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Կինոթատրոն ուսանողական ամսագիրը մի հարթակ
է արվեստի Բուհում սովորող ուսանողների համար,
որտեղ կարող ես ազատ ստեղծագործել, հայտնել
դիրքորոշումդ այս կամ այն հարցի շուրջ, կիսել
ուրույն գաղափարներդ, թե՛ մասնագիտական և թե՛
առհասարակ քեզ հետաքրքրող թեմաների շուրջ: Ինչու
չէ, նաև ներկայացնել մի շարք արդիական խնդիրներ և
անպայման սպասել մի շարք լուծումների: Ամսագիրը
մեզ՝ ուսանողներիս, հնարավորություն է տալիս
կատարել մեր սկսնակ քայլերը, որոնք հետագայում
կարող են ամրապնդվել հենց ամսագրի շնորհիվ:
Արդեն երկու համար լույս տեսնելով ամսագիրը
սիրվեց և արժանացավ գովեստի՝ ԲՈՒՀ-ի
դասախոսների և ուսանողների կողմից:
Սիրով Ձեզ ենք ներկայացնում
ամսագրի 3-րդ համարը, որը
իրականություն դարձավ միայն
խմբակային աշխատանքի և
միասնության շնորհիվ:
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ԱՐՏԻՍՏԻ ԿԱՐՈՏԸ

Կան անուններ, որոնց կյանքը չի ավարտվում մահով…
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Արտիստ, ուսուցիչ, ղեկավար, ընկեր, հումանիստ, մեծ հայրենասեր… Բազում
վեհ կոչումներով կարող ենք բնութագրել այս Մեծ մարդուն՝ Սոս Սարգսյան
լեգենդին: Մարդ, ում սիրում, հարգում ու մեծարում են բոլոր նրանք, ովքեր գոնե
մեկ անգամ տեսել ու լսել են նրան, թե՛ իրական կյանքում, և թե՛ նրա կերտած
կերպարների միջոցով: Շատերի հիշողությունների մեջ նա այդպես էլ մնաց իր
կերտած կերպարներով, իսկ նրանք՝ այն երջանիկները, ովքեր բախտ ունեցան
անձամբ ճանաչել նրան, մի առանձնակի ջերմությամբ ու չմարող կարոտով են
հիշում արտիստին:
«Բացառիկ էր նա…», միաձայն պնդում են բոլորը, և բացառիկ էր ոչ միայն
որպես դերասան, այլ բացառիկ էր ամեն ինչում, ինչ անում էր: Նա չխաղաց երբեք,
այլ ապրեց իր բոլոր կերպարները:
«Իմ մեջ չափազանց շատ է հայությունը», -ասում էր նա, սակայն ոչ միայն ասում
էր, այլ ցույց էր տալիս իր ամեն մի գործով: «Ինչ որ մի ժամանակ մարդն ուզեց
ինքն իրեն ճանաչել ու հորինեց թատրոնը։ Բեմն ու թատրոնը ինձ համար մարդն
է, նրա էությունը, շարժումը, կյանքը: Մենք դերասան չենք, մենք զինվոր ենք ու մեր
զինվորությունը պիտի անենք»:
Որքանով որ կարողացա որսալ՝ լսելով և տեսնելով, որքանով փորձեցի
ճանաչել, իմ ընկալմամբ, Սոս Սարգսյանը մի կանթեղ էր, որ վառվեց արվեստում
և իր բոցով բազում կրակներ վառեց, գիտակցելով, որ բոցը հենց կրակի մահն է,
և չխնայեց ոչ մի կտոր իր կրակից, տվեց ու բաշխեց որքան կարող էր, վառեց ու
բորբոքեց, որ ինքը, իր կրակը, ողջ մնա ընդմիշտ, որ վառվի ու չմարի երբեք:
Մահվանից հետո էլ նա շարունակում է ապրել, քանզի աշխարհ եկավ մի
առաքելությամբ, և հեռացավ աշխարհից իր առաքելությունը կատարած, այն
էր՝ լուսավորություն տարածել արվեստում, իր փորձով կրթել ու դաստիարակել
սերունդներ, ովքեր պատվով, իրենց վարպետի նման՝ իսկական մարտիկի
պես են կրում այդ դժվարին, պատասխանատու և միաժամանակ պատվավոր
պարտականությունը:
Սոս Սարգսյանը հիմնեց համազգային թատրոնը, տվեց նրան շունչ և
կենդանություն, այն տուն դարձրեց իր ուսանողների համար, և կոչ արեց նրանց
արժանի տան տերեր լինել: Վարպետի խնդրանքը անպատասխան չմնաց,
նրանք քնքշորեն պահում են այդ ջերմ տանիքը, շարունակելով իրենց պապիկի,
ինչպես իրենք են սիրում նրան փաղաքշորեն դիմել, գործը և ավանդույթները: Ես
փորձեցի զրուցել նրանցից մի քանիսի հետ: Առաջին բանը որ նկատեցի, «Սոս
Արտաշեսիչը», կամ «պապիկը» ասելիս բալորի դեմքին մի հիացական ժպիտ էր
հայտնվում, իսկ աչքերի մեջ բորբոքվող կարոտ: Ավելորդ են դառնում բառերն այն
մասին, թե որքան են կարոտում և զգում նրա կարիքը:
Տաթև Ղազարյան՝ Սոս Սարգսյանի ուսանողուհին, Համազգային թատրոնի
դերասանուհի.
- Առաջին անգամ Սոս Սարգսյանին տեսա ընդունելության քննության
ժամանակ: Քննական տոմսում ինձ ընկել էր Դերենիկ Դեմիրճյան և Սոս
Սարգսյան: Եկավ պահը, որ պետք է պատասխանեմ, նստած էր ուղիղ իմ դիմաց:
Ասեցի Սոս Սարգսյան: Նայեց ինձ, ասաց. «Աղջիկ ջան, ես ինձ ճանաչում եմ, դու

Խորիկից խոսա»:
Շատ նուրբ էր դիտողություններ անելիս:
Փորձերի ժամանակ մեզ բարձրախոսով էր դիտողություններ անում ու միշտ
մոռանում էր անջատել, էդպես դնում էր սեղանին, դե բարձրախոսից աղմուկ էր
լսվում, բարկանում էր, ասում էր, - էս ով է փորձը խանգարում, - մենք էինք գլխի
ընկնում, ասում էինք, բայց մեկ է էլի մոռանում էր միշտ:
Արման Նավասարդյան՝ Սոս Սարգսյանի ուսանող, Համազգային թատրոնի
դերասան.
- Ամեն առիթով, երբ խոսք է գնում Սոս Արտաշեսիչի մասին, ես այս
քայռակն եմ մեջբերում, որովհետև կարծում եմ Թումանյանը էս հենց նրա համար
է գրել։
Ամեն անգամ Քո տվածից երբ մի բան ես Դու տանում,
Ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ի՛նչքան է դեռ մնում,
Զարմանում եմ, թե՝ ով Շռայլ, ի՛նչքան շատ ես տվել ինձ,
Ի՛նչքան շատ եմ դեռ Քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից:
Իրոք հանճարեղ մարդ է նա, նա ինձ համար և ուսուցիչ էր, և ընկեր, և հայր,
ամեն ինչ, շա՜տ բան եմ սովորել նրանից, շատ: Բնականաբար շատ եմ կարոտում
ու զգում նրա կարիքը:
Վարդան Մկրտչյան՝ Համազգային թատրոնի տնօրեն.
- Սոս Սարգսյանի մասին կարող ենք անվերջ խոսել, նա մեզ շատ բան է տվել
և մեզանից յուրաքանչյուրը վերցրել է նրանից իր չափով: Այն ինչ ես կարողացել եմ
վերցնել նրանից պահպանում եմ, փորձելով ավելի կատարելագործել վարպետիս
գաղափարները:
Իհարկե, զգում ենք նրա կարիքը, բայց ամենապատասխանատու պահերին
նա անկասկած մեր կողքին է լինում, ես զգում եմ նրա գերբնական ներկայությունը:
Այսքանից հետո ինձ այլևս ոչինչ չի մնում ավելացնելու, պարզ և հանճարեղ
այս մարդու մասին:
Արմինե Վարդանյան

Հարցազրույց

Ռ. Ջրբաշյանի հետ
Մեր զրուցակիցն է բեմադրիչ, Վանաձորի Հ. Աբելյանի
դրամ. Թատրոնի ղեկավար (1971-1972թթ), 1956-ից ԵԹԿՊԻ-ի
դասախոս, ԵԹԿՊԻ-ի ամբիոնի վարիչ (1984-1998թթ), ԵԹԿՊԻ-ի
պրոռեկտոր (1994-98թթ), Հայաստանի արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1985թ.), 1986թ-ից պրոֆեսոր, Հայաստանի
ժողովրդական արտիստ (2008թ) Ռաֆայել Ջրբաշյանը:
- Պարոն Ջրբաշյան, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե
ինչպե՞ս սկսվեց ձեր ստեղծագործական ուղին:
- Իմ սեղծագործական ուղին այնքան բարդ է եղել,
դժվարությունները, բացասական հարվածները շատ
էին: Ես դրանք պարզապես մի կողմ եմ դնում: Ծնվել եմ
Կիսլովոդսկում՝ 1923թ.-ին: Դպրոցում ամենալավ աշակերտը
չէի, բայց ամենալավ արտասանողն էի: Երբեմն լինում
էին ստեղծագործական օլիմպիադաներ, որոնց ես միշտ
մասնակցում ու մի բան վաստակում էի՝ գիրք, ֆոտոապարատ։
Այն ժամանակ ֆոտոապարատ քչերն ունեին: Հետո իմ մեջ պոեզիայի կարոտը միշտ ապրում էր,
ինձ փոթորկում էր: Գիշերները կարդում էի Լերմոնտով, Պուշկին, չնկատելով որ հարևանները
լսում էին, իսկ առավոտյան ասում. «Ты что Рафик, ты же артист, но почему ночью?»: Մի ժամանակ
մեր դասախոսներից մեկը մի պիես էր բեմադրում, ես այդպես էլ չհասկացա թե ինչ պիես էր: Ինձ
փոքրիկ կտոր էր տվել խաղալու, ես միայն գիտեի, որ պետք է ասեի «այս ինչ անուշ պատառ ա»:
Հետաքրքիրն այն է, որ դա նկատվեց, ասում էին, - ինչ լավն ա, - ասում էի, - ախր մեկ բառ եմ ասել:
Մեր ընտանիքը շատ մեծ դժվարություններ է ունեցել: 1934-35թ-ին հորս բանտարկեցին,
հենց այնպես: Դրանից հետո ամեն ինչ շատ բարդ դարձավ, մինչև իսկ հարց էր դրվում, որ ես
դպրոց չգնամ, բայց ես մերժեցի: Մի ընկերոջ հետ աշխատեցի մի քանի ամիս, ասում էին, - շատ
ճարպիկն ես, - բայց ընկերը չհանդուրժեց, մտածում էր դա իր պատվին վայել չի, բողոքեց ու մի
օր հեռացրեց ինձ, ասելով, որ երեխաներին չեն ընդունում աշխատանքի: Դրանից հետո դպրոց
գնացի, ավարտեցի: Ուզում էի գնալ մի քաղաք, որտեղ ինձ չէին ճանաչում, սակայն մայրս
ստիպեց գնալ այնտեղ՝ ուր բարեկամներ ունեինք: Գնացի Թիֆլիս և ընդունվեցի Ռուսաց լեզվի և
գրականության բանասիրական ինստիտուտ: Մի ուսուցիչ ինձ վրացերեն էր սովորեցնում: Պետք
է ասեմ, որ այնտեղ բավականին վատ, կեղտոտ ակցենտով էին արտասանում ռուսական բոլոր
տեսակի ստեղծագործությունները, որոնք ինձ հայտնի էին: Ես զզվում էի այդ դասերից, ակցենտը
շատ խեղդող էր: Երբեմն դասի չէի գնում: Թատրոն էի գնում: Մի օր Իսահակյանին հանդիպեցի
գրադարանում, բավական երիտասարդ էր: Հարցնում էի, թե ի՞նչ է անում, պատասխանում էր,նրբուհիներին եմ նայում:
Շատ գրքեր կային շուրջը, բայց նա պարզապես հմայվում էր։
- Ինչպիսի՞ն էին ձեր առաջին քայլերը Հայաստանում:
- Թիֆլիսում հայկական թատրոն կար, սակայն ամենը վերջացավ ու պատերազմ
սկսվեց: Արդեն պատերազմ է և ես ճամպրուկս ձեռքիս գնում եմ: Ճանապարհին մի տարեց կին
երկա~ր նայեց, երևի օրհնեց, բարի ճանապարհ ու բարի կյանք մաղթեց: Երևի դա էր, որ բոլոր
դժվարությունները հաղթահարեցի: Ես գնացի իմ ծննդավայրը, այնտեղից դժվար էր դուրս գալը,
բայց և այնպես եկա Երևան: Մտա աշխատանքի Երևանի Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի թատրոնում: Ես բավական լավ տիրապետեցի օպերային թատրոնի դրամատուրգիային,
շատ հետաքրքիր էր: Կային երգիչներ, ովքեր և արտիստ էին, սակայն կային ոմանք, ովքեր միայն
երգում էին ու արտիստականություն չկար: Հետաքրքիր բեմադրություններ էին լինում և ես
մասնակցություն էի ունենում:
- Ինչպե՞ս մուտք գործեցիք թատերական ինստիտուտ:
- Պատերազմն ավարտվել էր, ես մտածում էի`ուր գնամ: Օպերային թատրոնի դերասանները,
խոռի մենակատարները շատ անգամներ ասել էին, որ ցանկանում էին ծանոթացնել աղջկա
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հետ։ Ես ամաչում էի: Մի օր մեկն ասեց. «Давай познакомлю с моей сестрой»։ Ես էլ ասեցի. «Ну и
познакомьте»: Ծանոթացրին: Հարցրի, թե ինչո՞վ եք զբաղվում, պատասխանեց, որ սովորում է: Իսկ
այն հարցին, թե որտե՞ղ, պատասխանեց, - թատերական ինստիտուտում: Ո՞նց, գժվեցի տեղում:
Թատերական ինստիտուտ է բացվել՝ արդեն երկու ամիս, իսկ ես չգիտեմ: Վե՛րջ, թողեցի ամեն ինչ
և գնացի թատերական ինստիտուտ: Գնացի, Վավիկ Վարդանյանն էր հիմնադիրը, ասաց, - տղա
ջան ի՞նչ ես ուզում, - ասացի ընդունվել, - ասաց, - շատ ուշ է, եկող տարի կգաս, - ասացի, - չէ որ չէ,
պետք է ընդունվեմ: Գնում էի, մյուս օրը նորից գալիս, ասում էի, - չէ, պետք է ընդունվեմ: Հետո երևի
մտածեցին. «այս տղայի մեջ մի բան կա»։ Սկսեցին հարցաքննել։ Խոսեցի, պատմեցի, ասմունքեցի:
Եվ, ի՞նչ եք կարծում, ինձ ընդունեցին, երկու ամիս անց: Ու ես դարձա այդ ինստիտուտի ուսանող:
Բեմադրություններ արել եմ նաև Լենինականում, Կիրովականում և այլն: Բեմադրություններս շատ
էին` 70-ից ավել:
Ավարտելուց հետո շատ դժվար էր, աշխատանք չունեի, հետո ասեցին, որ Դաղստանի
համար մեր ինստիտուտը կադրեր է պատրաստում՝
դերասանական և ռեժիսորական: Ես մտածեցի, որ ռուսերեն
պետք է լինի, պետք կլինեմ։ Գնացի, առաջարկեցին։
Արա Սարգսյանն էր՝ մեծ արվեստագետ, ռեկտորն էր
այդ ինստիտուտի։ Ես այդ խմբում աշխատեցի 5 տարի։
Մեր աշխատանքները ինստիտուտում ցույց էինք տալիս,
որոնք մեծ գոհունակության էին արժանանում: Մոսկվայից
առաջարկություն եկավ բացել ռեժիսորական կուրս՝ տարբեր
ազգերի ուսանողներով։ Ուղարկեցին մեր ինստիտուտ, ես
ղեկավարեցի: Հետո հասկացա, որ պետք է հայկական կուրս
վերցնեի: Աշխատեցի նրանց հետ։ 10-ից 9 տարբեր ազգերի էին:
Նրանցից 5 հոգին իրենց երկրում համարվեցին պատմության մեջ
առաջին բարձրագույն կրթություն ստացած ռեժիսորներ: Հետո
Դաղստանում բացեցինք 1-ին ազգային թատրոնը: Այնուհետև
ինձ տվեցին հայկական կուրսեր, նոր հասկացա, թե ես որտեղ
եմ:
- Պարոն Ջրբաշյան, ԵԹԿՊԻ-ում դասավանդելով,
տարբերությունը զգու՞մ եք ներկայիս և առաջվա սերնդի միջև:
- Չեմ կարող ասել, որ համատարած է, բայց կան տղաներ և աղջիկներ, ովքեր մեծ սիրով
են սովորում և մեծ ջանքեր են ներդնում: Հիմա բոլոր իմ ուսանողները հայտնի դերասաններ
են, ռեժիսորներ՝ այստեղ և արտասահմանում: Վերջերս ուսանողներիցս մեկը զանգահարեց
Իտալիայից, ասելով, որ 5 դերասանի թեկնածուներից իրեն են ընտրել:
- Ի՞նչը կցանկանայիք փոխել ներկայիս ուսանողների մեջ:
- Հասկանալ, որ պետք է շատ լուրջ վերաբերվել իրենց գործին: Պետք է մեկտեղել
ստեղծագործականը տեսականի հետ: Տեսականը պետք է ուսումնասիրել: Առանց տեսականի չի
կարելի: Օրինակ ես, երբ հայկական կուրսում էի, գիտեի տեսական, գիտեի որ Ստանիսլավսկի կա`
«Работа актера над собой»: Մի աղջկա նստեցրեցի և առաջին գլուխը թարգմանեցի, նա գրեց: Հետո
հասկացա, որ 2-րդ գլուխը չպետք է թարգմանել, չնայած ես անցնում էի սիստեմը, նրանց զինում
էի: Հասկանու՞մ եք, դա զենք է, ամենադժվար պահին տեսական գիտելիքներն են փրկում և դրանք
դառնում են առիթ` ստեղծագործական ոլորտը մեծացնելու: Անցավ 50 տարի, բոլորն ասում էին, որ
այդ գիրքը պետք է թարգմանվի: Ես թարգմանեցի: Շատ լավ թարգմանություն ստացվեց, ես գոհ էի
իմ աշխատանքից, հետո թարգմանեցի Չեխով:
- Ի՞նչ երազանքներ եք ունեցել և որոնք են կատարվել։
- Երազանք ունեի, բայց ինձ խանգարեցին, չարեցի: Ցանկանում էի Շեքսպիր բեմադրել՝
«Վենետիկի վաճառականը» և այն էլ կրճատված: Ձևավորումը պետք է, որ լիներ մի մեծ ծառ, որի
մեջտեղից մի ծիլ է դուրս գալիս: Չթողեցին, պարզապես վատություն էր, դա ակնհայտ էր: Նրանք
գիտեին, որ պետք է լավ բեմադրություն դառնա: Իսկ հիմա մեկ գալիս է իհարկե տրամադրություն,
որ ես կարող եմ բեմադրել, մյուս կողմից մտածում եմ երևի չարժե: Իսկ ընդհանրապես ոչ մի
երազանք չի իրականացվել: Ինչ արվել է 5-6 գրքերը, իմ մեծ ջանքերով են արվել, սակայն դրանք
երազանքներ չէին, պարզապես աշխատանքի արդյունք: Ես պարզապես չէի կարող հանդուրժել
մնալ նույն մակարդակին:
Սերյոժա Պողոսյան
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Նորություններ
Օգոստոսի 17-22-ը քաղաք
Ծաղկաձորում ընթացավ «Բազե-2015»
համահայկական երիտասարդական հավաքը,
որին կապույտ ճակատում առանձին ջոկատով
մասնակցեցին նաև ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողները:
«Նորաձևություն» մրցույթի մեր մասնակից
Արմեն Սարգսյանը զբաղեցրեց 2-րդ տեղը,
Մեսրոպ Ծաղիկյանը հանդես գալով «Ազգային
խաղեր» մրցույթում` զբաղեցրեց 1-ին տեղը,
Լյուդվիգ Ավետիսյանը «Նկարչություն»
մրցույթում զբաղեցրեց 3-րդ տեղը, իսկ
«Վոլեյբոլ»-ի`2-րդ, Լիլիթ Հայրապետյանն
մասնակցելով «Պար»-ի մրցույթին զբաղեցրեց
1-ին տեղը:
ԵԹԿՊԻ-ի «Կինոարվեստ» մասնագիտությամբ
շրջանավարտ Ռազմիկ Գրիգորյանի «Քո բացական»
բանաստեղծական ժողովածուն «Պոեզիա անվանակարգ»ում արժանացել է Հայաստանի գրողների միության և
ՀՀ Պաշտպանության նախարարության 2015 թվականի
համատեղ մրցանակաբաշխության 3-րդ մրցանակին:

Սեպտեմբերի 1-ին նշվեց նաև ԵԹԿՊԻ-ի
պրոֆեսոր, վաստակաշատ մանկավարժ
Վահե Շահվերդյանի 70-ամյակը, ով ԵԹԿՊԻ-ի
ռեկտորի կողմից պարգևատրվեց «Պատվավոր
շրջանավարտ» մեդալով: Վերջինիս մեդալը
հանձնեց իր ուսուցիչը` Ռաֆայել Ջրբաշյանը:

Սեպտեմբերի 29-ին Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական
կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի ունեցավ ԵԹԿՊԻ-ի
պրոֆեսոր, վաստակաշատ մանկավարժ, ՀՀ ժողովրդական
արտիստ Ռաֆայել Ջրբաշյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված
հոբելյանական երեկոն, որին ներկա էին ՀՀ մշակույթի
փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը, Ժամանակակից արվեստի
վարչության պետ Արմենուհի Ղազարյանը, ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտոր
Դավիթ Մուրադյանը, ՀԹԳՄ նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը,
պատվարժան հյուրեր, ԵԹԿՊԻ-ի պրոռեկտորները,
դասախոսներ, ուսանողներ, թատերասերներ:
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Սեպտեմբերի 30-ին Երևանի
Հ. Թումանյանի անվան պետական
Տիկնիկային Թատրոնում տեղի
ունեցավ ԽՍՀՄ Վաստակավոր
Գործիչ,Կինոօպերատոր, ԵԹԿՊԻ-ի
Պրոֆեսոր Ռուդոլֆ Վաթինյանի
լուսանկարչական ցուցահանդեսը,
որին ներկա էին ԵԹԿՊԻ-ի
պրոֆեսորադասախոսական կազմը,
կինոգործիչներ, արվեստագետներ,
ուսանողներ:
Հոկտեմբերի 11-ին մայրաքաղաքի 2797րդ տարեդարձի առթիվ Երևանի քաղաքապետ
Տարոն Մարգարյանը մայրաքաղաքի
զարգացման գործում ներդրած ավանդի
համար Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով
է պարգևատրել ԵԹԿՊԻ-ի պրոֆեսոր, ՀՀ
ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր Հրաչյա
Գասպարյանին:

Ռուսաստանից վերադարձել են ԵԹԿՊԻ-ի
Հրաչյա Ղազարյանի ղեկավարությամբ ռեժիսորական
երրորդ կուրսի ուսանողներ Բաբկեն Գրիգորյանը
և Լիլիթ Բաղդասարյանը, ովքեր հրավիրվել էին
Շչուկինի անվան թատերական ինստիտուտում
ընթացող «ԱՐՄՄՈՆՈ-ԴԵԲՅՈՒՏ-2015» Ռեժիսուրայի
XIII միջազգային փառատոնին մասնակցելու:
Մասնակիցները տասնօրյա ժամկետում ընտրելով
դերասաններ, բեմադրեցին Ժան դը Լաֆոնտենի
առակներից որևէ մեկը: Մեր մասնակիցներից Բ.
Գրիգորյանը բեմադրելով «Աղվեսը և խաղողը» առակը,
մասսայական տեսարանների բեմադրության և
դերակատարման առումով համարվեց լավագույնը,
իսկ Լ. Բաղդասարյանը` իր «Ճարպիկ հարսնացուն»
բեմադրությամբ մրցանակի արժանացավ «Լավագույն
դերակատարում» անվանակարգում:
Լեհաստանից վերադարձել է ԵԹԿՊԻ-ի
Հրաչյա Ղազարյանի ղեկավարությամբ ռեժիսորական
երրորդ կուրսի ուսանողուհի Ռուզաննա Թունիևան,
ով հրավիրվել էր մասնակցելու «Վրոստյա» 49-րդ
մոնոներկայացումների միջազգային թատերական
փառատոնին, որտեղ հանդես գալով Ն. Գոգոլի
«Խելագարի հիշատակարանը» իր բեմադրությամբ,
արժանացել էր բուռն ընդունելության և մրցանակի:
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Հայ թատրոնի՝

«Եսը»

Հաճախ եմ լսել ինձ հետ սովորող ուսանողներից,
որ թատրոնը՝ իր ամբողջ առանձնահատկությամբ և
գաղափարաբանությամբ՝ (եթե կարելի է այդպես ասել) չունի իր
«Եսը», իր ինքնուրույնությունը, և իրենց հավաստիացմամբ ունի
միայն բեմ, որը ան«ես» է, դերասան՝ նմանապես, բեմադրիչ` ով
միայն թելադրում է, և դրամատուրգ` ով թելադրածն է գրում:
Սա աբսուրդ է, մի ցավալի և հոգևոր աբսուրդ, որը խոսում է
մտավոր մթության մասին՝ մարդը, որ գոյություն ունի, և միտքը,
որը պակասում է շատերիս մոտ: Եթե թատրոնը չունենար իր
«Եսը», ապա նա չէր կարող «թատրոն» կոչվել, եթե թատրոնի
ինքնուրույնությունը՝ իր բարձրության գագաթնակետին չհասներ,
ապա չէր լինի նաև հիմնական սկզբունքը, այն ժամանակաշրջանը՝
որը թատրոնի ժամանակաշրջանն է: Այդպիսին է նաև մարդը, երբ
կորցնում է ինքն իրեն, երբ չի ճանաչում իր միտքը, որն էլ փակում
է նաև հոգու անցքը: Այդպիսով նմանվում է կատարյալ չհասած
մի բերքի, որը աճել է թեք ու չորացած ծառից: Թատրոնը գեղեցիկ
է: Գեղեցիկ է, երբ զգում ես, որ բեմը՝ որը լի է դերասանների
հուզական պոռթկմամբ, վարագույրը ՝ որը ծափահարություններով
է փակվում և մթնոլորտը, որից ֆիզիկապես կարող ես փախչել,
բայց հոգեպես՝ երբեք։ Դա է, որ ընդգծում է թատրոնի գոյությունը,
իր «Եսը», որը նաև անպարտ է: Այո՛, այն անպարտ է, այն լի է,
այն միշտ կա, քանի դեռ կա դարաշրջանը, որից այն ժամանակ
կառչած ենք եղել: Սխալ է այն միտքը, երբ հավաստիացնում
են, թե թատրոնը փոխվում է ժամանակաշրջանի շնչով: Այս
միտքը, միգուցե և սխալ չէ, բայց եթե ժամանակշրջանը անկայուն
է, ապա թատրոն հասկացությունն էլ պետք է անկայուն մնա,
սակայն կա մի նրբություն ևս. թատրոնը երբեք հին և նոր չի
եղել: Մենք պատմության գրքերում կարդացել ենք, պատերազմի
վատ հետևանքների մասին, երբ պատերազմից բազմաթիվ
քաղաքներ են ավերվել, սակայն ոչ մի տեղ նշված չէ, որ թատրոնի
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արմատական ավերում էլ է եղել, միգուցե ճնշվածություն
եղել է, բայց կործանում` երբեք: Քանզի թատրոնը եղել է
մարդու մեջ, նա գոյատևել է, ծանրությամբ է տարել իր ծնումը:
Սկսած մ.թ.ա I հազ.-ից, երբ Տիգրան Մեծը Տիգրանակերտում
կառուցեց Սիրիայի հելլենսիտական ամֆիթատրոնի մի
շինություն, այնտեղ ևս՝ ինչպես հունական և հռոմեական
թատրոնում էր, ծեսեր էր անցկացվում նվիրված Գիսանե և
Անահիտ աստվածուհիներին: Ուրեմն, կարելի է ասել, որ
հայ թատրոնը դեռ մ.թ.ա. I հազ.-ից սկսած՝ իր պատմական
ուղին է տարել: Սակայն թևակոխելով միջնադար՝ 4-5 դ., երբ
քրիստոնեությունը, որպես պետական կրոն էր հռչակվել(301թ.),
կային բազմաթիվ հակազդեցություններ՝դեպի թատրոնը,
սակայն դա ժամանակավոր նախապայման էր, և թատրոնը
շարունկեց իր գոյատևումը, շարունակեց մագլցել դեպի գեղեցիկ
անսահմանությունը: Իսկ 19-րդ դարի վերջին և 20-ականների
սկզբին, թատրոնը մարմնավորեց կատարելություններ.
Պ.Ադամյան, Սիրանույշ, Հ.Աբելյան, Ա.Գուլակյան, Հասմիկ,
ավելի ուշ՝ Վ.Փափազյան, Հ.Ներսիսյան, Վ.Վաղարշյան և
ուրիշներ: Այս ամենը փաստում է, որ հայկական թատրոնը եղել
է պատմական, սերվել է պատմությունից, իր հետ թողնելով
հայի ոգու արժեքը, և պահպանել ու զարգացրել է հայ թատրոնի
«Եսը»: Թատրոնի գեղագիտությունը անմահանում է այն
ժամանակ, երբ հանդիսատեսը տնօրինում է թատրոնի հոգին:
Հասմիկ Կարապետյան
Գրական Ստեղծագործություն I կուրս
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Ֆրանց Կաֆկա
Էսթետիկական կոնցեպցիայով հագեցած ստեղծագործությունն ավարտ չունի:
Բոլոր հանճարեղ ստեղծագործությունների ավարտը մի նոր սկիզբ է`տիեզերական ու
վիթխարի նշանակությամբ զգացողությունների, մտքերի, գաղափարների սկիզբ: Այս
գաղտնիքը կռահել էր Պրահայում ապրող հրեա ընտանիքի զավակ Ֆրանց Կաֆկան:
Կաֆկայի հանճարը սկիզբ դրեց այն բազմակետին, որն եկավ հերքելու ավարտը և
հաստատելու անվերջի սկիզբը:
Կաֆկայի ստեղծագործության ոչ ավարտուն լինելու փաստը նախևառաջ
կառուցվածքի խնդիր է: Մաքս Բրոդի ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ
դարձավ, որ «Ամերիկա»(1911-1914), «Դատավարություն»(1914-1915), «Դղյակը»(1922)
վեպերը ուղղակիորեն անավարտ են մնացել: Եվ միայն Մաքս Բրոդի շնորհիվ Կաֆկայի
ստեղծագործության ֆրագմենտներն ու մասերը պահպանվեցին ու հնարավորին
չափ ամբողջական տեսքի բերվեցին: Բայց մյուս կողմից էլ կառուցվածքային այս
մոտեցումը բերում է բովանդակությանը վերաբերող խնդիր: Եվ հարց է ծագում`արդյո՞ք
այդ ստեղծագործությունները անավարտ են մնացել այդ բազմակետի կախարդանքն
արտահայտելու համար միայն:
Ըստ Մաքս Բրոդի`կաֆկայագետները տեղափոխում են Կաֆկային
էսթետիկական դաշտից կրոնական կամ փիլիսոփայական դաշտ: Նույնիսկ Ալբեր
Կամյուն Կաֆկային դիտում է նախևառաջ որպես փիլիսոփա: Եվ մինչ օրս էլ այս
խնդիրը կարևորագույնն է կաֆկայագիտության մեջ`Կաֆկային դիտել փիլիսոփայի,
կրոնական մտածողի թե արվեստագետի տեսանկյունից: Կաֆկան նախևառաջ
արվեստագետ է ` գրականություն բերած էսթետիկական նոր հայացք և բացարձակ
նոր մոտեցում: Եվ դրա շնորհիվ էլ գրականագետները նրան դասում են հերթական
«իզմ»- երին պատկանող հեղինակների շարքին: Դրանցից մեկը օրինակ մոդեռնիզմն
է: Իսկ երբեմն էլ Կաֆկային անվանում են ֆրեյդիստական ուսմունքի ջատագով:
Վլադիմիր Նաբոկովն իր «Կերպարանափոխություն» ուսումնասիրության մեջ գրում է,
որ Կաֆկան քննադատաբար էր մոտենում ֆրեյդիստական ուսմունքին` այն անվանելով
«անօգնական սխալ»: Բնականաբար ստեղծագործողի աշխարհում նախևառաջ
տեղ են գտնում սեփական կենսափորձը, հիշողությունները, զգացողությունները:
Եվ այս առանձնահատկությունը առավել քան բնորոշ է Կաֆկային: Բայց նրա
ստեղծագործությունը ընկալել ու վերլուծել միմիայն ֆրեյդիստական ուսմունքով,
սխալ է: «Կերպարանափոխություն»-ը այս կարծրատիպի զոհն է դարձել: Այն փորձում
են վերլուծել ֆրեյդիզմով` կապելով ծանր մանկության ու հոր հետ ունեցած լուրջ
բախումների հետ:
«Կերպարանափոխության» և «Դատավարության» մեջ հետաքրքիր
ընդհանրական մոտիվ կա. Յոզեֆն ու Զամզան իրենց աբսուրդային ճակատագրին
հաղորդակից են դառնում սենյակում` բոլորից առանձին: Յոզեֆը բացում է դուռը
և ձերբակալվում, իսկ Զամզան բացում է աչքերը և տեսնում, որ միջատ է դարձել:
Կերպարանափոխվելով`Զամզան պահպանում է կենցաղային-առօրեական
ընկալումները, մարդկային գիտակցությունը: Եվ այդ մետամորֆոզի շնորհիվ ավելի
հստակ են ուրվագծվում Զամզայի ու իր ընտանիքի հարաբերությունները: Պատահական
չէ Կաֆկայի` վերջին տողերում Զամզայի քրոջ արտաքին նկարագրի մասին ակնարկը.
«…երբ տեղ հասնելուն պես առաջինը բարձրացավ տեղից ու ձգեց իր ջահել մարմինը»:
Մետամորֆոզի թեման պատկերված է նաև «Կամուրջ» պատմվածքում. «Ես սառն էի
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ու ամուր, ես կամուրջ էի, ես անդունդի եզրին էի գտնվում»: Թվում է, թե ներքին պարզ,
մարդկային զգացողությունը մարդուն աբսուրդային, աներևակայելի տեսք է տալիս:
Ինքնամփոփ կյանքով ապրող Զամզան իրեն զգում է ոչնչություն, վերածվում միջատի:
Եվ այլևս հետաքրքիր չէ մարդկային գիտակցությամբ այդ միջատի գոյությունը:
Կաֆկայի բոլոր վեպերում բախումը արտաքին աշխարհի հետ է, որից բոլոր
հերոսները պարտություն են կրում: Բայց սա ամենևին էլ Նիցշեի քննադատած
պեսսիմիզմի և դրան հետևող
նիհիլիզմի «արդար» պատասխանը
չէ, որով աշխարհը արձագանքում
է: Կաֆկայի և ոչ մի հերոս չի
տառապում պեսսիմիստական
կամ նիհիլիստական
աշխարհընկալումով: Նրանք
պայքարում են, որի համար էլ
դատապարտված են: Բոլոր
հերոսները`Կարլ Ռոսմանը, Յոզեֆ
Կ-ն, ելքեր փնտրելու մոլուցքով
են տարված, քանի որ աշխարհը
իրենց չի ներկայանում որպես
փակուղի: Թ.Ադորնոն ասում է, որ
«Դատավարություն» և «Դղյակը»
վեպերի հերոսները մեղավոր
են ոչ թե այն պատճառով, որ
հանցանք են գործել, այլ մեղավոր
են, որովհետև պայքարում են
հանդուրժողականության համար:
Կաֆկայի տեսարանները
պարզապես ֆանտաստիկ ուժ ունեն,
որոնք հիշեցնում են ֆրանսիացի
պոետ Լոտրեամոնի «անձրևանոցի և կարի մեքենայի հանդիպման» մասին միտքը:
Այս պարադոքսով է ամփոփված Ռոսմանի և Բրունելդայի հանդիպման տեսարանը
(այս գեր կնոջ գրոտեսկային կերպարը տեսնում ենք Ֆելլինիի մի շարք ֆիլմերում),
Ռոսմանի և Ռոբինզոնի ու Դելամարշի դեպի Բատտերֆորդ ուղևորվելու տեսարանը
(երբ առանց որևէ պատճառի հետևում է այդ երկու անծանոթներին ու հետագայում
դառնում նրանց արարքների զոհը),Կլամմին դիտանցքից հետևելու տեսարանը, Կ-ի
և Ֆրիդայի էրոտիկ տեսարանը (երբ նկարագրվում է այն կեղտն ու գարեջրափոսերը,
որտեղ նրանք պառկած են մնում երկար ժամանակ, իսկ հետո Կ-ի մոլորությունն ու այդ
հրապույրներից ազատվելու ցանկությունը`«օտար մի տեղ, ուր նույնիսկ օդը հարազատ
վայրերի օդի բաղադրությունը չունի, ուր մարդ կարող է խեղդվել օտարությունից, և որի
անիմաստ հրապույրներին տրվելով `թերևս ուրիշ ոչինչ չի կարող անել, քան առաջ
գնալ, ավելի խճճվել»):
Պետք է քաջություն ունենալ աբսուրդն ու հույսը իրար կապելու և հավերժական
փոխկապակցման մեջ դնելու համար: Գրականության մեջ այդ հերոսը Ֆրանց Կաֆկան
է:
Յոլչյան Մարգարիտա
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ԵՊՏԹ-ը 80 տարեկան է
Աշխատանքի հանդեպ պրոֆեսիոնալ մոտեցման,
տիկնիկային արվեստի, ստեղծագործող մարդու
բարդությունների, ժամանակակից երեխաների և Ռուբեն
Բաբայանի նվիրական երազանքի մասին։
Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական
տիկնիկային թատրոնը հիմնադրվել է 1935 թ.-ին մի
խումբ ջանասերների կողմից։ Թատրոնին կից գործում է
հիմնադիր Պ. Բորոյանի անունը կրող, Հայաստանում
միակ թատերական տիկնիկի թանգարանը: 1998
թ.-ից թատրոնի տնօրենն է Հայաստանի արվեստի
վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Ռուբեն Բաբայանը:
		
Ռուբեն Բաբայանի կարծիքով թատրոնը պետք է
միշտ համահունչ լինի ժամանակի հետ, քանի որ
ժամանակը փոփոխական է։ Կան իհարկե թատրոններ,
որոնք տանում են իրենց հետ որոշակի ավանդույթներ, սակայն նա դրանց կողմնակիցը
չէ։ Ավանդույթներով ապրող թատրոնը մեռած թատրոն է։ Նա կողմնակից է կենդանի
և փոփոխվող թատրոնին։ Ավանդույթը կարող է լինել մեկը՝ աշխատանքի հանդեպ
պրոֆեսիոնալ մոտեցումը և միշտ ժամանակակից լինելը։
Ռուբեն Բաբայանը չի սիրում անդրադառնալ
այն ներկայացումներին, որոնք բեմադրել է, քանի
որ միանգամից կորցնում է հետաքրքրությունը այդ
ներկայացումների հանդեպ։ «Կարծում եմ, երբ ռեժիսորը
բեմադրում է որևիցե մի գործ,- ասում է Բաբայանը,նա հետո հանձնում է այդ գործը դերասաններին։ Եվ
այդքան էլ իրավունք չունի խառնվել հետագա կյանքին,
մոտավորապես այնպես, ինչպես ծնողը իրավունք չունի
խառնվել երեխայի կյանքին։ Կատարում է որոշակի
պարտականություն ինչ-որ ժամանակի ընթացքում, և
ինչքան լավ ես կատարում քո պարտականությունները,
այնքան ապագայում դա կզգացվի, բայց մշտապես վերահսկել, նաև փորձել մտցնել
որոշակի փոփոխություններ, դա իմ համար անհետաքրքիր գործ է»։
Տիկնիկային արվեստը թատերական արվեստի ձևերից մեկն է, ինչպես բալետը,
օպերան, մնջախաղը և այն չունի տարիքային սահմանափակումներ
ու հատուկ թիրախային լսարան։ Այնուամենայնիվ, Ռ. Բաբայանը տիկնիկային
ներկայացումները շատ է կարևորում երեխաների համար։ «Տիկնիկային թատրոնը
ձևավորում է ազատ մտածող անհատ, որովհետև այն պայմանականության
ազատությունը, որը կա տիկնիկային թատրոնում բնորոշ է նաև տիկնիկային արվեստին։
Եվ եթե երեխաները անցնում են իրենց առաջին այսպես ասած «դարբնոցը» տիկնիկային
արվեստով, նրանք նախ դա շատ լավ են ընդունում, որովհետև բոլոր երեխաները ի ծնե
ազատ են մտածում, հետո են այսպես ասած ենթարկվում որոշակի կաղապարների և
ինչքան երկար տևի այդ պրոցեսը, այդքան մեծ է հնարավորությունը, որ նրանք կլինեն
ազատ մարդիկ։ Ոչ մի երկիր չի կարող լինել ազատ, եթե նրա քաղաքացիները ազատ չեն:
Իսկ ազատությունը առաջին հերթին մտածողության հարց է»։
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Ռ. Բաբայանը կարծում է, որ ստեղծագործող մարդու համար
ամենաբարդը դիմադրելն է այն ներքին վտանգներին,
որոնք կան։ Նախանձը, դժգոհությունը, հոգնածությունը,
մեծամտությունը երևույթներ են, որ կան յուրաքանչյուրի մեջ։
Եվ եթե մարդիկ չպայքարեն այդ ամենի դեմ, նրանք շուտ
կսկսեն դադարել ստեղծագործելուց։
Շատերի կարծիքով ժամանակակից երեխաներին դժվար է
ներգրավել հեքիաթի աշխարհ, սակայն Ռ. Բաբայնը այդպես
չի կարծում։ «Յուրաքանչյուր հաջողված ներկայացման
խնդիրը ինտերակտիվ վիճակն է։ 100 տոկոսանոց
ներկայացում դառնում է այն ժամանակ, երբ հանդիսատեսը
միանում է այդ ստեղծագործական պրոցեսին, երբ սկսում է
խաղալ նաև հանդիսականի երևակայությունը, երբ որ
նա դադարում է լինել ոչ սպառող, այլ դառնում է քեզ հետ համահեղինակ։ Պետք
է պարզապես չդժգոհել տեխնիկայի զարգացումներից և փորձել գտնել սեփական
ոլորտում այն տեղը, առավելությունները, որ դու ունես։ Մեր ամենամեծ առավելությունը
կենդանի շփումն է, մեր մոտ հանդիսականը սպառող
չէ, այլ ստեղծագործող է»։ Այսպես է նկարագրում
ժամանակակից հանդիսականին Ռ. Բաբայնը։
Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական
տնօրենի երազանքն է, որ թատրոնը միշտ մնա
երիտասարդ, անկախ տարիքից այն մարդկանց,
ովքեր աշխատում են թատրոնում։ Թատրոնում
իրավունք չունեն աշխատել անգամ ծեր մարդիկ։
Դա սպանիչ է թատրոնի համար։ Ռուբեն Բաբայանի
համոզմամբ մնացած բոլոր հարցերը լուծվում են։
Ստելլա Տեր-Հակոբյան
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ԵՎ

Կա
Երազանք...

*
Գնալիս
մի անձրևող ամպ, դրեց ափերիս մեջ...
Չասաց,
Քանի՞ գարուն պիտի ծաղկեմ, որ
գա...
*
Երեկ եկար
Ու այսօր այնպես սիրեցի աշունը,
Որ չգիտեմ գարնան աչքերին ոնց եմ նայելու:
*
Ներկոտ մատներդ տեսա...
Ու էլ իմաստ չուներ հարցնելը.
-էսօրվա գժվելու ծիածանը տեսա՞ր
*
Դժվար է
արթնանալուց հետո հաշտվել բացված օրվա հետ,
Երբ երազում ուր որ է մեջքս կգրկեիր
*
Ցրտում է.
Շուտով քո սիրելի բացօթյա սրճարանը կփակեն:
Ամեն օր քեզ այնտեղ փնտրելու աշխատանքից արձակուրդ կգնամ:
Ձանձրույթը հաղթահարելու մասին պիտի մտածենք...
մինչև գարուն.
դու` զրկված սուրճից,
ես` շնչառությունից...
*
Քաղաքը լվացող վերջին անձրևն ու ես
անծանոթներ էինք րոպեներ առաջ...
Նրան պատմեցի բոլոր գաղտնիքներս...
Հոսեց...
Եվ հիմա վախ ունեմ.
հանկարծ խաբարբզիկ դուրս չգա,
Թե քեզ հանդիպի
*
Արդեն ամիսներ
կոկորդիս խեղդող արցունքը դու էիր,
հիմա, երբ շուրթիս ես հայտնվել,
համիցդ չեմ կշտանում:
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Բարակ շապիկով, անձրևի հեղեղի տակ մնացի...
Մինչև վերջին ոսկորս ցրտից սրթսրթաց.
Եղանակի տեսությունը հայտնողին ՝մեղադրելն անիմաստ է ,
Ի՞նչ իմանար, որ գնալու ես...
*
Եվ կա երազանք,
Բռնել հետագիծդ
Լապտերներից կաթացող լույսերի փողոցում,
Մշուշել աշխարհը, ուրվագծիդ շուրջ....
Եվ քայլել այնքան, մինչև աշխարհը հոգնի ապրելուց,
Հանգի…
.
Մինչև վերջին օրը....
Եվ, երբ ոտնահետքիդ հանդիպեմ,
պիտի անձրևեմ մեջն այնքան,
որ օվկիանոսները նախանձից մեռնեն...
Կա երազանք ամպ լինելու:
*
Ուզեցիր այնքան արև լինել,
Որ սառույցը ջուր դառնա
Մոխիր դարձար...
*
Ինչքան ուժ ունեմ աղմկում եմ, որ ապրի օրը,
Հետո կարոտում եմ ինձ
և վազում եմ լռության տունս...
Ինձ դիմավորում եմ լուռ ճիչով,
որ անունդ է
Միակ տեղը որտեղ ես դեռ ապրում եմ ,
Երբ մեռնում է օրը
*
Դու գալիս ես
գալիս ես
գալիս ես
ու ոտնաձայնիդ հետ այն աղունիկն եմ դառնում,
որ ձեռքիդ պատառը կտցին
երջանկությունից ճախրեց:
Անի Ամսեյան
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«Ուսանողն ինքը պետք է իր համար
բազմազբաղ ու hետաքրքիր առօրյա ստեղծի»
Այս համարի “Հարցազրույց” խորագրի հյուրն է ԵԹԿՊԻ-ի թատրոնի
պատմության դասախոս, թատերագետ. գրող Անուշ Ասլիբեկյանը:Ա.
Ասլիբեկյանը հիմնել է Թատերական ինստիտուտի առաջին
ուսանողական թերթը` «Արվեստը», որի շուրջ որոշեցինք զրուցել
վերջինիս հետ:
Տիկին Ասլիբեկյան, այսօր ուզում եմ վերադառնանք անցյալ,
լուսավոր մի ժամանակահատված՝ Ձեր ուսանողական տարիներ:
Ձեր նախաձեռնությամբ 2001 թվականին ստեղծվեց և լույս տեսավ
«Արվեստ» ուսանողական ամսագիրը: Թատերական ինստիտուտի
թատերագիտական բաժնում ուսանելով՝ միաժամանակ ստանձնեցիք
նաև գլխավոր խմբագրի պաշտոնը: Հետաքրքիր է, ինչպե՞ս ծնվեց
ամսագիր ստեղծելու գաղափարը:
Առհասարակ իմ ուսանելու տարիներին մենք շատ բուռն ուսանողական կյանքով էինք ապրում:
Կարծում եմ` ուսանողն ինքը պետք է իր համար ստեղծի այդ հետաքրքրությունը, ոչ թե սպասի, որ որևէ
մեկն իր համար կանի դա: Իհարկե, առաջին նախապայմաններից մեկն ուսանողական խորհուրդն էր,
որն ապահովում էր մեր ուսումնառության այդ բազմազբաղ ընթացքը: Այդ ժամանակ Էմին Թորոսյանն
էր ուսխորհրդի նախագահը: Տարբեր կուրսերից հավաքված ակտիվ ուսանողներով ձևավորվեց
ուսանողական խորհրդի այն գործուն կորիզը, որը ոչ միայն չէր բավարարվում ինստիտուտում տեղի
ունեցող ներքին կյանքով, այլև հետաքրքրվում էինք միջբուհական միջոցառումներով: Այս տարիների
բուռն ուսանողական կյանքը վավերացնելու, լրացնելու անհրաժեշտություն է դառնում ուսումնական
մամուլ ունենալը, որն ընդունված պրակտիկա էր առհասարակ բոլոր բուհերում:
Դեռևս առաջին կուրսից սկսել էի տպագրվել հանրապետական մամուլում և ունեի որոշակի փորձ,
գումարած իհարկե, լեզվի իմացություն, հետաքրքրվածություն և սեր մասնագիտության նկատմամբ:
Թատերագիտական տարբեր կուրսերի մի քանի ուսանողներով հիմնադրեցինք թերթը: Նախնական
աշխատանքների ընթացքում ինքնաբերաբար ստանձնեցի խմբագրի պարտականությունը: Այդ
ժամանակ ռեկտորը՝ Սոս Սարգսյանը, պրոռեկտորը՝ Հրաչյա Գասպարյանը: Եվ ահա հերթական անգամ
«անհանգստացնող պլանով» մտանք իրենց մոտ, հայտնեցինք, որ ուզում ենք հիմնել ուսանողական
թերթ, անունը նույնպես որոշել էինք`«Արվեստ», արդեն ունեինք լրագրողական կազմ: Ես հիշում եմ
այն երջանկությունը և ոգևորությունը, որ կար Սոս Սարգսյանի դեմքին, հիշում եմ, թե ինչպես Կիմ
Արզումանյանը, Հրաչյա Վահագնիչը, Լաուրա Գուրգենովնան, Նարինե Սեյրանովնան և մյուսները բոլորբոլոր հնարավոր և անհնար ռեսուրսները մեզ տրամադրեցին, որպեսզի մենք իրականություն դարձնենք
մեր մտահաղացումը:
Կարճ ժամանակահատվածում, չունենալով գումար, խմբագրական սենյակ, հիմնեցինք «Արվեստը»,
որտեղ որոշեցինք լուսաբանել մեր ուսումնական կյանքը, բուհական ուսումնառության ընթացքը:
Թերթի շնորհիվ շատ ուսանողական խնդիրներ իսկապես իրենց լուծումները ստացան: Մեծ տեղ էր
հատկացված թատերախոսականներին: Ներկայացնում էինք նաև բուհում ստեղծագործող ուսանողների
ստեղծագործություններ, անդրադառնում էինք մեր դասախոսների հոբելյաններին, թատերական
պրեմիերաներին, ունեինք բազմաթիվ խորագրեր:
Վախ, անհանգստություն կա՞ր՝ մինչ լույս կտեսներ առաջին համարը:
Միաժամանակ թե՛ վախ, թե՛ անհանգստություն, և՛ թե մեծ ոգևորություն կար, քանի որ առաջին
համարից էր կախված հետագա ընթացքը: Եվ հատկապես առաջին համարի հանդեպ ղեկավարության
արձագանքն էր մեզ անհանգստացնում, նրանց պետք էր ապացուցել մեր գաղափարի անհրաժեշտ
լինելը և հետո նաև ուսանողներին: Շատ հանդիսավոր գինեձոն կազմակերպեցինք Սոս Արտաշեսովիչի
աշխատասենյակում: Հավաքվել էին բուհի ղեկավարները, դասախոսները, ովքեր մեզ օգնել էին, նաև
ուսխորհրդի նախաձեռնող կազմը: Առաջին համարը լույս էր տեսել սահմանափակ քանակությամբ: Ես
հատկապես այդ համարի իմ օրինակն եմ պահում փայփայանքով, որովհետև վրան Սոս Սարգսյանի
բարեմաղթանքը և մակագրությունը կա: Նրանց ոգևորիչ գոհունակությունը մղեց մեզ առաջ շարժվել և
ուսանողական թերթի լույս ընծայումն իրականություն դարձնել մեր ուսումնառության ողջ ընթացքում:

շատ կլինեն, վստահ եմ: Կարո՞ղ եք այս պահին հիշել հետաքրքիր դեպք, որը պատահել է ամսագրի
տպագրման ժամանակ:
Երկարատև, աշխատատար փուլ էր դիզայների հետ աշխատանքը,դասերից հետո մնում էինք մինչև
ուշ ժամ, շապիկի դիզայնն էինք որոշում, ընտրում տառատեսակներն ու լուսանկարները: Այնուհետև
անհամբերությամբ սպասում էինք, թե տպարանից ինչ տեսքով դուրս կգար համարը, որովհետև ամեն
անգամ, որպես կանոն, մենք մի բան էինք ստանում, իսկ տպագրատնից դուրս էր գալիս ամբողջովին
այլ տեսքով: Տպավորիչ հարցազրույցներից կնշեմ Սոս Սարգսյանի, Արմեն Ջիգարխանյանի հետ
հարցազրույցները, որոնք վերցնելու պատիվը ունեցա, ինձ համար բացահայտեցի ոչ միայն նրանց բարձր
պրոֆեսիոնալիմն, այլև մարդկային ջերմ ու անմիջական տեսակները: Մի զավեշտալի դեպք հիշեցի,
ուսանողներից մեկն իր բանաստեղծությունների տրցակն էր հանձնել մեզ, նշված օրը խմբագրական
խորհրդով հավաքված նայում էին հանձնված նյութերը, քննարկում, և ահա հասանք նաև այս նյութին,
բանաստեղծությունները կարդում և ամեն տողի հետ ապշում ենք` որքան տաղանդավոր է, հետզհետե
սկսեցինք հասկանալ, որ ծանոթ տողեր են և հանկարծ հայտնաբերեցինք, որ Համո Սահյանի
բանաստեղծություններն են: Ծիծաղը և զայրույթը զուգակցվել էին: Եվ այդպես էլ չհասկացանք` դա
փորձությու՞ն էր, ծուղա՞կ, թե ուսանողական անբարեխճություն:
Աչքի եք ընկել բավական համարձակ հոդվածներով: Որպես ուսանող չե՞ք արժանացել
քննադատությունների։
Այդպես են կայանում իբրև թատերագետ. թե’ քննարկումներ էին լինում, թե’ կարծիքների փոխանակում,
թե խորհուրդներ ավագների կողմից: Մեր մասնագիտությունը՝ թատերագիտությունը, տալիս
է համարձակ լինելու իրավունք: Ուսանողական թերթը հենց այն հարթակն էր, որը մեզ օգնեց
համարձակվել, ինչու ոչ` սխալվել, նաև ճշտել մեր տեսական գիտելիքները պրակտիկ հարթակում և
ինքնահաստատվել: Համենայն դեպս, արդեն ուսանողական տարիներից մեր խոսքը կշիռ ձեռք բերեց,
սկսեցին հաշվի նստել մեր մասնագիտական կարծիքների հետ:
Իսկ Ձեր ուսանողական տարիների հոդվածներից կարո՞ղ եք հիշել բուռն քննարկումների արժանացած
և լայն ճանաչում ստացած, ինչ-որ տեղ սկանդալային հոդված:
Մոռանալ հնարավոր չէ, Սունդուկյանի անվան թատրոնում դիտել էի Կարինե Խոդիկյանի «Կինը
անձրևից հետո» ներկայացումը: Ներկայացումն ինձ դուր չէր եկել և ես ունեի իմ հիմնավորումները:
Որոշեցի գրել թատերախոսական, այն տպագրեցինք «Արվեստի» առաջիկա համարում: Թեև ընդամենը
իննսունինը օրինակով էր համարը լույս տեսնում, բայց այն արագորեն տարածվեց և հասավ նաև
բեմադրիչին, պիեսի հեղինակին և մյուսներին: Առաջին անգամ սկզբից մինչև վերջ քննադատական
հոդված գրելու այս փորձս երևի ճակատագրական դարձավ ինձ համար: Ինձ զանգահարեց Կարինե
Խոդիկյանը և ծանոթանալու ցանկություն հայտնեց: Սրճարանում, մի գավաթ սուրճի շուրջ բավական
երկար զրուցեցինք, «կռվեցինք», հաշտվեցինք, ընկերացանք: Պրոցեսը սկսվել էր, և դա ինձ շատ էր
գրավում: Ամբողջ թատերական ինստիտուտում խոսում էին այս թատերախոսականից, այս աղմուկի
արդյուքնում շատերը գնացին և դիտեցին ներկայացումը: Այս և մի քանի այլ հոդվածներ ուսանողիս
թատերագետի համբավ բերեցին:
Ե՞րբ և ինչու՞ ավարտվեց «Արվեստի» կյանքը:
Երբ որ դու այլևս ուսանող չես, տրամաբանական է, որ այդ պրոցեսը պետք է ավարտվի: Ինքնաբերաբար
պետք է նոր սերնդի մեջ ի հայտ գար նոր խմբագրակազմը: Սակայն մենք ավարտում էինք ինստիտուտը,
իսկ նորերը աչքի չէին ընկնում իրենց ոգևորվածությամբ: Ես և Էմինը գործընթացը շարունակեցինք`
զուգահեռելով ես ասպիրանտուրայի տարիների, Էմինը` ինստիտուտում նոր ֆակուլտետ ընդունվելու
հետ: Հետո արդեն դասախոս էի: «Արվեստը» շարունակելու
փորձեր եղան, բայց շատ եմ ափսոսում, որ դրանք չունեցան իրենց
տրամաբանական շարունակությունը: Այժմ մեծ ուրախությամբ իմացա,
որ նորից ուսանողական թերթ կա… Շնորհավորում եմ, մաղթում եմ
ձեզ տոկունություն, հետագա հաջող ընթացք և շարունակություն:
Լուսինե Մուրադյան

Մի ամբողջ ուսանողական շրջան բարձունքում եք պահել ամսագիրը: Իհարկե, հիշողությունները շատ-

19

20

Փելեշյանի

«դիստանցիոն մոնտաժը»
Արտավազդ Փելեշյանի կինոն,
համաշխարհային կինեմատոգրաֆում
առանձնահատուկ տեղ ունի: Փելեշյանի
մոտեցումները ֆիլմարտադրությանը
լավագույնս ինքը՝ ռեժիսորն է բացատրել:
«Իմ ֆիլմերի առավելությունը նրանում է,
որ նրանց մեջ բառեր չկան։ Իմ ֆիլմերի
թերությունը նրանում է, որ նրանց մեջ
բառեր չկան»,- ասում է Արտավազդ
Փելեշյանը:
«Ես սկզբից անում եմ, հետո եմ միայն
մտածում, թե ինչո՞ւ հենց այդպես, այլ՝ ոչ թե այլ կերպ արեցի։ Եվ երբ
ինձ հարցնում են՝ ինչո՞ւմ է ձեր ֆիլմերի ֆենոմենը, պատասխանում
եմ՝ ես չգիտեմ։ Այն, ինչը իմ ստեղծած համակարգն են անվանում,
իրականում ոչ այլ ինչ է, քան իմ աշխատանքի իմաստը գտնելու փորձն
ու ամբողջականի յուրահատկությունը հասկանալն է։ Այնպես որ, իմ
կինոօրգանիզմների ստեղծման մասին ես շատ բան ասել չեմ կարող»:
Արտավազդ Փելեշյանը մտավ համաշխարհային կինեմատոգրաֆիա և
հեղաշրջում կատարեց: Կինոն դադարեց ընդամենը զուգահեռ կադրերի
համակցում և սոսնձում կամ զուտ տեսապատմողական կադրերի
հետևողական տեղադրում լինելուց:
«Ես այստեղից-այնտեղից կադրեր եմ մոնտաժում, եւ պարզվում
է, որ այդ կադրերը բախվում են իրար: Ֆիլմեր ստեղծելու իմ
մեթոդը մոնտաժ էլ կարելի է դժվարությամբ անվանել։ Ես ավելի
շուտ քանդում եմ մոնտաժային սկզբունքը եւ կարծես թե մտնում
եմ մեկ ամբողջականություն ստեղծելու պրոցեսի մեջ։ Դասական
մոնտաժում կարևոր է ամեն մի տարրը, իսկ ինձ համար առանձին
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վերցրած ֆրագմենտները ոչինչ չեն նշանակում, եթե չեն աշխատում
ֆիլմի կոնտեքստում։ Նշանակություն ունի միայն ֆիլմը, ոչ թե նրա
ֆրագմենտները»,- ասել է Փելեշյանը։
Նրա ստեղծած ֆիլմերը վավերագրական են կոչվում, քանի որ
խաղարկային չեն, սակայն վավերագրային էլ չեն։ Նրանց հիմքում ոչ թե
փաստն է, այլ՝ պոեզիան։
Փելեշյանի կինեմատոգրաֆիական մեծությունը նրանում է, որ նա իր
ֆիլմերը կառուցում է՝ բնազդաբար ծնվող, ինտուիտիվ ասոցիացիաների
վրա։ Նա գտնում է թեման, որի շուրջ էներգետիկ դաշտ է ստեղծում։ Իսկ
դիտողին մնում է միայն շունչը պահած հետեւել, թե ինչպես են սեղմ
ու լիցքավորված փելեշյանական ֆիլմերում վերծանվում բնության,
ժամանակի, մարդկային էության գաղտնիքները։
Փելեշյանի ֆիլմերը կարճ, սեւ ու սպիտակ, դիալոգից զուրկ, սակայն
երաժշտական պարտիտուրայով հագեցած, անխոս (եւ հենց դրա
շնորհիվ՝ շատ խոսուն) ֆիլմեր են։ Եթե ի սկզբանե եղել է բառը, ապա
այդ բառն իր մեջ ներառել է առաջին հերթին լռությունը։ Երկինքը,
երկիրը, կենդանի էակներն ու ինքը՝ մարդ արարածը, լռությամբ են
ստեղծվել։
Փելեշյանի դիստանցիոն մոնտաժը ստեղծագործելու լայն
հնարավորություններ է տալիս: Արտահայտվելու և ֆիլմում սեփական
ստեղծագործական մոտեցումներ ցուցաբերելու լավագույն միջոցն
է: Ռեժիսորը իր դիստանցիոն մոնտաժին հետևյալ բնութագրումն է
տալիս. «Իմ մոնտաժի սկզբունքի համաձայն՝ կադրերը չեն նմանվում
«շղթաների», ինչպես անում էր Սերգեյ Էյզենշտեյնը, այլ՝ դիստանցիոն
մոնտաժի շնորհիվ՝ ֆիլմում մագնիսական դաշտ է ստեղծվում:
Կադրերը՝ կապվելով հեռավորության վրա, օգնում են իմաստի
զարգացմանն ու էվոլյուցիային նույնիսկ այն հատվածների ու կադրերի,
որոնց հետ ուղիղ կապ չեն ունեցել։ Տարբեր էլեմենտները տարբեր
կոնտեքստներում են հայտնվում։ Եվ ամենագլխավորը նրանում է, որ
մոնտաժվում են կոնտեքստները»:
Գևորգ Ներսեսյան
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Տեխնիկական
Արվեստի Ծնունդը

Արիստոտելն իր աշխատանքներից
մեկում գրում է. “այն լույսը, որը մութ սենյակ
է ներթափանցում փոքր անցքի միջով,
հանդիպակած պատի վրա ձևավորում է
առարկաները, որոնք գտնվում են պատուհանից
այն կողմ՝ փողոցում”: Եվ հենց սա էլ համարվում
է օբսկուրային խցիկի աշխատանքի սկզբունքը:
Լույսը ներթափանցում է անցքով, որը օբյեկտիվի
դեր է կատարում և փոխելով իր տարածման
ուղղությունը անցքի առաջ քիչ հեռավորության
վրա կառուցում է օբյեկտի շրջված պատկերը: Օբսկուրային խցիկի ստեղծման
թիվը հայտնի չէ, սակայն հայտնի է, որ այն օգտագործում էին դեռ վերածննդի
ժամանակաշրջանի նկարիչները: Երկար ժամանակ նրա հայտանգործումը վերագրում
էին Ռոդջեր Բեկոնին, սակայն Հերնսհեյմ ամուսինները իրենց «Լուսանկարի
պատմությունը» գրքում գրում են, որ այս սկզբունքը 19-րդ դարում արդեն հայտնի
էր արաբ գիտնական Հասան իբն Հասանին, ով Եվրոպայում հայտնի է լատինական
Ալգազեն անունով:
1568թ. Դ. Բարբարոն առաջինն է տալիս օբսկուրային խցիկի նկարագիրը լինզայի
միջոցով, որը հնարավորություն էր տալիս անցքը արևային ճառագայթների համար
մեծացնել և ստացված պատկերն ավելի վառ դարձնել:
1655թ. Ստեղծվում է առաջին փոքր օբսկուրային
խցիկը: Արդեն հնարավոր էր այն տեղաշարժել
ցանկացած ուղղությամբ և ստանալ դետալների վրա
կենտրոնացված պատկերներ:
1802թ. Անգլիայում Հենրի Դևին և Թոմաս
Վեդջվուդը կատարեցին օբսկուրային խցիկով լուսանկար
ստանալու առաջին փորձը: Նրանք տեղադրեցին
սովորական թուղթ, որը ներծծված էր ազոտաթթվային
արծաթով և քլորային նատրիումով: Այսպես նրանք որոշ
ժամանակ պատկերներ էին ստանում, սակայն փորձերը
դադարեցվեցին, որովհետև գործընթացը տեղի էր ուննեում ժամերի ընթացքում,
պատկերը քիչ կոնտրաստային էր և արևի տակ դիտելիս ամբողջությամբ անհետանում
էր: Օբսկուրային խցիկով երկարաժամկետ պահպանվող լուսանկար ստեղծելու գյուտն
արեց Ջոզեֆ Նիսեֆոր Նեպսը:
Նա պատրաստվում էր պատկերը ձևավորել լիտոգրաֆիական քարի վրա: Նեպսն
իմանալով, որ սիրիական ասֆալտը զգայուն չէ արևի նկատմամբ, սկսեց դրանով և
ապակիով փորձեր անել: Արդյունքում ստացավ Հռոմի պապ Պիյա 7-րդի պատկերը,
որը կոտրվելու պատճառով մեզ չի հասել: Նա ճանապարհ գտավ պատկերը թղթի վրա
ձևավորելու: Այդ լուսանկարները մինչև հիմա թանգարանների հպարտությունն են:
1824թ. Նեպսն իր եղբորը՝ Կլոդին ուղղված նամակում գրում է, որ իր աշխատասենյակի
պատուհանից նկարահանման ժամանակ լիթոգրաֆիական քարին քսել է ասֆալտի
շերտ և ստացել է գրեթե աննկատ պատկեր, որը քարի վրա դառնում է արտահայտիչ:
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Լուսանկարը հայտնաբերվել է 1952թ
Լոնդոնում: Այն պահվում է Տեխասյան
ինստիտուտում, որպես առաջին բնանկարային
լուսանկար:
Նեպսին հավասար իր աշխատանքները
սկսում է ֆրանսիացի նկարիչ Լուի Ժակ Մանդե
Դագերը: Նա կտավի վրա արված բնապատկերը
այնպես էր լուսավորում կամ մթեցնում, որ
տպավորություն էր ստեղծվում, թե ցերեկից գիշեր
անցում է տեղի ունենում: Նեպսն ու Դագերը
նամակային կապ էին պահպանում և իրար
տեղեկացնում իրենց գյուտերի, մտքերի մասին: Դագերը պղնձե հարթությունը, որը
պատված էր արծաթե քլորիդով, անցկացնում էր սնդիկի գոլորշու միջով, ֆիքսում
աղաջրում և ստանում էր պատկեր: 1837թ. Նա
ստացավ իր առաջին դագերոտիպը։
Դագերից անջատ աշխատում էր նաև
անգլիացի Հենրի Ֆոքս Տալբոտը, ով պատկերը
ստեղծում էր այնպիսի համակարգով, որ հնարավոր
էր այն ստանալ անսահմանափակ օրինակներով:
Այդ պրոցեսը նա անվանում էր Կալոտիպիա:
1839թ. Ֆրանսիացի ֆիզիկոս Ֆրանսուա Արագոն
գիտությունների ակադեմիայի փարիզյան
համաժողովում տեղեկացնում է Դագերի գյուտի՝
դագերոտիպի մասին: Այդ օրը ընդունված է
համարել լուսանկարչության ծննդյան օր: Այն դարձավ արվեստ, որը իրականանում էր
տեխնիկայի միջոցով:
Ռուսաստանում առաջին լուսանկարը ստացել է Յուլի Ֆյոդորովիչ Ֆրիցշեն 1839թ.:
Դա բույսերի տերևների պատկեր էր ստացված Տալբոտի տեխնիկայով:

Այսօր լուսանկարչությունն ունի բազմաթիվ
ժանրեր, տեսակներ, տեխնիկական միջոցներ,
մասնագետներ: Հիմա յուրաքանչյուր բջջային
հեռախոս ունեցող մարդ կարող է պատկեր
ստանալ, և դրանից այլևս ոչ ոք չի զարմանա:

Ջուլիա Հակոբյան
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Օպերատորի Աչքերով

Ֆեյսբուքյան մրցույթի հաղթողներ

Կոլյա Հայրապետյան

Հասմիկ Կարապետյան

Աստղիկ Հախվերդյան
Մանիկ Սերգոյան
Դավիթ Մոհրաբյան

Մարիամ Մկրտչյան

25

Լաուրա Սահակյան
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ԿԻՆՈՌԵԺԻՍՈՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«ԱՊՐԵԼ ԼԱՅՆ ԲԱՑՎԱԾ ԱՉՔԵՐՈՎ»
«… Կա ապրելու երկու ձև, առաջինը՝ կարող ես ապրել փակ աչքերով և ոչինչ
չտեսնելով՝ երջանիկ լինել։ Երկրորդը՝ ապրել լայն բացված աչքերով և տեսնել ամեն
ինչ։ Եվ ոչ միայն տեսնել, այլև ցույց տալ տեսածդ ։ Տեսնել, նկարահանել և ցույց տալ՝ իր
խորությամբ, իր դժվարություններով և բարդություններով։ Եվ հնարավորություն տալ
մարդուն գտնել սեփական ուղին»:
Այս տարի լրացավ կինոռեժիսոր, սցենարիստ, միջազգային հեղինակավոր մրցույթների
դափնեկիր, «Ոսկե Ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր և ղեկավար
Հարություն Խաչատրյանի ծննդյան 60 ամյակը:
Հարություն Խաչատրյանը ծնվել է 1955թ.-ի հունվարի 9-ին Ախալքալաքում: 1981ին ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի
կուլտուրայի ֆակուլտետի կինոյի բաժինը, Յուրի Երզնկյանի արվեստանոցը:
Ստեղծագործական կյանքի վաղ շրջանում աշխատել է որպես ռեժիսորի օգնական
և ռեժիսոր Հայաստանի վավերագրական ֆիլմերի կինոստուդիայում, հետագայում
«Հայֆիլմ» կինոստուդիայում՝ որպես բեմադրող ռեժիսոր:
Հարություն Խաչատրյանը եկավ լրացնելու իր նշանավոր նախորդներին՝ Սերգեյ
Փառաջանովին, Արտավազդ Փելեշյանին՝ չկրկնելով նրանց արվեստը, այլ ստեղծեով
նորը՝ իրենը: Հայ վավերագրական կինոն հարստացավ Հ. Խաչատրյանի ստեղծած
կինոպոեզիայով: Նրա ստեղծած կինոն բացահայտում է արվեստագետի ներքին
հուզական աշխարհը. կյանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը և յուրահատուկ
լուծումներ է տալիս իր կինոպատումներով: Նրա ֆիլմի հերոսը, լինի դա աշուղ
Ջիվանին, գոմեշը կամ սովորական քաղաքացի, հայրենասեր է, զգայուն է, ազնիվ է: Այդ
հերոսը երբեք չի հեռանում իրականությունից: Նրա կինոն որքան իրական է, նունքան
երազող, անրջող է: Նրա ֆիլմերի միջով կարմիր թելով անցնում է մի հետաքրքիր
գաղափար՝ վերադարձի գաղափարը: Հերոսները երազում են վերադառնալ, սակայն
նրանց չի հաջողվում: Վերադարձի թեման հենց իր՝ Հարություն Խաչատրյանի կյանքում
էլ կարևորվում է: Ինչպես ինքն է փաստում, որ թեև հիմա ապրում և ստեղծագործում
է Հայաստանում, բայց երբեմն ունենում է Վրաստան՝ հայրենի Ախալքալաք
վերադառնալու ցանկություն, որտեղ ինքն իրեն ավելի ուժեղ կզգա: Որտեղ նաև կգտնի
իր անհոգ մանկության հուշերը:
Կինոռեժիսորի կարծիքով Հայաստանում ճշմարիտ ֆիլմ նկարահանահանելը դժվար
է. «Ամբողջ աշխարհում է դժվար: Մենք խոսում եք մարդկանց մասին, որոնք չեն
հասկանում լուրջ մշակույթը: Մարդիկ սկսել են հավանել պրիմիտիվ արվեստը, պարզ
նախադասությունները: Մենք պետք է նկարենք այնպիսի ֆիլմեր, որոնք շատ քչերն
են հասկանում, բայց սովորեցնենք մտածել, անհանգստանալ, դժգոհել ու կռիվ տալ»,ասում է կինոռեժիսորը:
Իր հարցազրույցներից մեկում Հարություն Խաչատրյանը նշում է. «Ես միշտ վախեցել
եմ իմ ֆիլմերը Հայաստանում ցուցադրել, որովհետև դրանք միշտ դժվարությամբ են
ընկալվում: Դրա համար, սովորաբար, ֆիլմերս տանում եմ արտասահման, մի քանի
մրցանակներ ստանում, հետո նոր բերում Հայաստան՝ կարծես համոզելով՝ լավ, այնքան
էլ վատ ֆիլմ չեմ նկարել»:
Կինոռեժիսորի կենսագրությունը հարստացավ ևս մեկ, թերևս հայ կինեմատոգրաֆիայի
պատմության մեջ ամենանշանշանավոր իրադարձությամբ: Նրա վաղեմի երազանքն
էր ստեղծել մի փառատոն, որը իր շուրջը կհամախմբի համաշխանհային կինոյի
վարպետներին: 2004թ.-ին մի խումբ գործընկերների հետ հիմնադրեց «Ոսկե
Ծիրան» կինոփառատոնը, որի գլխավոր տնօրենն է մինչ օրս: Փառատոնը կարճ
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ժամանակահատվածում ձեռք բերեց բարձր հեղինակություն: Ամեն տարի «Ոսկե
ծիրան» կինոփառատոնը կինոյի տոն է բերում Հայաստան, որին մեծ անհամբերությամբ
սպասում են ինչպես արվեստագետները, անպես էլ հասարակ քաղաքացիները:
Այս տարի «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնը ողջ տարվա ընթացքում Ցեղասպանության
միջոցառումների պետական հանձնաժողովի կողմից հաստատված հատուկ ծրագրի
իրականացմանն է ձեռնամուխ եղել՝ աշխարհով մեկ Հայոց ցեղասպանության ֆիլմերի
ցուցադրություն՝ տարբեր մայրաքաղաքներում եւ քաղաքներում: Ընդ որում՝ ծրագրում
ոչ միայն հայ եւ հայաստանցի, այլեւ օտարազգի ռեժիսորների նկարած ֆիլմեր են եղել:
Տաղանդաշատ կինոռեժիսորի, մարդու, հայի, քաղաքացու ասելիքն անսպառ է: Այդ
են վկայում նրա ֆիլմերը, որոնք երբեք չեն կրկնվում ոչ՛ իրենց ասելիքով, ոչ՛մատուցման
ձևով և ոչ էլ թեմաներով: Նրա ամեն մի «նոր ծնված» ֆիլմ դատապարտված է լինելու
աշխարհի հեղինակավոր կինոփառատոնների մրցանակակիրը: Նա բազմաթիվ
ծրագրեր ունի կյանքի կոչելու, որոնցից մեկն էլ իր հայրենակցի՝ Վահան Տերյանի մասին
ֆիլմ նկարահանելն է:
Հեղինե Ենոքյան
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԳՆ ՈՒ ԿԱՐՊԵՏԸ
Հայերենում գորգ և կարպետ բառերն օգտագործվում են որպես հոմանիշներ՝
միայն այն տարբերությամբ, որ գորգերն ունենում են թելախավ, իսկ կարպետները՝
ոչ: Պատմական Հայաստանում գորգերն ու կարպետները համարվում էին առաջին
անհրաժեշտության իրեր: Դրանք փռում էին հատակին, կախում պատերից և գործածում
որպես ծածկոց: Գորգագործությունն այնքան էր կապված առօրյա կյանքի հետ, որ այն
իմանալը պարտադիր էր: Գորգը նաև հայ աղջիկների օժիտի անբաժանելի մասն էր, և
վաղ հասակից նրանք սովորում էին այս արհեստն ու գործում իրենց օժիտի գորգերը:
Հայերենը ունեցել է գորգ բառի բազմաթիվ հոմանիշներ, որոնք են՝ խալի, կարպետ, օթոց,
տապաստակ: 													
Հայկական գորգերի կարմիր գույնը ստացվել է «որդան կարմիր» ներկանյութով, որպես
ապացույց հանդիսանում է Էրմիտաժում ցուցադրվող՝ հայտնաբերված ամենահին
Պազիրիկ գորգը, որը թվագրվում է մ.թ.ա. 5-րդ դար: Այս գորգի «որդան» կարմիր
ներկով ներկված լինելն արդեն ապացուցված է գիտնականների, մասնավորապես Ի.
Ռուդենկոյի կողմից: Պազիրիկ գորգը հայտնաբերվել է 1949 թ.-ին Լեռնային Ալթայի
Պազիրիկ կուրգանի թիվ 5 դամբարանից: Գորգը շուրջ 2500 տարի մնացել է սառած
դամբարանում ու այդպիսով, զերծ մնալով արտաքին որևէ ազդեցությունից, հասել
մինչև մեր ժամանկները: Գորգն աչքի է ընկնում գեղազարդման հարուստ համակարգով,
գունային երանգների բազմազանությամբ և ամբողջական պատկերացում է տալիս 2500
տարի առաջ եղած գորգագործական տեխնոլոգիայի մասին: Արաբ պատմիչները նշում
են, որ ժամանակին եվրոպական շուկաներում ամենաարժեքավոր գորգերը հայկական
գորգերն էին, որովհետև դրանք պատրաստված էին բարձրորակ բրդով և ներկված
դիմացկուն «որդան կարմիր» ներկանյութով, վերջինիս պատճառով հայկական գորգերը
հայտնի էին արաբական աշխարհում «կրմզ» (կարմիր) անունով:					
Մեծ ճանաչում ունի հայկական վիշապագորգը, որում բուսական և կենդանական
զարդանախշերի տարբեր զուգորդումներով կարևորված է վիշապի կերպարը: Գորգում
տեղադրված վիշապների կողքին պատկերված են կենաց ծառերը: Վիշապագորգին
բնորոշեն մեծ չափերը, տիրապետող չորս գույները կարմիր, կապույտ, շագանակագույն,
փղոսկրագույն: Հիմնական գույնը վառ կարմիրն է՝ ստացված «որդան կարմիրից»:
Ենթադրվում է, որ վիշապագորգի հնագույն նմուշների ծագման ու արտադրության
կենտրոնը մինչև 17-րդ դարը Արարատյան դաշտն էր, որից հետո այդ գորգերի
դասական խումբն անհետացել է:
Կարպետագործությունը գորգագործության պես գալիս է դարերի խորքից,
սակայն, այն ունի ավելի հին պատմություն: Կարպետագործության համար հում նյութ է
հանդիսացել ոչխարի, ուղտի բուրդը, այծի փափուկ մազը (դֆտիկ), բամբակը, մետաքսը:
Վասպուրականում, օրինակ՝ օգտագործել են «չուռ» կոչվող այծի մազը (կյաժը), բուրդը,
կանեփը, վուշը, բամբակը, մետաքսաթելը:
Կարպետի զանազան տեսակներ են կիրառվել: Դրանցից են, օրինակ՝ մեզարները
(նուրբ, բարակ, ոչ խիտ գործվածք), որոնք կիրառվել են լավաշի խմորի գնդերը
ծածկելու համար և գործվել են ինչպես կտավը: Մեզարները նաև յուրահատուկ են
նրանով, որ դրանց հիմնաթելերը լինում են գունավոր: Հիմնականում տարածված են
եղել Հայաստանի բոլոր շրջաններում, ինչպես օրինակ Դիլիջանում, Արցախում:
Ջեջիմը (ճիմ-ճիմ) (բազմագույն, նախշավոր, խիտ գործվածք է) ծառայում էր
որպես փռոց, դրանով կարում էին նաև ներքնակի երես: Ջեջիմները մեզարների նման
ունեն գործելու գրեթե նույն տեխնիկան: Նախշերը ստեղծում էին առանձին թելով`
փայտիկների միջոցով: Փայտիկներն օգնում էին գործվող նախշի հաշիվը պահելու
համար: Ջեջիմի նախշերը հիմնականում լինում են ուռուցիկ: Նախշավոր ջեջիմները
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գործվել են օժիտի համար:
Երկկողմանի («մատնաքաշ») կարպետները ամենաշատն էին կիրառում
կենցաղում: Այս տեսակի կարպետների հիմնաթելը միագույն է, գործվածքը` խիտ և
բազմանախշ, երբեմն` շերտավոր կամ կրկնվող նախշերով: Կարպետի երկու կողմում
նույն զարդանկարն է, նախշերը խոշոր են, գույնզգույն և հստակ: Ի տարբերություն
մեզարների և ջեջիմների սրանք հիմնականում ունեն եզրագոտիներ և կենտրոնական
հատված: Վերջիններս հորինվածքով մոտ են գորգերին և իրենց մեջ կրում են
զարդաձևերի ամենահին տեսակները և գաղափարները: Դրանց մեջ առավել աչքի են
ընկնում խոշոր մեդալիոնները, խաչաձև զարդանախշերը, թռչնային, կենդանական
նաև բուսական զանազան զարդաձևեր: Երկկողմանի կարպետներում կիրառում էին
բամբակյա և մետաքսյա թելեր: Դրանց կիրառության սահմանները բազմազան են.
գցում էին հատակին, փռում անկողնու տակ կամ կախում էին պատից: Կարպետները
կիրառվել են՝ որպես ննջեցյալի տապան, եղել են նաև աղոթքի կարպետներ:		
Արցախում համընդհանուր տարածում են ունեցել մեծադիր կարպետները, որոնք
գործվել են օժիտի մեջ մտնող տոհմագորգերի, բազմականների, անկողնապարկերի
հետ: Դրանք ունեն դասական վիշապագորգերին բնորոշ չափեր՝ երկու մետր
լայնություն և մինչև ութ մետրի հասնող երկարություն: 					
Կարպետագործական հետաքրքիր նմուշներ են ստեղծվել այժմյան Լոռվա և
Տավուշի տարածաշրջաններում: Այս շրջաններին բնորոշ են ոչ միայն երկրաչափական
հորիվածքները, այլ նաև բուսական և կենդանական, թռչնային պատկերները: Մեծ
տարածում են ունեցել եղնիկներով կամ սիրամարգներով ինչպես կարպետներն,
այնպես էլ՝ գորգերը: Այս տարածաշրջաններում տարածված են եղել նաև նշազարդերով
հարդարված կարպետները: Երկաչափական հարդարում ունեցող հորինվածքներից
ամենատարածվածը կենաց ծառի պատկերն է, ոչ հաճախ բայց հանդիպում են նաև
կանացի ֆիգուրներ:										
Իրենց հորինվածքով և գունային գամմայով խիստ տարբերվում են Արևմտյան
Հայաստանի կարպետները: Դրանք ունեն երկրաչափական մանր հարդարում,
համեմատաբար ավելի մուգ գունավորում: Մանր զարդանախշային ձևավորում ունեն
նաև Խոյ-Սալմաստի, Ջուղայի կարպետները:							
19-20-րդ դարերում և դրանից վաղ կարպետները հայկական կենցաղում կիրառվել
են զանազան ձևերով և յուրաքանչյուր կարպետ արտահայտում է իր ստեծման վայրի
առանձնահատկությունը, պատմությունը և կարելի է ասել նաև կենցաղը:
Նանե Աբելյան
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«Գտիր քո աստղը և այն անպայման կջերմացնի քեզ»։
Ներկայացում, որը յուրաքանչյուր ոք նայելիս, թեկուզ ինքն իրենից գաղտնի, սակայն
անպայման իրեն հարց կտա՝ իսկ ո՞րն է իմ աստղը:
Տասը տարի առաջ ռեժիսոր Զոհրապ-Բեկ Գասպարենցը Համազգային թատրոնում
բեմադրեց Աստղիկ Սիմոնյանի «44 աստիճանի վրա» ներկայացումը: Ներկայացում, որը մեզ
տանում է աշխարհից կտրված մի անկյուն, որտեղ սկսում ես ապրել մի փոքրիկ ընտանիքի՝
Սիրանուշի և, ինչպես կինն էր սիրում անվանել ամուսնուն, Մգրոյի (Մկրտիչի) կյանքով:
Ամուսինները, հրաժարվելով իրենց ամերիկյան բարեկեցիկ կյանքից, թողել են շատերի համար
ցանկալի դարձած Ամերիկան՝ հանուն Հայաստանի, իրենց հայրենիքի, փոքրիկ գյուղի… Բայց
արի ու տես Հայաստանը օրեցոր դատարկվում է, նույնիսկ իրենց հույսի միակ աղբյուրը…
Սիրանուշի կերպարը մարմնավորում է Տաթև Ղազարյանը, իսկ ամուսնու Մգրոյի դերում
հանդես է գալիս Վարշամ Գևորգյանը: Կա ևս երրորդ դերասան՝ Կարեն Խաչատրյանը, ով
ընտանիքի մտերիմ ընկերն է՝ Կարապետը:
Գլխավոր հերոսը Վարշամ Գևորգյանն է՝ Մգրոն, ում դիրքորոշուը հաստատուն է.
մարդիկ ոչ թե պետք է լքեն իրենց անկյունը, այլ պետք է մնան՝ այն ամրացնելով ու ամրացնելու
համար: Մգրոն դեմ է ցուցադրական հայրենասիրությանը, դեմ է այն մարդկանց, ովքեր
հեռավոր սփյուռքում պատին են փակցնում Մասիսի նկարը, կողքն էլ խաչքար դնում և իրենց
հայրենասիրությունը փաստված համարում:
Վարշամ Գևորգյանը մարմնավորում է հաստատակամ, իսկական հայրենասեր, միևնույն
ժամանակ միամիտ մի մարդու: Նա Սիրանուշի հետ վարում է երջանիկ կյանք: Իսկ ի՞նչ է
հարկավոր երջանիկ կյանքի համար: Սեր և մի փոքրիկ անկյուն քո տանը՝ հայրենի գյուղում:
Մգրոյի ապրուստի միջոցն են դարձել իր համար պաշտելի դարձած մեղուները, որոնց հետ նա
մշտապես խոսում և փայփայում է իբրև հարազատ:
Սակայն գյուղը օրեցոր դատարկվում է, և ամեն գնացող իր տան բանալիները բերում
և տալիս է մեղվապահ Մկրտիչին: Բանալիներ, որոնք Մգրոյի սրտում բացում են նորանոր
վերքեր: Մկրտիչի մոտ, արդեն ավանդույթ դարձած գյուղի բնակիչներին մեղր բաժանելը, ամեն
անգամ ստիպում է ցավով վերադառնալ տուն: Շատ անգամներ վերադառնում է մեկ սափոր ետ
բերելով: Մկրտիչը ծանր ապրումներ է ունենում ամեն մի լքողի տեսնելով, ով սակայն մշտապես
մնալու մի հույս է որոնում և գտնում. «Ամեն մեկի համար իր ունեցածն է կարևոր, մեր երկրից
աղեկ երկիր չկա, ուրիշն իր լավը չի տա մեզ»:
Վարշամ Գևորգյանի կերպարը համոզված էր, որ իր աստղը 44 աստիճանի վրա էր, և որ
այն երևում էր միայն իր հայրենիքից: Հայրենի գյուղը ամեն օր լքողների մասին ասում էր. «Ախր
ես անոնց գնացած տեղերը լավ գիտեմ, հոն մեղր չկա, մեղր հոս է»:
Եվ այսպես ամեն երեկո Մգրոն բոլորից գաղտնի բարձրանալով աստիճանի վրա, գտնում էր
արդեն իր հարազատ դարձած աստղը, խսում էր նրա հետ, վերջում այն անպայման նվիրում իր
կնոջը, որից հետո պառկում էր քնելու:
Աստղը, որպես այդպիսին դահլիճի վերջում գտնվող լույսն էր։
Հատկանշական է նաև այն տեարանը, երբ ամուսինները ծանրոց են ստանում Ամերիկայում
գտնվող հարազատներից: Վարշամ Գևորգյան դերասանը տեսնելով ծանրոցում իրենց համար
ուղարկված մեղրը քարանում է, սառած կանգնելով ցույց է տալիս իր ջղաձիգ ապրումները և
կոկորդը խեղդելով արտասանում է. «Մի՞թե դրսում մեղր են բաժանում: Չ՞է որ մենք հենց դրսից
ենք եկել»։
Չնայած Մգրոյի հակառակ կամքին՝ բանալիների մի մեծ տրցակ է հայտնվում նրանց
ցանկապատին:
Նույնիսկ լքում է գյուղի քահանան: Տեղեկանալով այդ մասին Մգրոն երկու րոպե լռելուց
հետո հազիվ արտասնում է. «Ոչինչ, ալ ես կուտամ գյուղի զանգերը»:
Մգրոն ամեն գնով փորձում է պահել իրենց բարեկամին՝ Կարապետին, ով իրենցից
բացի վերջին մնացած մարդն էր գյուղում: Չնայաց Մգրոն ներկայացման ամբողջ ընթացքում

31

վեճի մեջ էր Կարապետի հետ, ով իր հերթին փնթնթան էր, այնուամենայնիվ փորձում է ետ
պահել նրան և մի կողմ թողնել գյուը լքելու սարսափելի մտադրության մասին: Մգրոն նույնիսկ
բացում է ամենամեծ գաղտնիքը՝ ցույց է տալիս 44 աստիճանի վրա գտնվող և միայն իրենց
գյուղից երևացող աստղը: Ապարդյուն… Կարապետն էլ է հեռանում՝ սփյուռքահայ ընտանիքին
թողնելով լքված օջախների ու մեղվափեթակների հետ…
Այն տեսարանը, երբ Մգրոն իմանում է Կարապետի հեռանալու լուրը, որին սպասում
էր, չնայած իր լավատեսությանը, ստիպում է ընկնել ցավի, խեղդող մի փաստի, հոգու
աներևակայելի ապրումների գիրկը:
Վարշամ Գևորգյանի կերպարին հակադրվում է կինը՝ Սիրանուշը, ով հորդորում է,
խնդրում է ամուսնուն, որ իրենք էլ հեռանան, գնան իրենց հարազատների մոտ: Նա ուներ իր
բացատրությունը՝ այդ կարոտն էր դեպի իր հարազատները:
Թվում է՝ էլ չկա լավատեսության նշույլ անգամ: Մգրոն կնոջ հետ նույնպես պետք է
հեռանա:
Վերջին տեսարանում Վարշամ Գևորգյանի խաղը ստիպում է հանդիսատեսին զգալ
ապրումները, հեռացումի ցավը, որը ապրում է Մգրոն իր հարազատ գյուղից, հարազատ տանից
հեռանալու պահին: Նա լուռ է: Անխոս շրջում է տանը, վերջին անգամ նայելով իրերին, որոնք
իր առօրյա կյանքի մասն են կազմում և վերջապես մոտենում է մեղվի փեթակներին, որոնց մեջ
համեմել էր իր ամբողջ ուժը, սերը, կյանքը։ Իր սիրելի մեղուները, որոնք այժմ նույպես լքել էին
նրան: Սիրանուշը փորձում է ուժով հանել տանից ամուսնուն, հեռացումի համար պատճառներ
փնտրելով հազար-հազար: Մգրոն լուռ է: Փորձում է քայլել դեպի դուռը, ճանապարհին մի
րոպե կանգ առնելով նայում է ճամպրուկին և սկսում է լալ, հեկեկալ երեխայի պես, անընդմեջ
կանչելով իր մեղուներին: «Այլևս իմաստ չունի, ե՛կ Մգրո, գնացինք»,- Կրկնում է Սիրանուշը:
Երբ Մգրոն հասնում է դեպի դուրս տանող դռան մոտ, անսպասելի բղավում է. «Մնու՜մ եմ, ես ալ
տեղ չունիմ երթալու…»
Այս տեսարանը կարծես մի բողոքի ճիչ էր` ուղղված բոլոր լքողներին և բոլոր նրանց,
ովքեր չեն կարողանում դիմանալ ճակատագրի փորձություններին։
Խոսքեր, որոնք ստիպեցին արտասանել Մգրոյին, ընդամենը մեղուների բզզոցը լսելուց հետո…
Պատճառ, որը գտավ Մգրոն մնալու, ընդմիշտ մնալու…
Ներկայացումը տարիներ շարունակ սիրված է հանդիսատեսի կողմից: Արտագաղթը
լինելով այժմյան ցավոտ խնդիր, հանդիսատեսը ներկայացման մեջ տեսնում է իր կարոտն ու
ցավը:
Ես վստահ եմ, որ ամեն ներկայացումից հետո, թեկուզ մեկ հայ կվերանայի Հայաստանից
գնալու և չգնալու խնդիրը: Այնուամենայնիվ նժարի ծանր կողմում կհայտնվի հայրենիքում
մնալու պատճառները:
Եվ մեր հիշողության մեջ կդաջվի դահլիճի վերջում գտնվող լույսը` որպես հույսի աստղ։
«Իսկ ո՞րն է մեր տեղը տիեզերքում: Ո՞րն է մեր աստղը երկնակամարում: Եթե հեռանում ենք
ուրեմն չենք գտնում, ուրեմն չենք փնտրում:
Գտիր քո աստղը և այն անպայման կջերմացնի քեզ»։
Լուսինե Մուրադյան
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Արվեստ...
Իսկական արվեստագետը զուրկ է սնափառությունից, նա չափից
ավելի լավ է հասկանում, որ արվեստն անհատնում է:
Մեծ արվեստագետը ծառայում է մեծ նպատակներին:

Բեթհովեն

Բրեխտ
Բնությունը երբեմն չորավուն է, սակայն արվեստը չպետք է չոր լինի
երբեք:
Դիդրո
Կյանքի արտաքին ու ներքին երևույթների վերաբերյալ արվեստագետի
հայացքը տարբերվում է սովորականից. Այն ավելի սառն է ու ավելի
կրքոտ:
Թոմաս Ման
Կանոններն ու օրինակները կործանում են հանճարն ու արվեստը:
Հեգլիթ
Միակ ասպարեզը, որտեղ նշմարելի է աստվածայինը, արվեստն է,
ինչպես էլ որ այն կոչվելու լինի:
Մալրո
Արվեստը մարդկության խիղճն է:

Կյանքը կարճատև է, արվեստը՝ հավերժական:

Հիպոկրատես

Արվեստի խնդիրն է բացահայտել ճշմարտությունը զգացական ձևով:
Հեգել
Իսկական արվեստագետը չի հոգում իր ստեղծագործության ապագայի
մասին:
Ռոլան
Իսկական արվեստը ժամանակից առաջ է անցնում:
Սեն Պոլ Ռու
Արվեստի գաղտնիքն այն է, որ նա ուղղում է բնությունը:
Վոլտեր
Արվեստի ստեղծագործության մեջ արվեստի էությունը նրա
չնկատվելու մեջ է:
Օվիդիուս
Ստեղծագործել նշանակում է՝ սպանել մահը:
Ռոլան

Հեբել
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Ներկայացումը լիտվերեն լեզվով էր, որը մի փոքր դժվարություն
էր առաջացնում`չնայած բեմի վերևում գտնվող ռուսերեն
թարգմանության: Ներկայացումը ինտերակտիվության
մոտիվներ ուներ: Եվ այդ տեսակ ներկայացումը թերևս
հաջողություն ունեցավ դերասանական հրաշալի կազմի և
խաղի շնորհիվ: Դերասաններից մի քանիսը հերթականությամբ
քայլում էին դեպի դահլիճ և առաջարկում հանդիսատեսին
իրենց հետ խմել մեկ բաժակ օղի: Այս տեսարանը ուղեկցվում էր
կատակերգական դիալոգներով:
Սակայն այդ տեսարանների
թեթևությունն ու կատակերգական մոտիվների առկայությունը չէին խոչընդոտում ներկայացման
փիլիսոփայական շերտի
ընդգծված շեշտադրությանը:
Ներկայացման ուշագրավ

ՀԱՅՖԵՍՏՆ ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ
Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը Երևանում մեկնարկեց թերևս
ամենասպասված թատերական փառատոնը` «Հայֆեստը»:
Փառատոնում տեղ էին գտել ինչպես հայկական
ներկայացումներ, այնպես էլ այլ երկրներից բերված ոճային և
ժանրային ամենատարբեր ներկայացումներ: Արտասահմանյան
ներկայացումներն ունեին որակական բնույթի ծայրահեղ
տարբերություն: Փառատոնի շրջանակում կային այնպիսի
ներկայացումներ, որոնք ամբողջությամբ դիտելը ժամանակի
անիմաստ կորուստ էր համարվում (օրինակ`իտալական
«Հակառակ Պար ֆիզիկական ապստամբություն կամ
հունական «Բիլիան» ): Հետևաբար`քիչ էին առանձնացող և
իրենց ժանրի մեջ յուրահատուկ բեմադրությունները: Այդպիսի
ներկայացում դիտելու հնարավորություն հանդիսատեսը
ունեցավ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնում:
Ներկայացումը լիտվական էր`Օսկարաս Կորշունովաս
թատրոնի «Հատակում» պիեսի բեմադրությամբ: Ներկայացումը
յուրօրինակ էր էսթետիկական նոր մոտեցման շնորհիվ:
Բեմում սեղանի շուրջ նստած էին դերասանները: Բեմի
այդ դասավորվածությունն ու ձևավորումը հիշեցնում էր
«Խորհրդավոր ընթրիքը» կտավը:
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և ամենահետաքրքիր տեսարաններից էր Համլետի մոնոլոգը,
որը բնականաբար չի հանդիսանում «Հատակում» պիեսի
հատված: Դերասանը դահլիճից քայլում է դեպի բեմ, որի
անկյունում շարված են բազմաթիվ արկղեր`բարձրանում է
նրանց վրա և արտասանում «Լինել թե չլինելը»`ընդգծված
էմոցիոնալությամբ և «համլետյան» շնչով:
Վադիմ Մինասյան
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Ամանորը սիրում և անհամբերությամբ սպասում են գրեթե բոլորը: Այն եզակի տոներից
է, որը նշում են ողջ աշխարհում, ազգային տարբեր ավանդույթներով: Իհարկե,
խորհուրդը մեկն է` ճանապարհել հին տարին եւ խանդավառությամբ դիմավորել
նորը: «Ինչպես դիմավորես նոր տարին այնպես էլ կանցի ողջ տարին»: Իհարկե այս
արտահայտությունը հաճախ ենք լսել, իսկ որքանո՞վ է արդյունավետ գործում այն:
Տեսնենք, թե ինչպես են դիմավորում Ամանորը աշխարհհի տարբեր անկյուններում:

Իտալիայում

Նոր տարին պետք է սկսել ամեն տեսակի հնոտիքից
ազատվելով։ Ամանորյա գիշերն ընդունված է պատուհաններից դուրս նետել հին
իրերը։ Իտալիայում կա նաև այսպիսի ավանդույթ: Հունվարի 1-ի առավոտյան պետք
է աղբյուրից ջուր բերել տուն: Իտալացիներն ասում են, որ եթե ընկերների համար ոչ
մի նվեր չես պատրաստել, պետք է նրանց նվիրել ջուր և ձիթապտղի ճյուղ: Համարվում
է, որ այդ երջանկություն կբերի: Իտալացիները կարևորում են նաև, թե ում առաջինը
կհանդիպեն Նոր տարուն։ Եթե հունվարի 1-ին իտալացուն հանդիպած առաջին
անցորդը քահանա կամ հոգևորական լինի, դա վատ է։ Անցանկալի է նաև հանդիպել
փոքր երեխայի, իսկ համակրելի պապիկ տեսնելը լավ է։ Էլ ավելի լավ է, եթե նա կուզիկ
է… Այդ դեպքում Նոր տարին հաստատ երջանիկ կլինի։

Իսպանացիների հաստատված ավանդույթի համաձայն՝ գիշերվա ժամը

12-ին քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց, որպեսզի աշտարակի ժամացույցի
յուրաքանչյուր ղողանջի հետ ուտեն մեկական խաղողահատիկ՝ միաժամանակ
ցանկություն պահելով։

Ավստրալիայում Նոր տարվա երեկոյան ընդունված է մեծ խմբերով

այցելել տարբեր հասարակական վայրեր` բաց երկնքի տակ, որտեղ հրավառություն
է: Ավստրալիական ամանորյա հանդիսության առանձնահատկությունը դրա
բացակայությունն է կեսգիշերից հետո: Ավստրալիացիներն արթնանում են
առավոտյան 5-6-ին` հաշվի չառնելով հանգստյան կամ տոնական օր լինելը, և
պառկում են քնելու երեկոյան ժամը 10-ից ոչ ուշ: Այնպես որ, ամանորյա կեսգիշերը
բացառություն է: Բայց ժամը 00.10-ին, այնուամենայնիվ, արդեն անկողնում են:

Ճապոնիայում երեխաները Նոր տարին դիմավորում են նոր հագուստով։

Համարվում է, որ այդ առողջություն ու հաջողություն կբերի։ Նոր տարվա առաջին
վայրկյաններին պետք է ծիծաղել: Իսկ որպեսզի երջանկությունը մուտք գործի տուն,
ճապոնացիները զարդարում են շքամուտքը բամբուկի, սոճու և սալորենու ճյուղերով, և
որպեսզի չար ոգիներին տուն չթողնեն, նրանք տան շեմին կախում են ծղոտի պսակներ:

Չինաստանում Նոր տարվա գիշերը փողոցներում, մարդիկ մեծ թվով

լապտերներ են վառում, որպեսզի լուսավորեն իրենց ճանապարհը դեպի նոր տարի:
Քանի որ նրանք կարծում են, թե նոր տարին շրջապատված է չար ոգիներով և
անմաքուր ուժերով, որոնց վախեցնում են հրավառության միջոցով:

Իրանում Նոր տարին դիմավորում են մարտի 21-ին: Այնտեղ մարդիկ նոր

տարուց մի քանի շաբաթ առաջ փոքրիկ ծաղկամաններում ցորեն են ցանում: Նոր
տարվա ժամանակ արդեն սերմերը ծլած են լինում, ինչը խորհրդանշում է գարնան և
նոր տարվա գալուստը:

Հնդկաստանում մարդիկ զարդարում են իրենց վարդագույն, կարմիր,

սպիտակ ծաղիկներով: Հնդիկները նվերներ ընծայելու իրենց կանոններն ունեն:
Օրինակ` երեխաների համար նվերները դրվում են հատուկ սկուտեղի վրա:
Առավոտյան փակում են երեխայի աչքերը և մոտեցնում նրան այդ սկուտեղին:

Վիետնամում գիշերը բոլորը ներում են միմյանց, մոռանում են բոլոր

վեճերը: Վիետնամցիները համարում են, որ յուրաքանչյուրի մեջ Աստված է ապրում,
ով ամանորի գիշերը գնում է երկինք և պատմում է, թե ինչպես է նա անցկացրել
անցնող տարին:

Մեքսիկայում Նոր տարին դիմավորում են տոնական հրավառությամբ,

ամանորյա ավանդական զանգակների ղողանջով։ Իսկ երեխաներին կեսգիշերին
հյուրասիրում են համեղ թխվածք-տիկնիկներով։

Կոլումբիայում Նոր տարվա նախաշեմին երկրում տեղի է ունենում

տիկնիկների «զորահանդես» հազարավոր ծաղրածուների, վհուկների և այլ
հեքիաթային հերոսների տիկնիկներ դրվում են մեքենաների վրա, որոնք անցնում են
Կոլումբիայի մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասով՝ Կանդելարիայով, և հեռանում
են քաղաքից՝ իրենց հետ տանելով հին տարին:

Կուբայում Ամանորի նախօրեին տան եղած բոլոր ամանների մեջ ջուր
են լցնում և ուղիղ ժամը 12-ին սկսում են այդ ջուրը պատուհանից դուրս թափել:
Այդ նշանակում է, որ հին տարին հեռանում է և նրան մաղթում են ջրի պես մաքուր
ճանապարհ։ Ու նաև պետք է ուղիղ ժամը 12-ին ուտել 12 հատ խաղողի հատիկ, ինչը
նշանակում է, որ հաջողությունը և բարեկեցությունը կուղեկցի ուտողին՝ եկող տարվա
բոլոր 12 ամիսներին:
Լապլանդիայում, որը Սանտա Կլաուսի հայրենիքն է, Ամանորին կարելի

է ականատես լինել հիասքանչ տեսարանի. սարերի լանջերից իջնում են ջահակիր
դահուկորդները, ամենուր հրավառություն է և վառվող մոմերով եղևնիներ։ Ժամը
12-ին մոտ եղջերուին հեծած գալիս է Սանտա Կլաուսը, բոլորին շնորհավորում ու
նվերներ բաժանում։
Իսկ հնում հայերը Ամանորը կոչել են տարեմուտ, տարեգլուխ, կաղանդ, լոլե:
Ամանորը անցել է զարգացման մի քանի փուլ: Վաղնջական ժամանակներում հայերը
այդ տոնը նշել են գարնան զարթոնքին`մարտի 21-ին գիշերահավասարի օրը: Այն
կապում էին նաև Բարեկենդանի տոնի հետ: Տոնի օրը կատարվում էին ծիսական
երգեր,պարեր,խաղեր ,թատերական ներկայացումներ: Հաջորդ փուլը նշել են
օգոստոսի 11-ին որպես աշնանային բերքահավաքի տոն և կոչվել է Նավասարդ: 18-րդ
դարի վերջից `ընդօրինակելով եվրոպական ժողովրդին, հայերը Ամանորը նշում են
հունվարի 1-ին:

Իհարկե Ամանորը շատերիս սիրելի տոնն է: Այդ օրը բոլորը սկսում են

հավատալ հրաշքների՝ անկախ ազգությունից և տարիքից: Եվ ի վերջո կարևոր չէ,
թե որ երկիրը ինչպես է նշում Նոր տարին: Միևնույն է Ամանորի խորհուրդը մեկն է՝
տարին դիմավորել ուրախ, զվարթ և բարձր դրամադրությամբ: Տոն, որի հետ մարդիկ
կապում են իրենց երազանքները և սպասումները: Լավագույնը սպասենք նաև գալիք
տարուց:
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