակ ռեալիզմը, որին
հանդիսատեսը ուղղակիորեն
չի կարող մնալ անհաղորդ:
Դա կապված է նախևառաջ
այն տեսարանների հետ,
որոնք պարզապես ցնցում
են
իրենց
գրոտեսկով:
Եկեղեցին դառնում է այն
մարդկանց աղոթատեղին,
ովքեր իրենց իշխանության
միջոցով պատրաստ են
աշխարհն իրենցը դարձնել:
Եվ պատահական չէ խոշոր
պլանում երևացող Հիսուսի
պատկերը:
Ամեն
բան
արժեզրկված է, անգամ
եկեղեցին
ու
հավատը
Աստծո
հանդեպ:
Ֆիլմը
կարծես
թե
արժեքների
վերարժեքավորման
խորհուրդն է կրում իր մեջ: Եվ
այդ ամենը ներկայացված է
շատ սիմվոլիկ կերպով, որն իր
գագաթնակետին է հասնում
հերոսի` Նիկոլայի տունն
ամբողջությամբ
փլուզելու
տեսարանում: Ի վերջո որն
է ֆիլմում տագնապի ու
տարակուսանքի աղբյուրը:
Իշխանությունը, ուժը, թե՞
հարստությունը: Նախևառաջ
փլուզումը, որը սպառնում
է
յուրաքանչյուրին,
ով
օժտված չէ ոչ ուժով,
ոչ
էլ
հարստությամբ:-

Մարգարիտա Յոլչյան

Մարդ արարածը՝
իր արատներով
«Իհարկե,
եթե
հայելում
տեսնում
ես
սեփական
արտացոլանքդ և այն քեզ
դուր չի գալիս, սկսում ես
հայելուց նեղանալ»,- իր
հարցազրույցներից մեկում
նշում
է
Զվյագինցևը,
իր
«Լևիաֆան»
ֆիլմի
քննադատություններին
ի
պատասխան։
Ֆիլմը
կարծես հայելի լինի, որտեղ
ընդգրկուն տրված է մարդ
արարածը` իր արատներով։
Ռուսաստանում մեծ աղմուկ
բարձրացրած
ֆիլմի
քննադատները հավաստում
են, որ ֆիլմը Ռուսաստանի
դեմ լարված արևմուտքի
գովեստը ստանալու քայլ էր
ռեժիսորի կողմից։ Մինչդեռ
ֆիլմը
չարժանացավ
լավագույն
օտարալեզու
ֆիլմ
անվանակարգում
Օսկարի
մրցանակին։
Ֆիլմում ներկայացված է
հյուսիսում ապրող Նիկոլայի
կյանքը և պատմությունը,
ով իր հոր հետ կառուցել
է տուն և արհեստանոց։
Բայց
նրա
բնականոն
կյանքի ռիթմը փոխվում է
ճակատագրի թելադրանքով։
Կարելի է ասել, որ ֆիլմում
իրականությունը էլ ավելի
շատ է, քան կյանքում, որն
էլ ինչ-որ տեղ կասկածանք
է մտցնում։ Մի՞թե ես ինքս
հենց այստեց եմ ապրում։
Կասկածանքը հետզհետե
վերածվում է համոզմունքի:
Զվյագինցևը
ֆիլմում
ստեղծել է հուսահատության
և
ընկճախտի
ծանր

մթնոլորտ։
Նա
իր
պատմության
օրինակով
մերկացնում է պետության
փտած համակարգը և ի
ցույց է դնում։ Նիկոլայը, որին
փայլուն է մարմնավորում
Ալեքսեյ
Սերեբրյակովը,
սովորական ռուս տղամարդ
է։
Նրան
երջանկության
համար շատ բան պետք չէ՝
դեռահաս որդին, կինն ու օղի
խմող գյուղացի ընկերները։
Ռեժիսորը
չի
վախեցել
պատկերել նաև ուղղափառ
եկեղեցուն՝ իբրև կաշառակեր
և անարդարադատության
վրա աչք փակող։ Եկեղեցին
էլ այստեղ դաժան ու
աներեր
համակարգի
մի մասն է։ Սարկազմը
էլ ավելի ընդգրկված է
այն
տեսարանում,
երբ
չինովնիկը իր ընտանիքի
հետ այցելում է եկեղեցի և
իր փոքրիկին զգուշացնում
է, որ Աստված ամեն ինչ
տեսնում է: Ցնցող է ֆիլմի
այս հատվածը։ Նիկոլայի
տան տեղում կառուցված
տաճարում
պատարագի
արարողություն է ընթանում,
որին
մասնակցում
է
քաղաքապետն
իր
ընտանիքով։ Ընդ որում,
քաղաքապետը
փոքրիկ
որդուն ցույց է տալիս
Հիսուսի պատկերներն ու
ասում. «Որդիս, Աստված
ամեն ինչ տեսնում է»։
Հավանաբար
Աստված
տեսնում է նաև միլիոնավոր
նիկոլայներին, որոնք ոչ
միայն դժբախտ են, այլև
անելանելի
իրավիճակում
են։ Կարծես ամեն ինչ վատ
է։ Ամբողջ ուժը գտնվում է
իշխանավորների ձեռքում։
Ֆիլմում
սիմվոլիկ
ու
խոսուն կերպարներ կան`

օրինակ
ձկնաբուծական
գործարանում գլխատված
ձկներին խոշոր պլանով
ցուցադրելը:
Հասարակ
մարդիկ
անճար
են
պ ա շ տ ո ն յ ա ն ե ր ի
անօրինությունների
ու
ճակատագրի
խաղի
առաջ,
դեռ
մի
բան
էլ
«գլխատված»
են։
Զվյագինցևը ստիպում է
մտածել այս հավերժական
թեմայի
մասին։
Պարզ,
բայց
ոչ
պարզունակ,
իրական, զգացմունքային,
կրքոտ,
տեղ-տեղ
զզվելու
աստիճանի։
Չպետք է նետվել ալեկոծ
ծովը, Լևիաֆանը, երախը
բաց, հենց դրան է սպասում։
Ֆիլմը
պաթոսից
զերծ
է։
Գրագիտություն
և
մինիմալիզմ։ Ահա, թե ինչով
է աչքի ընկում Զվյագինցևը։
Նրա
հերոսների
ուժը
հակասության մեջ է: Ֆիլմի
լեզուն անսպասելի գռեհիկ
է, գավառային, հասկանալի
իր
երկրի
միլինովոր
բնակչությանը և ավելին։
Նրա
ուղերձը
հստակ
կարելի է համարել։ Դուք
չեք կարող դիմագրավել
Լևիաֆանին,
որովհետև
նրա
արժեհամակարգի
մի մասն եք։ Ավարտվում
է պատմությունը, ֆիլմը,
գեղարվեստական
ստեղծագործությունը,
բայց
ընդվզումը
այդ
իրականությունը փոխելու,
դրա
դեմ
պայքարելու
մարդկային մղումը այդպես էլ
մնում է հանդիսատեսի մեջ։
Թե՛ մեր ներսի, թե՛ արտաքին
երևակայության հրեշներին
չենք
կարող
սպանել,
ուրեմն պետք է սովորենք
կառավարել
նրանց։
Լուսինե Մուրադյան
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«Կին» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
13-րդ ԿԻՆՈՓԱՌԱՏՈՆ

Նոյեմբերի 4-8-ը Երևանում կայացավ «ԿԻՆ» 13-րդ միջազգային կինոփառատոնը: Արդեն
ավանդական դարձած կինոփառատոնի նպատակն է վերաիմաստավորել կնոջ տեղը և
դերը հասարակության մեջ, կինոյի միջոցով լուսաբանել նրա խնդիրները, ձևավորել մի նոր
հենակետ, որը կնպաստի Հայաստանում կանանց կողմից ստեղծված ֆիլմերի խթանմանը, նոր
անունների բացահայտմանը, ինչպես նաև տարբեր ազգերի մշակույթների փոխընկալմանը:
Այս տարի փառատոնի հետահայաց ցուցադրությունը նվիրված էր հայ վավերագրող Արշա
Օվաննեսովային: Ցուցադրվեց «Կինը՝ պողպատից ու արցունքներից» վավերագրական ֆիլմը,
որը պատմում է նրա ստեղծագործական ուղու մասին: Փառատոնին ներկայացված էին 60
ֆիլմ՝ 20 երկրներից՝ այդ թվում վավերագրական, խաղարկային և անիմացիոն: Հինգ օրերի
ընթացքում ցուցադրվեցին ֆիլմեր ՀԲԸՄ դահլիճում և Նարեկացի Արվեստի Միությունում:
Փառատոնը իր մեջ ներառում է մրցութային, հյուրերի և հետահայաց ցուցադրության ծրագրեր:
Մեր զրուցակիցն է «Կին» միջազգային փառատոնի հիմնադիր և տնօրեն Մարիամ Օհանյանը:

-Մի փոքր կպատմե՞ք, թե ինչպես ծնվեց փառատոն
հիմնելու գաղափարը
-Իմ առաջին և երկրորդ ֆիլմերը՝ «Հայկական կինեմատոգրաֆիայի գենդերային անալիզը»և
«Հայ կինը և քաղաքականությունը» նվիրված են եղել կանանց խնդիրներին: Երբ ես ցույց
տվեցի այդ ֆիլմերը մի քանի կինոգետների, նրանք ասացին, որ այսօր կնոջ խնդիրների
մասին խոսելու կամ բարձրաձայնելու ժամանակը չէ: Ու ես հասկացա, որ այդ ֆիլմերը
այդպես էլ կմնան անտեսված և մի գուցե կան կանայք, ովքեր ֆիլմեր են նկարահանում
ու կարելի է միավորվել, ստեղծել մի պլատֆորմ, որտեղ կցուցադրենք մեր ֆիլմերը,
կհանդիպենք, կխոսենք և կկարողանանք օգնել միմյանց: Այսպես ստեղծվեց փառատոնը
և առաջին տարում մենք ցուցադրեցինք հայ կանանց վերջին 20 տարիների ընթացքում
նկարահանած ֆիլմերը իսկ այդ ժամանակ Հայաստանում բավականին քիչ էին կին
ռեժիսորները: Հետագայում արդեն փառատոնը ընդլայնվեց և դարձավ միջազգային :

-Ի՞նչ դժվարությունների հանդիպեցիք, ո՞րն էր
ամենից դժվարինը:
-Ամենադժվարինը, երևի թե, կարծրատիպերն էին: Երբ լսում են «Կին» փառատոն
հարցնում են, թե ինչու հենց «Կին»: Այսինքն կա խնդիր, որ չի ընկալվում և չի ընդունվում
նույնիսկ կանանց կողմից: Օրինակ ես գիտեմ կին ռեժիսորների, ովքեր չեն ներկայացնում
իրենց ֆիլմերը: Այսինքն կա զարմանալի մի մոտեցում: Ես գտնում եմ, որ ինչքան շատ
փառատոնների մասնակցի ֆիլմը այնքան ավելի լավ: Կարող է մասնակցել Կաննում,
Բեռլինում, ինչու չէ, թող մասնակցի նաև այստեղ, բայց իրենց մոտ ինչ-որ տարօրինակ
վերաբերմունք կա: Երևի թե հաճախ կանանց մեջ կարծրատիպերը ավելի դժվար է փոխել
քան տղամարդկանց: Դա է հիմնական ամենամեծ խնդիրը:
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- Իսկ ի՞նչն է այսօր պակասում փառատոնին:
-Ես կողմ եմ, որ փառատոնը ընդլայնի իր աշխատանքը և ունենա հնարավորություն ավելի շատ
մարդկանց հրավիրելու, ավելի շատ ծրագրեր և դասընթացներ լինեն, որպեսզի փառատոնը
չլինի միայն ցուցադրության վայր: Չնայած մենք այս տարի ունեցանք վարպետության դասեր
նաև կլոր սեղան «Կինը և Կինեմատոգրաֆիան» թեմայով, բայց կուզենայի, որ մեր ուսանողները
ստանան այնպիսի արդյունք, որը կնպաստի նրանց հետագա
ֆիլմերի ստեղծմանը:

-Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ կանայք ավելի քիչ են
ֆիլմեր նկարահանում:
-Կինը միշտ էլ համարվել է երկրորդ տեսակ, չի ունեցել իր իրավունքները: Ընդամենը 20-րդ
դարի սկզբին կանայք իրավունք ստացան մասնակցելու ընտրությունների, ստանալ կրթություն
և այլն: Կանայք, չունենալով հնարավորություն կրթվելու, չեն ունեցել հնարավորություն
նաև դրսևորվելու, բայց եղել են պատմության մեջ և՛ կին նկարչուհիներ, և՛ գրողներ, ովքեր
ժամանակին հայտնի են եղել հատկապես Անգլիայում, բայց դասագրքի մեջ իրենց անունները
կորում են: Նույնը՝ հայկական իրականությունում: Մենք նույնպես ունեցել ենք հայ կին գրողներ
19-րդ դարում, բայց իրենց անունները դուրս են մնացել ու այստեղ կա այդ քաղաքականությունը,
որտեղ կանանց անունները դուրս են մղվում և դրանով տղամարդիկ մի հսկայական
զանգված մրցակցությունից հանում են և իրենք իրար մեջ են մտնում մրցակցության մեջ :

-Կա՞ մի այնպիսի գիծ կամ ինչ-որ թեմա, որով
տարբերում ենք, որ ֆիլմի ռեժիսորը կին է :
- Դա բարդ խնդիր է: Մի գուցե կանայք ավելի նրբանկատ
են, բայց ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև գոյություն
ունի հասկացություն կանացի ոճ և տղամարդկային ոճ: Կինն
էլ կարող է տղամարդու ոճի մեջ աշխատել և հակառակը:
Դա իրականության հետ այքան էլ չի համընկնում:

-Ի՞նչ հնարավորություններ է տալիս փառատոնը
հայ կին ռեժիսորներին:
-Հայ կին ռեժիսորներին մեծ հնարավորություններ է տալիս,
բայց նրանք չեն օգտվում այդ հնարավորություննեից: Առաջին
հերթին տալիս է հնարավորություն ցուցադրելու իրենց
ֆիլմերը, մասնակցելու այդ գործնթացին, հանդիսատեսին
հանդիպելու, ծանոթանալու դրսից եկած մասնագետների
հետ: Լինում է, երբ մենք հրավիրում ենք որևէ փառատոնի
ներկայացուցչի և նա կարող է ընտրել ֆիլմեր ու տանել իր
փառատոնին ցուցադրելու: Ես գտնում եմ, որ ցանկացած
փառատոնի մասնակցելը միշտ նոր դուռ է բացում՝ նոր
շփումներ, ծանոթություններ, մտքերի փոխանակում, մեկ
ուրիշի աշխատանքի դիտում և այլն, որոնք շատ կարևոր են:

Հեղինե Ենոքյան
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Հորս վիշտը

Ամառ էր։ Իմ գյուղը, որի անվանումը
միստիկական էր, շոգ և արևի ողողվածության
նախանշաններով էր, բայց հայրս, ով
տարիքից շուտ սպիտակել էր, տխրադալուկ
նայում էր հեռուն: Հայրս այդ օրը աշնանային
էր։ Նա նստել էր հյուղակի դիմացի քարին՝
մի գեղեցիկ ընկուզենու տակ, որը իր
փարթամությամբ ինչ-որ կանացի հմայք էր
հաղորդում։ Չգիտես ինչու, միշտ նայելով
այդ ընկուզենուն, հիշում էի մորս։ Ահա նա՝
ծնկաչոք հատակն էր սրբում, մերթ-մերթ
դժգոհելով աշխարհից, իսկ երբեմն էլ, հիշելով
մի բարի մարդու, բարձրաձայն օրհնում էր։
Այդ ամենը իր գաղտնիությունն ուներ, ինչպես
հայ մարդու արժանապատվությունը։ Երբ
քրտնաթոր դաշտից վազելով տուն էի մտնում,
նկատում էի նրա մերկ ծնկները, որոնք ալ
կարմիր էին դառնում, երբ նա ճակատը
սրբելով բարձրանում էր։ Բարձրանում էր,
թեթևորեն ժպտում, և երևում էր պարանոցից
սահող իրականությունը, որն այնքա՜ն
գեղեցիկ էր: Ճիշտ է այն անգույն էր, գրեթե
ոչ նշմարելի, սակայն չէ՞ որ այն փաստում
էր մորս տանջալի աշխատանքները, ազնիվ
բարօրությունը, երկնային ճշմարտությունը։
Այդպիսի՜ն էր մայրս, ով անուն չուներ, բայց
ես նրան մայր էի կոչում, երբեմն էլ՝ նանի:
Վերջինս շատ էր հավանում։ Մայրս սրբում
էր քրտնաթոր դեմքս, իսկ ես շնչակտուր
շտապում էի ջրով լի կժի մոտ, որը նա
պատրաստի դրել էր սեղանին։ <<Ա՜խ, նանի
ջան...>>,- մտածում էի այն ժամանակ: Գիտեր,
որ դաշտերում էի, անգիր էր արել ամեն
մի շարժումս։ Երբեմն, երբ անարժանորեն
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բողոքում էի մորս, թե օրինակ՝ մածնաբրդոշը
կամ մեղրահացը սրտովս չէր, նա կվազեր
դաշտ, կթողներ իր գործերը և վերադարձին
ձեռքում կնկատեիր ավելուկ, եղինջ, փիփերթ։
Մայրս տխրորեն կժպտար և հայրենական
հրաշքները դնելով սեղանին կավելացներ.
<<Բալա՜ ջան, գնա մի քիչ ման արի...>>։
   
<<Ման գալուց>> հետո, երբ
վերադառնում էին (բոլորն են վերադառնում),
ամեն ինչ պատրաստ էր, բուրում էր
ավելուկի
հայրենական
արմատները,
փիփերթի
ծաղկավոր
հմայությունը,
ամեն ինչ մայրական ու քաղցր էր:
    Ա՜խ, նանի ջան, եթե միայն այն ժամանակ
հասկացած լինեի, թե որքան ես տանջվել ինձ
և բոլորի համար, թե որքան անգամ ես մաքրել
ճակատդ հերթական ծանր աշխատանքից
հետո, բույսերով դեղորայք պատրաստել և քսել
կարմրած ծնկներիդ, մի՞թե կհամարձակվեի
անկարգորեն դժգոհել և շնորհակալություն
չհայտնել, որ այդքան մայրական ես։
    Սակայն մոր խորհրդանիշը բարձր է, ի
տարբերություն հայրականի, որը լուռ էր, մունջ,
ինքն իր մեջ տապակվող, ինքն իր այրումով ու
մոլեգնությամբ հզոր, ինչպես լռակյաց լեռները։
    Իմ այս պատմությունը հենց նրա, այդ լուռ
ու մոլագար հայրական հոգու մասին է: Այն

մարմնի, որի մեջ ուժն ու իմաստությունը
հավասարազորվում
է
խելամտության:
Իմ պատմությունը հորս վշտի մասին
է, որը հուժկու է, բայց թուլացնող։
    Արևը դեռևս այրում էր, իսկ ես շտապում
էի եզները դաշտ տանել։ Նկատեցի հորս,
ով դեռ երեկ նույն դիրքով նստել էր քարին՝
ընկուզենու տակ և նայում էր հեռուն՝ երբեմն
ափով փակելով շողքը: Երկար նայում էր
հացահատիկին, որի մեջտեղում արահետն
էր (երբեմն այնտեղ պառկում էի, մորս տված
կաթը խմելով), ապա նայում էր լեռներին,
որոնք այնքան ամուր էին, այնքան հեռու էր
նրանց մոտիկությունը՝ խենթ, ծուռ, հզոր։
Հայրս վշտոտ էր այդ օրը։ Նա ծանրորեն,
իր հնամենի, պապենական սերնդից եկած
չիբուխից քաշելով ծուխը, դանդաղորեն,
կարծես մտածված օդ էր տարածում, եւ ոտքը
անօգնականորեն գցելով մյուս ոտքին՝ կծկվում
էր և հեռանում, թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ հոգեպես։
Նայում էր հեռուն, նայում էր այնպես, կարծես
հանդիպման վախճանին վերջ պետք է դրվեր,
կարծես հայրենական հեռուն մոռացվելու էր,
կորչելու էր, սակայն լեգենդ էր մնալու, ինչպես
առասպելաբանությունն ու ավանդույթը։
Հայրս հետևում էր արահետին, իսկ ես
շտապում էի եզները կրկին դաշտ տանելու։
Դաշտ գնալու համար ես պետք է անցնեի
արահետը, երկու-երեք կանաչ բլրակներով,
որտեղ երբեմն եզները շեղվելով կանգ էին
առնում, բառաչելով և բութ հայացքով,
երբեմն և գիտակցված նայում էին ինձ։
     Այսօր էլ անցա բլրակը, այսօր էլ անցա եզան
ճանապարհով։ Դաշտը պատված էր թարմ
խոտերով, որոնք երկարել էին և փորձում էին
հասնել երկնքին՝ <<հայկական երկնքին>>,
ինչպես երբեմն անվանում էր հայրս, երբ
վիշտը դեմքին (աչքերից էր նշմարվում)
հիշում էր պապիս խոսքերը, նրա անցած ուղին
(այո, հայրս էլ հայր ուներ ): Վերջինիս վիշտը
նույնպես մոգական էր, նույնպես լրացնում
էր հայի ճակատագիրը... Սերնդեսերունդ էր։
    Եզները պոկում էին թարմ խոտը, իսկ ես,
պառկելով նրանց ուտելիքի վրա, մոռացած,
որ այսօր էլ մորս դրած կաթը, հացն ու
պանիրը պետք է վերցնեի, փորձում եմ քնել
՝ ընկղմվելով խաղաղ երկնքում, որտեղ
ճերմակ ամպեր էին, բայց ոչ սպիտակ:

   Մի պահ արթնացա, եզները դեռևս արածում
էին, արևը մի փոքր անճառագայթ էր, և
հովիկը հաղորդում էր, որ իրիկուն է իջնելու։
   Մտքումս մորս պահած կաթն ու հացն էր:
Բերելու մտադրությամբ վառված եզներին
թողեցի և որքան երիտասարդական ուժ
ունեի վազեցի տուն։ Վազում էի առանց
կանգ
առնելու,
անցնելով
բլրակները,
որոնք տան ճանապարհը մոտեցնում էին:
Անցնելով
հացահատիկի
արահետով,
հեռվից նկատեցի հորս, ով ինձ տեսնելով
բարձրացավ քարից։ Երբ մոտեցա հյուղակին,
հայրս հանդիմանանքով ասաց. <<Տո, ա՛յ
տղա, եզներին ու՞ր թողեցիր>>: Ես, շունչս
տեղը բերելով, հայացքս ուղղեցի բաց
դռանը, որտեղից երևում էր դատարկության
անելանելիությունը,
պատասխանեցի.
<<Կաթն ու հացն եմ մոռացել>>,- և արագորեն
վազեցի տուն։ Հայրս նստեց քարին, իսկ ես
շտապեցի դաշտ, մի պահ շրջվեցի և նկատեցի
հորս այդ նույն հայացքը, այդ վշտոտ, ցամաք,
բայց և հոգում ամբարված և թրջված
հայացքը, որը գույություն ուներ դեռևս այն
ժամանակներից, երբ պապս մահացավ։
   Պապս վերջին աղոթքն էր կարդում։
Մարմինը փայտացած էր՝ ինքը դալուկ,
կիսաքուն վիճակում։ Երբեմն աչքերը բացում
էր, նայում ինձ և սկսում պատմել իր վերջին
պատմությունը, որը ինձ նոր հույս էր տալիս։
Այդպիսին է մարդը մեռնելուց առաջ: Մարդուն
ապրելու հույս է տալիս։ Երբ մահը մոտ է,
կյանքը այնքա՜ն քաղցր ու անուշ է դառնում,
ինչպես այդ օրերում մորս պատրաստած
մեղրը, որը պապս էր խնդրել վերջին համտեսի
համար։ Տան կրակը հանգչում էր, պապս էլ:
Նա դրանից ավելի դալուկ էր դառնում։ Հայրս
որոշեց արագորեն ցախ հավաքել: Մենք
գնացինք փայտ կոտրելու: Երբ վերադարձանք,
պապս արդեն մահացած էր, մայրս լուռ
արտասվում էր, իսկ հայրս վշտոտ դարձավ:

Հասմիկ Կարապետյան
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Աշխարհը մեր
աչքերով

Նվեր Հովհաննիսյան

Մանե Բաղդասարյան

Սերյոժա Պողոսյան

Արամ Ասատրյան

Մանե Բաղդասարյան

Մանե Բաղդասարյան

Արամ Ասատրյան
Աստղիկ Հախվերդյան

Բանաստեղծություններ
ՃՉԱՑՈՂ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆ

Արշակ Սեմիրջյան
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Երբ վերադառնաս արդեն ուշ կլինի,
Ինձ կփնտրես այնտեղ, որտեղ էլ
չկամ,
Ու խենթ հոգիդ դարձած աշնան սառը
քամի,
Գուցե ճչա ցավից, փնտրի հետքս
անգամ:
Կմտնես իմ սենյակ ու կզգաս մի
կարոտ,
Դաշնամուրի վրա թողած ցավի
հնչյուն,
Ու գետնին թավալվող թղթերում
մշուշոտ,
Կզգաս ինչպես էին տողերը իմ ճչում:
Անկյունում շպրտած շիշն էլ ինձ
բարեկամ,
Լոկ հետքեր է թողել կաթիլները ցավի,
Պահարանում դրված կյանքիս գիրքն
էլ անգամ,
Ժամանակի փոշուց լալով կխեղդվի:
Եվ կտեսնես նաև անկողինս խոնավ,
Նաև կնկատես հետքերն
արցունքների,
Որտեղ որ թողել եմ չմահացող մի
ցավ,
Որը խենթ ընկերն էր մեռնող
նոտաների:
Սենյակում կլսես ճչացող լռություն,
Մեռնող հնչյունների հառաչանքը
անգամ,
Ես թողել եմ միայն սիրո ատելություն,
Ինձ մի փնտրիր այնտեղ, որտեղ էլ
չկամ:

Թռչնի փետուր լինեի,
պոկվեի,
մնայի երկնքիդ մեջ:
***
Արմատից հանված, դաշտային,
մեռնո՜ղ, փոքրիկ ծաղիկներ`
սեղանիս վրա`
ջրով սափորում…
սովորեցրեք ինձ հրաժեշտի երգը
այդքան խաղաղ երգել:
***
Պատուհանիս տակ
շատախոս, փոքրի՛կ թռչուն,
այսօր այնքան պարզ եմ հասկանում
լեզուդ...
Չլինի՞ հանդիպել ես նրան,
ով լռում է վաղուց...
***
Քեզ ինձ կապողը
այնքան բարակել,
թել է դարձել,
որ վախենում եմ այսօր նայել այդքան
կեռ ու սուր լուսնին:
***
Թռչնի փետուր լինեի,
պոկվեի,
մնայի երկնքիդ մեջ:
***
Արմատից հանված, դաշտային,
մեռնո՜ղ, փոքրիկ ծաղիկներ`
սեղանիս վրա`
ջրով սափորում…
սովորեցրեք ինձ հրաժեշտի երգը
այդքան խաղաղ երգել:
***
Պատուհանիս տակ
շատախոս, փոքրի՛կ թռչուն,
այսօր այնքան պարզ եմ հասկանում

լեզուդ...
Չլինի՞ հանդիպել ես նրան,
ով լռում է վաղուց...
***
Քեզ ինձ կապողը
այնքան բարակել,
թել է դարձել,
որ վախենում եմ այսօր նայել այդքան
կեռ ու սուր լուսնին:
***
Հսկա լեռ էիր
ես` գագաթիդ փոքրիկ մի քար:
Մի քանի վարկյան դղրդացիր,
գլորվում եմ քանի դար է:
Վաղուց լուր չունեմ քեզանից:
Եվ այնքան հանգիստ ու խաղաղ եմ
ապրում
առանց ինձ:
***
Ահա նորից հանդիպեցինք
ես ու ամառը:
Եկած-չեկած սկսեց ծիծաղել…
…Կրկին անունդ թրջել էր բարձս:

Անի Ամսեյան
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