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ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Ար թուր Տ.  Վար դիկյ ան

ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՓԵԼԵՇՅԱՆԸ ՀԱՅ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ 
ԿԻՆՈՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ*

 Բա նա լի բա ռեր – Ար տա վազդ  Փե լեշ յան,  Հա մո 
 Բեկ նա զար յան, Ա րա  Վա հու նի,  Հա րութ յուն  Խա չատր յան, 
 Գա րե գին  Զա քո յան, ա վան դա կան վա վե րագ րութ յուն, պոե-
տա կան կի նո,  Ղա րա բաղ ան շար ժում, կի նոխ րո նի կա։ 

Մուտք
Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նի անդ րա նիկ ֆիլ մե րի հան դի սա տե սը հա վա նա-

բար շատ զար մա ցած էր, քա նի որ «վա վե րագ րա կան կի նո» եզ րույ թով այդ 
ժա մա նակ լրիվ այլ տե սա կի կի նո էին պատ կե րաց նում: Ընդ հան րա պես 
«վա վե րագ րող» բա ռը պա տա հա բար է ա սո ցաց վել  Փե լեշ յա նի հետ, քա նի 
որ նա ո չինչ չի վա վե րագ րում կամ փաս տագ րում:  Թերևս պատ ճառն այն 
է, որ  Փե լեշ յանն իր ֆիլ մե րը կա ռու ցե լիս նույն նյութն է օգ տա գոր ծում, ինչ 
վա վե րագ րող կի նո ռե ժի սոր նե րը՝ չբե մադր ված ի րա կա նութ յու նը (չնա յած 
դա ոչ միշտ է այդ պես). դրա հա մար էլ թե՛ մե կին, թե՛ մյու սին բնո րո շե լիս 
ըն կալ ման դյու րութ յան հա մար պայ մա նա կա նո րեն նույն բառն է կի րառ վում:  

Սա կայն ինչ պես  Փե լեշ յա նի դիպ լո մա յին՝ «Ս կիզբ» ֆիլ մի կա պակ ցութ-
յամբ նշում է կի նո գետ  Սա ռա  Նալ բանդ յա նը՝ «ՎԳԻԿ-ի ար խիվ նե րում պահ-
վող կի նո ժա պա վեն նե րից կտրված կադ րե րը դեռևս շա րու նա կում էին 
«Ս կիզբ» ֆիլ մի հիմքը հան դի սա նալ, սա կայն դրանք զգա լիո րեն կորց րել 
էին ի րենց փաս տագ րայ նութ յու նը՝ ի րենց վա վե րագ րա կան ար ժե քը, ծա ռա-
յե լով ա րար մա նը մի ի րա կա նութ յան, ո րը ոչ մի ընդ հան րութ յուն չու ներ 
ժա պա վեն նե րի վրա զե տեղ ված պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի ո՛չ տրա-
մա բա նութ յան, ո՛չ ժա մա նա կագ րութ յան հետ»1: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հենց հայ 
կի նո յի այլ ան վա նի վա վե րագ րող նե րի հետ հա մե մա տութ յան մեջ կա րե լի 
է պար զել, թե որն էր  Փե լեշ յա նի նո րա րա րութ յու նը, ին չով էր նա ա ռանձ-
նա նում իր նա խորդ նե րից և  ժա մա նա կա կից նե րից և  թե ինչ պես է ազ դել 
հայ կի նո վա վե րագ րութ յան հե տա գա զար գաց ման վրա:

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20. 10. 2018։
1 Налбандян С., Обработка документальных материалов в фильмах Артавазда Пелешяна: Дистанционный 
монтаж, «Русский язык в Армении», N 7 (76), Ереван, 2012, с. 49.
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1.  Նա խա փե լեշ յա նա կան հայ կի նո վա վե րագ րութ յու նը 
Նա խա փե լեշ յա նա կան հայ վա վե րագ րա կան կի նո յում ե րեք հնչեղ 

ա նուններ կային. հայ կի նո յի հայր՝  Հա մո  Բեկ նա զար յա նը, ով թե՛ խա ղար-
կա յին, թե՛ վա վե րագ րա կան կի նո յում է իր հետ քը թո ղել, Լ ևոն Ի սա հակ յա-
նը և  Գուր գեն  Բա լա սան յա նը:  Մեր օ րե րում այս ե րեք հե ղի նակ նե րի ոչ խա-
ղար կա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ա վե լի շատ պատ մա կան ար ժեք են 
ներ կա յաց նում, քան գե ղար վես տա կան: Ընդ հան րա պես ա վան դա կան վա-
վե րագ րա կան կի նոն բա վա կա նին դժվար է (ու ըստ էութ յան՝ չի կա րե լի) 
գնա հա տել միայն գե ղար վես տա կան չա փա նիշ նե րով, քա նի որ վա վե րա-
գրա կան կի նոն՝ կախ ված հե ղի նա կից, նաև այլ նպա տակ ներ է հե տապն-
դում, օ րի նակ՝ տե ղի, մար դու կամ եր ևույ թի վա վե րագ րու մը, փաս տագ րու-
մը գա լիք սերունդ նե րի հա մար: Այս ա ռի թով հուն գա րա ցի պոետ ու կի նո-
տե սա բան  Բե լա  Բա լա շը գրում է. « Կա րե լի՞ է արդ յոք վա վե րագ րա կան ֆիլ-
մերն ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ հա մա րել: Ե թե դրանց նպա տակն 
ի րա կա նութ յան ան կեղծ ցու ցադ րումն է, ա պա գե ղար վես տա կա նութ յու նը 
չպետք է ի րենց հիմ նա կան մտադ րութ յու նը լի նի»2: Այ սինքն՝ ծայ րա հեղ 
դեպ քում վա վե րագ րա կան ֆիլ մը կա րող է գե ղար վես տա կան ա ռու մով անն-
շան լի նել, իսկ պատ մա կան տե սանկ յու նից՝ չա փա զանց թան կար ժեք: Այդ-
պի սին են, օ րի նակ, 1890-ա կան նե րին Լ յու միեր եղ բայր նե րի օ պե րա տոր նե-
րի կող մից նկա րա հան ված կադ րե րը, ո րոնք չա փա զանց հե տաքր քիր են 
հենց այն պատ ճա ռով, որ ժա պա վե նի վրա ան մա հաց րել են աշ խար հի ա մե-
նա տար բեր քա ղաք նե րի շուրջ մեկ դար ա ռաջ վա փո ղո ցա յին ան ցու դար ձը: 
Խ րո նի կան եր բեք չի հնա նում:

 Հա մո  Բեկ նա զար յա նի «Երկ րա շարժ  Լե նի նա կա նում» թե րի պահ պան ված 
կար ճա մետ րաժ ֆիլ մը ար ժե քա վոր է նախևա ռաջ նրա նով, որ հենց դեպ քի 
վայ րից մեկ կամ մի քա նի օր անց վա վե րագ րում է 1926 թվա կա նի այդ ա ղե-
տա լի ի րա դար ձութ յան հետ ևանք նե րը, իսկ « Կա շի» և « Բամ բակ» կար ճա-
մետ րաժ նե րը (եր կուսն էլ՝ 1930 թ.) փաս տագ րում են  Խորհր դա յին  Հա  յաս -
տա նում հա մա պա տաս խան հում քի ար տադ րութ յու նը: Լ ևոն Ի սա հակ յա նի 
«Եր կիր հայ րե նի» լիա մետ րաժ կի նոն կա րը (1945 թ.) տպա վո րում է պատ-
մա կան խրո նի կալ նյու թի ա ռա տութ յամբ, և  սա հայ կա կան ա ռա ջին ֆիլմն 
է, որ տեղ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կան, ոչ խա ղար կա յին կադ րեր են 
ցու ցադր վում: Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ դաշ տա յին օ պե րա տոր 
 Գուր գեն  Բա լա սան յանն իր եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յամբ ան չափ 
հարստաց րել է հայ կա կան ոչ խա ղար կա յին պատ կե րա յին ժա ռան գութ յու-
նը. բա վա կան է նշել նրա ֆիլ մե րից մի քա նի սի վեր նագ րե րը՝ « Ժո ղովր դա-
կան ար տիս տը» («Հ րաչ յա  Ներ սիս յան», 1961 թ.), « Նել սոն Ս տե փան յան» 
(1965 թ.), «Եր ևան 2750» (1968 թ.), « Ծո վա կալ Ի սա կով» (1969 թ.) և  այլն: 

 Հարկ է, սա կայն, մեջ բե րել նաև  Բե լա  Բա լա շի վե րո հիշ յալ մտքի ան մի-
ջա կան շա րու նա կութ յու նը. « Պարզ վում է, որ նույ նիսկ խիստ գի տա կան 
ֆիլմն անհ նա րին է ստեղ ծել՝ ա ռանց գե ղար վես տա կան նկա տա ռում նե րի 
ու գե ղար վես տա կան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի գի տակ ցա կան կի րառ ման: 
Որ պես զի «ի րա կա նութ յան ա ղոտ էմ պի րիա յում» սկսի եր ևալ ճշմար տութ-

2 Балаш Б., Кино. Становление и сущность нового искусства, М., «Прогресс», 1968, с. 171.
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յու նը՝ ի րա կա նութ յան օ րենքն ու ի մաս տը (ո րը նրան հա ղոր դում է ապ րում 
վե րապ րած ու փաս տերն ընդգ ծած հե ղի նա կը), հարկ է կի րա ռել կի նոար-
վես տի բո լոր մի ջոց նե րը»3: 

Բե լա  Բա լաշն ան շուշտ ի րա վա ցի է ու այս պար բե րութ յամբ ար ծար ծում 
է մեզ հե տաքրք րող ևս  մի կար ևոր թե մա՝ կի նո վա վե րագ րութ յան թվաց յալ 
օբ յեկ տի վութ յան խնդի րը:  Լայն հան րութ յան մոտ թյուր պատ կե րա ցում կա, 
թե վա վե րագ րա կան ֆիլմն ա վե լի օբ յեկ տիվ է, քան խա ղար կա յի նը, քա նի 
որ այն «վա վե րագր ված ի րա կա նութ յուն» է: Եվ սա հաս կա նա լի է. կրկին 
պատ ճառն այդ նույն ար տա քին խաբ կանքն է, ո րի արդ յուն քում Ար տա վազդ 
 Փե լեշ յա նին եր բեմն վա վե րագ րող նե րի շար քին են դա սում:  Մի կողմ դնենք 
այն փաս տը, որ բա զում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րում բե մադր ված տե սա-
րան ներ ու դրվագ ներ կան: Էա կանն այն է, որ թե՛ խա ղար կա յին, թե՛ ոչ 
խա ղար կա յին ֆիլ մի դեպ քում առ կա է հե ղի նա կի կամ հե ղի նակ նե րի (ռե-
ժի սոր, սցե նա րիստ, օ պե րա տոր, պրոդ յու սեր…) ո րո շիչ գոր ծո նը: Բ նա կա-
նա բար, ողջ ի րա կա նութ յու նը չի տե ղա վոր վի կի նոխ ցի կի 4:3 կամ 16:9 կող-
մե րի հա րա բե րակ ցութ յամբ նկա րա հա նող օբ յեկ տի վի մեջ, դրա հա մար 
յու րա քանչ յուր հե ղի նակ՝ կախ ված նրա նից, թե ինչ պես է ըն կա լում ի րա կա-
նութ յու նը, ո րո շում է՝ ին չը նե րա ռել կադ րի մեջ, և  ին չը՝ ոչ, ու այ նու հետև՝ 
ինչ մոն տա ժով, ար տա կադ րա յին խոս քի կամ ե րաժշ տութ յան ներ քո այդ 
ա մե նը ներ կա յաց նել դի տո ղին: Այ սինքն՝ շատ հնա րա վոր է, որ ե թե կի նո-
խ ցի կը մեկ սան տի մետր աջ կամ ձախ նա յեր, ա պա կփոխ վեին ողջ ֆիլ մի 
ի մաստն ու հան դի սա տե սի ըն կա լու մը: Ըստ էութ յան՝ յու րա քանչ յուր ֆիլ մի 
հե ղի նակ իր աշ խա տան քով ցու ցա բե րում է ի րա կա նութ յան հան դեպ մի-
միայն ի՛ր վե րա բեր մուն քը4:

Այդ դեպ քում էա պես ո՞րն է  Փե լեշ յա նի ու վե րոնշ յալ ե րեք հայ հե ղի նակ-
նե րի կամ ընդ հան րա պես ա վե լի ա վան դա կան կա նոն նե րով վա վե րագ րա-
կան ֆիլ մեր նկա րա հա նող ռե ժի սոր նե րի տար բե րութ յու նը:  Չէ՞ որ թե՛ մե կը, 
թե՛ մյուս ները ի րենց վե րա բեր մունքն են ցույց տա լիս ի րենց յու րա հա տուկ 
ո ճե րով: Առաջարկվող տեսակետն ա մեն ևին կոչ ված չէ նսե մաց նելու ու որ-
ևէ հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան ձեռք բե րում նե րը:  Բայց գու ցե տար բե-
րութ յու նը հենց այն է, որ «նա խա փե լեշ յա նա կան» ե րեք հայ կի նո վա վե րագ-
րող նե րը, ամրագրելով փաստը, ի րա կա նութ յան հան դեպ ի րենց տե սա կետն 
են ար տա հայ տում կի նոխ ցի կի մի ջո ցով, իսկ  Փե լեշ յանն իր ֆիլ մե րով լրիվ 
նոր ի րա կա նութ յուն է ստեղ ծում: 

«Աշ խարհ նե րը փաս տե րով չեն ստեղծ վում: Աշ խար հը պետք է բեղմ նա-
վոր ված լի նի գա ղա փա րով, ի մաս տով, ճա նա չե լի լի նե լու ու նա կութ յամբ»5: 
Այս տեղ գլխա վոր գոր ծո նը  Փե լեշ յա նի՝ իր էութ յամբ պոե տա կան տե սալ սո-

3 Նույն տեղում:
4 Սա թույլ է տալիս որոշակի կասկած հայտնել նաև ընդհանրապես «վավերագրական» կամ «դոկու-
մենտալ» եզրույթների ճշգրտության վերաբերյալ: Փաստաթուղթը՝ դոկումենտը, օբյեկտիվ ու «հում» 
տեղեկատվություն պարունակող առարկա է, որը կարող է վերծանվել և ներկայացվել որոշակի տեսքով՝ 
որոշակի մեկնությամբ, այնինչ դոկումենտալ ֆիլմ ինքնին արդեն «վերծանված» տեղեկատվությամբ 
կինոստեղծագործություն է: Ավելի ընդունելի են խաղարկային և ոչ խաղարկային եզրույթները, սակայն 
դրանց մեջ ևս որոշակի անճշտություն կա, քանի որ ինչպես արդեն վերը նշվեց՝ բազում հանրահայտ 
վավերագրողների, այդ թվում՝ և Ռոբերտ Ֆլաերթիի, Ժան Ռուշի, Քրիս Մարկերի, Փելեշյանի և այլոց 
ֆիլմերում խաղարկային տարրեր կան: Փաստորեն ավելի ճիշտ է ֆիլմերը տարբերակել ըստ իրենց նյութի՝ 
բեմադրված իրականության: Սակայն սա արդեն առանձին ուսումասիրության թեմա է:
5 Զաքոյան Գ., Փելեշյան, «Գարուն», 1988, N 6, էջ 93:
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ղա կան մտա ծո ղութ յունն է, ո րի շնոր հիվ ռե ժի սո րի կի նոխ ցի կի ա ռաջ 
հայտն ված ցան կա ցած մարդ ու ա ռար կա զրկվում են իրենց ինք նութ յու նից 
և  ո րո շա կիութ յու նից, նախ նա կան ի մաս տից ու նշա նա կութ յու նից՝ դառ նա-
լով նրա կեր տած նոր աշ խար հի, նրա ֆիլ մե րի բարդ պոե տա կան գործ-
ված քի տարրերը: 

Ի հա կա ռակ նրան՝ «Երկ րա շարժ  Լե նի նա կա նում» ֆիլ մում  Բեկ նա զար-
յա նը  ա վեր ված  Լե նի նա կա նի պատ կե րը չի վե րա ծում ու նպա տակ էլ չու նի 
վե րա ծելու հա մա մարդ կա յին գե ղար վես տա կան կեր պա րի, այլ ցու ցադ րում 
է հենց այն, ինչ խոս տաց ված է վեր նագ րում, այ սինքն՝ փաս տը: « Վա վե-
րագ րա կան կի նոն գործ ու նի փաս տի հետ, այն ֆիք սում է փաստն՝ ա սես 
հա վաս տիաց նե լով նրա իս կութ յու նը:  Փե լեշ յա նի հա մար փաս տը ոչ թե նպա-
տակ է, այլ ըն դա մե նը նյութ: Ա վե լին, ե թե վա վե րագ րա կան կի նոն պատ մում 
է ար դեն տե ղի ու նե ցած փաս տի մա սին, ա պա  Փե լեշ յա նը մեզ ցույց է տա-
լիս կա տար վող, հա վերժ կրկնվող ա րար ման պա հը»6:

Այս ա ռու մով  Փե լեշ յա նին կա րե լի է հա մե մա տել  Մար տի րոս  Սար յա նի 
հետ: Այ սօր սար յա նա կան գե ղան կար չութ յամբ ազդ ված բազ մա թիվ գրքեր 
են պատ կե րա զարդ վում: Ն րա կտավ նե րում պատ կեր ված հա յերն ու հայ-
կա կան բնութ յունը ար դեն անբաժանելի են հայ ժո ղովր դի ինք նա գի տակ-
ցութ յու նից:  Սա կայն  Սար յա նից ա ռաջ ոչ ոք չէր տե սել այդ պի սի  Հա յաս տան, 
ոչ ոք չէր պատ կե րել  Հա յաս տանն այդ պի սի գույ նե րով, այդ պի սի ֆոր մա-
նե րով ու վրձնա հար ված նե րով: Ի հար կե այդ գույ նե րի ու ֆոր մա նե րի մեջ 
հայ կա կան բնութ յունն ու հայ կա կան աշ խար հըն կա լումը, ան շուշտ, ճա նա-
չե լի են՝ դրանք ի րա կա նութ յու նից կտրված չեն, բայց միև նույն է՝ սա մի 
հա յացք էր, որն այդ ձևով մինչ այդ երբ ևէ չէր ար տա հայտ վել: 

 Փե լեշ յա նի կեր տած հայ ժո ղովր դի կեր պարը, օ րի նակ, « Մենք» ֆիլ մում 
նույն պես միան գա մայն ճա նա չե լի է ու 1960-ա կան նե րի ազ գա յին զար թոն-
քի տա րի նե րից ի վեր դար ձել է հա յի են թա գի տակ ցութ յան ան բա ժա նե լի 
մասը:  Չի կա րե լի ա սել, թե հայ ժո ղովր դի միաս նա կա նութ յան, տո կու նութ-
յան և  աշ խա տա սի րութ յան մա սին այս ֆիլ մում ար տա ցոլ ված մտքե րը նո-
րա րա կան էին իր ժա մա նա կի հա մար. բավական է հի շել հայ մեծ պոետ 
Ե ղի շե  Չա րեն ցի՝ «Ով հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փրկութ յու նը քո հա վա քա-
կան ու ժի մեջ է» կար գա խո սը։  Փե լեշ յա նը, կա րե լի է ա սել, ստեղ ծել է այդ 
կար գա խո սի ամ բող ջա կան տե սալ սո ղա կան կեր պա րը և  թույլ տվել հան-
դի սա տե սին յու րաց նել այն՝ դարձ նել ի րե նը7:

 2.  Փե լեշ յա նը և ն րա ժա մա նա կա կից նե րը 
Հայ կի նո յում  Փե լեշ յա նին հո գե պես ա մե նա մոտ հե ղի նա կը  Սեր գեյ  Փա-

րա  ջա նովն է, ով նույն պես իր էութ յամբ կի նո պոետ է՝ բա ռի բուն, այլ ոչ 
մե տա ֆո րիկ ի մաս տով:  Բայց ե թե խո սում ենք հայ կի նո վա վե րագ րութ յան 
մա սին, ա պա Փելեշյանն, ան շուշտ, ա վե լի շատ շփման եզ րեր ու նի իր ժա-

6 Բերված է ըստ՝ Գալստյան Ս., Հայացք մեր կինոյին. պատմությունը և ներկան, Եր., Հեղինակային 
հրատարակություն, 2011, էջ 126:
7 Էկրանին բոլորովին նոր, մինչ այդ չտեսնված աշխարհ է կերտել նաև Համո Բեկնազարյանն իր առաջին 
խաղարկային ֆիլմերով՝ դառնալով Արևելքի կինոյի առաջին ռեալիստը: Իսկ Սերգեյ Փարաջանովը կինոյի 
լեզվով կարողացել է բոլորովին նոր կողմից վերաբացահայտել ոչ միայն հայ, այլև վրաց և ուկրաինական 
մշակույթները: 
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մա  նա կա կից նե րի՝ Ա րա  Վա հու նու,  Ռու բեն Գ ևորգ յան ցի,  Հա րութ յուն  Խա -
չատր  յա նի, Գ րի գոր  Հա րութ յուն յա նի և  Գա րե գին  Զա քո յա նի, քան իր նա-
խորդ  նե րի հետ: 

Փե լեշ յա նը ո րոշ ի մաս տով խո րա պես ազ դել է հայ վա վե րագ րութ յան 
հե տա գա զար գաց ման վրա, հայ կի նո գոր ծիչ նե րի ու ընդ հան րա պես հայ 
ժո ղովր դի ինք նա գի տակ ցութ յան վրա:  Կի նո գետ  Սու րեն  Հաս միկ յանն ան-
տիպ «Է պի կենտ րո նում» հոդ վա ծում, ո րը շարադրվել է 1989 թվա կա նին՝ 
Ս պի տա կի ա ղե տա լի երկ րա շար ժից հե տո և  Ղա րա բաղ յան շարժ ման կի-
զա կե տում, գրում էր, որ  Թա տե րա կան հրա պա րա կի միաց յալ հա յութ յան 
կեր պա րը ծնվել էր դեռևս 1960-ա կան թվա կան նե րին՝ հայ կի նո յի վե րած-
նն դի տա րի նե րին, և  մաս նա վո րա պես Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նի « Մենք» ֆիլ-
մում: «Փր կութ յան կղզի» փի լի սո փա յա կան գրքում  Հաս միկ յա նը հա վե լում 
է այս միտ քը՝ «ի րա կան ժո ղո վուրդն ար ժա նի դար ձավ այն  Կեր պա րին, ո րը 
ծնվել էր 1969 թվա կա նին Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նի գլուխ գոր ծոց « Մենք» ֆիլ-
մում»8:  Պա տա հա կան չէ, որ փե լեշ յա նա կան « Մենք»-ի մո տիվ նե րը և  ո ճա-
յին լու ծում նե րը կրկին տես նում ենք, օ րի նակ, Գ րի գոր  Հա րութ յուն յա նի և 
 Գա րե գին  Զա քո յա նի՝  Ղա րա բաղ յան շար ժու մով ո գեշնչ ված « Թա տե րա կան 
հրա պա րակ» (1989 թ.) ֆիլ մում, որ տեղ կրկին որ պես խորհրդանիշ է օգ-
տա գործ վում հայ շի նա րա րի աշ խա տան քը (հի շենք « Մենք» ֆիլ մում շի նա-
րար նե րի՝ խո շոր պլա նով ներ կա յաց ված ձեռ քե րի կադ րե րը), իսկ միաս նա-
կան ամ բո խը դի տարկ վում է որ պես Հա յոց պատ մութ յան շար ժիչ ուժ: « Թա-
տե րա կան հրա պա րակն» սկսվում և  վեր ջա նում է մուր ճե րի ուժգ նա ցող 
ձայ նի ներ քո՝ Օ պե րա յի շեն քի ռե լիեֆ նե րը քան դա կող վար պետ նե րի կադ-
րե րով, այ սինքն՝ ֆիլմն ա սես ծնվում է մի պատ կե րից և  ի վեր ջո հան գում 
նրան: Ա վե լի ուշ Գ.  Հա րութ յուն յանը, այս ան գամ սցե նա րիստ  Վա լե րի  Գաս-
պար յա նի հետ, կրկին դի մում է փե լեշ յա նա կան մո տիվ նե րին « Կա յա ցում» 
(2009 թ.) վա վե րագ րութ յան մեջ, ո րը մի պահ նույ նիսկ յու րա տե սակ էկ րա-
նա յին հղում է կատարում  Փե լեշ յա նին՝ վե րար տադ րե լով « Մենք»-ի հան-
րա հայտ կադ րը, երբ բա զում այր վող ե կե ղե ցա կան մո մե րի լույսն ար տա-
ցոլ վում է ա ղո թող կնոջ ար ևա յին ակ նոց նե րի մեջ: 

 Վա հու նին ու Գ ևորգ յան ցը  Փե լեշ յա նի հետ գրե թե զու գա հեռ են սկսել 
ստեղ ծա գոր ծել՝ 1960-ա կան նե րի վեր ջերին և 1970-ա կան նե րի սկզբներին: 
Եր կուսն էլ (հատ կա պես  Վա հու նին) այս կամ այն կերպ ազդ վել են 
 Փե լեշ յա նի գոր ծե րից: Չ նա յած եր կուսն էլ ի րենց ու րույն ձե ռա գիրն ու նեին՝ 
նրանք մեկ ընդ հա նուր նպա տակ էին հե տապն դում, որն, ըստ եր ևույ թին, 
 Փե լեշ յա նի հա մար ա մեն ևին ա ռաջ նա յին չէր…

Ինչ պես ար դեն պար զե ցինք՝ Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նին վա վե րագ րա կան 
նյու թի հենց վա վե րագ րա կան գոր ծա ռույ թը շատ քիչ է հե տաքրք րում: Իսկ 
 Վա հու նին ու Գ ևորգ յան ցը՝ հայ ու խորհր դա յին մի շարք այլ ռե ժի սոր նե րի 
հետ,  Խորհր դա յին  Միութ յան այն ա ռա ջին կի նո վա վե րագ րող նե րից էին, 
ով քեր ի րենց կի նոխ ցիկ ներն ուղ ղե ցին սո վո րա կան մար դուն9:  Կո պիտ 
ա սած, մինչև 1960-ա կան նե րի երկ րորդ կե սը խորհր դա յին էկ րա նի հե րոս 
կա րող էին դառ նալ ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րը, կամ խորհր դա յին գա ղա փա-

8 Асмикян С., Остров спасения: эстетические параметры киноискусства. Ереван, ЕГИТИК, 2003, с. 22.
9 Տե՛ս Գալստյան Ս., Հայացք մեր կինոյին. պատմությունը և ներկան. Եր., 2011, գլուխ 8:
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րա խո սական ի դեա լին հա մա պա տաս խա նող ան ձինք՝ հար գար ժան բան-
վոր նե րը, պա տե րազ մի խի զախ մար տիկ նե րը:  Սա կայն  Վա հու նին, Գ ևորգ-
յանցն ու ո րոշ այլ հայ վա վե րագ րող ներ սկսե ցին հե տաքրքր վել  Միութ յան 
շար քա յին քա ղա քա ցու կյան քով ու ֆիլ մեր նկա րել այն պի սի մարդ կանց 
մա սին, ով քեր մինչ այդ կամ ընդ հան րա պես չէին հայտն վի մեծ էկ րա նին, 
կամ կհայտն վեին, բայց ֆո նա յին գոր ծա ռույ թով: Այդ պես  Վա հու նու գու ցե 
լա վա գույն՝ « Կանչ» կար ճա մետ րաժ ֆիլ մը (1977 թ.) գյու ղում ապ րող հայ 
զուռ նա չի նե րի մա սին է, իսկ Գ ևորգ յան ցի կար ևո րա գույն ձեռք բե րում նե րից 
մե կը՝ « Բա րի հետ քը» (1980 թ.), եր ևան յան բա կե րի ան գույն ավ տոտ նակ նե-
րը «ծաղ կեց նող» ա լե հեր նկար չի դի ման կար է: 

 Սա իս կա պես մեծ թե մա տիկ հե ղաշր ջում էր խորհր դա յին վա վե րագ րա-
կան կի նո յում: Ի հա կա ռակ նրանց՝  Փե լեշ յանն իր ու ղին պաշ տո նա պես 
սկսել է «հա մա կար գի մեջ»: «Ս կիզ բը»՝ չնա յած ա ռա ջին իսկ կադ րե րից 
հաղ թա հա րում ու գե րա զան ցում է իր թե ման, նվիր ված է  Հոկ տեմ բեր յան 
հե ղա փո խութ յա նը, իսկ « Մեն քը»՝ չնա յած անդ րա դառ նում է խորհր դա յին 
գա ղա փա րա խո սութ յա նը տհաճ՝ ազ գա յինին, իր մո նու մեն տա լութ յամբ ու 
մեծ պա թո սով ո րոշ ա ռու մով կա րող էր ըն կալ վել խորհր դա յին կի նո յի հա-
մա տեքս տում: Ի վեր ջո Էյ զենշ տեյ նի ու  Վեր տո վի հետ հա մե մա տութ յուն նե-
րը, ո րոնք հա ճախ էին հնչում  Փե լեշ յա նի կի նո կա րիե րա յի մեկ նար կին, թե-
կուզ թյուր, բայց պա տա հա կան չէին. չէ՞ որ խոս քը միայն ար տա քին՝ «մոն-
տա ժա յին» նմա նութ յան մա սին չէր:  Փե լեշ յան ռե ժի սո րի պա րա դոքսն այն 
է, որ գոր ծու նեութ յան նախ նա կան շրջա նում թվաց յալ մնա լով հնի ու ծա-
նո թի մեջ՝ նա ստեղ ծեց բո լո րո վին նորն ու մինչ այդ չտեսն վա ծը: Ու փո-
խե լով ձևը՝ կեր պա փո խեց նաև թե ման: 

 Հե տաքր քիրն է, որ վե րո հիշ յալ կար ևոր թե մա տիկ շրջա դարձն ի րա կա-
նաց րած հե ղի նակ նե րի մեծ մա սը թե մա յի մա տուց ման ա ռու մով շա րու նա-
կում էր աշ խա տել հին ձևի մեջ, այ սինքն՝ հետ ևում էր վա վե րագ րա կան 
նյու թի կազ մա կերպ ման խորհր դա յին դպրո ցի կա նոն նե րին: 1960-ա կան նե-
րից ա ռաջ նկա րա հան ված խորհր դա յին վա վե րագ րա կան կի նո յում ևս  շատ 
էին քննա րա կան պա տում նե րը, հու զա կան ազ դե ցութ յան ու ժե ղաց ման հա-
մար բե մադր ված կամ չա փա զանց ված տե սա րան ներն ու մոն տա ժա յին հա-
մադ րում նե րը:  Նույն կերպ  Վա հու նին ու Գ ևորգ յան ցը խորհր դա յին վա վե-
րագ րութ յան նոր հե րոս նե րին տե ղադ րում էին այն պի սի հա մա տեքս տե րում, 
ո րոնք կոչ ված էին շատ ո րո շա կի զգաց մունք ներ ա ռա ջաց նել հան դի սա տե-
սի մոտ:  Սա ա մեն ևին չի նշա նա կում, որ վե րո հիշ յալ եր կու հայ վա վե րա-
գրող նե րը կրկնում էին ի րենց նա խորդ նե րի ա րա ծը՝ պար զա պես նոր հե-
րոս նե րով (թեև դա ինք նին ար տա գե ղար վես տա կան էա կան նո րա րա րութ-
յուն կլի ներ): Նույ նիսկ ե թե ռե ժի սո րը հետ ևում է գե ղար վես տա կան գործ 
ստեղ ծե լու ար դեն ձևա վոր ված կա նոն նե րին, նա, միև նույն է, իր անձ նա կան 
ու անկրկ նե լի հա յաց քով է դրանք ըն կա լում ու մեկ նա բա նում: 

 Փե լեշ յա նա կան կի նոն 1970-ա կան նե րի հայ վա վե րագ րող նե րի շրջա նում 
ա մե նա մեծ ազ դե ցութ յունն է ու նե ցել թերևս Ա րա  Վա հու նու վրա:  Վեր ջինս 
իր ֆիլ մե րում ևս  հա ճախ դի մում է փե լեշ յա նա կան մո դե լով պոե տա կան 
ռեֆ րե նին՝ տա րա ծութ յան մեջ կադ րե րի կրկնո ղութ յա նը: Ա ռանց քա յին տար-
բե րութ յունն այն է, որ այս տեղ ռեֆ րե նը ոչ թե բարդ պոե տա կան կա ռուց-
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ված քի հիմ նա րար տարր է, այլ ֆիլ մին պոե տիկ՝ քնա րա կան ամ փոփ վա-
ծութ յուն և  այժ մէա կան հու զա կա նութ յուն հա ղոր դե լու մի ջոց: 

 Վա հու նու ա մե նա հայտ նի՝ « Կանչ» և «Է լե գիա» (1978 թ.) ֆիլ մե րում 
սկիզբն ու վերջը ա սես հա յե լա յին լի նեն՝ ճշտութ յամբ կրկնում են ի րար՝ 
ամ փո փե լով դրանք սրտաճմ լիկ պոե տիկ շրջա նա կի մեջ: Ն ման լու ծում է 
կի րա ռել Ար տա վազդ  Փե լեշ յանն իր ա ռա ջին ու սա նո ղա կան ֆիլ մե րում՝ 
« Լեռ նա յին պա րեկ» (1964 թ.) և « Մարդ կանց Եր կի րը» (1966 թ.): Այս մա սին 
խո սում է ին քը՝  Փե լեշ յա նը. « Ֆիլ մը (« Լեռ նա յին պա րե կը» - Ա. Վ.) սկսվում 
և  վեր ջա նում է միև նույն կադ րե րով, որ տեղ աշ խա տա վոր-լեռ նագ նաց նե րը 
լապ տեր նե րով քայ լում են երկն քի մութ ֆո նին: Այս տեղ՝ այս կադ րե րի միջև 
ևս  տա րա ծութ յուն կա:  Բայց այդ տա րա ծութ յու նը (ինչ պես և  կադ րե րի նույ-
նա կա նութ յու նը) «դիս տան ցիոն» ազ դե ցութ յուն չեն ա ռա ջաց նում. սա հենց 
կրկնո ղութ յուն է, ո րը վե րա դարձ նում է նախ նա կան տրա մադ րութ յա նը՝ 
նպաս տե լով ֆիլ մի քնա րա կան եզ րա փակ մա նը»10: « Կանչ» ֆիլ մում այդ 
միևնույն կադ րը լայն ճա նա պար հի պատ կերն է, ո րով քայ լում են զուռ նա-
չի նե րի ե րեք սե րունդ նե րը, իսկ «Է լե գիա» ֆիլ մում՝ քան դա կա գործ Եր վանդ 
 Քո չա րի ման կա կան լու սան կարն ըն տա նի քի հետ: 

Ին չո՞ւ « Մենք»-ի ու « Տար վա ե ղա նակ նե ր»-ի դեպ քում սա պոե տա կան 
կա ռուց ված քի բա ղադր յալ է, իսկ « Լեռ նա յին պա րե կի», « Կան չի» և «Է լե-
գիա յի» դեպ քում՝ պոե տիկ տարր: Ո րով հետև ա ռա ջին դեպ քում կադ րում 
պատ կեր ված ա ռար կան, փո խազ դե լով մնաց յալ ֆիլ մի հետ, կորց նում է իր 
ո րո շա կիութ յունն ու բնա կան հա մա տեքս տը՝ դառ նա լով մի նոր՝ պոե տա կան 
ի րա կա նութ յան շի նան յու թը, իսկ երկ րորդ դեպ քում տես նում ենք մեզ ծա նոթ 
ի րա կա նութ յու նը, ո րին քնա րա կան ե րանգ է տրվել: Այ սինքն՝ կա րե լի է 
ա սել, որ այդ ֆիլ մե րը պայ մա նա կա նո րեն եր կու շերտ ու նեն՝ վա վե րագ րա-
կան ու պոե տի կ: Այ նինչ  Փե լեշ յա նի ֆիլ մե րում, ինչ պես ար դեն պար զե ցինք, 
վա վե րագ րա կան տարր՝ որ պես այդ պի սին, չկա, քա նի որ նյու թի վա վե րա-
գ րա կան լի նել կամ չլի նե լը կախ ված է այն հա մա տեքս տից ու այն ի մաս տից, 
ո րը նրան հա ղոր դում է հե ղի նա կը: 

Այս ա ռու մով  Փե լեշ յա նի գոր ծե րում միակ բա ցա ռութ յու նը « Տար վա ե ղա-
նակ նե րը» ֆիլ մի գյու ղա կան հար սա նի քի տե սա րանն է: Ի տար բե րութ յուն 
նա խորդ և  հա ջորդ դրվագ նե րի պոե տա կան ա նո րո շութ յանն ու բազ մա շեր-
տութ յա նը՝ հար սա նի քը շատ ո րո շա կի է թվում իր խո շոր պլան նե րով, ազ-
գագ րա կան դե տալ նե րով՝ ազ գա յին տա րա զը, գո մե շի ու ոչ խա րի կո տոշ-
նե րին ժա պա վեն փա թա թե լը և  այլն:  Բա ցի այդ՝ հան կարծ լռում է  Վի վալ դիի 
ե րաժշ տութ յու նը, ո րը յու րա հա տուկ մոն տա ժից բա ցի նյու թին պոե տա կան 
հա մա տեքստ հա ղոր դե լու հիմ նա կան մի ջոց նե րից է: Բ նա կան հար սան յաց 
աղ մու կից հե տո հնչում է շատ տե ղին թվա ցող հայ կա կան զուռ նա յի հար-
սան յաց մե ղե դին:  Փե լեշ յանն ա սես մի քա նի րո պեով ստանձ նում է ա վան-
դա կան կի նո վա վե րագ րո ղի դե րը՝ կի նո ժա պա վե նի վրա ան մա հաց նե լով 
հայ կա կան հար սա նե կան բար քե րը: 

 Սա կայն տե սա րա նի ա վար տին զվարթ զուռ նան իր տե ղը կրկին զի ջում 
է  Վի վալ դիի կլար նե տին, պատ կեր նե րը կրկին դան դա ղում են՝ վե րա դարձ-
նե լով հան դի սա տե սին փե լեշ յա նա կան պոե տա կան աշ խարհ, իսկ ե րի տա-
10 Пелешян А., Мое кино, Ереван, «Советакан Грох», 1988, с. 138.
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սարդ ա մուս նա կան զույ գի խո շոր պլան նե րը խաչ վում են մի հով վի պատ-
կեր նե րի հետ: Ու հան կարծ հաս կա նում ենք՝ փե սան է: Ինչ պես  ֆիլ մի ա ռա-
ջին կադ րե րում նա սրըն թաց իջ նում է կա տա ղի գե տի հո սան քով՝ փոր ձե-
լով փրկել ոչ խար նե րին՝ ինչ պես այլ հո վիվ ներն են ա նում՝ կեն դա նի նե րի 
հետ ևից գլխի վայր նետ վե լով լե ռան ձյու նա ծածկ լան ջե րով վար: 

 Սա ե զա կի դեպք է, երբ  Փե լեշ յա նը թույլ է տա լիս, որ «ի րա կան աշ խար-
հը» ներ խու ժի իր պոե տա կան ի րա կա նութ յան մեջ11:  Թե որ քա նով է սա 
ար դա րաց ված՝ բարդ հարց է. թերևս դրվա գը չա փից եր կար է տևում՝ այն-
քան, որ հան դի սա տե սը կա րող է ըն տե լա նալ այս ի րա կա նութ յանն ու ա վե-
լի մեծ դժվա րութ յամբ կրկին ներ քաշ վել փե լեշ յա նա կան աշ խար հի մեջ: 

 Սա կայն այն, որ «ազ գագ րա կան» փե սա յի ու «պոե տա կան» հով վի մեջ 
նույն մար դուն ենք տես նում, ան շուշտ մեծ ազ դե ցութ յուն է թող նում դի տո-
ղի վրա: Եր կու բո լո րո վին տար բեր աշ խարհ նե րը՝ պոե տա կանն ու «ի րա-
կա նը», հան կարծ միա նում են, թա փան ցում ի րար մեջ՝ կոտ րե լով պայ մա-
նա կա նութ յան վեր ջին նշույլ նե րը: Ս տեղծ վում է «ան պայ մա նա կան պայ մա-
նա կա նութ յան» ցնցող զգա ցո ղութ յուն, երբ հան դի սա տե սը, ըն կա լե լով, որ 
իր առջև պայ մա նա կան գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, ա սես 
են թա գի տակ ցո րեն այլևս սահ ման ներ չի դնում իր ու էկ րա նի միջև՝ յու րաց-
նե լով փե լեշ յա նա կան տե սալ սո ղա կան տիե զեր քը:  Հենց սա է ֆիլ մում այդ 
տա րօ րի նակ դրվա գի ընդգրկ ման նպա տա կը: 

Ընդ հան րա պես պայ մա նա կանորեն՝ «հետ փե լեշ յա նա կան» վա վե րա գրա-
կան ֆիլ մե րում հա մընդ հա նուր հատ կա նիշն այն է, որ հե ղի նակ նե րը ջա նում 
են ե րեք տար բեր տարրեր հա մադ րել՝ պոե տա կա նութ յու ն, խորհր դա յին 
վա վե րագ րա կան կի նո յի նա խընտ րե լի կա ռուց ված ք և  պատ կեր վող ա ռար-
կա յի ո րո շա կիութ յու ն: Այ սինքն՝ « Կան չի» զուռ նա չի նե րը՝ չնա յած բե մա-
դրված տե սա րան նե րի ա ռա տութ յանն ու  Վա հու նու կի րա ռած բազ մա թիվ 
պոե տիկ հնարք նե րին, պահ պա նում են ի րենց ան հա տա կա նութ յու նը ճիշտ 
այն պես, ինչ պես « Բա րի հետք» ֆիլ մի նկա րիչ ծե րու նին, ո րով հետև տվյալ 
ֆիլ մե րի հա մա տեքս տում մեզ ար դեն ծա նոթ ի մաս տից բա ցի նոր ի մաստ 
չեն ստա նում: 

 3. « Հետ փե լեշ յա նա կան եռ յա կը» 
 Այս ա ռու մով հե տաքր քիր բա ցա ռութ յուն ու յու րա հա տուկ եռ յակ են 

կազ մում Գ րի գոր  Հա րութ յուն յա նի « Թա տե րա կան հրա պա րա կը»,  Հա րութ յուն 
 Խա չատր յա նի « Կոն դը» (1987 թ.) ու  Գա րե գին  Զա քո յա նի « Քա ջա րան. քա րի 
մե տա մոր ֆո զը» (2001 թ.) ֆիլ մե րը… 

Ինչ պես ար դեն ա սա ցինք՝ « Թա տե րա կան հրա պա րա կը» իր ո գով ու 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րով ա մե նա մոտն է փե լեշ յա նա կան ար վես տին: 

11 Եվս մի օրինակ կարող է ծառայել 1984 թվականին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության հեռուս-
տատեսության պատվերով նկարահանված «Աստված Ռուսաստանում» լիամետրաժը, որտեղ պատկերված 
են Ռուս ուղղափառ եկեղեցու տոներն ու ավանդույթները: Սա վավերագրական ֆիլմ է՝ առանց նյութի 
պոետական վերաիմաստավորման որևէ նկրտման: Սակայն այս ֆիլմը միշտ «փելեշյանական կանոնից» 
դուրս է դիտարկվում, քանի որ նա որպես համառեժիսոր ուներ Ռ. Ցուրցումիային, և ի վերջո սա պատվեր 
էր՝ ֆիլմի գաղափարն իրենը չէր: Իր տեսակի մեջ սա դետալներով բավականին հարուստ և հետաքրքիր 
աշխատանք է: Գոյություն ունեն ֆիլմի մի քանի տարբերակներ՝ գերմաներեն արտակադրային բա ցատրա-
կան խոսքով և առանց:



164

 Ֆիլ մում պատ կեր ված են 1988 թվա կա նի զանգ վա ծա յին հան րա հա վաք նե րը: 
 Ֆիլ մում նե րառ ված կադ րերն այ սօր մեծ պատ մա կան և  հու զա կան նշա նա-
կութ յուն ու նեն մեզ՝ հա յե րիս հա մար, սա կայն հենց ֆիլ մի հա մա տեքս տում 
ի րենք վա վե րագ րա կան գոր ծա ռույ թ չեն կա տա րում:  Տե ղի ու ժա մա նա կի 
ո րո շա կիութ յու նը կհաս կա նան միայն հա յերն ու նրանք, ով քեր ծա նոթ են 
 Ղա րա բաղ յան շարժ ման պատ մութ յա նը. հե ղի նակ նե րը ոչ մի տեղ չեն նշում 
տա րե թիվն ու ոչ մի կերպ չեն բա ցատ րում՝ ի՞նչ ցույց է սա, հա նուն ին չի՞: 
 Փո խա րե նը, հե տաքր քիր ու եր բեմն չա փա զանց անս պա սե լի մոն տա ժա յին 
հա մադ րութ յուն նե րով «մտո րե լով» այդ կոնկ րետ ի րա դար ձութ յան մա սին 
ու պատ մա կան խրո նի կայի բազ մա թիվ կադ րեր մոն տա ժե լով ֆիլ մի ա ռանցք 
հան դի սա ցող 1988-ի կադ րե րի հետ, նրանք փոր ձում են որ սալ հա մընդ հա-
նու րը: Ն պա տա կը տե սալ սո ղա կան լեզ վով պատ մութ յան այդ պա հին հայ 
ժո ղովր դին հա մա կած ոգ ևո րութ յու նը կամ հայ ժո ղովր դի հա մար այդ պա-
հի նշա նա կութ յունն ու կար ևո րութ յու նը փո խան ցե լը չէ:  Հե ղի նակ ներն ա սես 
ջա նում են ժա պա վե նի վրա բռնաց նել պատ մա կան ակն թարթ կո չեց յալն 
ընդ հան րա պես՝ պատ մութ յան ո րո շիչ ու ճա կա տագ րա կան ժա մի ո գին, կեր-
տել ոգ ևոր ված ու հա մախմբ ված ազգի լիար ժեք տե սալ սո ղա կան կեր պա րը, 
ո րի մեջ կար տա ցոլ վի թե՛ հայ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը, թե՛ մարդ էա կի 
միաս նութ յան ձգտու մը: 

 Խա չատր յա նի դեբ յու տա յին կար ճա մետ րա ժը՝ « Կոն դը», Եր ևա նի հա մա-
նուն հին թա ղա մասն է պատ կե րում: Այս ֆիլ մում ևս  դիկ տո րա կան խոսք 
չկա, նույ նիսկ ներ կադ րա յին զրույց նե րը սա կավ են ու ըստ էութ յան՝ ան-
կար ևոր:  Սա կայն ի հա կա ռակ « Թա տե րա կան հրա պա րա կի»՝  Կոնդ թա ղա-
մասն այս տեղ շատ կոնկ րետ վայր է. ֆիլ մում մի քա նի ան գամ նշվում է 
ա նունն ու գտնվե լու վայ րը, մի դրվա գում էլ  Կոն դի 1910-1926 թվա կան նե րի 
խրո նի կալ կադ րեր ենք տես նում՝ հա մա պա տաս խան գրված քով:  Տես նում 
ենք ինչ պես կի նոխ ցի կը մարդ կանց տներ է մտնում, վեր ջին ներս էլ հա ճախ 
լռում են, բայց եր բեմն գան գատ վում ծանր սո ցիա լա կան կա ցութ յու նից: 
Բ նա կիչ նե րը ևս  շատ ո րո շա կի են: 

Ըստ էութ յան՝ ֆիլ մի ա ռան ձին վերց ված շատ դրվագ ներ բա վա կա նին 
գրա գետ ար ված կի նո դի տար կում ներ են կոն դե ցի նե րի ա մե նօր յա կյան քից: 
 Սա կայն  Խա չատր յանն այս ֆիլ մում ա սես պայ քար է մղում սե փա կան նյու թի 
դեմ:  Նա զա նա զան կոնտ րաս տա յին դրվագ ներ է կեր տում: Օ րի նակ՝ շատ 
դեպ քե րում կի նոխ ցի կը հեռ վից ու վեր ևից ներքև է նա յում կոն դե ցի նե րին՝ 
ա սես նրանք մրջյուն ներ լի նեն մի ջա տա բա նի ման րա դի տա կի տակ. շու տով 
հաս կա նում ենք, որ այդ կադ րե րը բար ձուն քի վրա գտնվող «Դ վին» հյու-
րա նո ցի ար տա սահ ման յան բնա կիչ նե րի դի տանկ յու նից են նկար ված:  Մեկ 
ու րիշ դրվա գում զվարթ ռա բիզ ար տա կադ րա յին եր գի նվա գակ ցութ յամբ 
 Կոնդ է մտնում պաղ պա ղակ վա ճա ռողն իր սառ նա րան-սայ լա կով ու դան-
դաղ մի քա նի րո պե անց նում է թա ղա մա սի փո ղոց նե րով՝ մինչ ռե ժի սո րը 
ցու ցադ րում է մեզ կոն դե ցի նե րի կի սա քանդ տներն ու անմ խի թար վի ճա կը: 
 Վա վե րագ րա կան նյութն ա սես հրա ժար վում է ա զատ վել իր փաս տագ րա-
կան հատ կա նիշ նե րից, իսկ ռե ժի սորն ան դա դար ձգտում է ե րաժշտութ յամբ 
ու մոն տա ժա յին հա մադ րութ յուն նե րով պոե տա կան՝ այ լա բա նա կան հնչե-
ղութ յուն տալ նրան:
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 Խա չատր յա նի մեկ այլ՝ « Պոե տի վե րա դար ձը» (2006 թ.) ֆիլ մի մա սին 
Ա նել կա Գ րի գոր յանն այս պես է գրում. «[ Խա չատր յանն] իր և  հա վաս տի 
նյու թի միջև սահ մա նում է ան մեր ձե նա լի մի հե ռա վո րութ յուն՝ վեր ջի նիս 
տա լով ան կաշ կանդ, ինք նու րույն և  եր կա րատև ծա վալ վե լու ար տո նութ յուն: 
Ն յու թի հան դեպ եր բեմն դառ նա լով այն քան ինք նա մո ռաց՝ կար ծես ո չինչ չի 
ընտ րում: Ի տար բե րութ յուն փե լեշ յա նա կան հուժ կու ներ կա յութ յան՝ իր նյու-
թի բո լոր բջիջ նե րում և  ա մեն վայրկ յա նին այս տեղ առ կա է ռե ժի սո րի՝ նյու-
թի մեջ տար րա լուծ վե լու, ան հե տա նա լու, չքա նա լու ե րա նութ յունն ու կամ-
քը»12:  Խա չատր յա նը ժա մա նա կի ըն թաց քում է հա սել նյու թի հան դեպ նման 
վե րա բեր մուն քի, քա նի որ ինչ պես տես նում ենք՝ « Կոն դում» նյու թի հետ 
կռի վը բա վա կան ուժ գին է՝ չնա յած մերթ ընդ մերթ կնքվող զի նա դա դար-
նե րին: 

Ա նել կա Գ րի գոր յա նի նշած հատ կա նիշ նե րը գտնում ենք  Գա րե գին  Զա-
քո յա նի « Քա ջա րան. քա րի մե տա մոր ֆո զը» ֆիլ մում: Ինչ պես հու շում է վեր-
նա գի րը՝ ֆիլ մը  Քա ջա րա նի քա րի հանքն է պատ կե րում:  Մի կող մից՝ թվում 
է, թե սա իս կա պես վա վե րագ րութ յուն է քա րի մշակ ման մա սին, քա նի որ 
ռե ժի սորն ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ եր կար ու դան դաղ կադ րե րով 
ցու ցադ րում է այս եր կար ու անշ տապ, մե խա նի կաց ված գոր ծըն թա ցը:  Սա-
կայն մյուս կող մից թե ման այն պի սի շրջա նա կով է ամ փոփ ված, որ ստեղծ-
ված հա մա տեքստն ա կա մա յից պոե տա կան հնչե ղութ յուն է տա լիս ողջ նյու-
թին՝ զու գա հեռ չզրկե լով այն իր բնա կան հա մա տեքս տից:  Ֆիլմը սկսվում 
է հան քի պայթ յուն նե րից. ա հեղ ցնցու մից վիթ խա րի բե կոր ներ են պոկ վում, 
ընկ նում ցած: Եվ ըստ էութ յան՝ ողջ ֆիլ մի ըն թաց քում մենք հետ ևում ենք՝ 
ինչ պես են այս հսկա լե ռան մեծ բե կոր նե րը հետզ հե տե ման րա նում ու ման-
րա նում՝ անց նե լով ա մե նա տար բեր մե խա նիզմ նե րի մի ջով՝ ա սես դժոխ քի 
յոթ շրջան նե րով, մինչև ի վեր ջո հե ղու կի ու փո շու են վե րած վում: Եր բեմն 
միև նույն գոր ծո ղութ յան մե խա նի կա կան կրկնո ղութ յուն նե րով լի կադ րերն 
այն քան եր կար են տևում, որ կի նոխ ցիկն ա սես մեր վում է այդ մե խա նիզ-
մին: Իսկ ա զատ ու աշ խույժ թռվռա ցող քա րե րը՝  Յու րի  Հա  րու թ յուն յա նի 
սա կա վահնչ յուն, բայց հնչեղ փո ղա յին ե րաժշ տութ յան ու այդ ողջ նա խա-
պես ծրագ րված մե խա նի կա կան շարժ ման հա մա տեքս տում մեզ պես կեն-
դա նի ու շնչող էակ նե րի տպա վո րութ յուն են թող նում: Ա ռաջ է գա լիս ընդ-
հան րա պես մար դու ու բնութ յան փոխ հա րա բե րութ յան հար ցը՝ չնա յած սա 
ա մեն ևին բնա պահ պա նա կան ֆիլմ չէ, քա նի որ միան շա նակ «մե սիջ» այս-
տեղ չկա: 

Ի հա կա ռակ « Կոն դի», որ տեղ նյութն ա նընդ հատ միջ նոր դա վոր ված է 
թվում կա՛մ յու րօ րի նակ ռա կուր սի, կա՛մ մոն տա ժա յին հա մադ րութ յան արդ-
յուն քում՝ « Քա ջա րան. քա րի մե տա մոր ֆո զը» ֆիլ մի նյութն ա վե լի չեզոք՝ 
«օբ յեկ տիվ» է. ստա տիկ կի նոխ ցի կը պար զա պես հետ ևում է գոր ծըն թա ցին: 
 Պոե տա կան շերտն ու նոր ի մաստ նե րը ծնվում են ռե ժի սո րի եր կար ու հա-
մառ դի տար կում նե րի շնոր հիվ: Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նը նույն պես չի բռնա-
նում հան դի սա տե սի կամ քին՝ թույլ տա լով վե րապ րել ֆիլմն ու սե փա կան 
եզ րա կա ցութ յուն ներն ա նել, սա կայն նրա ընտ րած կամ նկար ած կադ րերն 

12 Գրիգորյան Ա., Պոետի վերադարձը, «Անվերջ վերադարձ. կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյան», 
կազմող՝ Ս. Հարությունյան, 30 դեկտեմբերի, 2005 թ., «Անվերջ վերադարձ» DVD ժողովածու, էջ 94:
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ու հա մա տեքս տե րը «չեզոք» չեն, քա նի որ խո շոր ու մի ջին պլան նե րը, ո րոն-
ցով հա րուստ է փե լեշ յա նա կան աշ խար հը, որ պես կա նոն ա վե լի ար տա-
հայ տիչ ու խո սուն են ի րենց էութ յամբ, քան ընդ հա նուր պլան նե րը: 

Ամ փո փե լով այս եռ յա կի թե ման՝ հա վե լենք, որ փաս տո րեն մի դեպ քում 
գործ ու նենք փե լեշ յա նա կան պոե տա կան սկզբունք նե րի յու րօ րի նակ մեկ-
նութ յան հետ (« Թա տե րա կան հրա պա րակ»), մյուս դեպ քում փորձ է ար վում 
իր փաս տագ րա կան հատ կա նիշ նե րը պահ պա նող նյու թին կոնտ րաս տա յին 
մոն տա ժի ու ե րաժշ տութ յան օգ նութ յամբ պոե տա կան ի մաստ հա ղոր դել 
(« Կոնդ»), իսկ եր րորդ դեպ քում նյու թը կրկին պահ պա նում է վա վե րագ րայ-
նութ յու նը, բայց միև նույն ժա մա նակ, թե մա յի հա մա տեքս տի, եր կար ու ան-
շ տապ կադ րե րի ու տրա մադ րող ե րաժշ տութ յան շնոր հիվ պոե տա կան շերտ 
է ձեռք բե րում (« Քա ջա րան. քա րի մե տա մոր ֆո զը»): 

 Եզ րա կա ցութ յուն ներ. Փե լեշ յա նը, չլի նե լով կի նո վա վե րագ րող և  ըստ 
էութ յան՝ ո չինչ չփաս տագ րե լով ժա պա վե նի վրա, բո լո րո վին նոր ար տա-
հայտ չա կա նութ յուն է բա ցա հայ տել, ո րը խո րա պես ազ դել է իր ժա մա նա-
կա կից և  հե տա գա սերունդ նե րի վա վե րագ րող նե րի վրա:  Պա տա հա կան չէ, 
որ հենց  Փե լեշ յա նի և  ար տա հայտ չա կա նութ յամբ ի րեն հո գե հա րա զատ հայ 
ռե ժի սոր  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի գոր ծու նեութ յան շրջա նում հայ ոչ խա ղար-
կա յին և  նույ նիսկ խա ղար կա յին կի նոն բո լո րո վին նոր ու ղի թևա կո խե ց՝ 
հետզ հե տե ի ր ու ժե րը փոր ձե լով պոե տա կան և  պոե տիկ կի նո յի գրե թե բո-
լոր ժան րե րում և ձգ տե լով գո նե ո րոշ չա փով ա զա տել կադ րերն ի րենց 
փաս տագ րայ նութ յու նից և  վա վե րագ րա կան ար ժե քից ու զա նա զան մի ջոց-
նե րով բազ մի մաս տութ յուն հա ղոր դե լով նրանց:  Մաս նա վո րա պես՝ մեր վա-
վե րագ րող ներն ի րենց լա վա գույն գոր ծերն ստեղ ծել են գի տակ ցա բար, թե 
ան գի տակ ցա բար հեն վե լով  Փե լեշ յա նի բա ցա հայ տած ար տա հայտ չա կա-
նութ յան վրա:  Սա թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ հայ կի նո յի ֆե նո մե նը 
թերևս պետք է փնտրել հենց պոե տա կա նութ յան ձգտման մեջ, և  հայ կի-
նո գոր ծիչ նե րի այս նե րու ժը բա ցա հայ տել են  Սեր գեյ  Փա րա ջա նովն ու հատ-
կա պես Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նը:

Ար թուր Տ.  Վար դիկյ ան –  կի նո գետ, ու նի 4 տպագր ված գի-
տա կան հոդ վածներ, զբաղ վում է պոե տա կան կի նո յի հար ցե րով: 
 Հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակում է նաև կի նո փա ռա տո նե րի կազ-
մա կերպ ման աս պա րե զը. «Ոս կե ծի րան» ՄԿՓ-ի օ րա թեր թի խմբա-
գիրն է և « Ծի րա նի ծառ» ՄԿՓ-ի ծրագ րե րի տնօ րե նը:

Էլ. հաս ցե:     arturvardikyan992@gmail.com
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Summary

ARTAVAZD PELESHYAN IN THE CONTEXT OF ARMENIAN DOCU-
MENTARY CINEMA

Artur T. Vardikyan

Key words – Artavazd Peleshyan, Hamo Beknazaryan, Ara 
Vahuni, Harutyun Khachatryan, traditional documentary cinema, 
poetic cinema, concreteness of film, Karabakh movement, film 
reels, poetical and poetic elements. 

 
Filmmaker Artavazd Peleshyan is often associated with documentary cinema. 

However a documentary director’s main goal is to capture the fact of reality on 
camera. For Peleshyan, however, the fact is merely a means of creating his own 
poetic reality, where all in-frame objects lose their concreteness and strive to 
generalizations. The reason for this false association is simply that, just like 
documentarists, Peleshyan uses unstaged reality as the “building material” for 
his films. Nonetheless, it has to be said that Peleshyan’s work has greatly 
influenced the generations of Armenian filmmakers that followed. While keeping 
the attributes of Soviet documentary film, directors Ara Vahuni and Ruben 
Gevorgyants added new poetic elements to their films. Directors of later 
generation, such as Grigor Harutyunyan, Harutyun Khachatryan and Garegin 
Zakoyan, who were influenced by Peleshyan in one way or an other, did not 
just use poetic elements, but made structurally poetic films. Thus after Peleshyan 
started his work Armenian cinematography discovered its new course and realized 
itself in basically all genres of poetic film. 

Резюме

АРТАВАЗД ПЕЛЕШЯН В КОНТЕКСТЕ АРМЯНСКОГО 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Артур Т. Вардикян

Ключевые слова – Артавазд Пелешян, Амо Бекназарян, 
Ара Вауни, Арутюн Хачатрян, традиционная документалистика, 
поэтическое кино, конкретика киноматериала, Карабахское 
движение, кинохроника, поэтические и поэтичные элементы.

Кинорежиссера Артавазда Пелешяна часто ассоциируют с кинодокумента-
листами. Однако главная цель документалиста – запечатление факта действи-
тельности на пленке. А для Пелешяна факт – всего лишь средство для создания 
своей собственной поэтической реальности, где внутрикадровое содержание 
лишается своей конкретики и идет на обобщение. Причина такой ошибочной 
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ассоциации именно в том, что и документалисты, и Пелешян пользуются 
одним и тем же «строительным материалом» – неигровой действительностью. 
Тем не менее, нельзя отрицать, что творчество Пелешяна имело огромное 
влияние на армянское кино и армянских документалистов следующих поко-
лений. Сохраняя атрибуты советской школы кинодокументалистики, ре-
жис серы Ара Вауни и Рубен Геворгянц привнесли в свои фильмы новые 
поэтичные элементы. Режиссеры более позднего поколения, как, например, 
Григор Арутюнян, Арутюн Хачатрян и Гарегин Закоян, в той или иной мере 
вдохновленные Пелешяном, не просто прибегали к поэтичным приемам, 
но уже делали структурно-поэтические фильмы. То есть после того, как 
Пелешян начал свою деятельность, армянский кинематограф нашел новое 
русло и реализовал себя практически во всех жанрах поэтического кино. 
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