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Եթե Դոստոևսկին համոզված էր, որ 

գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, ապա 

Փարաջանովը որոշել էր փրկել գեղեցկությունը:

Իոսիֆ	Բրոդսկի

ՄՈՒՏՔ

Սերգեյ Փարաջանովին Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, բանաստեղծ, 

դրամա տուրգ և թարգմանիչ Իոսիֆ Բրոդսկու (1940-1996) տված գնահա-

տա կանը խիստ ինքնատիպ է և ճշմարտացի: Եթե Բրոդսկուն՝ որպես այլա-

խոհ գործչի, արտաք սե ցին ԽՍՀՄ-ից, ապա մեկ այլ այլախոհ արվեստա-

գետ Սերգեյ Փարա ջանովը ճա կատագրի բերմամբ շարունակեց ապրել և 

ստեղծագործել Խորհրդային Միությունում:

Մեծանուն կի նո ռե ժի սոր Սեր գեյ Փա րա ջա նո վը (Սարգիս Հովսեփի Փա-

րա ջան յան) ծնվել է 1924 թվա կա նի հուն վա րի 9-ին  Թիֆ լի սում (1936-ից՝ 

Թբի լի սի)՝ հնավաճառի ընտանիքում: Ազգությամբ հայ, բայց և միջազգա յին 

համարում ունե ցող Ս.  Փա րա ջա նո վի նրբա ճա շակ ու այլաբանական ար-

վես տը, խո րա պես ազ գա յին լինելով հանդերձ, միա ժա մա նակ հա մա մարդ-

կա յին է:

Փարաջանովը ապրել և ստեղծագործել է Վրաստանում, Ռուսաս-

տանում, Ուկրաինայում և Հայաստանում: Քանիցս բանտարկվել է կեղծ 

մեղադրանքներով և եր կար տարիներ անցկացրել խորհրդային բռնա-

պետության բանտերում, նսե մաց վել ու զրկանքների ենթարկվել: Բազմաթիվ 

դժվարությունների է բախ վել նաև ստեղծագործական գործունեության 

շրջանում իր նկատմամբ կի րառված սահմանափակումների ու արգելքների 

պատճառով, բայց ուժ է գտել՝ շարունակելով ապրել և ստեղծագործել:

Սերգեյ Փարաջանովը, իսկապես, զարմանալիորեն դիմացկուն, ան-

կոտրում կամքի տեր մի մարդ էր: Հոգով ըմ բոստ և անկախ լինելով՝ ար-

դա րութ յան և ա զա տամ տութ յան նվիրյալ էր ու ռահ վի րա: Արդեն ավելի 

պատկառելի տարիքում Փարաջանովը համոզված էր, որ դժվարությունները 

մարդու համար են, որոնք պետք է համբերատարությամբ հաղթահարել: 

1978 թ. մարտի 16-ին Երևանից Թբիլիսի գործուղված ռադիոլրագրող 

Վարուժան Ոսկանյանին տված հարցազրույցի ժամանակ բանտից նոր 

դուրս եկած Փարաջանովն ասել է. «Վերջին տարիները, որոնք անց եմ 

կացրել բարդ պայմաններում, ես համարում եմ իմ կյանքի լա վա գույն և 

ամենահետաքրքիր, ամենահագեցած տարիները: Որովհետև, ինչ պես ոչ 

մի այլ տեղում, ես մոտիկից զգում էի մարդուն, իսկ մարդը մերօրյա հե րոսն 

է. լինի բացասական թե դրական, նա ռեժիսորի համար հետազոտության, 



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

8

դիտողականության առարկա է: Այդ պատճառով, գուցե և դա զարմացնի, 

բայց դրանք իմ լավագույն տարիներն էին...»1:

Հարցազրույցի ավարտին Փարաջանովը խնդրել էր անջատել ձայնա-

գրիչը և կասկած հայտնել, որ իրենց զրույցը հազիվ թե եթերեվ հեռարձակվի: 

Այս հարցում էլ նա մարգարեաբար իրավացի էր, քանի որ ռադիոեթերում 

հնչել է վեց րոպե տևողությամբ մի հատված ընդամենը և այն էլ տասնվեց 

տարի անց:

Փարաջանովից առաջ և նրանից հետո էլ շատ հայ մտավորականներ 

ու ար վեստա գետներ նույնպիսի դժվարին ճանապարհով են անցել, բայց 

ամեն մեկը՝ յուրովի ու տարբեր վերապրումներով: Փարաջանովը համոզված 

էր. « Մար դը պար տա վոր է և  պետք է ապ րի տա ռա պան քի եր ջան կութ-

յու նը, այլ կերպ նա չի կա րող մարդ լի նել»2: Նա հանգիստ էր նույնիսկ իր 

դատավճիռները լսելիս և մի անգամ ուղղակի հակադարձել է դատավորին. 

«Իմ կա տա րած զան ցանքն այն աս տի ճա նի չէր, որ ինձ դա տեիք»3: Դա 

կարծես նման էր դատավորին ուղղված իտալացի աստղագետ Ջոր դա նո 

Բ րու նո յի հայտնի խոսքին. « Դուք ա վե լի մեծ սար սա փով եք ինձ հայտնում 

իմ դա տա վճի ռը, քան ես լսում եմ այն»4:

Կասկածից վեր է, որ Փարաջանովը շատ դեպքերում որպես զավեշտ էր 

ընդունում խորհրդային մռայլ իրականությունը: Հոկ տեմ բեր յան սո ցիա լիս-

տա կան մեծ հե ղա փո խութ յան օր վա՝ նո յեմ բե րի 7-ի ա ռի թով նա պի տի գրեր. 

« Հե ղա փո խութ յան տոնն էր, և  ես ու տում էի կար միր բա զու կից պատ րաստ-

ված կար միր կոտ լետ ներ»5: 

Ի վեր ջո ո՛րն էր հան ճա րեղ կի նո ռե ժի սո րի մեղ քը: Հար ցի հստակ պա-

տաս խա նը տվել է  հենց ինքը` Փարաջանովը. «Իմ մեղքն այն է, հա վա նա-

բար, որ ծնվել եմ:  Հե տո ման կութ յան պատշ գամ բից տե սել եմ եր կին քը, գե-

ղե ցիկ մորս, լեռ նե րը, տա ճար նե րը, ծիա ծա նի փայ լը և է լի ու է լի շատ բա ներ: 

 Հե տո, ա վե լի ուշ ե ղել եմ չճա նաչ ված, և  ա պա հա ջոր դել է փառ քը: Ես եր ջա-

նիկ եմ ե ղել, բա րի, ապ րել եմ ըն կեր նե րով շրջա պատ ված: Ինչ-որ բան ստեղ-

ծել եմ, շատ բան զգա ցել և  մի ճշմար տութ յան հան գել, որ այդ ա մե նի հա մար 

պետք է վճա րել»6:

Ափսոս, սակայն, մեծանուն արվեստագետը շատ թանկ գին վճարեց: 

Նա գուցե ավելի երկար կյանք ունենար, եթե ապրեր ու ստեղծագործեր 

միանգամայն այլ միջավայրում:

Մարդկության պատմության ընթացքում շատ հաճախ տաղանդավոր ու 

հան ճա րեղ մարդկանց գնահատել են շատ ուշ՝ նրանց մահից հետո միայն: 

1  Для будущих поколений, «Литературная Армения», 2004, с. 88.
2  «Գրական թերթ», հունվար 31, 1992։ 

3  «Եր րորդ ուժ», հու լի սի16-23, 2004:

4  Լ. Գրիգորյան, Ֆիզիկայի պատմության ձեռնարկ, Երևան, 2007, էջ 58: 

5  «Новое время», 28 октябрь, 1999.
6  Գ. Նուրիջանյան, Թատրոն, որտեղ չեն սիրում խաղալ, « Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տութ յուն», օ գոս տո սի 16, 2006:
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Միշտ էլ նորարարներին ոչ միանշանակ են ըն դունել, շատ դեպքերում՝ 

նույնիսկ հետապնդել՝ ձգտելով օտարել մարդու այդ տեսակը: Այս իմաստով 

Սերգեյ Փարաջանովը բացառություն չէր: Բայց հետաքրքրական է, որ, 

չնայած բազմաթիվ զրկանքներին և հալա ծանք ներին, Փարաջանովին իր 

կենդանության օրոք, այնուամենայնիվ, նաև գնահատել են: Նա սիրվել է ու 

մեծարվել: Նույնիսկ խորհրդային շրջանում, ավելի ճիշտ՝ այդ դարաշրջանի 

մայրամուտին, արժանացել է պարգևների և կոչումների: Այսպես՝ 1969 

թվականին նկարահանված «Նռան գույն»-ի ռե ժիսորին 1988 թվականին՝ 

շուրջ քսան տարի անց միայն արժանացրին ՀԽՍՀ պետական մրցանակի 

և մահվան տարեթվին` 1990 թվականին, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի 

կոչում շնորհեցին: Ի դեպ, նույն տարի նրան արժանացրին նաև ՈՒԽՍՀ 

ժողովրդական արտիստի կոչման։

Վառ տաղանդով օժտված այս անհատականության հետ մտերիմ հա-

րաբե րություն ներ են ունեցել բազմաթիվ հանրաճանաչ արվեստագետներ 

ու մշակույթի գործիչներ թե՛ ԽՍՀՄ-ից, թե՛ դրա սահմաններից դուրս: 

Փարաջանովի հայրական տունը Թբիլիսիում յուրահատուկ ուխտատեղի 

էր դարձել նույնիսկ նրա կենդանության օրոք: Ակա նա վոր ար վես տա գետ 

Սանդ րո  Ջուլ հակ յա նը «Փա րա ջա նո վը շա րու նակ վում է» հոդ վա ծում գրում է. 

« Նույ նիսկ այն տա րի նե րին, երբ  Փա րա ջա նո վի ա նունն ար գել ված էր հրա-

պա րա կել մա մու լում, աշ խար հի բո լոր ծայ րե րից ար վես տա գետ նե րի քա րա-

վան նե րը ձգվում էին նեղ լիկ ու զա ռի վեր ձգվող փո ղո ցով, ա պա ել նում եր կար 

ու ձիգ աս տի ճան նե րով, ո րոնք բա կը շուրջ բո լո րած երկ հար կա նի տան ճիշտ 

կենտ րո նում էին: Եվ սա նման էր Ե րու սա ղեմ ուղ ևոր ված հա վա տաց յալ նե-

րի ծե սին: Ա ռանց տրտնջա լու, ա ռանց սրտնե րը բռնե լու և շն չա հեղձ լի նե լու՝ 

քայ լում էին նրանք դե պի վեր:  Քայ լում էին ոգ ևոր ված, ինք նա մո ռաց հիա ցու-

մով ու սրտի թրթի ռով, ո րով հետև ակն կա լում էին հան դի պում մեծ ար վես տի 

ու մեծ մար դու հետ: Եվ չէին սխալ վում, ո րով հետև  Փա րա ջա նով-կուռ քը հենց 

ա ռա ջին պա հից բաց սե ղա նով, բաց սրտով ու ան սահ ման բա րութ յամբ էր 

ըն դու նում բո լո րին»7:

Սերգեյ Փարաջանովը մի նոր որակ է հաղորդել համաշխարհային և 

մասնա վորա պես հայ կինեմատոգրաֆիային: Այլաբանությունների և կեր-

պա րա նա փո խում ների մեծագույն վարպետի ֆիլմերը միջազգային տարբեր 

կի նոփա ռա տոնե րում արժանացել են շուրջ երեք տասնյակ մրցանակի: 

Դրանցով հիացել են այնպիսի մեծանուն ռեժիսորներ, ինչպիսիք են Անդրեյ 

Տարկովսկին, Ֆեդերիկո Ֆելինին, Միքելանջելո Անտոնիոնին, Ժան-Լյուկ 

Գոդարը, Անջեյ Վայդան, նաև սցենարիստ և գրող Տոնինո Գուերան, 

դերասան Մարչելլո Մաստրոյանին, երգահան-բանաստեղծ Վլադիմիր 

Վիսոցկին, նորաձևության արքա Իվ Սեն-Լորանը և ուրիշներ:

 Կյան քի վեր ջին ա միս նե րին Մար տի րոս  Սար յանը գրել է. «Ես հինգ հա-

զար տա րե կան եմ:  Նույն տա րիքն ու նի և Ա րամ  Խա չատր յա նը...»: Իսկ 

քանի՞ տարեկան էր Սերգեյ Փարաջանովը:

7  «Էկ րան», 1990, № 9, էջ 8:
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«Գերմանական մի թերթ ոչ առանց զարմանքի գրել է, որ ֆիլմի 

(«Մոռացված նախնիների ստվերները» - Ա. Փ.) գործողությունը տեղի է 

ունենում ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ, այնինչ թվում է, թե այն 

ծավալվում է 1500 թվականից առաջ»8: Հետաքրքիր է, իսկ ի՞նչ կգրեր 

նույն հեղինակը՝ դիտելով Փարաջանովի ուկրաինական «....ստվերներ»-ից 

(1964) հետո նկարահանված, հանդիսատեսին դեպի հայկական միջնադար 

տանող «Նռան գույնը» ֆիլմը (1969), եթե, իհարկե, «ԽՍՀՄ Պետկինոն, 

նախապես «հոգ տանելով» ֆիլմի ճակատագրի մասին, նրան «շնորհած» 

չլիներ ցածր, երրորդ կատեգորիա` դրանով կանխորոշելով կինոնկարի 

էկրանային ընթացքը և փակելով նրան միջազգային կինոփառատոներ 

տանող ճանապարհը»9: Համարձակվենք պատասխանել մեր հնչեցրած 

հռետորական հարցին. Փարաջանովն այնքան տարեկան էր, որքան 

Մարտիրոս Սարյանը, Արամ Խաչատրյանը և մեր մյուս մեծերը: Այսինքն՝ 

այնքան, որքան հայ ժողովուրդն է ու իր մշակույթը:

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի վախ ճա նից ա միս ներ անց հիմ նո վին խոր տակ-

վեցին Խորհրդային Միության հիմ քե րը, այն պետության, որի բանտերում 

մեծանուն արվեստագետն այդքան տառապեց:

1991 թվականին Եր ևա նում բաց վեց Սերգեյ Փարաջանովի թան-

գա րանը, որտեղ մինչ օրս էլ չի դադարում մարդկային հոսքը: Ավելին՝ 

այն դարձել է մայրաքաղաքի այցեքարտերից մեկը: Նշենք, որ 2016 

թվականին Եվրոպական կինոակադեմիան Փարաջանովի թանգարանը 

ներառել է «Եվրոպական կինոմշակույթի գանձ» ցուցակում: Չի դադարում 

նաև միջազգային հետաքրքրությունը  Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի կյան քի ու 

ստեղծագործության նկատմամբ: Նրա ֆիլմերը շարունակում են ցուցա-

դրվել, կազմակերպվում են նրա գործերի ցուցահանդեսներ, ֆիլմերի մասին 

հրատարկվում են ուսումնասիրություններ:

Սերգեյ Փարաջանովի կյանքին ու գործունեությանը նվիր ված  ծա վալուն 

գրա կա նութ յուն կա հա յե րե նով, ռու սե րե նով, վրա ցե րե նով, ուկ րաի նե րե նով, 

անգլերենով, ֆրանսերենով և այլ լեզուներով: Դ րանք տա րաբ նույթ պար բե-

րա կան նե րում տպագր ված հոդ ված ներ են, մենագրություններ, հու շեր, էս սե-

ներ, բա նաս տեղ ծութ յուն ներ։

8  К. Калантар, Очерки о Параджанове, Ереван, 1998, c. 63.
9 Ս. Գալստյան, Հայացք մեր կինոյին: Պատմությունը և ներկան, Երևան, 2011, 

էջ 88:
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Ես հա յե րեն չեմ գրում, բայց աշ խար հին նա յում 

եմ հա յե րեն:

	Վիլ	յամ		Սա	րո	յան

ԵՍ	ՀԱՅ	ԵՄ	ԻՄ	ԲՋԻՋՆԵՐՈՎ

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ող բեր գա կան վախ ճա նից մեկ տա րի անց՝ 1991 թ., 

«Ար վեստ» ամ սագ րում լույս է տե սել ծագումով հայ, ծնուն դով Թ բի լի սիից, 

բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ և  ար ևե լա գետ  Գի վի  Շահ նա զա րի՝  Սեր գեյ Փա-

րա ջա նո վի հի շա տա կին նվիր ված «Ադա ման դը» բավական բնու թագ րա կան 

վեր տառությամբ հոդ վա ծը: Ս տորև ներ կա յաց նենք մի հատ ված այդ հոդ-

վա ծից. «Ես, որ նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մե ծա գույն մա սի ոչ վատ գի-

տակն ու բա րե կամն եմ, սկսած Վ րաս տա նից, որ տեղ նա ծնվել և  գոր ծել է, 

վեր ջաց րած  Հա յաս տա նով՝ իր հայ րե նի քով, որ տեղ նա «Սա յաթ-Նո վա» է 

ստեղ ծել և  վեր ջին հանգր վա նը գտել, նման մար դու դժբախ տութ յա նը մինչև 

վերջ չեմ կա րող հա վա տալ:  Գի տե նա լով, որ հայ րե նիքն այժմ քան երբ ևէ 

խիստ կա րի քի մեջ է, մինչև ուղն ու ծու ծը հայ մարդ և ս տեղ ծա գոր ծող  Սեր-

գեյ  Փա րա ջա նովն ա վե լի «հա յա ցավ»»10: 

 Ճա կա տագ րե րը տար բեր են:  Սա ան վի ճե լի է, ե թե, ի հար կե, ճա կա տա

գիր բա ռի ստուգաբանությունը, իսկական և  գի տա կան բա ցատ րութ յու նը 

որ ևէ մե կը կա րո ղա նա մեկ նա բա նել: Բա ցատ րա կան գրե թե բո լոր բա ռա-

րան նե րում այն ներ կա յաց ված է որ պես մար դու հա մար նա խա սահ ման-

ված բախտ, կեն սա կան պայ ման նե րի ամ բող ջութ յուն, դեպքերի, ապագայի 

անխուսափելի կանխորոշվածություն:  Եթե հա վա տանք և  ա պա ան վե րա-

պա հո րեն ըն դու նենք վե րը ար ձա նագր վա ծը, ա պա  Փա րա ջա նո վի պա րա-

գա յում պի տի հա վաս տենք, որ նա զար մա նա լի, ոչ սովորական ու տա րու բե-

րա կան ճա կա տագ րի տեր էր...

Փարաջանովը ծն վել է ուշ միջ նա դա րից մինչև 20-րդ  դա րի սկիզ բը ար ևե-

լա հայ մշա կույ թի կենտ րոն հա յա շատ  Թիֆ լի սում: Ման կութ յան ու պա տա-

նե կութ յան տա րի նե րից սկսած` ըն տա նի քի խո սակ ցա կան լե զուն ռուսերենն 

է եղել: Ստացել է ռուսական կրթություն: Հետագայում խոստովանել է, որ 

10  Գ. Շահնազար, Ադամանդը, «Արվեստ», 1991, №1, էջ 23:
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դպրոցում լավ չի սովորել: Դպրոցն ավարտելուց հետո ուսում նա ռութ յու-

նը շա րու նա կել է Թբիլիսիի եր կա թու ղա յին տրանս պոր տի ինս տի տու տում: 

1943-1945 թթ. ու սա նել է Թ բի լի սիի կոն սեր վա տո րիա յի վո կա լի ֆա կուլ տե-

տում և միա ժա մա նակ պա րար վես տի ու սում նա րա նում: 1945 թ. փո խադր-

վել է Մոսկ վա յի կոն սեր վա տո րիա, ու սա նել  Նի նա  Դոր լիա կի դա սա րա նում: 

Վերջ նա կա նա պես հա մոզ վե լով, որ իր կյան քը կի նոն է, կի նոար վես տը, 

1946 թ. ընդունվել է  Մոսկ վա յի կի նե մա տոգ րա ֆիա յի հա մա միու թե նա կան 

ինս տի տու տի ռե ժի սու րա յի ֆա կուլ տե տ` Իգոր Սավչենկոյի (1906-1950) 

արվեստանոց: Վերջինիս վաղաժամ մահվանից հետո Փարաջանովն 

ուսանել է բանաստեղծական կինոյի առաջին դեմքերից մեկի` Ալեքսանդր 

Դովժենկոյի (1894-1956) մոտ: Ինստիտուտն ավարտել է 27 տարեկանում:

Ա ռա ջին կի նը՝  Նիգ յա ր Սերաևան, թա թա րու հի էր, երկ րոր դը՝ Ս վետ լա-

նա Շ չեր բատ յուկը` ուկ րաի նու հի: Փարաջանովը խորհր դա յին  Հա յաս տան 

է ե կել 1960-ա կան նե րի երկ րորդ կե սին: Շատերի կարծիքով՝ մինչև  Հա-

յաս տան գա լը հայ մշա կույ թին գրե թե ծա նոթ չի ե ղել և  հա յե րեն չի խո սել: 

Սակայն հետաքրքրական մի փաստ ներկայացնենք. հայկական ռադիոյի 

թղթակից Վարուժան Ոսկանյանի հետ վերոհիշյալ զրույցի ժամանակ, 

երբ վերջինս խնդրել է «Թիֆլիսի հրաշալի բարբառով մի քանի խոսք ասել 

հայրենակիցներին», Փարաջանովը հրաժարվել է՝ պատասխանելով. «Երբ 

ես թափառում եմ Հավլաբարում կամ քայլում եմ Մայդանում և հանդիպում իմ 

հայ ընկերներին, ինձ թվում է, որ ես շատ լավ եմ խոսում հայերեն: Բայց երբ 

իմ առաջ տեխնիկա է, և ես լսում եմ ձեր խոսքը, ինձ թվում է, որ ես երբեք չեմ 

համարձակվի անարգել Պարույր Սևակի մեծն լեզուն, հասկանո՞ւմ եք: Ես 

գիտեմ Հայաստանի պոեզիան, գիտեմ Սիլվա Կապուտիկյանին, Շիրազին... 

Կարծում եմ՝ իմ ֆիլմը` «Նռան գույնը», ավարտվում էր զարմանալի բառով` 

«աշխարհումս». այն դարձավ կյանքիս նշանաբան: Աշխարհումս... Այդ 

բառի մեջ ես դնում եմ հայի, նրա քարերի, հողի հանդեպ իմ վերաբերմունքի 

ողջ իմաստը»11:

Փարաջանովը կյանքի բերումով հիմնականում շփվել է ռուս, ուկ րաի-

նա ցի և վ րա ցի գոր ծըն կեր նե րի հետ: Ս տո րագ րել է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, 

 հազ վա դեպ՝ Սար գիս  Փա րա ջան յան... Ա սել է՝ ճիշտ է, որ ա նունը Սար-

գիս է, բայց այդ ա նու նով միայն մայրն էր իրեն դի մում: Հետագայում շատ 

խորհրդանշական ձևով բացատրել է, թե ինչու են իրեն անվանակոչել 

Սարգիս. «Իմ ման կութ յան մար տին քա ղա քի վրա յով թռչում էր քա մի նե րից 

պոկ ված  Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցու գմբե թը՝ սրբի, ում պատ վին ինձ  Սար գիս 

ան վա նե ցին»12:

 «Քա մի նե րից պոկ ված  Սուրբ  Սար գիս ե կե ղե ցին» ուշ միջ նա դա րում 

Տփ ղի սի (Թիֆլիս) 24 հայ կա կան ե կե ղե ցիներից մեկն էր, այն Տփ ղի սի, որ 

17-րդ  դա րի քսա նա կան թվա կան նե րին հի շա տակ վել է նաև որ պես « հա յոց 

11  Для будущих поколений, «Литературная Армения», 2004/6, с. 89.
12  «168 ժամ», նո յեմ բե րի 13-14, 2008, էջ 1:
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քա ղաք»13:  Փա րա ջա նո վի հի շա տա կած  Սուրբ  Սար գիս ե կե ղե ցին  հայտ-

նի է XI դա րից: 1770 և 1831 թվա կան նե րին այն վե րա կա ռուց վել է: Ի թիվս 

հայ կա կան այլ հու շար ձան նե րի՝ 1930-ա կան նե րին Ստա  լի նի և  Բե րիա-

յի ան մի ջա կան նա խա ձեռ նութ յամբ այն հո ղին հա վա սա րեց վեց: Այստեղ 

զուգահեռաբար վերհիշում ես «Ն ռան գույ ն»-ի այն կադ րը, երբ մեր երկիր 

ներխուժած նվաճողների ար ձա կած նե տը գե տին է տա պա լում հայ կա կան 

ե կե ղե ցու գմբե թի որմնանկարը, և սուրբ Աստվածածնի պատկերը փշուր-

փշուր է լինում: 

Հ նա րա վո՞ր է, որ Փարաջանովը հա յի հո գե կերտ վածք ու նե նար...  Հ նա րա-

վոր է: Եվ այն էլ ինչ պե՜ս:  Զ տար յուն հայ էր  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը, ով ուներ 

ոչ միայն տարբեր ազգերի մշակույթն ու սովորույթները գեղարվեստորեն 

մեկնաբանելու կարողություն և տաղանդ, այլև հայկական ար վեստն ու ո գին 

օ տա րին ներ կա յաց նե լու ազ նիվ մղում: Փարաջանովը, չիրականացած մի 

քանի այլ մտահղացումներից բացի, «Ա րա  Գե ղե ցիկ», « Սա սուն ցի Դա վիթ», 

« Խոս տո վա նանք», « Հին աստ ված նե ր» (ըստ Լևոն Շանթի), « Շու շա նի կի 

նա հա տա կութ յու նը» չնկա րա հան ված հան ճա րեղ կի նոս ցե նար նե րի հե ղի-

նա կն է:

1969 թվականին Երևանում տված հարցազրույցներից մեկում ահա թե 

ինչ է ասել Փարաջանովը «Հայֆիլմ»-ի՝ ազգային թեմաներով ստեղծվելիք 

կինոնկարների բացակայության մասին. «Դժբախտաբար, «Հայֆիլմ» 

ստուդիայի սցենարական պորտֆելում բացակայում են սցենարներ 

Մաշտոցի, Նարեկացու, Չարենցի, Թորոս Ռոսլինի, Սասունցի Դավթի, 

Գայի, Կոմիտասի, Թումանյանի, Սպանդարյանի մասին։ Պատճառն այն է, 

որ մեր նկարիչները, բանաստեղծները, գիտնականները միայն գոյակցում են 

Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների հետ և ոչ թե ակտիվորեն ստեղծում 

կինեմատոգրաֆիա»14։ 

Մի ա ռի թով Թբիլիսիի իր բնա կա րա նում՝ հայկական շրջապատում, ա սել 

է. «Ես որ մեռ նեմ, հա յերդ ու վրա ցի ներդ կռիվ եք տա լու:  Դուք ա սե լու եք, որ 

ես հայ եմ, վրա ցի ներն ա սե լու են, որ ես վրա ցի եմ»15: 

1988 թվականի օ գոս տո սի վեր ջին  Փա րա ջա նո վը  Վե նե տի կում մաս նակ-

ցել է իր վեր ջին՝ «Ա շուղ  Ղա րիբ» կինոնկարի ցու ցադ րութ յուն նե րին16, որից 

եր կու օր անց նշանավոր հա յա գետ, փի լի սո փա յութ յան դոկ տոր, վար դա-

պետ  Պո ղոս-Լ ևոն  Զե քի յա նի ու ղեկ ցութ յամբ մտել է Մ խի թար յան միա բա-

նութ յան  Սուրբ  Ղա զար կղզին: Տ պա վո րութ յուն նե րի մատ յա նում ռու սե րե նով 

13  Տե՛ս ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, հա տոր Բ, Եր ևան, 

1978, էջ 321:

14  Զրույց Սերգեյ Փարաջանովի հետ։ Հարցազրույցը վարեց Գ. Յանկովսկայա-

Միսակյանը, «Էկրան», 1969, № 5, էջ 4:

15  Ռ.  Մա թոս յան,  Հար դա գո ղի կի նո ճա նա պար հով, Եր ևան, 2007, էջ 43:

16  Նշենք, որ ի տա լա կան մա մու լը շատ բարձր է գնա հա տել ֆիլ մը: Ա ռա ջին ցու ցադ-

րու մը կա յա ցել է 1988 թ. օ գոս տո սի 29-ին:  
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գրել է. «Այս տեղ՝  Սուրբ  Ղա զա րի մեջ, պահ վում է հայ կա կա նը, այ սինքն՝ գե-

ղե ցի կը»17:

Սերգեյ Փարաջանովը միշտ հիացել է հայկական եկեղեցիներով ու 

պատմական հուշարձաններով: Ասվածի ապացույցն է Բջնիի Աստվածամոր 

եկեղեցու վերաբերյալ նրա դիտարկումը, որտեղ նկա րա հան վել են «Ն ռան 

գույ ն»-ից ո րոշ կադ րեր:  Փա րա ջա նո վը գրել է. «1966 թվա կա նի աշ նա նը 

Բջնիում էի, որ գտնվում է Եր ևա նից քա ռա սուն կի լո մետր հե ռա վո րութ յան 

վրա: Աստ վա ծա մոր տա ճա րը՝ IX դար: Գ լուխ գոր ծոց...

Ամ րո ցի պա տերն ա վեր ված են: « Հայ նա խա գի ծը» մտադր վել է ա վե րակ-

նե րին հա մակ ցել «Ին տու րիստ» ֆիր մա յին պատ կա նող ա պա կե պատ մի 

սրճա րան:

Ա կա մա յից մտա ծում ես, որ հա յե րը մո ռա ցութ յան են մատ նել ի րենց զո-

րա վոր ու ժը՝ քա րը...

Եվ ե թե դուք սի րում եք հնա գույն հայ ճար տար վես տը, խու սա փեք լի նել 

Բջ նիի նոր գե րեզ մա նա տա նը...  Շի րիմ ներն այն տեղ պատ ված են մե տա ղով, 

մե տա ղե սպի րալ նե րով, նման այն կիոսկ նե րին, որտեղ ոս կեր չա կան զար դեր 

են վա ճա ռում, ուս տի գի շե րով էլ ցե րե կա յին լույս են ցո լաց նում ներ սում»18:

Ցարդ բազ մա թիվ հար ցա կան ներ պա րու նա կող «Ն ռան գույ ն» ֆիլմը 

դի տե լիս ա կա մա հարց է առաջանում՝ ա ռանց հայ ժո ղովր դի պատ մութ-

յան և  հայ մշա կույ թի խո րա խոր հուրդ նրբե րանգ նե րի ի մա ցութ յան՝ արդ յոք 

հնա րա վո՞ր էր նման ֆիլմ նկա րա հա նել: Ի հար կե՝ ոչ: Վերջիվերջո, կա նաև 

գենետիկ իմացություն կամ ինտուիցիա: 

 Տե ղին է այս տեղ ներ կա յաց նել մեծ ար վես տա գե տի՝ Հա յաս տա նին տված 

սեղմ բնու թա գի րը. « Հա յաս տանն ինձ հա մար ճամ փոր դութ յան վայր չէ: Ես 

հայ եմ իմ բջիջ նե րով, ուղ նու ծու ծով և  ա մեն ին չով: Ես իմ պարտ քը հայ րե-

նի քիս հան դեպ կա տա րել եմ ինչ-որ չա փով:  Թե կուզ ար դեն այն քա նով, որ 

հայ կա կան կի նո յում մի փոք րիկ պա տու հան եմ բա ցել, ո րից կա րե լի է զննել 

 Նա րե կա ցու և  Սա յաթ-Նո վա յի,  Թո րոս  Ռոս լի նի և  Սար գիս  Պի ծա կի, Հաղ-

պա տի և  Սա նա հի նի գե ղար վես տա կան զար մա նահ րաշ աշ խար հն ար դի կի-

նո հա յե ցո ղութ յամբ»19:

  Ա մեն ևին պա տա հա կան չէ  Փա րա ջա նովին որ պես մաք րա մա քուր հայ 

կի նո ռե ժիսոր ներ կա յաց նե լու հայկական շրջանակների ձգտումը։ « Փա րա-

ջա նո վի կի նե մա տոգ րա ֆը հայ կա կան կի նո է, քա նի որ նրա ար վես տի մե-

խա նիզ մը խիստ բնու թագ րա կան է ողջ հայ մշա կույ թի հա մար:  Վար պե տի 

ստեղ ծա գոր ծութ յան գե նե տի կան ար մատ նե րով հաս նում է հայ կա կան գե-

ղար վես տա կան մտքի ճշմա րիտ սին թե զին, որ տեղ չա փա զանց շատ են ու-

17  Կ. Դաքեսյան, Պարաճանով Սուրբ Ղազարին մէջ, «Յառաջ», Փարիզ, 

սեպտեմբերի 16, 1988։ 

18  « Սո վե տա կան ար վեստ», 1988, № 5, էջ 17:

19  Հ.  Թահ միզ յան, Ս.  Փա րա ջան յան. հայ կա կան կի նե մա տոգ րա ֆի հպար տութ յու-

նը, « Հա մայ նա պատ կեր», 2001, № 4, էջ 5:
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նի վեր սա լութ յան օ րի նակ նե րը. Մես րոպ  Մաշ տո ցից մինչև Ար շիլ  Գոր կի կամ 

Սա յաթ- Նո վա ու  Մար տի րոս Սար յան»20:

 Ի տար բե րութ յուն իր շատ ու շատ հայ րե նա կից նե րի՝ Փա րա ջա նո վը խո-

րա պես գի տակ ցում էր, որ իր վերջ նա կան հանգր վա նը  Հա յաս տանն է: Ա հա 

թե ին չու,  Փա րա ջա նո վի ար վես տի ջերմ երկր պա գու, ժամանակին «Ֆիլմ» 

թերթի գլխավոր խմբագիր Ռո բերտ  Մա թոս յա նի բնու թագր մամբ, « Փա րա-

ջա նո վը՝ XX դա րի այդ մե ծա գույն կի նո բե մադ րի չը, ինքն ի րեն վե րա դարձ-

րեց  Հա յաս տա նին: Իր բո լոր կո լաժ ներն ու մա սունք նե րը  Հա յաս տա նում 

ցու ցա հան դես կազ մա կեր պե լու պատր վա կով բե րեց Եր ևան և  թո ղեց  Հա յաս-

տա նին, իր նոր կա ռուց վող տուն-թան գա րա նին, որ տեղ չապ րեց գեթ մեկ օր 

ան գամ: Եվ որ տեղ ապ րում է հա վիտ յան»21:

Նշենք, որ Փարաջանովի թանգարանը հիմնադրվել է դեռևս 1988 

թվականին՝ Հայաստանի ժողովրդական արվեստի պետական թանգա-

րանում Փարաջանովի կոլաժների, ինստալյացիաների և գե ղար վես տա-

կան ինք նա տիպ ո ճով ա րար ված այլ աշ խա տանք նե րի առաջին ան հա տա-

կան ցուցահանդեսից հետո։ Նույն թվականին Ձորագյուղ ազգագրական 

թաղամասում Փարաջանովին հատկացվել է երկու կից կառույց՝ բնակու-

թյան և կառուցվելիք թանգարանի համար։ Սակայն 1988 թվականի 

ավերիչ երկրաշարժի պատճառով շինարարական աշխատանքները 

ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Ահա թե ինչու թանգարանը բացվել 

է միայն 1991 թվականին։ 

Ո՞րն էր  Փա րա ջա նո վի՝  Հա յաս տան գա լու նպա տա կը: Ի՞նչ էր փնտրում 

այդ հան ճա րեղ ու խենթ ար վես տա գե տը Հայաստանում:  Հար ցի առավել 

ընդհանրական պա տաս խա նը ժա մա նա կին տվել է մեկ ու րիշ հան ճա րեղ 

ար վես տա գետ՝  Վահ րամ  Փա փազ յանը. «Հանճարը արծվի աչքեր ունի, 

տեսնում է ավելի հեռուները, քան որևէ ուրիշ տեսանող արարած, և տեսածը 

իրենն է համարում իրավացիորեն այն պարզ պատճառով, որ բոլորից հեռուն 

է տեսնում և բոլորից շատ»22: 

«Մոռացված նախնիների ստվերները» ֆիլմի բերած համաշխարհային 

ճանաչումից հետո դադարեցրին, փակեցին Փարաջանովի հաջորդ` 

«Կիևյան որմնանկարներ» ֆիլմը: 1966 թվականին տեղափոխվելով Եր ևան` 

 Փա րա ջա նո վն ա ռա ջին իսկ օր վա նից մխրճվեց հայ մշա կույ թի տա րաբ նույթ 

օ ջախ նե րի խոր խո րատ նե րի մեջ, գտավ նոր ծա նոթ ներ և  գոր ծըն կեր ներ: 

Սիրեց Հայաստանը, իր հա մար նոր  Հա յաս տան հայտ նա բե րեց և  մի պայ-

ծառ ա ռա վոտ բարձ րա ձայ նեց. «Եր ևա նի բո լոր բնա կա րան նե րի լու սա մուտ-

նե րը պետք է նա յեն դե պի Ա րա րատ նե րը»:

Փարաջանովը դարձավ արվեստագետների հանրության մի մասը: Նա 

սկսեց այցելել Մինաս Ավետիսյանի արվեստանոց, որը,  Հեն րիկ Ի գիթ յա նի 

20   Հ. Սիմոնյան, Սա մեր եր կիրն է, Եր ևան, 2008, էջ 243:

21   Ռ. Մաթոսյան, Հար դա գո ղի կի նո ճա նա պար հով, էջ 44:

22  Վ. Փափազյան, Թանձրացումներ (կազմեց և համակարգեց Գ. Աբաջյանը), 

Երևան, 1988, էջ 76: 
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բնու թագր մամբ, սրբա տե ղի էր. « Մի նա սի ար վես տա նո ցը վե րած վել էր յու րօ-

րի նակ կենտ րո նա կա յա նի: Այս տեղ կա րե լի էր հան դի պել բա նաս տեղծ  Պա-

րույր Ս ևա կին, գրող ներ  Կոս տան  Զար յա նին, Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նին, Ա ղա-

սի Այ վազ յա նին, Թել ման Զու րաբ յա նին, գիտ նա կան ներ Ար տեմ Ա լի խան-

յա նին և Ար մեն  Թախ տաջ յա նին, կոմ պո զի տոր ներ Ա րամ Խա չատր յա նին, 

Առ նո  Բա բա ջան յա նին, Ա վետ  Տեր տեր յա նին, Էդ գար  Հով հան նիս յա նին, 

 Տիգ րան  Ման սուր յա նին, դաշ նա կա հար  Յա կով Զար գար յա նին, լրագ րող-

ներ Յու րի Ա ռա քել յա նին և Լ ևոն  Դար բին յա նին, կի նո ռե ժի սոր ներ  Սեր գեյ 

 Փա րա ջա նո վին,  Յու րի Երզնկ յա նին,  Մա րատ  Վար ժա պետ յա նին, ար վես-

տա բան ներ Ա լեք սանդր Կա մենս կուն և  Կիմ  Բակ շիին»23:

Փաստավավերագրական ֆիլմերի երևանյան ստուդիայում 1966 թվա կա-

նին թիֆլիսահայ տաղանդաշատ նկարիչ Հակոբ Հովնաթանյանին նվիր ված 

ընդամենը ութ րոպե տևողությամբ, սակայն ամբողջական, պոետիկ ֆիլմ-

դիմանկարը ստեղծելուց հետո Փարաջանովը ձեռնամուխ եղավ Սայաթ-

Նովային նվիրված ֆիլմի նկարահանմանը այս անգամ արդեն «Հայֆիլմ»-

ում: Սակայն հան ճա րեղ կի նո ռե ժի սո րը կարծես մար գա րեաբար զգում էր, որ 

 Հա յաս տա նում իր նկա րա հա նե լիք կինոնկարը լավ չի ըն դուն վե լու: Այդպես էլ 

եղավ: 1969 թվականին Երևանում «Նռան գույն»-ի առաջին ցուցադրումների 

ժամանակ և հետագայում էլ կինոդահլիճները գրեթե դատարկ էին։ Այս 

տեսանկյունից հետաքրքրական է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, դիրիժոր 

Սուրեն Չարեքյանի (1901-1979) դիտարկումը. «Երբ «Նռան գույնը» 

դիտեցինք կինո «Նաիրի»-ում, և երբ ցուցադրման կեսից դահլիճը կամաց-

կամաց դատարկվում էր, և երբ մեր կոկորդում հասունանում, բայց դուրս 

չէր թռչում ճիչը, հասկացանք, որ դահլիճը լքողները մեղավոր չէին։ Նրանք, 

մենք, ապրում էինք մի հասարակարգում, որը կամաց-կամաց քամել էր մեր 

արյան ազգային գնդիկները, և եթե մի մանկուրտ դեռ չէին դարձել, ապա այդ 

ճանապարհի վրա էին»24։ 

Ցավալի է, սակայն իրողություն, որ այդ բարձրարժեք ֆիլմը չհասկացան, 

չընդունեցին անգամ Հայաստանի մտավորականները. «Զարմանալի 

իրողություն. մայրաքաղաքի մտավորականների ստվար խումբ՝ գիտության 

անվանի դեմքեր, անգամ արվեստագետներ ու գրողներ, վճռականորեն 

մերժում էին «Նռան գույնը»»25։

Սերգեյ Փարաջանովի արվեստի մեծ երկրպագու, Փարաջանովի ուսա-

նողական ընկեր, օպերատոր-լուսանկարիչ Գուրգեն Միսակյանի կինը՝ 

Գալինա Յանկովսկայա-Միսակյանը, վկայում է. «Երևանում ցուցադրվել 

էր «Նռան գույնը»։ Չէին հասկանում։ Նամակ գրեցի Փարաջանովին 

Կիև՝ խնդրելով գալ, բացատրել։ Փարաջանովը պատասխանեց. «Ի՞նչը 

բացատրեմ։ Ինչո՞ւ։ Դեռ կարող են հասունանալ»»26։

23  Հ. Ի գիթ յան,  Ջա ջու ռե ցի  Մի նա սը, Եր ևան, 2000, էջ 31:

24  Ռ. Ջրբաշյան, Խոհերի և ընդվզումների ուղեբեռով, Երևան, 2005, էջ 326: 

25  Ռ. Մադոյան, Նռան գույնը և Փարաջանովի լեգենդը, Գլենդել, 2001, էջ 61։ 

26  Հ. Գուլակյան, Դարը՝ մեր մեջ, մենք՝ դարի, Երևան, 2006, գիրք առաջին, էջ 14։
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Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում «Նռան գույն»-ի չընդուն-

վելու պատճառները շատ էին: Ա ռա ջինը և, ըստ ամենայնի, վճռո րո շն այն 

էր, որ Եր ևա նում 1960 թվա կա նին ռեժիսոր Կիմ Ար զու ման յա նը ար դեն նկա-

րա հան ել էր « Սա յաթ- Նո վա» հե ռուս տա ֆիլ մը: Եվ հի մա Եր ևան է ժա մա նել 

հա յե րեն չխո սող մի հայ կի նո ռե ժի սոր ու  մարդ կանց ռու սե րե նով փոր ձում է 

հա մո զել, որ իր նոր՝ « Սա յաթ- Նո վա» նկա րա հան վե լիք ֆիլ մը նոր խոսք է մեծ 

պոե տի և  հան ճա րեղ սի րեր գա կի մա սին:

 Կիմ Ար զու ման յա նը « Սա յաթ- Նո վա» ֆիլ մում լիո վին լու ծել էր իր առջև 

դրված խնդի րը: Այդ ֆիլ մում  Սա յաթ-Նո վան խեղճ ու կրակ մի սա զան դար 

է, Ան նա յի սի րուց խեն թա ցած, ռա մի կին, ճնշվա ծին ու աշ խա տա վո րին սա-

տա րող մի ա շուղ: Ոչ ա վե լին: Ահա թե ինչ է գրել Սերո Խանզադյանը Կիմ 

Արզումանյանի նկարահանած «Սայաթ-Նովա» հեռուստաֆիլմի մասին. 

«Մեր հավաքույթները գրեթե միշտ համեմվում էին Սայաթ-Նովայով: Նախ 

մի բան էր արտասանում Պարույրը, ինձ ստիպում նույնը անել, ապա Հրաչյա 

Հովհաննիսյանին խնդրում, որ երգի Սայաթ-Նովա: Պարույրը աստվածորեն 

սիրում էր Սայաթ-Նովային: Մի անգամ ես նրան հարցրի՝ հեռուստացույցով 

«Սայաթ-Նովա» կինոնկարը տեսե՞լ ես: Նա դառնացավ. 

- Բանի նման չէ: 

- Ծաղր է Սայաթ-Նովայի հասցեին,- ասացի ես: Սայաթ-Նովային դարձ-

րել են փողոցի աշուղ, ողորմելի խեղճություն: Հոգին խեղել են, բա նաս տեղ-

ծա կան լույսը մարել»27: 

Նշենք, որ մինչև «Ն ռան գույ նը» ֆիլմը նկա րա հա նելը Փարաջանովը 

դռնեդուռ ըն կած կար դում էր իր նոր ֆիլ մի սցե նա րը: Կար դում էր Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նում, Ար վես տի աշ խա տող նե րի տա նը, գ րող նե րի 

միութ յու նում:  Միայն թե մար դիկ կա րո ղա նան հաս կա նալ, որ նոր նկա րա-

հան վե լի քը ոչ մի կապ չու նի հնի հետ: 

Հետաքրքրական է, որ  «Սայաթ-Նովա» ֆիլմի նկարահանումների ըն-

թաց քում Փարաջանովը Մոսկ վա է ու ղար կել մի զա վեշ տա կան հե ռա գի ր. 

«Մոսկ վա, Կ րեմլ,  Պո լիտբ յու րո: « Սա յաթ- Նո վա» ֆիլ մի նկա րա հան ման հա-

մար անհ րա ժեշտ է Ս ևա նա լճի իշ խան ձուկ: Ս ևա նա լճում հնա րա վոր չե ղավ 

գտնել այդ ձու կը: Վեր ջին եր կու իշ խան նե րը կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու-

ղար  Քո չին յա նի սե ղա նին են: Խնդ րում եմ ձեր կար գադ րութ յու նը՝ նրա սե ղա-

նից վերց նելու այդ ձկնե րը նկա րա հան ման հա մար: Փա րա ջա նով»28:

Փարաջանովի՝ վերը հիշատակված զավեշտին անդրադարձել է նաև 

«Հայֆիլմ»-ի երբեմնի տնօրեն Ռազմիկ Մադոյանը. «Չունենալով վախ ու 

փոխարենն ունենալով անսպառ հումոր և սրամտություն՝ Փարաջանովը 

յուրաքանչյուր ղեկավարին օծում էր դիպուկ ածականներով՝ նրանց անվան 

շուրջ հորինելով նաև ամենաանհավանական ծիծաղելի պատմություններ։ 

Այսպես, Մոսկվա, ԽՍՀՄ Պետկինոյի կոմիտեի նախագահ Ա. Վ. 

27  Ս. Խանզադյան, Ինչպես հիշում եմ, Երևան, 1988, էջ 275:

28  П. Загребельный, Волшебная нитка Параджанова, «Литературная Армения», 
1988, № 2, с.107.
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Ռոմանովին տված հեռագրում գրել էր, թե Հայաստանի Կուսկենտկոմի 

առաջին քարտուղար Անտոն Երվանդի Քոչինյանը Սևանա լճի իշխան 

ձկները լրիվ կերել է, և ինքը գեթ մեկը չի գտնում, որ ֆիլմում նկարահանի։ 

Մեկ ուրիշ հեռագրում փաստում էր, թե Երևանի շուկաներում թարխունն ու 

կոտեմը աստղաբաշխական գներ ունեն, իսկ իր ստացածը չնչին գրոշներ 

են»29։

1968 թվականի աշնանը «Հայֆիլմ»-ի գեղարվեստական խորհրդի ընդ-

լայն ված նիստում քննարկվել է Սերգեյ Փարաջանովի «Սայաթ-Նովա» 

ֆիլմը։ Քննարկմանը մասնակցել են Մարտիրոս Սարյանը, Բագրատ Հով-

հաննիսյանը, Մորուս Հասրաթյանը, Լաերտ Վաղարշյանը, Խաչիկ Եսայանը, 

Սիլվա Կապուտիկյանը, Գրիգոր Խանջյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը, 

Սարգիս Մուրադյանը և այլք30։ Փարաջանովը քննարկմանը ներկա չի եղել։ 

Քննարկումն անցել է շիկացած մթնոլորտում: Եղել են թեր և դեմ կարծիքներ։ 

Հիմնականում քննարկվել է ֆիլմի վերնագրի հարցը։ Պարույր Սևակն 

այդ քննարկմանը ներկա չի եղել։ Սակայն նա մասնակցել է «Սայաթ-

Նովա» ֆիլմի սցենարի քննարկմանը։ Ա հա թե ինչ պես է այն ներ կա յաց-

նում ծնունդով դարձյալ թիֆլիսեցի, սակայն Հայաստանում կայացած 

տաղանդավոր արձակագիր, սցենարիստ, նկարիչ և կինոռեժիսոր Ա ղա սի 

Այ վազ յա նը. «Ս ցե նա րը նո րույթ էր և  լավ նո րույթ էր...  Կա րող եմ ա սել, որ 

սցե նա րը ա պա գա ֆիլ մից ա վե լի ու ժեղ էր... Ինչ պես ա մեն նոր բան, ե թե դա 

տա ղան դա վոր է, ստեղ ծա գոր ծո ղի ի րա կան ներ կա յութ յունն է առ կա յում, և  

ազ դե ցութ յունն ան պայման է... Ա ռա ջին ըն թեր ցու մը տե ղի ու նե ցավ կի նո-

ս տու դիա յի տնօ րե նի ա ռանձ նա սեն յա կում, որ տեղ ա ռա ջա տար մի եր կու 

ռե ժի սո րի հետ նաև ես էի և  Պա րույր Ս ևա կը: Ս ևա կի ներ կա յութ յու նը պայ-

մա նա վոր ված էր այն բա նով, որ նա ևս ս ցե նար ու ներ  Սա յաթ- Նո վա յի մա-

սին՝ ստու դիա յի կող մից վա վե րաց ված պայ մա նագ րով: Վճռ վում էր  Փա րա-

ջա նո վի սցե նա րի ճա կա տա գի րը: Ի րա վի ճա կը բարդ էր. ի՞նչ վե րա բեր մունք 

պի տի դրսևո րի  Սա յաթ- Նո վա յով զբաղ վող հմուտ Ս ևա կը դրսից ե կած, հա-

յե րե նից հե ռու «կի նոշնի կի» նկատ մամբ: Ա մեն ին չից եր ևում էր, որ բա նաս-

տեղ ծը (ակ նար կում է  Պա րույր Ս ևա կին.- Ա. Փ.) կան խա պատ րաստ մեր ժո-

ղա կան ե ռան դով էր լից քա վոր ված, սա կայն, երբ  Փա րա ջա նո վը սկսեց կար-

դա լ, ոչ՝ խա ղալ իր սցե նա րը, բո լո րին ընդ գո գեց ար վես տի հզոր եր ևույ թը...

Ափսո՜ս, այդ ներկայացմանը քչերն էին ներկա, որովհետև, կհամարձակվեմ 

ասել, դա ֆիլմի առաջին շունչն էր, չեղծված, ուրիշի ձեռքին դեռ չդիպած, 

գրաքննության միջանցքները չանցած ոգևորությունը»31: 

Ի վերջո, Պա րույր Ս ևա կը հա վա նել է սցե նա րը և  ա սել. « Դուք ցան կա-

նում եք, թե չէ, կի նոն կա րը ձեր դու րը գա լիս է, թե չէ, միև նույն է,  Փա րա ջա-

նովն աշ խա տում է հենց այս պես:  Փա րա ջա նո վի ֆիլմն այլ կերպ լի նել չի 

29  Ռ. Մադոյան, Նռան գույնը և Փարաջանովի լեգենդը, էջ 32: 

30  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 117-198: 

31  Ա. Այ վազ յան, Ե ղած-չե ղա ծը՝ մի կյանք, Եր ևան, 2005, էջ 258-259:
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կա րող: Այն կա րող է միայն այս պի սին լի նել:  Կըն դու նեք նրա ար վես տը, թե 

չեք ըն դու նի, ձեր գործն է: Ես այն ըն դու նում եմ»32:

Մինչև «Նռան գույնը» ֆիլմի էկրան բարձրանալը առաջարկություն է 

եղել, որ Փարաջանովը համագործակցի Պարույր Սևակի հետ։ Այդ մասին 

կա Սիլվա Կապուտիկյանի վկայությունը. «Ինձ ասացին, որ Փարաջանովը 

հրաժարվել է Պարույր Սևակի հետ աշխատելուց։ Լավ է արել, որ հրաժարվել 

է։ Որովհետև դա միայն Փարաջանովի աշխարհն է։ Պետք է նկարի այնպես, 

ինչպես ինքը զգացել է։ Եվ կարծում եմ, լավ է, որ ինքը մենաշնորհ է ունեցել»33։ 

Հատկանշական է, որ Աղասի Այվազյանը խիստ յու րո վի է ընկալել ու 

ներ կա յաց րել «Նռան գույնը» ֆիլմը. «Փա րա ջա նո վը  Հա յոց  Մար դա կազ-

մութ յան բազ մա թիվ պոռթ կում նե րից մեկն էր:  Պա տա հա կան չէ, որ նրա 

լա վա գույն և  ժա ռանգ չու նե ցող ֆիլ մը « Սա յաթ- Նո վան» է, ո րի հե ղի նա կը 

 Հա յաս տանն է, ինչ պես և  հե ղի նակն է  Փա րա ջա նո վի:  Հե տա գա յում ար ված 

գոր ծե րը լոկ « Սա յաթ- Նո վա յի» վիժ վածք ներն են: Ա սեմ, որ սցե նա րի ա ռա-

ջին ըն թեր ցող նե րից եմ»34:  

Կինոգետ, արվեստագիտության թեկնածու Սուրեն Հասմիկյանի վկայու-

թյամբ` սկզբում Փարաջանովը նախընտրում էր «Աշ խա րհումս» վերնագիրը, 

հետո որոշել էր անվանել  «Սա յաթ-Նովա»: Ֆիլ մի շուրջ ծագած վեճերի 

հետևանքով, որպեսզի այն հանկարծ առհասարակ չկասեցվի, որոշվում է 

փոխել վերնագիրը: Այդ մասին վկայում է կինոգետ Կարեն Քալանթարը: 

Վերջինս պատմում է, որ «ո՛չ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության 

Կենտրոնական կոմիտեն և ո՛չ էլ ԽՍՀՄ Պետկինոն չցան կացան իրենց վրա 

վերցնել պատասխանատվությունը նկարի համար. նրանց կարծիքով ֆիլմը 

ոչ մի ընդհանուր բան չուներ Սայաթ-Նովայի պատմական կերպարի հետ 

և անհասկանալի էր: Միութենական Պետկինոյի նախագահ Ա. Ռոմանովը 

պայման դրեց. ֆիլմը կընդունվի, եթե հավանություն տա հանրապետության 

ղեկավարությունը: Ստուդիան պետք է փրկեր նկարի վրա ծախսված 

750 հազար ռուբլին: Ֆիլմի ճակատագիրը վճռվեց Կենտրոնական 

կոմիտեի քարտուղարության նիստում: Ելքը գտնվեց ԿԿ-ի առաջին 

քարտուղար Ա. Քոչինյանի ցուցաբերած ճկունության շնորհիվ: Քանի որ 

մեծամասնությունը համաձայն էր այն հարցում, որ ֆիլմում կոմունիստական 

գաղափարախոսությանը հակառակ ոչինչ չկա, որոշվեց նկարը թույլ տալ, 

բայց փոխել անունը»35: Փարաջանովը չի առարկել, և այն օրերին Պետկինոյի 

նախագահ նշանակված գրող, գրականագետ Գևորգ Հայրյանի (1913-1999) 

առաջարկությամբ կինոնկարը վե րան վան վել է «Ն ռան գույ նը» և  էկ րան-

նե րին հայտն վել հենց այդ խորագրով: Հասկանալի է, թե ինչու է Աղասի 

Այվազյանը խուսափում այդ վերնագրից` նախընտրելով «Սա յաթ-Նո վա»-ն: 

32  Լ.  Վա ղարշ յան, Ե րեք դրվագ  Պա րույր Ս ևա կի կյան քից, « Հա յաս տան» օ րա-

թերթ, օ գոս տո սի 15, 1996:

33  Ռ. Մադոյան, նշվ. աշխ., էջ 182-183: 

34  Ա. Այվազյան, Ե ղած-չե ղա ծը՝ մի կյանք, էջ 258:

35  Կ. Քալանթար, Ակնարկներ Փարաջանովի մասին, Երևան, 2012, էջ 125-126:
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Հիանալի է Այ վազ յա նի այն բնու թագ րու մը, թե «Սա յաթ- Նո վա» ֆիլ մի հե ղի-

նա կը  Հա յաս տանն է, և այդ Հա յաս տանն էլ հե ղի նակն է  Փա րա ջա նո վի:  Սա 

նշա նա կում է, որ մենք,  Փա րա ջա նով ա սե լով, նախ և առաջ հաս կա նում ենք 

«Սա յաթ- Նո վա» ֆիլ մը: Ի դեպ, ֆիլմի հեղինակային տարբերակը ցուցադրվել 

է միայն Հայաստանում, իսկ միութենական էկրաններին թույլատրել են 

ցույց տալ խորհրդային կինոռեժիսոր Սերգեյ Յուտկևիչի վերամոնտաժած 

տարբերակը: Պատահական չէ, որ 1974-76 թթ. «Հայֆիլմ»-ի տնօրեն եղած 

տարիներին Կարեն Քալանթարը բազմիցս ստիպված է եղել «բավարարել 

արտասահմանից և միութենական հանրապետություններից եկած հյուրերի 

խնդրանքը` նրանց ցուցադրելով ստուդիայում պահվող հեղինակային 

տարբերակի միակ պատճենը: Բայց քանի որ այն ժամանակ Փարաջանովը 

կալանքի մեջ էր, դա կարելի էր անել միայն գաղտնի»36: 

Հատկանշական է, որ Աղասի Այվազյանը « Սա յաթ-Նո վա յ» ֆիլմից` իբրև 

բարձրակետից հետո չի պատկերացնում նոր խոսքի հնարավորություն. « Հե-

տա գա յում  Փա րա ջա նո վի ար ված գոր ծե րը լոկ « Սա յաթ- Նո վա յի» վիժ վածք-

ներն են», ինչի հետ կարելի է համաձայնել կամ չհամաձայնել:

Փարաջանովն ուզում էր ստեղծագործել Հայաստանում, բայց, ցա վոք, 

 նրա շատ ու շատ ծրագ րեր իր այդ քան սի րած  Հա յաս տանում չի րա կա նա-

ցան: Այդուհանդերձ, կարելի է ասել, որ Փարաջանովի կյանքը բո հեմ էր՝ 

ծնված օր վա նից մինչև իր ող բեր գա կան վախ ճա նը:  

Ինչպես Մոսկվայում, այնպես էլ Հայաստանում խորհր դա յին 

կառավարությունը ոչ մի կերպ չէր հանդուրժում այ լա խոհությունը, ա զատ 

ստեղ ծա գոր ծե լու ձգտումը: Հա լա ծում և ճն շում էր դա ժա նո րեն:  Փա րա-

ջա նո վին հատկապես չհա ջող վեց դուրս պրծնել այդ «մսա ղա ցից» թե՛ 

Վ րաս տա նում, թե՛ Ուկ րաի նա յում և Ռուսաստանում,  և թե՛ հայրենիքում՝ 

Հայաստանում: 

Այս առ թիվ զգալի վկա յութ յուն ներ կան:  Բա վա րար վենք միայն լրագրող 

 Կա րեն Թո րոս յա նի ներ կա յաց րա ծով. « Վեր ջերս ի մա ցա, որ  Փա րա ջա նո վը 

խնդրան քով դի մել է Կ.  Դե միրճ յա նին,  Հայ կա կան ԽՍՀ այն ժա մա նակ վա 

ղե կա վա րին՝ թույլ տա լու ի րեն նկա րա հա նել «Սա սուն ցի  Դա վիթ» է պո սը: 

 Փա րա ջա նո վը շատ էր ցան կա նում աշ խա տել նաև «Ա րա  Գե ղե ցիկ» ֆիլ մի 

վրա: Սա կայն  Դե միրճ յա նը մեր ժեց խնդրան քը:  Փա րա ջա նո վը խա րան ված 

էր ԽՄԿԿ  Կենտ կո մի և ՊԱԿ-ի նշա նով: 1969-ից մինչև 1984 թվա կա նը մեծ 

ռե ժի սո րին թույլ չտրվե ց ֆիլմ նկա րա հա նել: Իսկ արդ յուն քում հայ մշա կույ-

թը կորց րեց հա մաշ խար հա յին մա կար դա կի ևս  եր կու գլուխ գոր ծոց ու նե նա-

լու հնա րա վո րութ յու նը»37:

Ին չո՞ւ կի նոար վես տի բնա գա վա ռում  Հա յաս տա նում դրվել են բե տո-

նե ար գե լա փա կոց ներ: Կար ծում եմ՝ հար ցի սպա ռիչ պա տաս խա նը տվել 

է կինոռեժիսոր Լաերտ  Վա ղարշ յա նը (1922-2000)` ճա նաչ ված դե րա սան, 

դրա մա տուրգ, ռե ժի սոր և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ Վա ղարշ  Վա ղարշ յա-

36  Նույն տեղում:

37  «Ա զա տամ տութ յուն» օ րա թերթ, մար տի 20, 2009:
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նի որ դին, ով 1967-1969 թթ. « Հայ ֆիլ մ»-ի տնօ րենն էր և  մե ծա պես նպաս-

տել է  Փա րա ջա նո վին իր «Նռան գույնը» ֆիլմը կյան քի կո չե լուն: Նա գրում 

է. « Հետ պա տե րազմ յան շրջա նում չե ղավ հան րա պե տութ յան մի ղե կա վար, 

ով կի նո յի նկատ մամբ ցու ցա բե րեր այն պի սի վե րա բեր մունք, ինչ պի սի ն պա-

հան ջում էր այդ բնա գա վառն իր սո ցիա լա կան էութ յամբ, հա սա րա կա կան, 

քա ղա քա կան բնույ թով: Իր մասշ տաբ նե րով: Կի նոն ջին է, ո րին ան կա րե լի է 

շշի մեջ պա հել: Իսկ մեր հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յու նը միշտ  Կի նո-

կո մի տեի նա խա գահ նշա նա կել է կի նո յից հե ռու մարդ կանց: Ա սես խցա նով 

ա մուր փա կել է շի շը, որ պես զի ջի նը, Աստ ված մի ա րաս ցե, հան կարծ դուրս 

չգա: Գլ խա ցա վանք է»38:

Ա մեն ինչ աս ված է: Ա հա թե ին չու չի կա րե լի մե ղադրել  Փա րա ջա նո վին, 

երբ նա հայ տա րա րում էր. « Հա յաս տա նի ղե կա վար նե րը սահ մա նա փակ 

մար դիկ են, ար վեստ չեն հաս կա նում»39:

Իսկապես, Խորհրդային Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարները 

մեղավոր են Սերգեյ Փարաջանովի առաջ: Ուկրաինայում հինգ տարվա 

ազատազրկման դատապարտվելուց և մի բանտից մյուսը տեղափոխվելուց 

հետո, երբ գտնվում էր Վիննիցայի բանտում, Փարաջանովին օգնեցին 

ժամկետից մեկ տարի շուտ ազատության մեջ հայտնվել  Վլադիմիր 

Մայակովսկու երբեմնի սերը` 80-ամյա Լիլ յա Բ րիկը, և ֆրանսիացի գրող 

Լուի Ա րա գոնը: Բանն այն է, որ Լիլյա Բրիկի քույրը` Էլզա Տրիոլեն, Արագոնի 

կինն էր, այն Լուի Ա րա գո նի, որ Ֆ րան սիա յի  կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ-

յան կենտ կո մի ան դամ էր: Իսկ ի՞նչ է,  Հա յաս տա նում 1970-ա կան նե րին Կոմ-

կու սի ան դամ ներ չկա յի՞ն: 

Էդուարդ Շևարդնաձեի հրավերով և ընձեռած հնարավորությամբ 

Վրաստանում նկարահանված « Սու րա մի ամ րո ցի լեգենդը» (1985) և «Ա շուղ 

 Ղա րի բ» (1988) ֆիլմերի փոխարեն կարող էին նկարահանվել «Սասունցի 

Դավիթ» և «Արա Գեղեցիկ» կինոերկերը, որոնք մեծ պատիվ կարող էին 

բերել «Հայֆիլմ»-ին։

Ե թե հա լա ծանք նե րը միայն ար վես տա գետ նե րի հան դեպ լի նեին, մի գու-

ցե մտա ծեինք, որ արվեստի բնույթն այն պի սին է, որ գա ղա փա րա պես չի 

բա վա րա րում  կենտ կո մի պա հանջ նե րին: Ի՞նչ ի մա նար  Փա րա ջա նո վը, որ 

Խորհրդա յին  Հա յաս տա նից ինչ-ինչ պատճառներով հեռացել են նաև այլ 

ոլորտների նշանավոր մարդիկ, ինչպես, օրինակ՝ ան վա նի քի մի կոս Հով հան-

նես  Դավթ յա նը, կեն սա բան ներ Ար մեն  Թախ տաճ յա նը,  Մի քա յել  Չայ լախ-

յա նը,  Խա չա տուր  Կոշ տո յան ցը և  է լի շատ շատերը: 

Ե թե  Փա րա ջա նո վը ծա նոթ լի ներ հան ճա րեղ Հա կոբ  Պա րոն յա նին, 

ղեկավարների առնչությամբ չէր գրի միայն «սահ մա նա փակ», «ար վեստ 

չհաս կա ցող» ար տա հայ տու թյուն նե րը:  Հա կոբ  Պա րոն յա նը, ով ապ րե լ 

և ս տեղ ծա գոր ծել  է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վից շուրջ մեկ դար ա ռաջ, մար-

գա րեա բար կան խա գու շա կել է, թե ինչ փոր ձանք նե րի է հանդիպում մեր 

38  Լ.  Վա ղարշ յան, Ու զում եմ պատ մել ձեզ, Եր ևան, 1993, էջ 111:

39  Նույն տեղում, էջ 108:
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իրականության մեջ շնորհալի, տաղանդավոր մարդը: Ա հա  Հա կոբ  Պա-

րոն յա նի՝ բո լոր հա սա րա կար գե րի և  բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար տրված 

լավագույն և հանրահայտ գնահատականը. «Դժբախ տա բար մեր ազ գին 

մեջ շա տե րու բարձ րա նա լու գաղտ նի քը բնա կան օ րեն քով միայն կը լուծ վի: 

 Ծան րե րը միշտ գետ նա քարշ կը մնան ու թեթև նե րը վեր կել նեն»։ 

1988 թվա կա նին Եր ևա նում լույս է տե սել պատ մա բան  Բագ րատ Ու լու-

բաբ յանի «Զրու ցա րան»-ի երկ րորդ հա տո րը: Գր քի 518-րդ  է ջում, խո սե լով 

«Հայ ֆիլ մ»-ի ար տադ րած ֆիլ մե րի մա սին, չգի տես ին չու, հեղինակն անգամ 

չի հիշատակել Փա րա ջա նո վի «Ն ռան գույ նը» ֆիլմը: Հետաքրքիր է, թե ինչու 

պետք է այդ հանճարեղ ֆիլմն անտեսվեր:

Ա յո՛, «ծանր» և միգուցե դժ վա րըմբռ նե լի էր  Փա րա ջա նո վի բե րած նո ր 

խոսքը 1960-ա կան նե րի  Հա յաս տա նի մշա կու թային աշ խար հին,  քան զի նրա 

ար վես տում գե րիշ խող էին խորհր դան շան նե րը:  Շուրջ հիսուն տա րի անց Եր-

ևա նում լույս տե սած  Գա գիկ Մա նաս յա նի «Խորհր դան շան նե րի հան րա գի-

տա րան» հիմ նա րար աշ խա տութ յու նը որոշ չափով ցրեց ամ պե րը: Հան րա-

գի տա րա նը սկսվում է հետև յալ տո ղե րով. «Մար դը դե յու րե ապ րում է եր կու 

ի րա կա նութ յուն նե րի մեջ: Ա ռա ջի նը ի րա կան աշ խարհն է՝ տրված Աստ ծու 

կող մից՝ ան կախ մեր կամ քից, ինչն էր և  է, և  կա ու կմնա ա ռանց մար դու ներ-

կա յութ յան, գե տեր, ծո վեր, ան տառ ներ, տա փաս տան ներ, լեռ ներ, այ սինքն՝ 

նյու թա կան աշ խար հը: Երկ րոր դը մար դա ծին է, որն ընդգր կում է «նշան նե րի 

ի րա կա նութ յու նը»՝ խոսք, կրոն, մո գութ յուն, ար վեստ, գի տութ յուն»40։

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի՝ Հա յաս տան բե րած ար վես տում, մաս նա վո րա-

պես «Նռան գույն»-ում ընդգրկ ված էր վերը հիշատակված «նշան նե րի ի րա-

կա նութ յու նը»: Այդօրինակ մտածողությամբ արվեստագետը Հայաստանում 

ցանկալի չէր: Նրա արվեստը կչեզոքացներ, կկուրացներ միջակությանը: 

Ինչպես ժամանակին ասել է Մի քա յել  Նալ բանդ յա նը. « Գի տեինք, որ խա-

վար շրջա պա տի մեջ բան տարկ ված նե րի հա մար շատ ցա վե ցու ցիչ է ա զատ 

լույ սը, թերևս աչ քե րի նկատ մամբ, գի տեինք, որ հին խել քե րը եր բեք հա մա-

ձայ նե լու չէին խա ղա ղութ յամբ տե ղի տալ նոր գա ղա փար նե րին»41: 

Սերգեյ Փարաջանովը, անտարակույս, իր արվեստով ավելի ճանաչելի 

դարձրեց Հայաստանը: « Տար բեր երկր նե րում ապ րող մար դիկ դժվա րութ-

յամբ են մտա բե րում, թե որ տեղ է գտնվում  Հա յաս տա նը:  Սա կայն գրե թե 

բո լո րը լսել են  Փա րա ջա նո վի ա նու նը, տե սել նրա ֆիլ մե րը ու կո լաժ նե րը: 

Եվ հենց  Փա րա ջա նո վի շնոր հիվ էլ նրանք իրենց համար բացահայտում են 

Հայաստանը... »42։

Հայ ժո ղովր դի մտա վոր մշա կույ թին  Փա րա ջա նո վի բե րած ա նու րա նա լի և 

 խո սուն նպաս տին անդ րա դար ձել են շա տե րը: Անդ րա դար ձել են վա վե րագ-

րա կան ֆիլ մե րով, հոդ ված նե րով, մե նագ րութ յուն նե րով, հար ցազ րույց նե րով, 

ռեժիսորի թան գա րա նի տպա վո րութ յուն նե րի գրքում ար ված գրա ռում նե-

40  Գ. Մանասյան, Խորհրդանշանների հանրագիտարան, Երևան, 2007, էջ 3: 

41  Մ. Նալբանդյան, Երկեր, Երևան, 1985, էջ 432: 

42  Ն. Հախվերդյան, Աշունը սրտում, «168 ժամ», հուլիսի 18-20, 2009, էջ 7: 
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րով: Ահա թե ինչ բնու թագ րում  է տվել ռեժիսորին անվանի նկար իչ Գրի գոր 

 Խանջ յա նը. « Խեն թի պես մխրճվեց մարդ կա յին զանգ ված նե րի մեջ: Խեն թի 

պես նվա ճեց աշ խար հի կի նե մա տոգ րա ֆի նվիր յալ նե րի սիր տը: Ն րա կար-

միր ձիե րը դո փե ցին ու թռան շատ երկր նե րի էկ րան նե րով: Նա հռչա կա վոր 

դար ձավ՝ իր հետ բե րե լով նաև ճա նա չումն այն ազ գի, ո րի ար յունն էր հո սում 

իր ե րակ նե րում»43:

43  Ա.  Խանջ յան, Եր ևա նի  Կո մի տա սի ան վան զբո սայ գու պան թեոն, Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին, 2004, էջ 167:
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Մի՛ սար սա փիր մե ծութ յու նից: Ո մանք ծնվում են 

մեծ, ո մանք հաս նում են մե ծութ յան, իսկ ո մանց 

վրա էլ մե ծութ յու նը շպրտում են:

	Շեքս	պիր

 Փա րա ջա նով նշա նա կում է, որ պետք է ծա ռա յել 

միայն ար վես տին:

Ա	լեք	սանդր		Բոժ	կո

ՄԵԾԱՐԱՆՔ

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նով եր ևույ թը 1960-ա կան նե րի վերջերից իր ու րույն 

տեղն ամ րագ րեց հայ մշա կույ թի պատ մութ յան է ջե րում: Եվ ոչ միայն հայ: 

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վով հա յե րին հա վա սար, մի գու ցե և  ա վե լի շատ հպար տա-

նում են ուկ րաի նա ցի նե րն ու վրա ցի նե րը: Աշխարհահռչակ արվեստագետը 

մե ծար ված է և  այսօր էլ մե ծար վում է մե ծավ մա սամբ  Հա յաս տա նում, Ուկ-

րաի նա յում և Վ րաս տա նում:  Փա րա ջա նո վի ֆիլ մե րում հնչում են Ուկ րաի-

նա յում բնակ վող գու ցուլ նե րի բար բա ռը, հա յե րե նը, վրա ցե րե նը և  թուր քե րե-

նը: Թերևս չկա մե կամս յա մի ժա մա նա կա հատ ված, որ  Հա յաս տա նի, Ուկ-

րաի նա յի և Վ րաս տա նի մշակութային հանրությունը չանդ րա դառ նա մեծ 

արվեստագետին: 

Փարաջանովի մասին հրապարակումներ են հայտնվում ամենաան-

սպա սելի տեղերում: Այսպես՝  Ռու սաս տա նի  Դո նի Ռոս տով քա ղա քում 

հրատարակվող, «Аэро порт» ա նու նը կրող ամսագրի է ջե րում լույս է տե սել 

 Նա տա լյա  Զոհ րաբ յա նի՝ «Սերյոժա կոչվող տոնը»44 վեր նագ րով ու շագ րավ 

հոդ վա ծը՝ պատկերազարդված բարձ րորակ գու նա վոր լու սան կար նե րով:

Մ շա կույ թի հայ և  օ տա րազ գի գոր ծիչ նե րից շա տերն են հա վուր պատ շա-

ճի դրվա տել, ար ժևո րել և  կար ևո րել Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի՝ հա մաշ խար հա-

յին կի նո արվեստին մա տու ցած վաս տա կը: Այսպես՝ իտալացի կինոռեժիսոր 

Միքելանջելո Անտոնիոնին «Նռան գույնը» ֆիլ մի մասին ասել է. «Մեր 

ժամանակի լավագույն կինոռեժիսորներից մեկի` Փա րա ջանովի «Նռան 

գույնը» ապշեցնում է գեղեցկության կատարե լու թյամբ»45: 

44  Н. Зограбян, Праздник по имени Сережа, «Аэропорт», 2004/5, с. 44-48.
45  Կ. Քալանթար, Ակնարկներ Փարաջանովի մասին, էջ 175:
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Միքելանջելո Անտոնիոնիի հայրենակից, ականավոր գրող և սցենարիստ 

Տոնինո Գուերան այսպես է բնութագրել Սերգեյ Փարաջանովին. «Ես շատ 

բան եմ սովորել Սերգեյ Փարաջանովից` այդ հայ մեծ ռեժիսորից: Երբեք չեմ 

աշխատել նրա հետ: Մեր ծանոթության առաջին իսկ պահից ես հասկացա, 

որ կան մարդիկ, ովքեր վստահություն են վայելում ի վերուստ: Փշե պսակ 

կրելու վստահություն: Ես խոնարվում եմ նրանց առջև և հույս ունեմ, որ նրանց 

ջերմ աջը կհպվի իմ ճակատին: Նրա խելահեղ կյանքը իր իսկ պոեզիան է: 

Նա պատմում էր ինձ մենակյաց բանաստեղծ Սայաթ-Նովային նվիրված իր 

ֆիլմի մասին»46: 

1998 թ. Եր ևա նում ռուսերենով լույս է տե սել Փա րա ջա նո վի կյան քին 

և  գոր ծու նեութ յա նը նվիր ված մի արժեքավոր ու սում նա սի րութ յուն:  Դա 

ականավոր ռեժիսոր և թատերական գործիչ Լևոն Քալանթարի կրտսեր 

որդու՝ կինոգետ և լրագրող, արվեստագիտության թեկնածու Կա րեն Քա-

լան թա րի՝ արդեն մի քանի անգամ մեր կողմից հիշատակված «Ակնարկներ 

Փարաջանովի մասին» («Очерки о Параджанове») մե նագ րութ յունն է: Հիշ-

յալ աշխատութ յու նը 2012 թվականին հրատարակվել է նաև հա յե րե նով: 

Տարիներ անց Երևանում դարձյալ ռուսերենով լույս են տեսել Կարեն 

Քալանթարի «Ակնարկներ հայ կինոյի պատմության» («Очерки истории 
армянского кино») հիմնարար մենագրության երկու հատորները47։ Սույն 

մենագրության երկրորդ հատորի 139-149-րդ էջերը նվիրված են Սերգեյ 

Փարաջանովի «Նռան գույնը» ֆիլմին։ 

2009 թ. Եր ևա նում լույս է տե սել  Սեր գեյ  Գա լո յա նի «Թա կարդ ներ» մե-

նագ րութ յու նը, ո րի 264-303-րդ  է ջե րը նվիր ված են  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին: 

2001 թ. ԱՄՆ-ի Գլենդել քաղաքում հրատարակվել է արվեստագիտության 

թեկնածու, 1980-ականների սկզբին «Հայֆիլմ»-ի տնօրեն Ռազմիկ Մադոյանի՝ 

վերոնշյալ «Նռան գույնը և Փարաջանովի լեգենդը» մենագրությունը: 

2005 թ. Երևանում լույս է տեսել գրող, թարգմանիչ Սաղաթել Հարությու-

նյանի «Սարյան, Սարոյան, Փարաջանով և ուրիշներ» մենագրությունը: 

ԱՄՆ-ի Գ լեն դել քա ղա քում լույս տես նող « Հա մայ նա պատ կեր» գրա կան-

մշա կու թա յին հան դե սի 2001 թ. չոր րորդ հա մա րն ամբողջովին նվիր ված է 

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին:

1992 թվականին Մոսկվայում լույս է տեսել Ռուսաստանի գիտություն-

ների ակադեմիայի «Вестник» ամսագրի 12-րդ համարը, որում կրճատում-

նե րով տպագրվել է ականավոր ֆիզիկոս Գուրգեն Ասկարյանի (1928-1997) 

«Հանճարները, կարգերը և քաղաքականությունը: Հանճարներին փրկելու 

հնարավորությունները» հոդվածը: Հիշյալ հոդվածում Գ. Ասկարյանը 

ներկայացրել է նաև Սերգեյ Փարաջանովին. «Ողբերգական էր մեր 

ժամանակների համաշխարհային ճանաչման արժանացած կինոռեժիսոր 

46  Ա. Թորոսյան, Տոնինո Գուերա, «Նոր հանդես», 2007, դեկտեմբեր, էջ 82-92:

47  К. Калантар, Очерки истории армянского кино, Ереван, 2004, т. 1, 306 с., Ереван, 
2007, т. 2, 456 с. 
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Սերգեյ Փարաջանովի ճակատագիրը: Իր ինքնուրույն, ոչ մեկին չենթարկվող 

ստեղծագործական վարքի համար նա անարգվեց, կեղծ մեղադրանքների 

պատճառով 70-ականներին երկար տարիներ բանտերում անցկացրեց: 

Եվ այս ամենը այն դեպքում, երբ թվում էր, թե անձի պաշտամունքը 

դատապարտված և քննարկված է հիմնովին, և չկա ետադարձ ճանապարհ: 

Արտասահմանում ստեղծագործող համաշխարհային մեծության կինո-

գործիչների բողոքներն ու ընդվզումները ևս չկարողացան բանտից ազատել 

Փարաջանովին»:

Փարաջանովի մտերիմ ընկեր, ծնունդով դարձյալ Թիֆլիսից, մոսկվա-

բնակ գրող և կինոռեժիսոր Վա սի լի  Վասիլիի Քա թան յա նի (1924-1999) 

«Փարաջանով. հավերժական տոնի գինը» արժեքավոր գիրքն առաջին 

անգամ տպագրվել է 1994 թ. Մոսկվայում, այնուհետև վերահրատարակվել 

է 2001 թ.48:

1996 թվականին Լոս Անջելեսում լույս է տեսել կինոգետ Հակոբ 

Թահմիզյանի «Համաշխարհային կինոյի հանրագիտարան» ծավալուն աշ-

խատությունը, որի 687-707-րդ էջերում զետեղված են Սերգեյ Փարաջանովի 

ուշագրավ ասույթները։ 

2001 թվականին Երևանում լույս է տեսել ականավոր դերասան Սոս 

Սարգսյանի (1929-2013) «Մենք ու մերոնք» հուշագրությունը, որի 136-139-րդ 

էջերը նվիրված են Սերգեյ Փարաջանովին։ 

Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ քաղաքում 2002 թվականին 

լույս է տեսել լրագրող և գրականագետ Նիկոլայ Բլոխինի՝ «Փարաջանովի 

արտաքսումը» («Изгнание Параджанова») 336 էջանոց արժեքավոր մե նագ-

րութ յու նը։ Ն. Բլոխինի վերոնշյալ ուսումնասիրությունը Փարաջանովին 

նվիրված մենագրություն է, որն ունի գրա կա նութ յան հարուստ ցան կ՝ շուրջ 

300 անուն։ Հավելենք նաև, որ Ն. Բլոխինն այն եզակի ռուս մտավորականն 

է, որ դեռևս 1960-ական թվականներից Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված 

մեծաթիվ ուսումնասիրությունների հեղինակ է։ Նա տարբեր առիթներով եղել 

է Երևանում։ 

2013 թ. Երևանում տպագրվել է կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի 

(1945-2017) «Փարաջանով... կոլաժ երկուսի համար» մենագրությունը 

(թարգմանիչ՝ Է. Մանուկյան, խմբագիր՝ Թ. Միջիֆերջյան): 

2014 թ. Երևանում հայերենով հրատարակ վել է Գարրի Կունցևի «Կար-

չկար մի Փարաջանով» հուշապատում-վիպակը49: Փարաջանովի «Սուրամի 

ամրոցի լեգենդը», «Աշուղ Ղարիբ» ֆիլմերի և «Խոստովանանք»  անավարտ 

կինոժապավենի հնչյունային ռեժիսոր Գարրի Կունցևի` Թբիլիսիում գրված 

հիանալի վավերագրական վիպակն առաջին ան գամ ռուսերեն բնագրով` 

«Жил-был Параджанов», Երևանում տպագրվել էր 2004 թ. «Литературная 

48  В. Катанян, Параджанов. Цена вечного праздника, Нижний Новгород, 2001.
49  Ի դեպ, թարգմանության  մտահղացումը լրագրող և հրապարակախոս Ա. Մանուկ-

յանինն է: Վիպակը թարգմանել է Հ. Այվազյանը, խմբագիրը Հ. Չարխչյանն է: 
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Армения» հանդեսի 6-րդ համարում: Իսկ արդեն հայերեն թարգման ված 

գրքում, վիպակից բացի, տեղ է գտել նաև Փարաջանովի մասին ուկրաինացի 

կինոօպերատոր Յուրի Գարմաշի հուշագրությունը: 

2016 թ. Երևանում ՀՀ մշակույթի նախարարության և ազգային գրադա-

րանի կողմից առցանց տարբերակով լույս է տեսել «Սերգեյ Փարաջանով 

(Սարգիս Փարաջանյան): Կենսամատենագիտություն» տեղեկատուն 

(կազմողներ՝ Ա. Ամիրջանյան, Ս. Շիրվանյան, Լ. Վարդանյան), որտեղ 

ներ կայաց ված են Սերգեյ Փարաջանովի և նրա մասին ՀՀ ազգային գրա-

դարանում պահվող գրքերի, պարբերական մամուլի և ժողովածուների 

վերաբերյալ մատենագիտական նկարագրությունները՝ հայերեն և օտար 

լեզուներով:

Շուրջ քսան ֆիլ մ է նվիր ված հան ճա րեղ կի նո ռե ժի սո րին, որոնցից 

արժի նշել հետևյալները՝ «Սերգեյ Փարաջանով» (ռեժիսոր` Պատրիկ 

Կազալս, Ֆրանսիա, 1986), «Մաեստրո. Սերգեյ Փարաջանով» (ռեժիսոր` 

Ալեքսանդր Կայդանովսկի, 1989-1992), «Փարաջանով. վերջին գարունը» 

(ռեժիսոր` Միքայել Վարտա նով [Վար դանյանց], 1992), «Փարաջանով. 

վերջին կոլաժը» (ռեժիսոր` Ռուբեն Գևորգյանց, 1995), «Փարաջանով. 

ռեքվիեմ» (ռեժիսոր` Ռոն Հոլոուեյ, ԱՄՆ-Գերմանիա, 1994), «Գիշերը 

Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանում» (ռեժիսոր՝ Ռոման Բալայան, 1998), 

«Բոբո» (ռեժիսորներ՝ Նարինե Մկրտչյան, Արսեն Ազատյան, Հայաստան, 

1991), «Փարաջանով. Քրիստոսի պարտիտուր դո մաժոր» (ռեժիսոր՝ Յուրի 

Իլյենկո, 1996), «Սերգեյ Փարաջանով» (ռեժիսոր՝ Ֆոտոս Լամբրինոս, 

Հունաստան, 1990), «Փարաջանովի թատրոնը» (ռե ժիսոր՝ Եվգենի 

Տատարեց, Ռուսաստան, 1990), «Ես մահացա մանուկ հասակում» (ռեժիսոր` 

Գարիկ Փարաջանով, 2004), «Վտանգավոր լինելու չափ ազատ մարդը» 

(ռեժիսոր` Ռոման Շիրման, 2005): Ի դեպ, հիշատակման արժանի է նաև 

փաստավավերագրական մի կինոէսսե` «Հայկական հողի գույնը» (1969), 

որ նկարահանել է կինոօպերատոր և վավերագրող Միքայել Վարտանովը. 

այս ֆիլմում հայկական բնապատկերների, տաճարների, որմնանկարների 

ու խաչքարերի պատկերների կողքին ներկա են երեք մեծանուն հայեր` 

Մարտիրոս Սարյանը, Մինաս Ավետիսյանը և Սերգեյ Փարաջանովը` իր 

գլուխգործոցի` «Նռան գույնը» ֆիլմի նկարահանումների ընթացքում արված 

բացառիկ կադրերով, որտեղ երևում է նրա ռեժիսորական խառնվածքը 

աշխատանքի պահին: 

Նշենք, որ 1979 թվականին Ռուբեն Գևորգյանցը նկարահանել է «Աշ-

խարհումս» ֆիլմը (օպերատոր` Յուրի Բաբախանյան): 10 րոպե տևողու-

թյամբ հիշյալ կինոէսսեն Սերգեյ Փարաջանովի` բանտից ազատվելուց 

հետո անցկացրած առաջին օրվա մասին է: Այդ ֆիլմով Ֆեդերիկո 

Ֆելինին և կինոգետ Հերբեր Մարշալը 1981 թվականին բացեցին Կաննի 

կինոփառատոնը:

1995 թվականին Ռուբեն Գևորգյանցի մեկ այլ՝ «Փարաջանով. վերջին 
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կոլաժը» ֆիլմում ներկայացված են մեծանուն արվեստագետի՝ բան տից 

վերադարձի ժամանակագրային կադրերը, նրա՝ տարբեր ժամանակներում 

նկա րա հանված կամ ձայնագրված հարցազրույցներից հատվածներ, ինչպես 

նաև կադրեր անավարտ «Խոստովանանք»-ից: Հանճարեղ ռեժիսորի մասին 

խոսում են Ժան-Լյուկ Գոդարը, Տոնինո Գուերան, Արտավազդ Փելեշյանը, 

Մարինա Վլադին, Ռոբեր Հոսեյնը և այլք: Այս դիտարժան ֆիլմը ցուցադրվել 

է Կաննի փառատոնում, արժանացել Սանկտ Պետերբուրգի «Ուղերձ մար-

դուն» կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին:

1993 թվականին ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Սարգիս Բաղդասարյանը 

(1923-2001) կերտել է Սերգեյ Փարաջանովի բրոնզե դիմաքանդակը, որի 

լուսանկարը զետեղված է Ս. Բաղդասարյանի՝ 1999 թվականին Երևանում 

լույս տեսած «Պատկերագրքի» 126 -րդ էջում։ 

Կի նո ռե ժի սոր, պատ մա բան, Վիեննայի համալսարանի դոկտոր, ՀՀ 

ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր Ար տեմ Օ հան ջան յա նը 2001 թ. նկա րա հա նել է 

«Սեր գեյ Փա րա ջա նով. իմն է աշ խար հը գե ղե ցիկ» գե ղար վես տա վա վե րագ-

րա կան ֆիլ մը, ո րը  Չի կա գո յում (ԱՄՆ) ար ժա նա ցել է երկ րորդ մրցա նա կի:

Սերգեյ Փարաջանովի քրոջ որդին` կինոռեժիսոր Գարիկ Փարաջանովը, 

նկարահանել է «Ես մահացա մանուկ հասակում» («Я умер в детстве», 

2004) վավերագրական ֆիլմը, որում զետեղված է Ս. Փարաջանովի 

«Խոստովանանք» կինոնկարի համար գրված սցենարից «Վերայի թաղումը» 

դրվագը: Այդ ֆիլմում ներառված են նաև Փարաջանովի հիշողություններն իր 

կալանավայրից, աշխարհի հետ բանական կապով ապրող և այդ աշխարհից 

հալածված արվեստագետի խոստովանությունը: Կաննի կինոփառատոնին 

ներկայացված այս ժապավենն արժանացել է ութ մրցանակի, որոնց թվում՝ 

Երևանի ամենամյա «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի մրցա-

նակին:

2006 թվականին Փարիզում լույս է տեսել «Sayat Nova» ժողովածուն, որում 

զետեղված են Սայաթ-Նովայի 47 խաղերի ֆրանսերեն թարգմանությունները։ 

Հիշյալ ժողովածուն նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովի հիշատակին։ 

2013 թ. Ելենա Ֆետիսովայի և ֆրանսահայ դերասան Սերժ Ավետիքյանի՝ 

համաշխարհային էկրան բարձրացած «Փարաջանով» կենսագրական 

գեղարվեստական կինոնկարում մեծ ռեժիսորին մարմնավորեց հենց նույն 

Սերժ Ավետիքյանը:

Հավելենք նաև հետևյալը: 1996 թ.  Գեր մա նիա յում տիկ նի կա յին և  խա-

մա ճիկ նե րի թատ րո նում բե մադր ված « Փա րա ջա նով» ներ կա յաց ման հա-

մար կոմ պո զի տոր Ս տե փան  Լու սիկ յա նի (1956-2001) գրած ե րաժշ տութ յու նը 

միջազգային մրցա նա կի ար ժա նա ցավ: 

Բ. Մազուրի քանդակած Սերգեյ Փարաջանովի բրոնզե կիսանդրին տե-

ղադրված է Կիևի կինոստուդիայի տարածքում: 

2007 թվականի մայիսի 6-ին Թբիլիսիում բացվել է Սերգեյ Փարա-

ջանովի արձանը: Հեղինակը քանդակագործ Վաժա Միքաբերիձեն է, 
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ով կոմպոզիցիայի սյուժեն քաղել է թիֆլիսահայ Յուրի Մեչիտովի` 1981 

թվականի մայիսի 15-ին արված Փարաջանովի լուսանկարից: Արձանը 

տեղադրված է Թբիլիսիի Մեյդան թաղամասում՝ Վատնի Ռյադ փողոցում: 

«Նռան գույնը» ֆիլմի բեմադրող նկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ, 

ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Ստեփան Անդրանիկյանը 2003 թվականին վրձնել 

է Սերգեյ Փարաջանովին: Իտալացի հայագետ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան 

անդամ Ջիանկառլո Բոլոնեյզին (1923-2005) Վենետիկում 1991 թվականին 

իտալերենով լույս է ընծայել Սերգեյ Փարաջանովի հիշատակին նվիրված 

մենագրություն50: 

2011 թ. Երևանում հրատարակվել է հայ կինոյի պատմությանը նվիրված 

ար ժեքա վոր գիրք` կինոգետ Սիրանույշ Գալստյանի «Հայացք մեր կինոյին: 

Պատ մությունը և ներկան» մենագրությունը: Գրքի մի ստվար բաժին` 83-111-

րդ էջերը, նվիրված է Փարաջանովի կինոարվեստի վերլուծությանը: Քննելով 

փա րաջանովյան գեղագիտությունը, այլաբանությունը, խորամուխ լինելով 

ռեժիսորի կինոլեզվի յուրահատկությունների մեջ՝ հեղինակը Փարաջանովի 

կինոարվեստն անվանում է «գեղեցիկի թագավորություն»՝ զուգահեռներ 

անցկացնելով նրա ժա մանա կակիցների՝ Ֆելինիի, Տարկովսկու և Վիսկոնտիի 

հետ51:

Երևանյան «Ոս կե ծի րան» միջազգային կի նո փա ռա տո նը 2005 

թվականին սահ մա նել է  Փա րա ջա նո վի ան վան մրցա նակ՝ « Փա րա ջա նով-

յան  Թա լեր», որ շնորհվում է կինոյի մեծություններին` համաշխարհային 

ֆիլմարվեստում ունեցած ներդրումի համար: Աշխարհի մեծանուն մի շարք 

ռեժիսորների հետ իրենց վաստակի համար այս պատվավոր մրցանակին 

են արժանացել նաև մեր անվանի հայրենակիցները` ՀՀ ժողովրդական 

արտիստ Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նը (2006) և Ուկրաինայի ժո ղովրդական 

արտիստ Ռոման Բալայանը (2011): Խորհրդանշական է, քանի որ 

ժամանակին երկուսն էլ Փարաջանովի հետ մտերիմ են եղել: Հայ մտա վո րա-

կան նե րից շատերը՝  կի նո ռե ժի սոր ներ, գրող ներ, նկա րիչ ներ, կինոգետներ, 

քննադատներ, լրագ րող ներ, դե րա սան ներ, թա տե րա գիր ներ, գե ղա գետ-

ներ, լու սան կա րիչ ներ, ի րենց տպա գիր գոր ծե րում կամ բանավոր խոսքում 

կար ևո րել և  բարձր են գնա հա տել Սեր գեյ  Փա րա ջա նովին և նրա ար վես տը: 

Հատկապես արժե առանձնացնել հետևյալ անունները՝ Ամենայն հայոց 

կաթողիկոս Վազգեն Առաջին, ակադեմիկոսներ Մորուս Հասրաթյան և 

Գրիգոր Գուրզադյան, նկարիչներ Մարտիրոս Սարյան, Մինաս Ավետիսյան, 

Գայանե Խաչատրյան, Գրիգոր Խանջյան, Ստեփան Անդրանիկյան, 

Ֆելիքս Եղիազարյան, բանաստեղծներ Սիլվա Կապուտիկյան, Պարույր 

Սևակ, Հենրիկ Էդոյան, Անահիտ Պարսամյան, արձակագիրներ Աղասի 

Այվազյան, Հրանտ Մաթևոսյան, Շահեն Թաթիկյան, Պերճ Զեյթունցյան, 

կոմպոզիտորներ Էդգար Հովհաննիսյան և Տիգրան Մանսուրյան, ռեժիսորներ 

50  Asik-Kerib. In memoria di Sergio Parajanov, Venezia, 1991, 118 p. 

51  Տե՛ս Ս. Գալստյան, Հայացք մեր կինոյին: Պատմությունը և ներկան, էջ 90:
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Լաերտ Վաղարշյան, Հենրիկ Մալյան, Ֆրունզե Դովլաթյան, Արտավազդ 

Փելեշյան, Ռուբեն Գևորգյանց, կինոօպերատորներ Սուրեն Շահբազյան, 

Ալբերտ Յավուրյան, Սերգեյ Իսրայելյան, կինոգետներ Գրիգոր Չախիրյան, 

Սուրեն Հասմիկյան, Դավիթ Մուրադյան, Գարեգին Զաքոյան, Տավրոս 

Դաշտենց, Սիրանույշ Գալստյան, նաև այնպիսի անհատականություններ, 

ինչպիսիք են Լևոն Ներսիսյանը, Վադիմ Մելիքսեթյանը, Հենրիկ Իգիթյանը, 

Յակով Խաչիկյանը, Հովհաննես Փիլիկյանը և ուրիշներ:
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Ք րիս տո սի թշնա մի նե րը նրան հան գիստ թո ղե ցին 

միայն գե րեզ մա նում:

Բ	լեզ		Պաս	կալ

 

Թշ նա մի ներ չու նե նալ կա րող է միայն լիա կա

տար ոչն չութ յու նը, այն պես որ ես ոչ մե կի խոր

հուրդ չեմ տա պար ծե նալ դրա նով:

Ալֆ	րեդ		Բու	ժար

ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆ	ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԸ52

Մահվանից մի քա նի օր ա ռաջ՝ 1990 թվա կա նի հու լի սին, հա տուկ օ դա-

նա վով հան ճա րեղ ար վես տա գե տին ան գի տա կից վի ճա կում  Փա րի զից փո-

խադ րե ցին Եր ևան՝ Հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցի վե րա կեն դա նաց ման 

բա ժան մունք:  

Վախ ճա նից ա միս ներ ա ռաջ հե ռա վոր  Փա րի զի « Սեն- Լո ւի» կլի նի կա յում 

Փարաջանովը դեռ փոր ձում էր Է. Հեմինգուեյի «Ծերունին և ծովը» վիպակի 

հերոսի նման իր ջար դուփ շուր ե ղած նա վա կը մի կերպ ափ հասց նե լ: Բայց 

արդեն շատ ուշ էր...  Ար վես տա գե տին հաշ ված օ րեր էին մնա ցել: Սերգեյ 

Փարաջանովի կյան քը նման էր տխրութ յան և վշ տի ա լե կո ծու մից պոռթ կա-

ցող մի փո թոր կոտ ծո վի, ինչպես գրել է Ար շիլ  Գոր կին իր ող բեր գա կան վախ-

ճա նից մի քա նի տա րի ա ռաջ. « Բայց փո թո րիկ նե րը մինչև սփո փիչ ա փին 

մո տե նա լը հաս նում են ո րո շա կի հանգս տութ յան խու թե րի և  ար գելք նե րի հետ 

բախ վե լուց հե տո...»53:  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի պա րա գա յում այդ «սփո փիչ 

ա փը» դարձավ Հա յաս տանը, մասնավորապես մայ րա քա ղաք Եր ևա նը:

Ժա մա նա կի սլաք նե րը կարծես կանգ էին ա ռել:  Կանգ էին ա ռել քսա-

նե րորդ դա րի վեր ջին: Թ քած ա մեն ին չի վրա, հի մա ժա մա նակն է հան-

ճա րե ղո րեն մեռ նե լու: Փա րա ջա նո վի կյան քի վեր ջին ժա մե րին Երևանի 

Հանրապետական հի վան դա նո ցի վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում նրա 

կող քին էր  Փա րա ջա նո վի թան գա րա նի հիմ նա դիր տնօ րեն,  Փա րա ջա նո վի 

մտե րիմ ու ջերմ երկր պա գու, լուսանկարիչ  Զա վեն  Սարգս յա նը: Ա հա նրա վկա-

յութ յու նը. «Հու լի սի 20-ի ե րե կո յան Գ.  Դա վի դո վի և Գ. Զա քո յա նի հետ միա սին 

52  1990 թ. Եր ևա նում լույս է տե սել գրա կա նա գետ, բա նա սի րութ յան դոկ տոր  Դա վիթ 

 Գաս պար յա նի՝ «Ող բեր գա կան Չա րեն ցը» վեր նագ րով ար ժե քա վոր մե նագ րութ-

յու նը: Թե՛ Չարենցի և թե՛ Փարաջանովի վերապրած դժվարությունների միջև, 

կարծում ենք, աղերսներ կան: Ուստի նպատակահարմար գտանք օգտագործել 

նշված բնութագրիչը: 

53  Արշիլ Գորկի, Նամակներ, Երևան, 2005: 
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գնա ցինք հի վան դա նոց` տե սակ ցութ յան:  Նա պառ կած էր աչ քե րը փակ: Իսկ 

սար քա վո րում նե րը ցույց էին տա լիս ար յան ճնշու մը և  ե րա կա զար կը: Երբ ո րո-

շե ցինք գնալ, խնա մող բուժ քույ րը մո տե ցավ մեզ և, ի մա նա լով, որ մենք  Փա-

րա ջա նո վի մտե րիմ ներն ենք, ա սաց. «Իմ բազ մամ յա աշ խա տան քի ըն թաց քում 

ա ռա ջին ան գամ եմ հան դի պում նման եր ևույ թի: Երբ ան գի տա կից վի ճա կում 

պառ կած հի վան դին մո տե նում են նրա մտե րիմ նե րը, փոխ վում են նրա ար յան 

ճնշման և  ե րա կա զար կի ցու ցա նիշ նե րը»»54:  Բուժք րոջ պատ մա ծից եր կու ժամ 

անց  Փա րա ջա նո վի սիր տը դա դա րել է բա բա խե լուց... 

 Եր ևա նի  Հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցի վե րա կեն դա նաց ման բա ժան-

մուն քում Սեր գեյ  Փա րա ջա նովի վախ ճա նից հե տո մի պայ ծառ լռութ յուն 

ի ջավ... Արվեստագետը, քրիստոնյա աստվածաբան Օ գոս տի նոս Ե րա նե լիի 

(354-430) խոսքերով ասած, դարձավ «անտեսանելի», քանզի « մե ռած նե րը 

ան տե սա նե լի են, բայց նրանք չեն բա ցա կա յում»:

Հան ճա րեղ  Վար պե տի տանջ ված ու հոգ նած սիր տը չդի մա ցավ և իր այդ-

քան շատ սի րած, գեր հա սու նա ցած նռնե րի նման ճա քեց:  « Փա րա ջա նո վը 

հե ռա ցավ, որ հանգս տութ յուն տա իր մարմ նին:  Նա մնաց մեզ հետ, քան զի 

նրա հո գին, նրա միտ քը բաց են ու ջա հել, և ն րանք հու զում են մեզ»55: 

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը մահացավ 1990 թվականի հու լի սի 20-ին: Ծա գող 

ար ևը խա ղաղ լռութ յամբ իր ճա ռա գայթ նե րով բախ վեց  Փա րա ջա նո վի հայ-

րա կան տան պա տու հան նե րին:   Այդ պա հին Փարաջանովի՝ Թ բի լի սիի Կոտե 

Մեսխի 7 հասցեում գտնվող տա նը ոչ մի կեն դա նի շունչ չկար: Ծնողները 

վաղուց չկային: Տարիներ առաջ մահացել էին նաև քույ րերը՝  Աննա Փա րա-

ջա նովա- Խա չատու րո վան և Ռու զան նա Փա րա ջա նովա-Աբ րա հա մո վան: 

 Փա րա ջա նո վի մահ վան բո թը Կո տե  Մես խի փո ղոց հա սավ հու լի սի 23-ի 

հետ կե սօ րեին: Փա րա ջա նո վի հար ևան նե րը՝ վրա ցի, հայ, ռուս, թուրք, քուրդ, 

լսե լով այդ լուրը, մեկ մար դու պես խու ժե ցին նրա բնա կա րա ն: Այն ամենը, 

որ դեռ կա րե լի էր օգտագործել, գողացան: Ն րան ցից յու րա քանչ յու րը դի վա-

յին մի սցե նար էր մշա կել. « Սեր գե յը կեն դա նութ յան օ րոք այդ ի րե րը ինձ էր 

խոս տա ցել»56: 

Փաստ է, որ Սերգեյ Փարաջանովի տունը մինչ այդ արդեն թալանված 

էր։ Ահա թե ինչ է գրում լուսանկարիչ Վիկտոր Բաժենովը. «Թբիլիսիում չկա 

Փարաջանովի թանգարան: Երբ ճակատամարտն ավարտվում է, մարտի 

դաշտ են դուրս գալիս թալանչի դիակապուտները: ....Նրա տունը պատ-

րաստի թանգարան էր` ճշգրիտ էքսպոզիցիայով: Զարդարված պատերը, 

լուսամուտների շրջանակները, շերտավարագույրները ձեռակերտ էին: 

Ամեն ինչում զգացվում էին նրա անտեսանելի ներկայությունն ու ձեռքերի 

ջերմությունը: ....Գիշերով, չգիտես որտեղից, եկավ մի բեռնատար մեքենա` 

անհայտ մարդկանցով, և շտապ սկսվեց աշխատանքների ապամոնտաժումը 

54  Ա.  Խանջ յան,  նշվ. աշխ., էջ 166:

55  Հ. Սիմոնյան, Սա մեր երկիրն է, էջ 244:

56  В. Максова, В старом городе в Сололаки вспоминали художника, «Голос Арме-
нии», 10 февраля, 2009, с. 6.
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(Թբիլիսիում շատ անհանգիստ ժամանակ էր): Չկարողանալով անջատել 

ամբողջ պատով մեկ ծավալված կոլաժը` քանդեցին. այն պահպանվել է 

միայն իմ արած լուսանկարում: Տունը վերածվեց կողոպտված օջախի` 

կոտրված ապակիներ, ճոճվող փեղկեր, պոկված դռներ, հատակից ու պատից 

քերթված գորգեր, ճիշտ այնպես, ինչպես թուրքական արշավանքի ժամանակ: 

Դրանից հետո տունը քանդվում էր աչքի առաջ... Բարեբախտաբար, բոլոր 

աշխատանքները չէ, որ կորան ու ձեռքից ձեռք անցան. ինչ-որ բաներ 

փրկվեցին ու կազմեցին երևանյան թանգարանի հիմքը»57: 

Սերգեյ Փարաջանովի հո գե հանգիս տը կա տար վեց հու լի սի 24-ին  Հա-

յաս տա նի ժո ղովր դա կան ար վես տի պե տա կան թան գա րա նում, որտեղ մինչ 

այդ՝ 1988 թ., բաց վել էր Փա րա ջա նո վի գործերի անդրանիկ ցու ցա հան դե սը: 

Երևանում կառուցվող տուն-թանգարանը դեռ անավարտ էր: 

1990 թ. հու լի սի այդ օրը մտերիմ հարազատներից ներկա էին միայն 

արվեստագետի՝ Ուկրաինայում ապրող, ա պա հար զան  ստացած կի նը՝ 

Ս վետ լա նա Շ չեր բատ յու կը, և միակ որ դին՝ Սու րեն  Փա րա ջա նո վը (ծնված 

1958 թվականին): 

Երևանում Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի թաղ ման կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո-

ղո վը որոշեց արվեստագետին հուղարկավորել  Կո մի տա սի ան վան զբո սայ-

գու պան թեո նում: Ար ձա նագ րենք, որ հիշ յալ պան թեո նում 1936 թվա կա նից 

մինչև 1957 թվա կա նը, այսինքն՝ շուրջ 20 տա րի, ար գել վել է թաղ ման ա րա-

րո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լը: Ա ղա սի Խանջ յա նի «ինք նաս պա նութ յու նը» 

ստվե րեց կու սակ ցա կան այդ ազն վա գույն գործ չի բարձր հե ղի նա կութ յու-

նը: Եվ քա նի որ այդ պան թեո նը կյան քի էր կոչ վել նրա նա խա ձեռ նութ յամբ, 

կարգադրվեց կա սեց նել հե տա գա հու ղար կա վո րութ յուն նե րը: Ս տա լի նի մահ-

վա նից հե տո՝ 1957 թ., Ա վե տիք Ի սա հակ յա նի՝ հիշ յալ պան թեո նում կա տար-

ված հու ղար կա վո րութ յամբ պան թեո նը վե րա բաց վեց58:

Սերգեյ Փարաջանովի թաղման հանդիսավոր արարողությանը մաս-

նակցելու համար հյուրեր էին ժամանել Վրաստանից, Ուկրաինայից, 

Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից: Հրաժեշտի խոսք են ասել անվանի կինո-

ռեժիսոր, «Հայֆիլմ»-ի գեղարվեստական ղեկավար Ֆրունզե Դովլաթյանը, 

տաջիկ ականավոր կինոռեժիսոր Բախտիյոր Խուդոյնազարովը, Վրաս-

տանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ, կինոռեժիսոր 

Էլդար Շենգելայան, «Դիասպորա կոմունիկասիոն» կազմակերպության 

փոխնախագահ Ա. Խաչիկյանը, Մ. Բելիկովը և ուրիշներ: 

«Կինոյի աշխարհը մի հրաշագործիչ կորցրեց: Փարաջանովի երևա-

կայությունը հավերժ կդյութի և ուրախություն կպարգևի աշխարհի ժո-

ղովուրդ ներին»: Սա մի հատված է Ֆեդերիկո Ֆելինիի, Տոնինո Գուերայի, 

Ջուլիետա Մազինայի, Ալբերտո Մորավիայի, Մարչելլո Մաստրոյանիի, 

57  В. Баженов, Параджанов гулял на собственных похоронах, «Московский комсо-
молец», 11 января, 2016, № 27003.

58  Տե՛ս Ա. Խանջյան, նշվ. աշխ., էջ 168: 



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

38

Բեռնարդո Բերտոլուչիի՝ Փարաջանովի մահվան կապակցությամբ Երևան 

ուղարկած հեռագրից: 

Թաղմանը ներկա ծով բազմության մեջ են եղել նաև լուսանկարիչ Յուրի 

Մեչիտովը, դերասան Ալեքսանդր Կայդանովսկին, Փարաջանովի երբեմնի 

մուսա Սոֆիկո Չիաուրելին: Մեծ կինոռեժիսորը դագաղում պառկած է եղել 

իր հյուսած մարգարտակար պարեգոտով: Ինչ-որ մեկը ծնկի է իջել դագաղի 

առջև, կրծքից պոկել է զորավար Անդրանիկի դիմանկարով կլոր մեդալը և 

ամրացրել Փարաջանովի զգեստին: 

1990 թվականի հու լի սի 25-ին  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի դա գա ղը Ա լեք սանդր 

Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և  բա լե տի թատ րո նի ճե մաս րա հում էր, որ-

տե ղից էլ սգո թա փո րը շարժ վեց դե պի պան թեոն:

 Տարօրինակ մի զուգադիպությամբ «դագաղը տանող զրահամեքենան 

ճանապարհի կեսին խափանվեց... Հուղարկավորության մասնակիցները 

մեքենան հրելով հասցրին Կոմիտասի անվան զբոսայգի»,- վկայել է Փա-

րա ջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը59: Փաստորեն, ողջ 

կյանքը դժվարությունների բովով անցած Փարաջանովին դժվարությամբ է 

տրվում նաև վերջին կացարան հասնելը:

Ուշադրության արժանի է այն փաստը, որ դեռևս 1984 թվա կա նին 

Փարաջանովը «բեմադրել» է իր թաղումը Երևանում. «Փա րա ջա նո վը կազ-

մա կեր պեց իր «հու ղար կա վո րութ յու նը» ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ: 

 Դա գաղ էր տար վում ա ռանց դիա կի, իր լու սան կա րը, ող բա ցող կա նայք կա-

յին և  այլն»60: Այդպիսով Փարաջանովն իր բողոքն է հայտնել, ընդվզել իրեն 

շրջապատող մռայլ ու տխուր իրականության դեմ: 

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի նման հալածական հան ճա րեղ մի բա նաս տեղծ էլ` 

Վ լա դի միր  Մա յա կովս կին, իր ող բեր գա կան վախ ճա նից քսան օր ա ռաջ գրել 

է. «Իմ վրա այն քան շներ են կա խել և  այն քան մեղ քե րի մեջ են մե ղադ րել, 

ո րոնք ես ու նե ցել եմ և չեմ ու նե ցել, որ հա ճախ ինձ թվում է՝ լավ է գնալ որ ևէ 

տեղ, նստել մի եր կու տա րի, որ պես զի գո նե հա յհո յանք չլսեմ»61: 

Ցավալի է, որ մեծերին շատ դեպքերում գնահատում են միայն մահվանից 

հետո: Փարաջանովին որոշեցին թաղել Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ 

Նրա բախ տը կարծես այս ան գամ բե րել էր. հայ ժո ղո վուր դը, հա վա տա րիմ 

լինելով իր նախն յաց ա վան դույթ նե րին, ան թե րի տի րա պե տում է իր նշա նա վոր 

զա վակ նե րի հու ղար կա վո րութ յան հան դի սութ յուն նե րի կազմակերպմանը: 

Այս պես՝ 1892 թ. Գ րի գոր Արծ րու նու թաղ ման ա րա րո ղութ յա նը  Թիֆ լի սում 

մաս նակ ցել է շուրջ 50 հա զար մարդ: Պ սակ նե րի թի վը թաղ ման օ րը անց նում 

էր 300-ից:  Ցա վակ ցա կան հե ռագ րե րը 400-ից ա վե լին էին: Ի րա կա նում, ինչ-

պես նշել է  Լեոն. «Այդ պի սի փառ քով թաղ վող Գ րի գոր Արծ րու նին կեն դա-

նութ յան ժա մա նակ ե րա զի պես ա նի րա գոր ծե լի մի բան էր հա մա րում մի լավ 

բնա կա րան ու նե նա լը»: 

59  Նույն տեղում, էջ 167:

60  Ս.  Գա լո յան,  Թա կարդ ներ, Եր ևան, 2009, էջ 302:

61  Հ. Գ րի գոր յան, Վ լա դի միր  Մա յա կովս կի, Եր ևան, 1970, էջ 431:
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Իսկ  Փա րա ջա նո՞ վը: Ար վես տա գետ  Սանդ րո  Ջուլ հակ յա նի վկա յութ յամբ՝ 

«ան գամ բան տից դուրս՝ ան գոր ծութ յան էր մատն ված: Ո՞վ կհա մար ձակ վեր 

գործ առա ջար կել «շնոր հա զուրկ» ար վես տա գե տին: Ուս տի միան գա մայն 

հաս կա նա լի էր ման կա նը հա տուկ  Փա րա ջա նո վի այն հրճվան քը, երբ 800 

գրամ կա րա գի և  մեկուկես կի լոգ րամ շա քա րի կտրոն նե րը գլխից վեր պար-

զած իր հայ գոր ծըն կեր նե րին վկա յա կո չում էր. «Տե սեք, տե սեք,  Փա րա ջա նո-

վը դեռ չի սպառ վել,  Փա րա ջա նո վը շա րու նակ վում է»: Չ գի տեմ, ով ինչ պես 

ըն դու նեց դա ռը հետ ևութ յուն նե րի հան գեց նող այս դրվա գը, սա կայն կոնկ-

րետ ինձ հա մար սա ող բեր գութ յուն էր, ող բեր գութ յուն մի պայ ծառ մար դու»62:

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը կյան քի վեր ջին տա րի նե րին շատ էր փոխ վել: 

 Բան տե րում անցկացրած ծանր պա հե րը, կրած կտտանք նե րը, ստո րա ցում-

նե րը ի րենցն ա րել էին: Վեր ջին տա րի նե րին  նա չէր սափր վում, հագնվում 

էր ան փույթ...  Հա սա րակ մի կե պի էր դնում: Եվ ե թե մե կը փո ղո ցում հան-

դի պեր նրան և  չի մա նար, թե ով է այդ մար դը, ան գործ և թշ վառ մե կի տե ղ 

կդներ... Մտերիմների կարծիքով՝ միայն ֆի զի կա պես էր փոխ վել:  Չա րաճ ճի 

ժպի տը մատ նում էր տա ռա պա ծ հո գու անս պառ կո րովն ու հա վա տը  Մար դու 

նկատմամբ:

Թե՛ իր ապրած ողջ կյանքում, և թե՛ իր կյանքի վերջին տարիներին 

Սերգեյ Փարաջանովը չկորցրեց հավատացյալ մարդու ու արվեստագետի 

իր ճշմարիտ էությունը։ Ահա թե ինչպես է նկարագրել Աղասի Այվազյանը 

Փարաջանովին, երբ վերջինիս հանդիպել է Կիևում. «Սիրահարված էր 

Կիևին՝ ինչպես արվեստագետ և ինչպես հայ։ Հայերն են, որ կարող են սիրել 

աշխարհը, սիրել հանուր մարդկայինը՝ առանց խտրություն դնելու ցեղային 

տարբերությունների միջև։ Մի ամբողջ օր նվիրեց ինձ, տարավ Կիևի օպերային 

թատրոն, որտեղ նրան անչափ սիրում էին և նրա ստեղծագործական 

շռայլությունից օգտվում էին լիուլի, մտցրեց բոլոր այն փողոցները, որոնք ես 

չէի տեսել, և որոնք նա արվեստի աչքով էր դիտում։ Բոհեմային բարոյական 

շողշողուն անսահմանություններից, կենցաղավարության կեղծափայլ 

ման րամասներից բիբլիական քայլ դեպի հավատը, դեպի Աստված։ Նման 

կամուրջ քչերն են ընդունակ իրենց ուսերին կրել։ Տառապանքը թաքնված 

է գեղեցկության տակ, և դա ավելի տառապալից է։ Չնայած ժամանակն 

արդեն սեղմում էր, Փարաջանովն անպայման պիտի գնար եկեղեցի, և ես 

տեսա նրան ուղղափառ եկեղեցում, հոգով լսեցի նրա խոսքը Աստծուն, նրա 

աղաչանքը առ Աստված, նրա հոգեխառնությունը Բացարձակի հետ։ Դա 

ուրիշ Փարաջանով էր, և ինքը պատկանում էր միմիայն իրեն։ Հանդիսություն 

չկար, հանդիսատես չկար, հանդիսակիր չկար»63։

Այս տո ղե րը մեջբերելիս ու շա դիր դիտում եմ եր կու լու սան կար : Դ րան-

ցից մե կում Թ բի լի սիի իր հայ րա կան տան երկ րորդ հար կի պատշ գամ բում 

 Փա րա ջա նո վը կռթնած է պատշ գամ բի բազ րի քին:  Փա րա ջա նո վի կող քին 

կանգ նած են  նրա երկր պա գու նե րից մե կը՝ լու սան կա րիչ  Սար գիս  Դար չին-

62   Ս. Ջուլհակյան, Փա րա ջա նո վը շա րու նակ վում է, «Էկ րան», 1990, № 9:

63  Ա. Այվազյան, Եղած-չեղածը՝ մի կյանք, էջ 263։ 
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յա նը, վեր ջի նիս կի նը և  որ դին: Լու սան կա րը 1983 թվա կա նի է:  Փա րա ջա նո-

վը լու սան կա րում ընդամենը 59 տա րե կան է, բայց 80-85 տա րե կան ծե րու նու 

տեսք ու նի:

Մ յուս լու սան կա րում Փա րա ջա նո վի թբիլիսյան բնա կա րա նում Ֆ րուն զե 

 Դով լաթ յանն է տան տի րոջ հետ: 1987 թվա կա նի լու սան կար է:  Դով լաթ յա նը 

60 տա րե կան է, Փա րա ջա նո վը՝ 63։  Նրանց տարիքային տար բե րութ յու նն ըն-

դա մե նը ե րեք տա րի է, իսկ լու սան կա րից կար ծես մեզ են նա յում հայր և  որ դի։

Եր կու լու սան կար նե րում էլ Փարաջանովը ժպտում է: Ժպտում է այն 

տանը, որտեղ ապրել է ծնողների հետ, անշուշտ, իր կյանքի երջանիկ 

շրջաններից մեկը: Գուցե իր ան չափ սի րե լի մորն է հի շում, ում մա սին ե րախ-

տա պարտ որ դին հան ճա րեղ խոսքեր է ասել. «Բայց իմ ման կութ յու նը ա վե լի 

ու ժեղ է  Ֆելինիի ման կութ յու նից:  Դուք պետք է տես նեք իմ մո րը: 70-անց նա 

դեռ ար տիս տիկ է»:

Ի դեպ, Փա րա ջա նո վը մեծապես գնահատում էր Ֆեդերիկո Ֆելինիին: 

Բա զում ան գամ ներ բա նա վոր թե գրա վոր խոս տո վա նել է իր և  Ֆելինիի հո գե-

հա րա զա տութ յու նը. «Մ տա ծո ղութ յամբ ես հա րա զա տա նում եմ Ֆելինիին»64:

Վերադառնանք լու սան կար նե րին: Դրանք դի տե լով` վեր հի շե ցի Էռ-

նեստ  Հե մին գուեյի «Ծե րու նին և  ծո վը» ստեղ ծա գոր ծութ յան հե րոս  ծե րու նի 

Սանտյագոյի խոս տո վա նութ յու նը. «Ես շատ հե ռա ցա ա փից»: Սեր գեյ  Փա-

րա ջա նո վը ափից ան սահ մա նո րեն հե ռա ցել էր այն պա հից, երբ 1964 թվա-

կա նին էկ րան բարձ րաց նե լով « Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե րը» ֆիլմ-

հրաշ քը՝ ի լուր աշ խար հի բարձ րա ձայ նեց. « Ճա նա չե՛ք իմ  Մե ծութ յու նը: Ես 

հան ճա րեղ կի նո գոր ծիչ եմ»:

Փա րա ջա նո վի ա նեզր, անն կա րագ րե լի ու ան պատ մե լի ող բեր գութ յան 

նրբե րանգ նե րը լա վա գույնս ներ կա յաց րել է ուկ րաի նա ցի գրա կա նա գետ, 

քննա դատ, ա կա նա վոր այ լա խոհ,  Փա րա ջա նո վի ար վես տի ջերմ երկր պա-

գու Ի վան Ձ յու բան. «Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը մա հա ցավ:  Մա հա ցա՞վ: Ո՛չ, 

նրան սպա նե ցին: Ս պա նե ցին դան դաղ, պարբերաբար և  ան նա հանջ: Ինչ-

պե՞ս: Ա մե նաարդ յու նա վետ մի ջոց նե րով: Երբ խնդիրն առնչ վում է հան ճա-

րին, ա պա սպա նե լու մե թոդ նե րը հի մա րութ յան աս տի ճա նի հաս նող պարզ 

են: Չ տալ նրան աշ խա տանք, չթող նել, որ նա ինք նադրս ևոր վի: Չտ վե ցին 

տա րի նե րով: Աշ խար հահռ չակ մեծ ռե ժի սո րը, ում ցան կա ցած կադ րը և  միտ-

քը մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ ոս կու գին ու նեին, ան գործ էր, իր ծա ռա-

յութ յուն նե րն ա ռա ջար կե լու հա մար ծե ծում էր տար բեր կի նոս տու դիա նե րի 

դռնե րը»65:

Հի րա վի բաց էին  Փա րա ջա նո վի թե՛ հո գին և  թե՛ միտ քը: Անկեղծ էր 

անսահման, դի մակ չու ներ և  այդ պես իր ողջ գի տակ ցա կան կյան քում որտեղ 

էլ որ ե ղավ, մտքում ե ղա ծը լեզ վի ծայ րին էր, ինչն էլ հե տա գա յում իր դժբախ-

տութ յուն նե րի առիթը դար ձավ:

64  « Գա րուն», 1970, № 1, էջ 81:

65 И. Дзюба, Он еще вернется в Украину, «Литературная Армения», 1988, апрель-
июнь, № 2, с. 93.
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Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի կեն սագ րութ յան է ջե րում կա մի սահմռ կե ցու ցիչ  

վկա յութ յուն:  Հա մաշ խար հա յին հռչա կի ար ժա նա ցած ար վես տա գե տը հու-

սա հատ մի պա հի հա մար ձակ վել է դի մել ԽՍՀՄ  նա խա րար նե րի խորհր դի 

նա խա գահ Ա լեք սեյ  Նի կո լաևիչ Կոսիգինին. «Թախանձագին խնդրում եմ 

թույ լատ րել ինձ ամ բող ջո վին մերկ անց նել սո վե տա-ի րա նա կան սահ մա նը: 

Այդ պի սի մերկ վի ճա կով, կար ծում եմ, կդառ նամ ի րա նա կան կի նո յի հիմ նա-

դի րը»66:

 Խորհր դա յին  Միութ յունում, ինչ պես նշել է  Սեր գեյ Գա լո յա նը, «ա մեն 

կերպ փոր ձե ցին սպա նել  Սեր գեյ Փա րա ջա նով ա նուն-ազ գա նու նով այդ 

հան ճա րեղ մար դուն»67: 

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ան կեղծ բա րե կամ նե րից մե կը՝ ռուս հան րա ճա-

նաչ բա նաս տեղ ծու հի  Բելլա Ախ մա դու լի նան, ի վեր ջո «կհայտ նա գոր ծի» 

մեծ կի նո ռե ժի սո րի մեղ քը. « Նա մե ղա վոր էր, որ ա զատ մարդ էր»68: Իսկ 

Խորհրդային Միությունը ա զատ մարդ կանց եր կիր չէր: Այստեղ ազատ 

խոսքն ու մտածողությունը դաժանորեն պատժվում էին, այլախոհությունն 

ու տարակարծությունը՝ մերժվում ու հալածվում։ Բայց աշխարհում շատ 

ուրիշ երկրներ կային, որտեղ մեծ տեղ էին տալիս նորարարներին ու 

տաղանդավոր ստեղծագործողներին։ Այս տեսանկյունից հետաքրքրություն 

է ներկայացնում մի դեպք, որ տեղի է ունեցել Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա-

տե րազ մի ժա մա նակ։ Գեր մա նա ցի զավթիչ նե րին Փա րի զում գու նա վոր մե-

տաղ է հարկավոր եղել: Ն րանք դի մել են ֆրան սիա ցի նե րին, որպեսզի հանձ-

նա ժո ղով կազ մեն և  ձուլ ման հանձ նեն գե ղար վես տա կան ոչ մնա յուն ար ժեք 

ներ կա յաց նող ար ձան նե րը: Եվ  Փա րի զում որոշել են ա զատ վել ցած րար ժեք 

ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից69:  Իսկ ահա ԽՍՀՄ-ում, ա ռանց որ ևէ «զավթիչի 

խնդրան քի», շատ դեպ քե րում ազատվում էին գեղարվեստական բարձրար-

ժեք ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից՝ մեծ արգելքներ ստեղծելով և խոչընդոտելով 

նաև դ րանց հե ղի նակ նե րին: 

Փաստ է, որ  Փա րա ջա նո վի մեծագույն ֆիլմերը ԽՍՀՄ-ում ստեղծվել և 

 ցու ցադր վել են անն կա րագ րե լի տա ռա պան քի գնով, իսկ մտահղացումների 

մեծ մասը պարզապես չի իրականացվել: Սա հայտ նի է բո լո րին: Այդ դեպ-

քում հարց է ծա գում, թե ինչ պես է, որ «Թռ չում են կռունկ նե րը», «Բալ լադ 

զին վո րի մա սին» և  այլ հան ճա րեղ ֆիլ մե ր այդ պես հեշ տութ յամբ` առանց 

խոչընդոտների են ծնվել և ցու ցադր վել էկ րան նե րին: Պա տաս խա նն ա վե լի 

քան պարզ է: Վերոնշյալ արժեքավոր ֆիլ մե րը, այնուամենայնիվ, կյան քի են 

կոչ վել նա խա պես ծրագր ված պետական պատ վե րով։

Փարաջանովի նման ճշմարիտ ար վես տա գե տի հա մար մե ծա գույն 

դժբախ տութ յու նը նորարար լի նելն էր: Այդուհանդերձ, այն, ինչն արգելեցին 

66 Ս. Գալոյան, նշվ. աշխ., էջ 265: 

67 Նույն տեղում:

68  Б. Ахмадулина, Прощай, свободная стихия, «Литературная газета», 1 августа, 
1990. 

69  Տե՛ս « Կեր պար վեստ», 2008, № 1-2, էջ 26:
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Փարաջանովին մարմնավորել կինոժապավենով, հետագայում որոշ չափով 

մարմնավորվեց Փարաջանովի կոլաժներում70։ 

Ժամանակը Փարաջանովի պարագայում ամեն ինչ կարծես իր տեղը 

գցեց: Ժա մա նա կը ա հեղ և  ա նա չառ դա տա վոր է: « Ժա մա նա կի ցա խա վե լը 

ո՛չ չոր է, ո՛չ էլ բռի ձեռ քե րի մեջ:  Նա ավ լում է զգու շութ յամբ, բայց անխ նա: 

Ժա մա նա կը կոր ծա նում է, բայց նաև ամ րաց նում ան կոր ծա նը՝ մա շե լով ու 

հղկե լով սրա խոր դու բոր դութ յուն ներն ու անկ յուն նե րը: Եվ մինչ ա նիս կա-

կան նե րը կորց նում են ի րենց ողջ ու նեց ված քը, իս կա կան մե ծե րը շա հում 

են ժա մա նա կից»71: Պարույր Սևակի այս խոսքերը, որ ասված են Սայաթ-

Նովայի մասին, նույնքան «Սայաթ-Նովա» ֆիլմի հեղինակ Փարաջանովի 

մասին կարող են լինել:

Սերգեյ Փարաջանովը վախճանվել է 1990 թ. հուլիսի 20-ին, բայց միայն 

1999 թ. է նրա շիրիմին մահարձան դրվել, որի հեղինակը ՀՀ վաստակավոր 

նկարիչ Արա Շիրազն է (1941-2014), ճարտարապետը՝ Ասլան Մխիթարյանը 

(ծն. 1947): Դա գուցե պայմանավորված էր նրանով, որ Հայաստանի Հան-

րապետությունն այդ շրջանում քաղաքական ու տնտեսական վայրի-

վերում ների մեջ էր, և չլուծված բազմաթիվ հարցեր կային, որոնցից ամե-

նագլխավորը ղարաբաղյան հիմնահարցն էր: Ինչևէ, 1999 թ. մայիսի 6-ին 

Կոմիտասի անվան զբոսայգու պանթեոնում Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 

75-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում հանդիսավոր կերպով 

բացվել է նրա մահարձանը: Բացման և հոգեհանգստի արարողությունը 

կատարել են Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճյանը (1941-2003) և Երևանի 

Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ծիսակատար քահանա տեր Կորյունը: Ներկա են 

եղել Փարաջանովի արվեստի երկրպագուներն ու մտերիմները և այրին` 

Սվետլանա Շչերբատյուկը: 

70  Տե՛ս Ֆ. Եղիազարյան, Յոթերորդ երկինք, «Ազատամտություն», հունվարի 21, 

2009։ 

71  Պ. Սևակ, Սա յաթ- Նո վա, Եր ևան, 1969, էջ 359:
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Կռ վի ժա մա նակ Ա րա յի զոր քը ջարդ վում է: Ա րան 

էլ ընկ նում է պա տե րազ մի մեջ  Շա մի րա մի կտրիճ

նե րից:  Հաղ թութ յու նից հե տո տի կի նը դիա կա պուտ

ներ է ու ղար կում ճա կա տա մար տի տե ղը՝ դիակ նե րի 

մեջ փնտրե լու իր ցան կա լի տար փա ծո ւին: Ա րա յին 

գտնում են մե ռած քա ջա մար տիկ նե րի մեջ: Հ րա

մա յում է նրան տա նել դնել ա պա րան քի վեր նա

տանը:

	Մով	սես		Խո	րե	նա	ցի

Ես ըն կել եմ պագ շոտ  Շա մի րա մի նե տից...

Հ	րաչ	յա		Հով	հան	նիս	յան

«ԱՐԱ	ԳԵՂԵՑԻԿ»	ՉՆԿԱՐԱՀԱՆՎԱԾԸ...

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի յուրօրինակ ձեռագրով ու վար պե տութ յամբ գրված 

մեկ տասն յա կից ա վելի կի նոս ցե նար նե րն այ սօր թղթա պա նակ նե րի մեջ են:

Փարաջանովի «Ա րա  Գե ղե ցիկ», « Սա սուն ցի  Դա վիթ», « Խոս տո վա-

նանք» ֆիլ մե րի հա մար գրված սցե նար նե րը Հայաստանում այդպես էլ 

կյանքի չկոչվեցին, չէկրանավորվեցին:

«Ա րա  Գե ղե ցիկ»-ի սցե նա րը, ինչ պես նաև մ յուս նե րինը Սեր գեյ  Փա րա-

ջա նո վը գրել է ռու սե րե նով, հին ռու սե րեն բա ռե րի և  ար տա հայ տութ յուն նե րի 

ճոխությամբ:

Ն կա տենք, որ «Ա րա  Գե ղե ցիկ և  Շա մի րա մ»-ը հայ ժո ղովր դա-

կան ա ռաս պել է: Ա ռա ջին ան գամ ա վանդ վել է Մով սես  Խո րե նա ցու 

մ շակ  մամբ:  Հե տա գա յում այլ պատ մա գիր ներ ըն դօ րի նա կել են այն: 

Ըստ  Մով սես  Խո րե նա ցու՝ Ա սո րես տա նի թա գու հի  Շա մի րա մը հրա-

պուր վել է հա յոց թա գա վոր Ա րա յի գե ղեց կութ յամբ, փոր ձել է տի- 

րա նալ Ա րա յին:  Հա յոց թա գա վո րին ու ղարկ ված թան կար ժեք ըն ծա նե րը և 

կր քոտ սի րո խոս տո վա նանք նե րը չեն տվել դրա կան արդ յունք:  Շա մի րա մը 

վճռել է զեն քի ու ժով հաս նել իր նպա տա կին: Ա րան մար տում զոհ վել է:  Շա-

մի րա մը նրա մար մի նը դրել է իր ա պա րան քի վեր նա տա նը՝ հույ ս ունենալով 

վերակեն դա նաց նե  լու նրան:  Կարճ ժա մա նակ անց, սա կայն, Ա րա յի դին նե-

խել է:  Շա մի րա մը դի մել է խո րա մանկ մի ջո ցի. իր մտե րիմ նե րից մե կին հագց-

րել է Ա րա յի զգեստ նե րը և  հայ տա րա րել, թե իբր Ա րան կեն դա նա ցել է:

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի վախ ճա նից 11 տա րի անց՝ 2001-ին, Սանկտ 

Պե տեր բուր գում լույս տե սավ «Խոստովանանք» («Исповедь») վեր-

տա ռութ յամբ գիր քը: Դ րա նում ընդգրկ ված են  Փա րա ջա նո վի հետև-
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յալ գոր ծե րը՝ «Կիև յան որմ նան կար ներ»,  «Սա յաթ- Նո վա»,  «Խոս տո-

վա նանք», «Նն ջող ա պա րա նքը», «Ին տեր մեց ցո», «Դ ևը», «Հ րաշ քը  

Օ դեն սում»,  «Շու շա նի կի նա հա տա կութ յու նը», «Ա րա  Գե ղե ցիկ»,  «Կա րա-

պի լի ճը»,  «Զո նա» , «Նո վել ներ»: Ի դեպ, գրքում տեղ են գտել նաև  Սեր գեյ 

 Փա րա ջա նո վի՝ բան տից գրված նա մակ նե րը,  Կո րա  Ծե րե թե լու «Օրփեոսը 

դժոխքում» («Орфей в аду») հոդ վա ծը, ինչ պես նաև Փա րա ջա նո վի նա մակ-

նե րում հի շա տակ ված ան ձանց մա սին կենսագ րա կան տվյալ ներ:

Ինչ պես տե ղե կա նում ենք գրքի ա ռա ջա բա նից, «Ա րա  Գե ղե ցիկ» 

ֆիլմի սցե նա րն ա ռա ջին ան գամ ամ բող ջա կան տես քով տպագր վել է սույն 

ժողովածուում: Պա տու մի զուսպ, հու զա կան, սա կայն հաղ թա կան սլաց-

քը շատ տպավորիչ է հա յոց պատ մութ յան խոր ի մա ցութ յամբ: Հատ կա պես 

էպիկական է «Ա րա  Գե ղե ցի կ»-ի վերջաբանը.72

« Ռազ մի դաշ տում դեմ առ դեմ ա սո րես տան ցի ներն են, հայ ռազ միկ նե րը 

և  քա րե րով զին ված հայ աշ խար հա զո րա յին նե րը...

Մռն չում էին առ յուծ նե րը...

Վրն ջում էին ձիե րը...

 Մոխ րա գույն փղե րը, մեր կաց նե լով ի րենց ժա նիք նե րը, ետ-ետ էին քաշ-

վում:

Այր վում էին աշ տա րակ-բաս տիոն նե րի սե ղան նե րը...

Այր վում էին մերկ մար մին նե րը...

Այր վում էին մար տա կառ քե րը՝ ար ձա կե լով գար շա հո տութ յուն և  ժան տա-

հոտ...

Ա սո րես տան ցի ռազ միկ նե րը փախ չում էին՝ հա նե լով ի րենց ժան գոտ 

օ ղազ րահ նե րը, կորց նե լով սրե րը և  վա հան նե րը...

 Ժան գա գույն երկն քից բո սո րա գույն ար ևը շի կաց նում էր ճա կա տա մար-

տը...

Ս լա նում էր ոս կով և  ար ծա թով պատ ված սպի տա կա թույր ձիուն նստած 

հեծ յա լը...

Ն րան ու ղեկ ցում էր սև  հո վա տա կին նստած և  մուգ գույ նի քո ղը ու սե րին 

գցած Մայր- Թա գու հին...

 Հայ մայ րե րը հեծկլ տում էին...

 Սուր հան դա կը ծնկել էր  Շա մի րա մի ա ռաջ...

- Ա նօ գուտ է ա մեն ինչ, թա գու հի՛...  Դու շրջա պատ ված ես, հանձն վի՛ր... 

Ա վարտ ված է պա տե րազ մը...

Ս պի տակ ձիուն նստած ար քա յազ նը բլրի գա գա թին է՝  Շա մի րա մի կող-

քին...

 Շա մի րա մը ցատ կում է հո վա տա կի թամ բին...

 Ռազ մի դաշ տում մեր կաց ված սրեր...

Ար քա յազ նը կռվում է  Շա մի րա մի հետ...

Ար ծա թով և  ոս կով պատ ված ար քա յազ նը կտրա տում է  Շա մի րա մի զրա-

հը և  կար գադ րում.

72  Թարգմանությունը ըստ Ա. Փաշայանի:
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-  Դա դա րեց րո՛ւ կռի վը,  Շա մի րա՛մ...

 Պա տաս խա նի՛ր ինձ՝ ուր է Ա րան: Ն րա հո գին ար ևի նման ան մահ է... 

Եվ ինչ պես ար ևը, լու սա վո րում է մեզ...  Մար մի նը, սա կայն, վե րա դարձ րո՛ւ, 

որ պես զի ժո ղո վուր դը կա տա րի իր սրբա զան ծե սը:  Կա տա րի՛ր այն պի սի նվի-

րու մով, որը թե լադր ված է ցա վի զգա ցո ղութ յան ըմբռ նու մով:

 Մայր- Թա գու հին ա ղա ղա կում էր կռվող հեծ յալ նե րին.

-  Վե րա դարձ րե՛ք ինձ թա գա վոր որ դուս մար մի նը...

 Շա մի րա մը ետ-ետ է քաշ վում...

- Ո՛չ, չեմ վե րա դարձ նի, նրա տո չոր վող վեր քե րը կլի զեն ա րա լեզ-աստ-

ված նե րը...  Նա կապ րի՝ սի րե լով միայն ինձ... Ես նրան հա րութ յուն կտամ...

Ար քա յազ նը.

- Ա նիծ վե՛ք և՛  դու, և՛  քո ժո ղո վուր դը:  Դուք մեր բա րին վե րա դարձ րիք չա-

րով, հա վա տար մութ յու նը՝ նեն գութ յամբ: Ու հենց դրա հա մար էլ քո թա գա-

վո րութ յու նը թող չքվի երկ րի ե րե սից:  Թող այն փո շի դառ նա, որ ա պա գա յում 

չհիշ վի... Եվ այլևս մար դիկ գա լիք դա րե րում չանդ րա դառ նան դրան... Եվ թող 

« Շա մի րամ» բա ռը հե տայ սու հնչի որ պես «վա վա շոտ» բա ռի հո մա նիշ... 

Ար քա յազ նը ընկ նում է թամ բից: Ն րա աչ քե րը մշու շա պատ էին:  Ձեռ քով 

պո կում է  Նո ւար դի կրծքազ րա հը, մեր կաց նում ճեր մակ կուրծ քը, ոտ քե րը... 

Ար քա յազ նի դեմ քից ընկ նում է սա ղա վար տը, և  ոս կե զօծ մա զա փուն ջը ծած-

կում է Նո ւար դի՝ եր կուն քի ցա վե րից ա ղա վաղ ված դեմ քը:

 Նո ւար դը ծննդա բե րում է  Շա մի րա մի ներ կա յութ յամբ...

 Մայր- Թա գու հին իր սև  թիկ նո ցով ջա նում է  Շա մի րա մին հե ռու պա հել 

 Նո ւար դից: Էգ վագ րը համ րա քայլ նա հան ջում է... Զին վոր նե րը շրջվում և 

 նա հան ջում են օրհն ված բլրաթմ բից...

 Մայր- Թա գու հին ոս կե վետ վա հա նի վրա հան դի սա վո րութ յամբ տա նում է 

Ա րա յի պատ կե րի նմա նութ յամբ Ա րա մի թո ռա նը և Ա րա յի որ դուն...

 Ժո ղո վուր դն ու  զոր քը ար տաս վում և հրճ վում էին...

Ա հա այս պես ա վարտ վեց հա յե րի ալ կար միր ար յու նով ներծծ ված հո-

ղում այս թախ ծա տո չոր, բայց հերոսական պատ մութ յու նը»:

* * *

Ստորև ներկայացնում ենք ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս 

Սարգսյանի պատմածը. 

« Թիֆ լի սում  Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի տանն էի:  Շատ հյու րեր ու ներ՝ ուկ-

րաի նա ցի նե րի մի խումբ՝ տղա-աղ ջիկ, ռուս ներ, մի քուրդ,  Մոսկ վա յից ե կած 

մի քա նի հրեա, հե տո՝ կես գի շերն ան ցած, ներս մտան աղմ կոտ վրա ցի ներ:

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը մեկ էլ ոգ ևոր ված սկսեց խո սել «Ա րա  Գե ղե ցի կ»-ի 

մա սին: «Ե րա զում եմ,- ա սաց,- նկա րա հա նել»: Ու սկսեց պատ մել, թե ինչ-

պես է տես նում ֆիլ մը:

 Հի շո ղութ յանս մեջ տպա վոր վել է ֆիլ մի ա վար տը: Ու րեմն, պարտ ված 

 Շա մի րա մին բե րում են Ն վար դի մոտ ու հարց նում՝ ինչ պա տիժ ընտ րեն նրա 

հա մար: Ն վար դը պա տաս խա նում է. «Ես ինքս կպատ ժեմ նրան»: Իջ նում 

է ձիուց ու, հա յոց փո շոտ ղռե րում պառ կե լով, սկսում է ծննդա բե րել. ծնում 
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է: «Էս է,- ա սում է Ն վար դը  Շա մի րա մին:  Ցույց է տա լիս մա նու կին,- էս է իմ 

վրե ժը... Իմ զա վա կը իմ ցե ղի շա րու նա կութ յու նը... Իսկ դու կմնաս ստերջ...»:

 Վեր ջում  Սեր գեյը բա ժակ բարձ րաց րեց.

-  Բո լորս խմենք վրա ցի նե րի կե նա ցը:  Շատ լավ ժո ղո վուրդ են, թող ինձ 

նե րեն հա յե րը, ուկ րաի նա ցի նե րը, ռուս նե րը: Հ րեա նե րը նույն պես թող նե րեն, 

քրդերն ու ա սո րի ներն էլ, բայց ա մե նից շատ ինձ սի րում և գ նա հա տում են 

վրա ցի նե րը...

 Ներ կա նե րը տրտնջա ցին:  Չէ, ին չո՞ւ,  Սեր գե՛յ, էդ պես չի, մենք էլ...

- Ի հար կե: Գի տե՞ք, որ ա մեն ա միս վրա ցի նե րը ինձ տա լիս են քսան հինգ 

հա զար ռուբ լի...

 Տի րեց մի տե սակ մե ղա վոր լռութ յուն...

 Ռուս նե րից մեկն ա սաց.

-  Դե՛, վրա ցի նե րը հա րուստ են...

-  Ձեզ նից հա րուստ չեն,- վրա բե րեց  Սեր գե յը՝ չա րաճ ճի ժպտա լով: Էլ չեմ 

խո սում բուր ժո ւա հրեա նե րի մա սին:

 Հենց էդ պա հին էլ ներս խու ժե ցին մի խումբ վրա ցի ներ: Ող ջույն ներ, ծա-

նո թութ յուն ներ, համ բույր ներ, գրկա խառ նութ յուն...

-  Հա,- ա սաց  Սեր գե յը,- ճիշտ ժա մա նա կին ե կաք, ես հենց պատ րաստ-

վում էի մի թանկ կե նա ցի.

Վ րա ցի նե րը մուգ գի նին լցրին թա սե րը, հար գան քով պատ րաստ վե ցին: 

 Սեր գե յը շատ հան դի սա վոր սկսեց.

- Ու զում եմ բա ժակ բարձ րաց նել հա յե րի հա մար...

-  Վա՜,  Գա ցո՛, էս գի շեր վա կե սին ի՞նչ հի շե ցիր...

- Ես նրանց միշտ եմ հի շում: Ո րով հետև, թող ինձ նե րեն ռուս նե րը, ուկ-

րաի նա ցի նե րը, հրեա ներն ու քրդե րը ու նաև վրա ցի նե րը, բայց ա մե նից շատ 

նրանք են ինձ սի րում և գ նա հա տում...

-  Վա՜, ի՞նչ ես ա սում, տո՛, բա մե՞նք,- բո ղո քե ցին վրա ցի նե րը:

- Ի հար կե,- շա րու նա կեց  Սեր գե յը,- գի տե՞ք, որ ա մեն ա միս հա յե րը քսան-

հինգ հա զար ռուբ լի են ու ղար կում ինձ...

Վ րա ցի նե րը լուրջ ըն դու նե ցին նրա ա սա ծը: Ա մո թից գլուխ նե րը կա խե-

ցին, նրան ցից մե կը քթի տակ ա սաց` դե՛, հա յե րը հա րուստ են...

Իսկ  Փա րա ջա նո վը...  Փա րա ջա նո վը թաղ վեց ար ցուն քա խա ռը ծի ծա ղի 

մեջ:  Կա մաց-կա մաց հեր թով բո լոր ներ կա նե րը վա րակ վե ցին նրա նից, ու մի 

ընդ հա նուր «ին տեր նա ցիո նալ» ծի ծաղ թնդաց»73:  

73  Ս. Սարգսյան, Մենք ու մե րոնք, Եր ևան, 2001, էջ 138-139:
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* * *

Փարաջանովը ամեն ինչից արվեստ է ստեղծում: Եվ այդ արվեստի 

հրապույրը անմիջականության մեջ է: Ինչ-որ բան մտածելով` նա չի 

ծրագրում, կառուցում, հաշվարկում. մտահղացման և իրագործման միջև 

տարբերություն չկա: Հուզականությունն առանց կորուստների, իր մաքուր, 

նախաստեղծ վիճակում հասնում է ստեղծագործության վերջնական ար-

դյուն քին: Այդպիսին է «Նռան գույնը»: Մենք այդպես չենք կարող:

Անդրեյ	Տարկովսկի

* * *

Կան ֆիլմեր, որոնք ես այդպես էլ չհասկացա մինչև վերջ: Կարող եմ միայն 

ասել՝ դրանք ինձ գրավում են իրենց գեղեցկությամբ: Չէ՞ որ գեղեցկությունը 

և պարզությունը հաճախ նույն բանը չեն: Օրինակ` Փարաջանովի, իմ 

կարծիքով, մեր ժամանակի լավագույն ռեժիսորներից մեկի «Նռան 

գույնն» ապշեցնում է գեղեցկության կատարելությամբ: Բայց այս ֆիլմի 

գեղեցկությունը, ֆիլմ, որ հափշտակում է ձեզ, կլանում ամբողջովին, 

ամենևին էլ պարզություն չէ:

Միքելանջելո	Անտոնիոնի
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* * *

Ես հավատում եմ այն գաղափարին, որ առաջին տեղում կանգնած 

է արվեստագետի ստեղծագործությունը, այլ ոչ թե նրա անձը: Այդ իսկ 

պատճառով ես կարծում եմ, որ ոչ թե մենք ենք ստեղծում մեր արվեստի 

լեզուն, այլ լեզուն է ստեղծում արվեստագետին: Սերգեյ Փարաջանովն 

ինքնին կինեմատոգրաֆիկ լեզվի մեծ երկ է, ստեղծագործություն: Կինոյի 

լեզուն ինքնին գոյություն ունի, իսկ կինոհեղինակները նրա ծառաներն 

են: Փարաջանովն այդ լեզվի խոնարհ և տաղանդավոր ծառան էր: Ավելի 

լավ, քան ուրիշները: Կինոյի տաճարում առկա են պատկերը, լույսը և 

իրականությունը: Փարաջանովն այդ տաճարի վարպետն էր ու տիրակալը:

Ժան-Լյուկ	Գոդար

* * *

Ին չո՞ւ թույլ չեն տա լիս, որ  Փա րա ջա նո վը հան գիստ աշ խա տի: Ին չո՞ւ են 

ու զում ան պայ ման թա ղել տա ղան դա վոր աշ խա տան քը:

	Պա	րույր	Ս	ևակ

* * *

Ին չո՞ւ քիչ շփվե ցի հան ճա րեղ  Փա րա ջա նո վի հետ. չէ՞ որ ա մեն րո պեն 

նրա կող քին ոսկ յա պա հ էր, մի աշ խարհ էր՝ թան կար ժեք ա պար նե րի ծալ քե-

րով: Ու չգի տեիր՝ որ ծալ քից, որ շեր տից ինչ դուրս կբե րի հան կար ծա կի, ինչ 

ի մաս տութ յուն, ինչ ճշմար տութ յուն ինչ գույ նե րով կշող շո ղաց նի: Ն րա մտքե րը 

ա սուպ ներ էին շատր վա նող:

 Սոս  Սարգս յան

* * *

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը մե նակ էր:  Մե նա վոր առ յուծ ա նա պա տի գորշ 

ա վազ նե րի վրա, և  ա նա պա տի գորշ ա վազ նե րի պես անձրև էր ե րա զում, 

արևից տո չոր վում:

	Շա	հեն		Թա	թիկ	յան
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* * *

Այն կարճ ժամկետը, որ տրված էր Փարաջանովին սցենար գրելու 

համար, հերիք էր, որ Հայաստանը իր գործն անի` վերադարձնի իրենից 

հեռացած որբին սեփական կազմախոսությանը, մխրճի գեղագիտական 

հարազատ միջավայրը:

Աղասի	Այվազյան	

* * *

 Փա րա ջա նո վը մեծ ար վես տա գետ էր և  մեծ ե րե խա: Ինչ էլ բա ժին ըն-

կավ ճա կա տագ րին, կեն սա կան ինչ ցնցում ներ էլ ե ղան նրա ճա նա պար հին, 

ինչ պի սի ան բար յացա կա մութ յան և  չա րի քի էլ հան դի պեց, միև նույն է,  Փա-

րա ջա նո վը մնաց բա ցա ռիկ բա րի մարդ, հո գում չա րութ յուն չպա հեց, իսկ 

ար վես տում եր բեք չէր դա վա ճա նում իր բա րոյա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան 

սկզբունք նե րին...  Նա աշ խարհ էր ե կել մարդ կանց գեղեցկութ յուն պարգ ևե լու 

հա մար:

	Սեր	գեյ	Իս	րա	յել	յան

* * *

Փա րա ջա նո վի հետ քայ լե լիս և զ րու ցե լիս ի զուր, որ նրա ա սած նե րը չեմ 

գրա ռել: Ափ սո՜ս, հա զար ափ սո՜ս:  Ցա վում եմ, որ դա ոչ մե կի մտքով չի ան-

ցել: Այ նինչ մենք պար տա վոր էինք ա նել դա:

	Ալեքսանդր	Անտիպենկո

* * *

Փարաջանովի բարության, մարդկանց նկատմամբ սիրո մասին էլ չեմ 

խոսում։ Նա բոլորին ներում էր, անգամ նրանց, ովքեր դատարանում իր դեմ 

կեղծ ցուցմունք էին տվել։ Նրանից եմ սովորել, որ մանրուքները կյանքում 

շատ կարևոր են։ Մեր ղեկավարները դա չգիտեն։ 

Զավեն	Սարգսյան
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* * *

Փարաջանովի շնորհիվ կինոարվեստը ճանաչեց իր իսկ գաղտնագրված 

լեզուն։ «Նռան գույնը» ֆիլմով նա վերադարձ կատարեց դեպի 

մեր միջնադարյան արվեստն ու նկարահանեց ֆիլմ՝ որպես հոգևոր 

գործողություն։ Փարաջանովն արտահայտել է մեր քրիստոնեական 

մշակույթի, եթե կուզեք քրիստոնեական Արևելքի խորհուրդը, ինչպես նաև 

ստեղծագործելու և գեղեցիկի արարման խորհուրդը՝ սուզվելով բանաստեղծի 

ենթագիտակցության մեջ։ 

Դավիթ	Մուրադյան

* * *

Իր ստեղծագործության մեջ Սերգեյ Փարաջանովը երբեք չէր մոռանում 

բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների մեծագույն վարպետների 

ավանդույթները, լավ էր տիրապետում վրձնին, գեղեցիկ նկար կարող 

էր լույս աշխարհ հանել ջարդված ամանեղենի, գունավոր ապակու ու 

զանազան երկաթեղենի կտորտանքներից։ Սիրում էր պատրաստել 

լայնեզր գլխարկներ, կոստյումներ, կոլաժներ, խճանկարային պաննոներ, 

զարմանահրաշ կահույք, այլազան բաներ, բայց, այս ամենով հանդերձ, 

մնում էր հայ ազգային արվեստագետ՝ գուցե դա չգիտակցելով ու դրան 

չձգտելով։ 

Վլադիմիր	Ստուպիշին

* * *

 Սերգեյ Փարաջանովի «Նռան գույնը» ֆիլմը Հայաստանի սահմաններից 

դուրս չի ցուցադրվում։ Շատ տաղանդավոր ֆիլմ է։ Եվ շատ հայկական։     

Գուցե նույնիսկ տեղ-տեղ չափազանց հայկական։ Նա այնպիսի 

համառությամբ է պնդում իր ազգային ինքնատիպությունը, որ ինչ-որ մի 

տեղ մեկ-մեկ սայթաքում է դեպի համամարդկայինը տանող ճանապարհից։ 

Սակայն չէ՞ որ արվեստի մեջ համամարդկայինը հենց այն է, ինչն իսկապես 

ազգային է։ Այլապես այն դիմում է գավառայնության գիրկն ընկելու, 

այսինքն՝ նեղ ու աննշան մնալու ռիսկին։ 

«Նռան գույնը» իր ամբողջ տևողության ընթացքում շարունակ 

ապշեցնում է։ Հիանում ես ռեժիսորական մանրազնին աշխատանքով, նրա 

անսպառ հնարամտությամբ։ 

Լև	Սլավին
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* * *

Երբ Եր ևա նում թա ղում էին ռե ժի սոր  Փա րա ջա նո վին, մոտ քա ռա սուն աս-

տի ճան շոգ էր:  Քա ղա քը կանգ էր ա ռել, որ պես զի պատ վի իր մեծ ար վես տա-

գե տին: Ար ևը կանգ նած էր զե նի թում, և ստ վեր նե րը մարդ կանց ոտ քե րի ու 

տնե րի տա կից չէին հե ռա նում: Օ դը ե ռում էր բե րա նում, և  ցայ տաղբ յուր նե րը 

չոր էին:

Եր կու ժամ վա ըն թաց քում Եր ևա նի փո ղոց նե րով շարժ վում էր ցա վից ու 

ծա րա վից սևա ցած մարդ կանց մռայլ ստվե րը,  մինչև որ մե կը դի մեց ի րենց 

տնե րի զո վութ յան մեջ մնա ցած ծե րու նի նե րին, և  այդժամ բաց վե ցին պա տու-

հան ներն ու ա ռա ջին հար կի դռնե րը, և ջ րով լի բա ժակ նե րով ձեռ քեր հայտն-

վե ցին, որ ձգվում էին դե պի թաղ ման թա փո րը:

 Մարդ կանց վիթ խա րի, ձգվող շղթան բաց դա գա ղի ետ ևում, որում ննջում 

էր  Փա րա ջա նո վը, հալ չող սա ռույ ցի կտոր նե րով պատ ված, սկսեց ցրվել: 

 Մար դիկ վա զե ցին դե պի այդ բա ժակ նե րը: Ա ղոթ քի կո ծե րը թաղ վե ցին ջրի 

հա մար վի ճող ձայ նե րի աղ մու կում, և  այդ պես շա րու նակ վեց մինչև գե րեզ-

մա նոց, որտեղ գի շե րով ձեռ քե րով փոս էր փոր վել, ինչ պես ըն դուն ված է ա նել 

պաշ տե լի մարդ կանց հա մար:  Լու սան կա րի չը, ում բախտ չէր վի ճակ վել լու-

սան կա րել  Փա րա ջա նո վին ողջ, կա րող էր այժմ պատ կե րել նրան ան շարժ՝ 

դա գա ղի մեջ: 

 Ցա վոք, ողջ ժա պա վե նը լույս էր տե սել, հնա րա վոր է, որ դա ռե ժի սո րի 

վեր ջին կա տակն էր: Երբ մար մի նը շի րիմ ի ջեց րին, մար դիկ ծնկի ե կան ու 

սկսե ցին դա գա ղի վրա բռե րով հող լցնել, մինչև որ դա տար կութ յու նը լցվեր:

Տոնինո	Գուերա
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ՈՒՆԿՆԴՐԵՆՔ	ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻՆ74

Հին կտա կա րա նի գլուխ նե րից մե կում՝ « Ժո ղո վո ղ»-ում, կան այս պի սի 

տո ղեր. «Սր տիս մեջ ինքս ինձ ա սա ցի, թե՝ ա հա ես ա վե լի մեծ ե ղա, քան բո-

լոր նրանք, որ ինձ նից ա ռաջ ե ղել են Ե րու սա ղե մում, և  ես իմ սիր տը տվի ճա-

նա չե լու ի մաս տութ յու նը և  գի տութ յու նը և  ա վե լի շատ ի մաս տութ յուն ստա ցա, 

քան բո լոր նրանք, որ ինձ նից ա ռաջ ե ղել են Ե րու սա ղե մում:

Եվ իմ սիր տը ճա նա չեց բա զում ի մաս տութ յուն և  գի տութ յուն, ա ռակ ներ և 

 խոր հուրդ ներ: Ես հաս կա ցա, սա կայն, որ դա ևս  հո գու տան ջանք է:

 Քան զի շատ ի մաս տութ յան մեջ շատ գի տութ յուն կա, և  իր գի տութ յունն 

ա վե լաց նո ղը իր ցավն է ա վե լաց նում» (գլուխ Ա, 16, 17, 18):

Ե թե վե րը շա րադր վա ծից հա նենք Ե րու սա ղեմ բա ռը և  մե կին հրամց նենք 

որ պես  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ա սույթ նե րից մե կը, ա պա լսո ղը, ե թե, ի հար-

կե, ծա նոթ է  Փա րա ջա նովի խո րա խոր հուրդ «գաղտ նիք նե րին», կաս կա ծե լու 

ա ռիթ չի ու նե նա...

 Հատ կա պես վեր ջին՝ «Իր գի տութ յունն ա վե լաց նո ղը իր ցավն է ա վե լաց-

նում» տո ղը կար ծես հենց հանճարեղ արվեստագետի մա սին է:

Փարաջանովը միշտ, ան կեղծ էր: Անկեղծ է եղել ո սում նա ռութ յան տա րի-

նե րին, ստեղ ծա գոր ծե լիս, բան տում, տա նը, ա մե նուր:

 Փա րա ջա նո վ կի նո ռե ժի սո րին, կի նե մա տոգ րա ֆիա յի գյու տա րա րին, գե-

ղա գե տին, պատ կե րա յին դրա մա տուր գին և  ինք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծո ղին 

խիստ յու րո վի է ներ կա յաց րել կինոգետ,  արվեստագիտության թեկնածու 

Սի րա նույշ  Գալստ յա նը. « Փա րա ջա նո վի կի նե մա տոգ րա ֆի մե ծա գույն գյու-

74  Ս. Փարաջանովի ասույթները, էսսեներն ու գրառումները հիմնականում քաղել 

ենք հետևյալ պարբերականներից՝ «Օրեր», 2000, թ. 11-12, «Գրական թերթ», 

1992, հունվարի 31, «Ակտուալ արվեստ», 2004, № 1, էջ 106-111, «168 ժամ», 2008, 

նոյեմբերի 6, 11-13, «Արմեդիա», 2008, մարտի 8, «Արվեստ», 1990, № 11-12, 

ինչպես նաև վերջերս Երևանում լույս տեսած իր «Պատմվածքներ, սցենարներ» 

(Երևան, 2016, 200 էջ) գրքից: Մեծապես օգտվել ենք  Հակոբ Թահմիզյանի՝ 

ԱՄՆ-ի Լոս Անջելեսում 1996 թվականին լույս տեսած «Համաշխարհային կինոյի 

հանրագիտարան»-ից։
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տե րից ու հրա շա լիք նե րից մե կը ան հա մա տե ղե լի, ան հա մադ րե լի ա ռար կա-

նե րը, ի րե րը միմ յանց հետ հաշ տեց նելն է, դրանց միջև հա ղոր դակց ման տե-

սա նե լի լե զու ստեղ ծե լը:  Դա պատ կե րի ներ քին ե րաժշ տութ յան ճեղ քումն է: 

 Կադ րե րում տեղ գտած ա ռար կա նե րի ա մե նաան հա վա նա կան զու գակ ցում-

նե րը պատ կե րա յին դրա մա տուր գիա յի և պ լաս տի կա յի յու րօ րի նակ տրա-

մա բա նութ յամբ հայտ նա բե րում են բնա կան, մի ինչ-որ նա խաս տեղծ վի ճա-

կից բխող ներ դաշ նա կութ յուն: Ան գամ ար տա քուստ անհ րա պույր, վա նող 

ա ռար կա նե րը փա րա ջա նով յան կոմ պո զի ցիա յում (ինչ պես կո լա ժի, այն պես 

էլ կադ րի) ձեռք են բե րում կամ վե րագտ նում ի րենց գե ղեց կութ յու նը: Տ պա վո-

րութ յուն է ստեղծ վում, թե միմ յանց կորց նե լուց կամ եր կար փնտրե լուց հե տո 

նրանք վեր ջա պես գտել են միմ յանց, կա նա ցի մերկ կուրծքն ու խխուն ջը, չոր 

փշե փունջն ու վար դը, լա վաշն ու հո ղը, ի րենց հովվ ին կորց րած ոչ խար նե րի 

հո տը և  վան քի պա տե րը, հնձվոր ներն ու ե կե ղե ցու տա նի քին ա ճած խո տը»75:

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ֆիլ մե րը յու րօ րի նակ «դա սագր քեր» են, որոնց 

ա մեն մի է ջը, ամեն մի տողը մի ա սույթ է: Ար վես տա գետ  Մարտին  Մի քա-

յել յա նն այս առ ումով բավական հե տաքր քիր դի տար կում է ա րել. «Օ տար 

մշա կույ թի ապ րանք նե րի փայլն ու շքե ղութ յու նը մեզ չե՞ն խան գա րի արդ-

յոք կռա հե լու հա մար, որ  Ֆելինիի ու  Փա րա ջա նո վի շար ժան կար նե րի մեկ 

վայրկ յա նը շատ ա վե լի թանկ ու կար ևոր է «աստ ղե րով» լե ցուն տե սա ֆիլ մե-

րի ժա մե րից»76:

Փա րա ջա նո վի ար տա հայ տած մտքե րը, ինչ պես և  ին քը, վե րաս լաց են: 

Ա հա թե ին չու ա մեն ևին էլ պա տա հա կան չէ 1994 թվականին  Կիևում ուկ-

րաի նե րե նով լույս տե սած «Սեր գեյ  Փա րա ջա նով: Թ ռիչք: Ող բեր գութ-

յուն։ Հավերժություն» (կազմողներ՝ Ռոման Կորոգոդսկի, Սվետլանա 

Շչերբատյուկ) գրքի խո րա խուր հուրդ և  բազ մի մաստ վեր նա գի րը:

 Մեծ ար վես տա գե տին հա վուր պատ շա ճի գնա հա տած տա ղան դա շատ 

դերասան և արձակագիր  Սոս  Սարգս յա նը գրել է. « Փա րա ջա նո վի մտքե րը 

շատր վա նող ա սուպ ներ էին: Ն րա տրա մադ րութ յու նը՝ գար նա նա յին փո-

փոխ վող եր կինք ու մարդ կա յին, ու բա րի, ու ըն կե րա կան, ու շատ ջերմ, ու 

շատ խո ցե լի, ու շատ շռայլ»77:

Մի ա ռի թով  Վիլ յամ  Սա րո յանն ա սել է. «Ես գրում եմ, որ ձեզ հի շեց նեմ, 

իսկ դուք կար դում եք, որ չմո ռա նաք»: 

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նովն էլ, Վիլյամ Սարոյանի օ րի նա կով, իր կի նոն կար-

նե րով, կո լաժ նե րով, նկար նե րով, նո վել նե րով, ման րա պա տում նե րով, ինք-

նաբ նու թագ րում նե րով, չնկա րա հան ված կի նոս ցե նար նե րով, բան տից գրած 

բա զում նա մակ նե րով, տար բեր ա ռիթ նե րով և  տար բեր վայ րե րում տված 

հար ցու պա տաս խան նե րով խոսք ու զրույ ցի է բռնվում մեզ հետ և  ա պա պատ-

վի րում, որ չմո ռա նանք իր՝ այն քան տա րաբ նույթ, խիստ ինք նա տիպ, սրտի 

ան հան գիստ տրո փով կյան քի կոչ ված ա սույթ նե րն ու պեր ճա շուք ա ֆո րիզմ-

նե րը...

75  «Ար վեստ և  ժա մա նակ:  Հա յացք Գ յում րուց», 2007, № 2-3, էջ 28:

76  Մ. Միքայելյան, Գույն, նշան, գիր, Եր ևան, 2002, էջ 136:

77  Ս. Սարգսյան, Մենք ու մե րոնք, էջ 135:
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* * *

Եր ևա նի բո լոր բնա կա րան նե րի լու սա մուտ նե րը պետք է նա յեն դե պի 

Ա րա րատ նե րը:

* * *

 Հա յաս տա նը մեծ եր կիր է՝ ապ շեց նող մշա կույ թով, և  իմ հայ րե նիքն է: 

Ես ա ռա ջին ան գամ ե ղա իմ երկ րում: Շունչս ուղ ղա կի կտրվեց՝ իմ ժո ղովր դի 

պոե զիան և  գե ղեց կութ յու նը տես նե լով, ո րով հետև ես վրա ցա կան կոփ ված քի 

թիֆ լիսե ցի հայ եմ: Ծն վել եմ Թ բի լի սիում: Ա ռա ջին ան գամ տե սա  Հա յաս տա-

նը:  Դա խեն թաց նող ան տիկ մշա կույթ է, մաք րութ յուն, մե ծութ յուն: Խնդրում 

եմ ջա զով չդա տել, որ հի մա ե լույթ է ու նե նում այս տեղ՝  Բե լա ռու սիա յում: 

Ն վա գա խում բը Օր բել յա նինն է, և  հա րա վի տղա նե րը հե ղե ղել են քա ղա քը:

* * *

 Տա րի նե րի ըն թաց քում ես ա վե լի ու ա վե լի մեծ քնքշանք եմ տա ծում հայ-

րե նի քի նկատ մամբ, որ տեղ, ցա վոք, ա ռայժմ չեմ ապ րում: Ինձ հա մար  Հա-

յաս տա նը ար վեստ է և  պատ մութ յուն: Հայաստանը իմ ըն կեր նե րն են, իմ ու-

րա խութ յուն նե րը, մեր ստեղ ծա գոր ծա կան կո րուստ նե րը:

* * *

Խորհր դա յին  Միութ յու նում ա վե լի ան տիկ տա րածք չկա, քան  Հա յաս-

տա նը: Ա ռա ջին դա րի և  պա լեո լի թի հու շար ձան ներն այս տեղ գո յատ ևում են 

10-18-րդ  դա րե րի ա նօ րի նակ հու շար ձան նե րի հար ևա նութ յամբ...

* * *

Երջանիկ եմ, որ Հայաստանն ինձ վստահում է կապվել Սայաթ-Նովայի 

թեմային:

* * *

 Ժողովուրդը սպասում, փափագում էր հաճույք ստանալ իր Սայաթ-

Նովայից, նրա երգերից: Ես մաքրված, «զտված» ներկայացրի նրան այն 

միջավայրը, այն ամենը, ինչը ազդել կամ կարող էր ազդել բանաստեղծի 

հոգու ձևավորման վրա:

* * *

Հա յաս տա նում ես միշտ ա սել եմ. « Դուք ի՞նչ եք ու զում:  Դուք այն պի սի 

ֆիլմ եք ու զում, ինչ պի սին «Ս պար տա՞կ»-ն  է, որ տոմ սարկղե րը տրա քեն վա-

ճառ ված տոմ սե րի բե րած փո ղե րից, թե՞ ցան կա նում եք  Կան նում ոս կե մե դալ 

շա հել: « Մենք,- ա սում են,- ու զում ենք և՛  այս, և՛ այն»:  Դա անհ նար է:

* * *

Իմ ֆիլ մը պա տին ամ րաց ված գորգ է, ո րի վրա ոս կե թել ա սեղ նա գործ ված 

է մե ղե դին:
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* * *

Ես փնտրում եմ կյան քի որմ նան կար նե րը և  ջա նում գտնել դրանք:

* * *

 Ինձ հարց նում են, թե ին չու իմ ֆիլ մե րում մար դիկ միմ յանց հետ չեն խո-

սում:  Ճիշտ է՝ նրանք խու լու համ րե րի տպա վո րութ յուն են թող նում:  Բայց դուք 

գի տեք, որ գե ղան կար չութ յան մեջ էլ մար դիկ նա յում են և ոչ թե զրու ցում: 

Կ րո նա կան որմ նան կար նե րում կույս  Մա րիա մը չի խո սում Ք րիս տո սի և  ոչ 

էլ հրեշ տակ նե րի հետ:  Գե ղան կար չութ յու նը համր է, իմ ֆիլ մե րը՝ նույն պես: 

 Կի նոն ա ռանձ նա հա տուկ լե զու է, որն ու նի իր գե ղեց կութ յու նը, քնքշան քը և  

ա մե նից ա ռաջ իր պա թո լո գիան:

* * *

Ինձ առաջարկում են «Անուշ» նկարահանել: Դա հիշեցնում է իմ նախորդ 

աշխատանքը` «Նախնիներ»-ը, հիշեցնում է ծիսական պոեզիա: Բայց եթե 

անգամ նկարեի, չէի գրի «Անուշ»-ի սցենարը, դիալոգներ և այլն:

* * *

 Ե թե պա հան ջեք, որ վեր ծա նեմ «Ն ռան գույ ն»-ի այս կամ այն կադ րը, 

իս կա պես չեմ կա րող: Ով ինչ պես կա րող է, թող հաս կա նա ու մեկ նա բա նի: 

Ն կա րա հա նել եմ՝ ինքս էլ չի մա նա լով՝ ինչ...

* * *

 Մի ան գամ հիա նա լի դրվագ կար դա ցի  Դե լակ րո ւա յի կյան քից: Ոմն տի-

կին նրան նկա րի սյու ժե է ա ռա ջար կել. հեր ցոգ Ո ւե լինգ թո նը իշ խան  Մե թեռ-

նի խի հետ ա ռանձ նա ցած խո սում է:  Տի կի նը այդ տե սա րա նի ա կա նա տեսն 

էր ե ղել դես պա նա տա նը:  Դե լակ րո ւան գլուխ տա լով ա ռար կել է. «Իս կա կան 

նկա րի չի հա մար դա կլի նի մի կա պույտ բիծ կար մի րի վրա»:  Նույն  Դե լակ-

րուան, երբ նրան հարց րել են, թե ինչ կնկա րեր ռազ մի կի ձեռ քին, պա տաս-

խա նել է. «Ես կու զե նա յի նկա րել նրա թրի փայ լը»: Ոչ թե թու րը, այլ թրի փայ-

լը...

* * *

Ես ոչն չի կա րիք չու նեմ:  Կաշ վե պի ջակ չեմ հագ նում, նույ նիսկ փող կապ 

չեմ կա պում:  Կա րող եմ ինձ զրկել ու տե լի քից հա նուն յու րօ րի նակ մա կագ-

րութ յուն ու նե ցող մի հին հու նա կան սկա հա կի, որն ինձ հա ջող վեց գնել Ամս-

տեր դա մում: Ա հա ի րե րի իմ ըմբռ նու մը. թող միշտ մա քուր օդ լի նի, թող ար դա-

րութ յուն տի րի: Այն բո լոր տան ջանք նե րից, ո րոն ցով ան ցել եմ և  ո րոնք բնավ 

էլ չեմ հա մա րում ան կում կամ ող բեր գութ յուն, ես դուրս ե կա էլ ա վե լի ա րար-

չա գործ դար ձած, քան նախ կի նում, մի ա ռա քե լութ յամբ, որ նման է Ք րիս տո-

սի ա ռա քե լութ յա նը:
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* * *

Ես պատ կա նում եմ հան պատ րաս տից ստեղ ծա գոր ծող ռե ժի սոր նե րի 

թվին:  Մի բան, որն այ սօր ար դեն կա րող է հնա ցած հնչել:

* * *

Այն օ րը, երբ ինձ ար գե լե ցին կի նե մա տոգ րա ֆիստ լի նել, ես դար ձա նկա-

րիչ:

* * *

 Բան տից 800 նկար և 100 պատմ վածք բե րե ցի:  Կա լա նա վայ րից ա զատ-

վե ցի այն պես, ինչ պես ու րիշ նե րը Օքս ֆորդն են ա վար տում:  Մի ան գամ Անդ-

րեյ  Տար կովս կու հետ զրու ցե լիս ա սա ցի. « Դու իմ մեծ բա րե կամն ես, բայց քո 

ար վես տում ինչ-որ բան պա կաս է:  Դու գո նե մի տա րի պի տի բանտ նստես: 

Ե թե զգա ցել ես, թե ինչ են խա վա րը, քաղ ցը, լվե րը, չես կա րող ար ևը, կյան քը 

այլ կերպ չըն կա լել»:

* * *

Նամակ որդուն՝ գրված բանտից

Թանկագի՛ն որդիս, Սուրե՛ն

Մոտենում է 1975 թվականը։ Ինչպե՞ս ես, ի՞նչ նորություններ կան։ Առանց 

քեզ շատ եմ տխրում։ Պյոտրի արած լուսանկարները, ցավոք, չեմ ստացել։ 

Ինչպե՞ս ես հասցնում սովորել նկարել, գծագրել։ Ծանրաբեռնվածությունդ 

մեծ է։ Տեսնենք՝ կդիմանա՞ս, թե՞ ոչ։

Թանկագի՛ն որդիս, չեմ նեղանում, որ ինձ չես գրում։ Մի՛ շեղվիր, լարի՛ր 

ուժերդ և միտքդ, որպեսզի հասնես նպատակիդ։ Քեզ կոլաժներ եմ ուղարկել, 

քանի որ ոչինչ չէի կարող նվիրել։ Դաժան պայմաններում եմ գտնվում։ 

Ուշադիր նայիր կոլաժներին, դրանցում ես արտահայտել եմ այն ամենը, ինչ 

զգում եմ քո հանդեպ։ Շարքը կոչել եմ «Լույս ու ստվեր»։ Լավ պահիր դրանք։ 

Տոնածառ ունենալո՞ւ ես, թե՞ արդեն մեծ ես ու չես ունենա։ Շատ եմ սիրում 

քեզ ու շատ եմ կարոտում։ Շատ լավ կլիներ, եթե դուք էքսկուրսիա գայիք 

Կիևյան բանտ։ Շատ կուզեի, որ տեսնեիր «Թութանհամոնի դամբարանը»։ 

Մայրիկն ինձ ուղարկել է մի հետաքրքիր կատալոգ, բայց լավ կլիներ, եթե 

դա քեզ մոտ լիներ։ Ցավում եմ, որ չկարողացանք միասին գնալ Լենինգրադ։ 

Այնքան եմ ափսոսում, լացս գալիս է։

Համբուրում եմ։

Բարևի՛ր բոլորին։

Պահպանի՛ր քեզ, դա գլխավորն է։

Եվ բարի եղի՛ր։

25.12.1974 թ. 

Գուբնիկ
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* * *

Դեռ ողջ եմ:  Փո շուց եմ միայն շնչա հեղձ լի նում...  Շունչս կտրվում է, ու 

նեղսր տում եմ, որ չգտա մար դու փնտրած գե ղե ցի կի խոր հուրդն ու իս կութ-

յու նը: Եվ իբրև ար ձա գանք այդ նզով քի ու դառ նութ յան՝ ցրվում է փո շին, և 

նշ մար վում են գե րեզ մա նա տան տա վիղ նե րը. ճիշտ և  ճիշտ իմ փնտրա ծը: Ես 

նույն պես կա րող եմ մեռ նել ե րիցս, ա ռանց զղջու մի ու... մեռ նում եմ:  Մի՞ թե 

մեռ նում եմ:  Դա չէ կար ևո րը... Ես մեռ նե լով ժպտում եմ: Եր ջա նիկ եմ, որ խա-

բե ցի ինքս ինձ...

* * *

Ոչ մի գրա կան պատ կեր զգա յա կան նյութ չէ:  Քեզ չեն հաս նում խո տի 

տամ կութ յու նը, բոր բո սի հո տը ան տա ռում...  Դեռ բե րա նիս է այն ջրի հա մը, 

որ քչքչա լով հոր դում էր սո ճու ար մատ նե րի տա կից: Ա մեն կումն ա նե լիս սո-

ճու փշե րը ծակծ կում էին շուր թերս...  Լեռ նե րը, որ ա ռաջ տես նում էի կար-

ծես հո րի զո նին մի գե ղե ցիկ ու սառ նա շունչ «ընդ հա նուր պլա նով», հան կարծ 

հայտն վե ցին ի րենց ամ բողջ նա խաս տեղծ մեր ձութ յամբ... Ս պի տակ ոչ խար-

նե րը դուրս են գա լիս կար միր թփուտ նե րից թա վու տի լի և սև հա պալ ասով: 

Ան տա ռա պատ բլրա լան ջե րին կգտնես մո ռաց ված զան գեր, փամ փուշ տի 

պար կուճ ներ, վառ փե տուր ներ, տե սակ-տե սակ հետ քեր:  Լեռ նե րի խո նավ 

բնա հո ղին հետ քե րը եր կար են մնում:

* * *

Ար վես տա գե տը պետք է ի մա նա, թե երբ է մա հա նա լու:

* * *

Այ սօր ես հա մա րում եմ, որ կի նոն պետք է լի նի «սկզբուն քի ար վեստ»:

* * *

Ցա վոք սրտի, ես չհասց րի ա նել այն ա մե նի մեկ հար յու րե րոր դա կան 

մաս նի կն ան գամ, ինչ որ ծրագ րել էի ի րա գոր ծել...

* * *

 Ես ինձ հա մար չեմ ող բում:  Դա ժան ճշմար տութ յու նը խփում է իմ գոր ծըն-

կեր նե րին՝ նկա րիչ-կի նե մա տոգ րա ֆիստ նե րին: Այս ի մաս տով  Հա յաս տանն 

ա ռա ջին տե ղում է: Այն մար դը, ով կար ծիք է հայտ նել իմ «Ն ռան գույն» ֆիլ-

մի մա սին, մշա կույ թի գծով  կենտ կո մի քար տու ղար նե րից մեկն էր:  Նախ կի-

նում հա վա քա րար է ե ղել և  ղե կա վար աշ խա տան քի է նշա նակ վել ո րո շա կի 

տա ղան դի շնոր հիվ:  Նա յե լով ֆիլ մը՝ նա ա սաց, որ զար մա նա լի ֆիլմ է, բայց 

նրա նում ան չափ շատ է մաս տի կան: Եր կար ժա մա նակ փոր ձում էի պար զել, 

թե ին չու մաս տի կա:  Հե տո նրա թարգ մա նիչ նե րը, որ ողջ ժա մա նակ ու ղեկ ցում 

էին նրան և խմ բագ րում խոս քը, ինձ ա սա ցին, որ նա նկա տի ու նի միս տի կան...
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* * *

Ցա վում եմ, որ հայ ռե ժի սոր նե րի հան դեպ պատ շաճ ու շադ րութ յուն չկա: 

 Քա նի-քա նի սը թռչու նի պես ան ցան կամ... թաղ վե ցին...  Հի շենք թե կուզ  Հա մո 

 Բեկ նա զար յա նին: Ան տար բե րութ յուն կար և  իմ հան դեպ տասն հինգ տա րի-

ներ ի վեր:  Սա ոչ ոք, ոչ մի սե րունդ չի նե րի:

* * *

 Հա յե րը հի մա ինձ ֆիլմ նկա րե լու հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս, բայց երբ 

մեռ նեմ, շքեղ թա ղում են կազ մա կեր պե լու...

* * *

 Վեր ջին ընթ րիք... ան ձայն ներս են գա լիս ե րեք տղա մարդ՝ սև դ րա պե կե-

պի նե րով և  շա գա նա կա գույն ճար պոտ կոստ յում նե րով: Տ ղա մար դիկ ա ռանց 

հրա վե րի վերց նում են օ ղիով լե ցուն ե րեք թե յի բա ժակ ու պատ րաստ վում 

կե նաց ա սելու... Ինչ պե՞ս տար բե րել նրանց:  Գու ցե ձեռ քի ա փե րո՞վ:  Մե կի-

նը երկ նա գույն է, մյու սի նը՝ ճեր մակ, եր րոր դի նը՝ ար ծա թա գույն: Եվ ե րեքն էլ 

է մա լա ներկ ի րենց թա թե րով եր կա րում են դե պի ինձ օ ղու բա ժակ նե րը, իսկ 

ես օ ղու դա տարկ շշով զար կում եմ նրանց բա ժակ նե րին և ս տիպ ված ոտ քի 

կանգ նում, որ լսեմ ի րենց... Ով քե՞ր են սրանք: Որ տե ղի՞ց են ե կել ներկ ված 

թա թե րով այս մար դիկ:  Գու ցե ե կել են իմ հետ ևից: Ա յո՛, իմ հետ ևի՞ց, ես գլխի 

եմ ընկ նում... Ս րանք գե րեզ մա նա փո րեր են...

* * *

 Բո լո րը գի տեն, որ ես ե րեք հայ րե նիք ու նեմ: Ծն վել եմ Վ րաս տա նում, աշ-

խա տել Ուկ րաի նա յում և  պատ րաստ վում եմ մեռ նել  Հա յաս տա նում:

* * *

Մեր հա րա զատ Թ բի լի սին՝ նախ կին  Թիֆ լի սը, տար բեր վում է ու րիշ քա-

ղաք նե րից նաև իր նա խա պա շա րում նե րով: Ե թե հա վը կան չում է աք լո րի 

նման, մահ վան բոթ է: Ե թե ձմռա նը իր սպի տա կութ յամբ ծաղ կում է բա լե նին, 

դարձ յալ մահ վան բոթ է...

* * *

Հռ չա կա վոր դե րա սա նու հի  Նա թա  Վաչ նա ձեն78 հա յու հի է: Ծ նուն դով  Թե-

լավ քա ղա քից է: Ա հա նրա հայ ծնող նե րի նկար նե րը: Ա հա և ն րա հայ տա-

տի ու պա պի նկար նե րը: Այս բո լոր փաս տաթղթե րը  Թե լա վիի ար խիվ նե րից 

եմ գո ղա ցել: Այս բո լո րը ես վրա ցի նե րին ցույց եմ տվել:  Զար մա նում են, չեն 

78  Նատալյա Վաչնաձեն Վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհի էր, 

խաղացել է բազում ֆիլմերում: Նրան հայտնաբերել և իր առաջին համր ֆիլմերում 

նկարահանել է Համո Բեկնազարյանը: 1941-ին արժանացել է Ստալինյան 

մրցանակի: Մահացել է 1953-ին (Ա. Փ.):
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հա վա տում:  Մենք միշտ ծա ռա յել ենք վրա ցի նե րին:  Բե րիան սպա նեց  Նա-

թա յին...

* * *

Քա նի՜-քա նի՜ ազ գու րաց հա յեր վրա ցա ցել են, ի՜նչ նշա նա վոր դեմ քեր են 

դար ձել վրա ցա կան մշա կու թա յին կյան քում:

* * *

 Ման կութ յունս...

Ինչ պի սի՞ն էր, ին չո՞ւ այդ պես կարճ տևեց:

Եվ ին չո՞ւ եմ ես կշտամ բում դրա հա մար բո լո րին, ան գամ ննջեց յալ նե-

րին:

* * *

Իմ կեն սագ րութ յու նը... Ես այն քան էլ լավ չեմ հի շում իմ կեն սագ րութ յու-

նը:  Դարդ՝ ա հա նրա հա վեր ժա կան ձևը:

* * *

Երբ որևէ ներկայացումից կամ հանդեսից մերոնք տուն էին գալիս, մայրս 

հանում էր կեղծ ադամանդե խոշոր զարդերը, հագնում տնային զգեստը, 

զարդարվում «չար աչքից» հեռու պահած տոհմական ականջօղերով ու 

ակնեղենով: Հայրս փակում էր պատուհանի փեղկերը, վառում սեղանատան 

մեծ լուսամփոփը, նայում մայրիկիս ու գինի խմում...

Անգին քարերը փայփլում էին, արտացոլվում հայելու մեջ: Մայրիկս 

հագնում էր ծովաշան մորթու մուշտակը, ձեռքն առնում սադափե իր փոքրիկ 

հեռադիտակը և ծիծաղում, ջուր կտրում ծիծաղից՝ մերթ ընդ մերթ ականջ 

դնելով դրսից լսվող ձայներին:

Այդ տարիներին ամենուր ձերբակալություններ ու խուզարկություններ 

էին կատարվում...

* * *

1926-ին հորս գնած ֆրան սիա կան թան կար ժեք մուշ տա կը մայրս եր կու 

ան գամ հա գավ:  Մի ան գամ, երբ սո վո րա կա նից շատ ձյուն էր ե կել  Թիֆ լի-

սում, և  հա ջորդ ան գամ, երբ հորս էինք հո ղին հանձ նում:

Իսկ մնա ցած ժա մա նակ նե րում այդ մուշ տա կը մե րոնք շա րու նակ 

թաքցնում էին հար ևան նե րի մոտ՝ զգու շա նա լով խու զար կութ յուն նե րից...

* * *

 Տան փո շոտ պա տու հա նի ա սեղ նա գործ վա րա գույ րի ետ ևից նա յում էր 

 Վե րան՝ դեր ձա կի կրտսեր դուստ րը: Ն րան ար դեն քա նիցս տա րել էին Ա բաս-

թու ման՝ բուժ վե լու: Դպ րո ցում հազ վա դեպ էր լի նում:  Բարձ րա հա սակ ու սի-

րուն աղ ջիկ էր: Եվ երբ ցած րակ րունկ լա քած կո շիկ նե րով ու մեջ քին գցած 

պա յու սա կով տա նից դուրս էր գա լիս, Ա նիչ կա մո րաք րոջ աչ քե րը ջուր էին 
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կտրում՝ նրա ետ ևից նա յե լով:  Դա սա րա նում  Վե րան նստում էր միայ նակ 

վեր ջին շար քում:  Մա զե րի սև  ռիպ սի (ռիպսը ֆրանսերեն բառ է և նշանակում 

է «կտոր», որ գործածվում է իբրև պաստառ, վարագույր – Ա. Փ.) ժա պա վենն 

ընդգ ծում էր դեմ քի դալ կութ յունն ու գե ղեց կութ յու նը:

* * *

12 տարեկան էի, երբ ծանր հիվանդացա: Մայրս տրամադրությունս 

բարձրացնելու համար պատմում էր գունագեղ հեքիաթներ: Ահա այդ 

ժամանակ մորիցս լսեցի «Աշուղ Ղարիբ» հեքիաթը:

* * *

Ծննդ յանս օր վա կա պակ ցութ յամբ հար ևան ներս մեր բա կի յոթ տա րե կան 

մի տղա յի խնդրել էին, որ տորթ բե րի ինձ:  Տոր թը վերց րի այդ տղա յի ձեռ քից: 

 Լավ գի տեմ այդ տղա յին:  Շա տե րը կար ծում էին, որ նա յոթ-ութ տա րե կան է: 

Այդ քան էլ եր ևում էր:  Բայց ես գի տեմ ողջ պատ մութ յու նը: Ան տեր, որբ տղա 

էր: Ի րա կա նում նա 22 տա րե կան էր:  Դեռ փոք րուց նրան հա տուկ դե ղա հա բեր 

են տվել, որ չա ճի, մնա փոք րա մար մին: Ո՞րն էր այդ ճի վաղ նե րի նպա տա կը: 

Այդ փոք րի կին տան լու սա մու տի կից ներս էին մտցնում:  Խեղ դում էր տու նը 

հսկող շա նը և  գո ղե րի ա ռաջ բա ցում տան դու ռը:

* * *

 Նա խան ձե ցի գե ղե ցիկ նե րին, դար ձա հրա շա գեղ, նա խան ձե ցի տա ղան-

դա վոր նե րին, հան ճա րեղ դար ձա:

* * *

Ան ջեյ  Վայ դան, դի մե լով ինձ, գրում է. « Մաեստ րո՛, Դուք ու սու ցիչ եք»: Ես 

ցնցված եմ  Վայ դա յի ար վես տից և կ յան քում եր բեք չեմ մտա ծել, որ կա րող եմ 

լի նել նրա ու սու ցի չը: Այն պես, ինչ պես իմ ու սու ցիչն եմ հա մա րում բո լո րո վին 

ե րի տա սարդ և  հա մո զիչ ռե ժի սոր  Տար կովս կուն, ով նույն պես հաս կաց ված 

չէ:  Նա որ քան հան ճա րեղ է «Ի վա նի ման կութ յու նը» ֆիլ մում և  ինչ պի սի ժա-

ռան գութ յուն է ստեղ ծել, որ պես զի ի րեն թա լա նեն, կրկնեն...

* * *

Ես միշտ հակ ված եմ ե ղել գե ղան կար չութ յան կող մը և  ար դեն վա ղուց 

եմ հաշտ վել այն մտքի հետ, որ կադրն ըն կա լում եմ իբրև գե ղան կար չա կան 

կտավ:  Գի տեմ՝ իմ ռե ժի սու րան դրսևոր վում է գե ղան կար չութ յան մի ջո ցով, և 

 դա եր ևի նրա ա ռա ջին թու լութ յունն է ու ա ռա ջին ու ժը: Ն կա րա հա նե լիս ես 

ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ դի մում եմ գե ղան կար չա կան, քան թե գրա կան լու-

ծում նե րի: Եվ, իմ կար ծի քով, ա մե նա մատ չե լին այն գրա կա նութ յունն է, որն 

իր էութ յամբ կեր պա րա նա փոխ ված գե ղան կար չութ յուն է:
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* * *

 Մենք ֆիլ մեր ենք նկա րում ա մեն քին հաս կա նա լի կրքե րի մա սին և  փոր-

ձում այդ կրքե րը ներդ նել խոս քե րի, ե րաժշ տութ յան, ա մեն մի շո շա փե լի բա-

նի և , ի հար կե, գույ նի մեջ:  Հենց այս տեղ է, որ ես ի րոք հեն վում եմ գե ղա-

նկար չութ յան վրա, ո րով հետև գե ղան կար չութ յու նը վա ղուց և  այն էլ կա տա-

րե լա պես յու րաց րել է գույ նի դրա մա տուր գիան, նրա յու րա հատ կութ յուն նե-

րի ամ բող ջա կա նութ յու նը, ար տա հայտ չա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը: Ինձ 

թվում է, որ գույ նից հրա ժար վելն այ սօր նույնն է, թե ըն դու նես սե փա կան թու-

լութ յունդ: Ուղ ղա կի ան գու նութ յու նը ո րոշ ի մաս տով նշա նա կում է նաև փո-

խա բե րա կան ան գու նութ յուն:  Մենք այ սօր պետք է դա սեր քա ղենք այն պի սի 

վար պետ նե րից, ինչ պի սիք են Բ րեյ գե լը, Ար խի պո վը,  Նես տե րո վը:

* * *

Իմ ֆիլ մե րը կրքե րի կար դիոգ րա մա ներ են:  Կի նոն ոչ այլ ինչ է, քան կիրք:

* * *

 Կի նո յում իմ ու սու ցի չը Ի գոր  Սավ չեն կոն է:  Նա վախ ճան վեց 44 տա րե-

կա նում: Ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել՝ նրան սպա նե ցին:  Սավ չեն կոն ինձ հա մա-

րում էր իր ա մե նա տա ղան դա վոր ա շա կեր տը:  Մահ վա նից ա ռաջ նա պատ վի-

րել էր, որ ինձ լավ նա յեն...

* * *

Կի նե մա տոգ րա ֆը նուրբ, զար մա նա լի նուրբ ար վեստ է՝  զար մա նա լի կու-

սա կան և  զար մա նա լի առ նա կան ու չա փա զանց բարդ: Ուս տի իս կա կան ռե-

ժի սո րին կա րե լի է, նույ նիսկ անհ րա ժեշտ է փայ փա յել, շո յել:  Լավ ռե ժի սո րը, 

ո րին շո յում են, սա տա րում, շատ ա վե լի լավ ֆիլմ է ա նում: Իսկ ե թե հա լած-

վում է...

* * *

Ռեա լիզ մը շատ հզոր զենք է:  Սա կայն այն պետք է կի րա ռել կա րո ղա նալ:

* * *

Ես կար ծում եմ, որ ե թե 40 տա րե կա նում քեզ չեն վստա հում որ պես ստեղ-

ծա գոր ծո ղի, ա պա այն տեղ՝ այն աշ խար հում էլ չեն վստա հի:  Հաս տատ այդ-

պես է:

* * *

Այ սօր ո՞ւմ է հե տաքրք րում  Տոլս տո յի « Պա տե րազմ և  խա ղա ղութ յու նը»: 

 Հա վա նա բար այն հան րա պե տութ յուն նե րին, նրանց՝ ուզ բեկ նե րին, թուրք-

մեն նե րին, ո րոնք դեռևս չու նեն « Պա տե րազմ և  խա ղա ղութ յան» թարգ մա-

նութ յու նը: Ա հա նրանք էլ հա վա նա բար նա յում են այս ֆիլ մը, ու սում նա սի-

րում միջ նա կարգ դպրո ցում:
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* * *

 Սեր գեյ Իո սի ֆո վիչ  Յուտկ ևի չը ինձ ա սում է. « Տա րօ րի նակ էր ձեր կա-

թո ղի կո սի մա հը «Ն ռան գույ նը» ֆիլ մում: Կա թո ղի կո սը մա հա ցել է, իսկ նրա 

աչ քե րը բաց են, և  նա շնչում է: Ա հա թե երբ են ամ պե րը եր գում, երբ կա թո ղի-

կոսն ան մահ է»:  Նա բա ռա ցիո րեն է ըն դու նում մա հը: Ն շա նա կում է՝ պետք է 

փա կել աչ քե րը և ծ նո տը կա պել:

* * *

Ինչո՞ւ եմ ես նուռ սիրում: Դե՛, հենց այն բանի համար, որ այն 

բնության երբևէ ստեղծած բոլոր պտուղներից ամենաներդաշնակն է: Այն 

իր մեջ զուգակցում է միասնությունն ու բազմազանությունը: Ճեղքելով 

այն` դուք տեսնում եք հատիկը հատիկին զուգորդելու նրբագեղությունը: 

Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր հատիկ առանձին կյանք է բովանդակում: 

Հանրագումարում նրանց զուգակցումը խենթանալիորեն գեղեցիկ է: Նուռը 

հասել է մեզ` պահպանելով իր անտիկ գեղեցկությունը, առանց Միչուրինի 

մասնակցության: Կար մեկը... Միչուրին: Նա ձմերուկից դդում էր սարքում, 

իսկ դդումից` խաղող: Նա ասում էր. «Պետք չէ բնությունից ողորմածություն 

սպասել: Պետք է այն վերցնել»: Մենք ամենքս վերցրինք, վերցրինք... և ահա 

թե ինչ ունենք այսօր:

* * *

Նռան մեջ սուտ չկա, յուրաքանչյուր հատիկ լցված է կյանքով:

* * *

1915 թվա կա նին՝ Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ,  Մար տի րոս  Սար յա նը ծա ղիկ-

ներ էր նկա րում՝ իբրև սի րո խորհր դան շան: Ես՝ հայ կի նո ռե ժի սորս, այս տեղ՝ 

Ադր բե ջա նում, 1988 թվա կա նին սի րո մա սին «Ա շուղ  Ղա րիբն» եմ նկա րա-

հա նում:

* * *

Զին վո րա կան սա ղա վարտն իմ աչքում ի մաստ էր ձեռք բե րում, երբ տես-

նում էի, թե ինչ պես են նրա մեջ ծա ղիկ ներ ա ճեց նում...

* * *

 Բանտում ինձ սկսեցին հարգել, հենց որ նամակներ եկան 

Նիկուլինից, Վիսոցկուց, Ալլա Պուգաչովայից, Ալլա Դեմիդովայից` իրենց 

լուսանկարներով:

* * *

Կալանավայրում թեյը խմում էինք ութ-տասը կտոր շաքարով: Ամբողջ 

օրը պահում էր: Պիտի այնտեղ լինեք, որ իմանաք` ինչ է կյանքը: Դա ուրիշ 

կյանք է՝ առանց Հեգելի ու Արիստոտելի: Բայց ռեժիսորին պետք է դա: Ես 

Տարկովսկուն գրել եմ. «Դու պիտի մի որոշ ժամանակ բանտում նստես»:
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* * *

Խորհր դա յին բան տում շրջա պատ ված էի շուրջ 3000 կա լա նա վոր նե րով, 

ով քեր, կա րող եմ ա սել, բո լորն էլ գա լիս էին ինձ մոտ՝ խոս տո վան վե լու:  Դա 

ինձ հա մար խո շոր հաղ թա նակ էր: Ն րանց սո վո րեց նում էի, թե ինչ է ար վես-

տը, այն մա սին, թե ինչ պես կա րե լի է գծագ րել թղթի վրա, այլ ոչ թե կրծքե րի: 

 Բան տում գրած իմ սցե նար նե րի մի մա սը՝ թվով յոթ, ամ փոփ վեց մի գրքույ-

կում, ո րը կոչ վում է «Ո ջիլ նե րը լքում են մար մի նը»:  Չէ՞ որ բան տում հան ցա-

գոր ծի մա հը հաս տա տում են, երբ ո ջիլ նե րը լքում են նրա մար մի նը:

* * *

 Սա բուր թա լո յի քա մի նե րը... Դ րանք ոչ միայն գլխարկ ներ են թռցնում, 

այլև վե րա կանգ նում մո ռաց վա ծը: Ա հա, խնդրեմ,  Մե տե խի բան տի եր կա րուկ 

մի ջանց քը և  տե սակ ցութ յու նը դա տա պարտ ված հորս հետ: Եր կա թա ցան ցի 

այն կող մում կանգ նած է նա, ում ես կշտամ բում էի:

 Բայց ին չո՞ւ, ին չի՞ հա մար...

* * *

Նյու Յորքում ինձ հարցրին` ով է այդ Դոդոն: Ես Լինկոլնի անվան 

կենտրոնի բեմից լեփ-լեցուն դահլիճին հայտնեցի հետևյալը. «Դոդո 

Աբաշիձեի մայրը մահվան շեմին դիմեց ինձ և ասաց, որ ես` իբրև իր 

որդու ավագ ընկերն ու նրանից առավել աչքաբացը, եղբոր պես պիտի 

հովանավորեմ իրեն մինչև մահ: Եվ ահա ես էլ, քանի դեռ ողջ եմ, կատարում 

եմ այդ պատվիրանը: Մանավանդ որ Դոդո Աբաշիձեն իր հերթին շատ էր 

օգնել ինձ «Սուրամի ամրոցը» նկարահանելիս` զրահամեքենայի պես իմ 

առջևից ընթանալով և ամեն պատվար ու խոչընդոտ խորտակելով:

* * *

 Ո՞ւր են ան հե տա ցել Ա մետ յան քա րե խա չերն ու թախ ծոտ հրեշ տակ նե-

րը, որ ի հա վերժ հի շա տակ խո նարհ ված էին իմ նախ նի նե րի շի րիմ նե րին: 

Ն րանք առ հա վետ մնա ցին քա ղա քի խուլ գե րեզ մա նատ նե րում, ո րոնց մա սին 

հի շա տա կում են բռնութ յան կամ գո ղութ յան հետ կապ ված դեպ քե րում, որ 

տե ղի են ու նե նում նրանց տա րած քում, կամ էլ տխրում են մեկ օ րով, մինչև 

քաղ սո վե տից կհաս նի հրա հան գը առ այն, որ գե րեզ մա նա տու նը վե րա փոխ-

վում է... հանգս տի վայ րի և զ բո սայ գու: Իսկ ար ժե քա վոր գե րեզ մա նա քա րե-

րով ե րե սա պա տում են քա ղա քի մայ թե րը, փո ղոց նե րը, ցան կա պա տե րը:

* * *

 Նո րից  Կի ևում եմ:  Շա գա նա կե նի նե րի պղնձա գույն տերև նե րը ոտ քե րիս 

տակ էլ չեն խշխշում տաղ տուկ ու ձանձ րա լի, ինչ պես մի ժա մա նակ:  Մանր 

անձրև է մա ղում:

 Հո գիս ա լե կոծ՝ թա փա ռում եմ դա տարկ գա զա նա նո ցի թաց ծա ռու ղի նե-

րում:
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 Թերևս այդ ես ու դու ենք մե ղա վոր, որ նրա բնա կիչ նե րը մու րաց կան դար-

ձան:

Ն րանք, մե տաղ յա ճա ղե րին սեղմ ված, հա յաց քով ինձ ճա նա պար հում 

են՝ հու սա լով ինչ-որ բան ստա նալ, իսկ ես ո չինչ չու նեմ նրանց տա լու...

 Վան դակ նե րից մե կի մոտ, չգի տես ին չու, աղմ կա լից ու մար դա շատ էր:

 Կանգ նե ցի:

 Գե տա ձին՝ խե լա գար գե տա ձին, ճա ղե րի ետ ևում ա նում էր այն, ին չը որ 

չէր կա րո ղա ցել ա նել եր կու տա րի ա ռաջ կրկե սի խա ղահ րա պա րա կում:

* * *

 Մա դամ  Ժեր մեն... Ծն վել է Ֆ րան սիա յի հա րա վում: Այժմ նա ինն սուն 

տա րե կան է:

 Սո ցիա լա կան ի՞նչ փլու զում ներ տե ղի ու նե ցան այդ ինն սուն տար վա 

ըն թաց քում, ո րոնց հետ ևան քով մա դամ  Ժեր մենն ու իր քույ րը, մա նուկ հա-

սա կում  Կիս լո վոդս կի ա ռող ջա րան նե րից մե կում ա պա քին վե լով, չկա րո-

ղա ցան վե րա դառ նալ հայ րե նի  Թու լու զ: Եվ ինչ պե՞ս դրանք դրդե ցին, որ  

մա դամ  Ժեր մե նի հայ րա կան ժա ռան գութ յան ար ժեն մուշ նե րը դառ նա յին 

ու րիշ նե րի սե փա կա նութ յուն. հյու սի սա յին ճե նա պա կին, դելֆ յան հախ ճա-

պա կին, հով հար նե րը, ժան յակ նե րը, մար գա րիտ նե րը, ֆա բեր ժեի սպասք-

նե րը հայտն վե ցին վար սա վիր նե րի, ա տամ նա բույժ նե րի, ար տե լա վոր նե րի, 

ա կա դե մի կոս նե րի, կի նո ռե ժի սոր նե րի և  սոսկ կո մի սիո ներ նե րի անձ նա կան 

հա վա քա ծու նե րում: «Օ նո րե յի սխա լը» ֆիլ մին, օ րի նակ, նա ան հա տույց 

տրա մադ րեց « Տի տա նիկ» շո գե նա վին տա րե կից իր տոհ մա կան սնդուկ նե րի 

պա րու նա կութ յու նը, թե կուզ վա ղե մա ցած բո լոր այն ցի լինդր նե րը, ցե ցա հան 

ե ղած ֆրակ ներն ու սյուր տուկ նե րը, տյու լե սփռոց ներն ու ջա հե րը, որ պի տի 

հա վա տար ժան դարձ նեին  Բալ զա կին նվիր ված ֆիլ մի հե րոս նե րի տա րազն 

ու կեր պար նե րը:

* * *

Ես չեմ կարդացել Ֆելինիի մասին գիրքը, ինչ-որ չեմ ուզում կարդալ, թե 

նա ինչ է մտածում, ինչ է ասում: Ես այնքան եմ ցնցված նրա մտածողությամբ: 

Ես մտածողությամբ հարազատանում եմ նրան: Բայց իմ մանկությունը 

ավելի ուժեղ է նրանից: Պետք է տեսնել իմ տունը: Դա զարմանալի տուն է: 

Պետք է տեսնել իմ մորը: Այսօր, 73 տարեկան, նա արտիստիկ է...

* * *

Այս թիկ նո ցը ես կա րել եմ բան տում  Ֆե դե րի կո  Ֆելինիի հա մար:  Հույս 

ու նեմ՝ օ րե րից մի օր այս եր կի րը ինձ թույլ կտա հան դի պե լու նրան և ն վե րը 

հանձ նե լու:

* * *

Ամերիկյան այսօրվա կինեմատոգրաֆը զվարճալիից և գիգանտից 

այն կողմ չի անցնում (իմ տպավորությամբ), նա չի կարող ստեղծել վառ 
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հոգեբանական մտածելակերպ: Այդ անում են Ֆրանսիան, Իտալիան, 

Անգլիան...

* * *

Կինեմատոգրաֆը բռնկումների արվեստ է, յուրահատուկ էքստազ: 

Պրոկոֆևի «Ռոմեո և Ջուլիետը»... Ոչ ոք չէր կարող լսել Ռոմեոյի 

տառապանքը: Բոլորի մեջ հակակրանքն էր խոսում: Մեռավ հանճարը...

* * *

Ար վեստն ան բա ցատ րե լի է. հո գու աշ խա տան քն ին պե՞ս բա ցատ րել:

* * *

 Կա րո ղա ցե՛ք ստեղ ծել տո նախմ բութ յուն ներ:  Մի՛ սպա սեք, որ այն ա նեն 

ու րիշ նե րը:

* * *

Իմ նշա նա վոր « Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե րը» հարկ չհա մա րե ցի 

ռու սե րե նով կրկնօ րի նա կել: Ինձ հա մա րե ցին ազ գայ նա մոլ: «Ա շուղ  Ղա րի-

բը» կրկնօ րի նա կե ցի ադր բե ջա նե րեն: Այս ան գամ էլ հոր ջորջ վե ցի ազ գայ-

նա մոլ:

* * *

Ե թե տվյալ տե սա րա նը, եր կու դրվագ նե րի հնա րա վոր պլաս տիկ շաղ-

կա պու մը չտես նեմ ե րա զում, ընդ հան րա պես ձեռ նա մուխ չեմ լի նի սցե նա րը 

գրե լուն: Ես հա մա կար գի չի եմ նման: Ամ բա րում եմ թե մա յին վե րա բե րող տե-

ղե կատ վութ յու նը: Ե թե, օ րի նակ, այ սօր պետք է ինչ-որ տե սա րան պատ կե-

րաց նեմ, շուռ եմ գա լիս ու... քնում: Ա ռա վոտ յան ար դեն կա րող եմ գրել:  Վեր-

ջին ժա մա նակ ներս ա վե լորդ ժա մա նակ քիչ եմ ու նե նում և  որ ևէ բան գրե լու 

հա մար ինձ անհ րա ժեշտ է ցե րե կը գո նե կարճ ժա մա նա կով ննջել:  Գու ցե դա 

իս կա կան քուն չէ:  Բայց ա մեն դեպ քում նաև խաբ կանք չէ: Դժ բախ տա բար, 

այն բո լոր տե սա րան նե րը, որ պատ վի րում եմ ինքս ինձ, հայտն վում են սև-

սպի տակ գույ նե րով:

* * *

Ինձ հա մար դժվար է բա ցատ րել, թե ինչ պես են հղա նում գույ ներն իմ ֆիլ-

մե րում:  Դա ա վե լի շատ կար ծես հու զա կան հիմք ու նի:  Պայ մա նա վոր ված է 

կոնկ րետ գա ղա փա րով, որն ինձ գրա վում է, հու շե րով, ո րոնք հե տապն դում 

են ինձ:  Կար ծում եմ՝ այս պա հին մենք կի նո յի զար գաց ման այն շրջա նում 

ենք, երբ գու նա վոր պատ կե րը կա րող է ըն կալ վել իբրև սև-ս պի տակ: Ես, օ րի-

նակ, ձգտում եմ հենց այդ ե ղա նա կով հա մադ րել գույ նե րը, որ պես զի դրանք 

սև-ս պի տակ պատ կեր ներ թվան:  Բայց, մյուս կող մից, սա էլ է հնա րա վոր այն-

պես հրամց նել, որ գու նա վոր կի նո յի ազ դե ցութ յուն գոր ծի:  Ձեզ չի՞ թվում, թե 

 Պի կա սո յի, Դ յու րե րի,  Պիե ռո Դել լա Ֆ րան չես կա յի չքնաղ փո րագ րութ յուն-
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նե րը և  հատ կա պես  Պի րա նե զիի Հ ռո մի ա վե րակ նե րը ա սես գու նա վոր լի նեն: 

 Գույ ներն ըն կալ վում են ոչ թե որ պես շա րան, այլ իբրև պա թոլո գիա:  Խոսքն 

ինչ-որ ախ տա բա նութ յան մա սին չէ, այլ լիո վին ու րիշ բա նի, ո րը բա ցա կա-

յում է մեր ֆիլ մե րում:  Դա պա թոլո գիա չէ բա ռի բուն ի մաս տով, ո՛չ սե ռա կան 

շե ղում է, ո՛չ էլ հո գե կան հի վան դի խան գա րում:  Դա ան բա ցատ րե լի բան է, 

ինչ պես ան բա ցատ րե լի է որ ևէ քա ղա քի ճար տա րա պե տութ յու նը: Օ րի նակ՝ 

 Ռո տեր դա մը պա թո լո գիա է՝ հնի և  նո րի իր ապ շե ցու ցիչ հա մակ ցութ յամբ:

* * *

 Մի ան գամ՝ 1981-ին, լսա րան նե րից մե կում կա տա կով ա սա ցի. «Ա հա քա-

նի տա րի է, չեմ աշ խա տում, ու սո վից չեմ մեռ նում, քա նի որ Հ ռո մի  պա պը ինձ 

ա դա մանդ ներ է ու ղար կում: Ես էլ դրանք վա ճա ռում և  ապ րում եմ»:  Դահ լի-

ճում ե ղած նե րը դա լուրջ ըն դու նե ցին:  Հե տո ո րո տա ցին ծա փա հա րութ յուն-

նե րը...

* * *

Կի ևի իշ խան նե րը ի րենց գա հա թոռ նե րը պատ րաս տել են թան կար ժեք 

փայ տից:  Նույն ձևով են վար վել նաև, ի դեպ, հայ թա գա վոր նե րը: Ոսկ յա գա-

հա թո ռը ի րոք որ շռայ լութ յուն է:  Հի մա պատ կե րաց նենք փղոսկ րից պատ-

րաստ ված գա հա թոռ: Ա հա վոր է դա պատ կե րաց նելն ան գամ: Ինչ պե՞ս կա-

րող է դրա վրա նստած թա գա վո րը իր եր կի րը ղե կա վա րել:  Չէ՞ որ այդ գա հա-

թո ռից միշտ լսե լի կլի նեն փղե րի հա ռա չանք նե րը...

* * *

 Բան տի ղե կա վա րութ յու նը կաս կա ծել է, որ ես այդ դժոխ քի մա սին գրում 

եմ իմ օ րագ րում, որ հե տո՝ ա զա տազրկ վե լուց հե տո, հրա պա րա կեմ: Ո րո-

շե ցին վրեժ լու ծել ին ձա նից: Այդ ժա մա նակ ես հա վա քա րար էի բան տում... 

Այդ ճի վաղ նե րը ջուր լցրին այն ար տադ րա մա սում, ո րի հա վա քա րարն էի 

ես:  Մո տա վո րա պես 60 սան տի մետր կլի ներ ջրի շեր տի բարձ րութ յու նը: Իսկ 

ար տադ րա մա սի մա կե րե սը հա վա նա բար կլի ներ 500 քա ռա կու սի մետր: Ես 

պար տա վոր էի դույ լե րով ջու րը դուրս թա փել այդ տե ղից: Եվ դա գի շե րով՝ 

մինչև լույս, որ պես զի ա ռա վոտ յան կա լա նա վոր նե րը կա րո ղա նա յին աշ խա-

տել: Սկ սե ցի աշ խա տել:  Ցուրտ էր, սառ նա մա նիք...  Ջու րը աս տի ճա նա բար 

սա ռեց: Սա պոգ նե րով կի սա սա ռած ջրի մեջ չգի տեի ինչ ա նել...  Լին գով ջար-

դում էի սա ռույ ցը...  Հենց այդ օրն էլ թո քերս շար քից դուրս ե կան...

* * *

Ո՞վ է ռե ժի սո րը:  Քա րո զիչ է նա: Իր ֆիլ մե րով քա րո զում է սե րը...

* * *

Ա մե նա սար սա փե լին այն է, որ քեզ գի շե րով ոտ քի են հա նում:  Դա նշա-

նա կում է, որ տա նում են նոր զո նա...
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 * * *

Բան տի բժիշկ նե րից մե կը՝ ծնուն դով Արևմտ յան Ուկ րաի նա յից, հիա ցած 

էր իմ «Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե ր»-ով:  Սա կայն նա հլու-հնա զանդ 

են թարկ վում էր վեր ևից ե կող հրա հանգ նե րին: Եվ այդ բժիշ կը ինձ նիտ րոգ լի-

ցե րի նի փո խա րեն նե րար կեց գիպ սի նոսր լու ծույթ...

* * *

Ին չո՞ւ  Ֆե դե րի կո  Ֆելինին կա րող է ա զատ ու ան կախ խո սել այն ա մե նի 

մա սին, ին չը նրան հու զում է, ան հանգս տաց նում է, իսկ ես՝  Փա րա ջա նովս, 

զրկված եմ այդ ի րա վուն քից...

* * *

Ես խու սա փում եմ հար մա րա վետ կեն ցա ղից:  Չու նեմ մագ նի տո ֆոն, նմա-

նա տիպ այլ սար քա վո րում ներ:  Չու նեմ կա պույտ վան նա: Ինչ պես տես նում 

եք, ո չինչ չու նեմ: Խո հա նո ցումս միայն սո վո րա կան լա գան կա...

* * *

Իմ նովելները ես ինքս եմ ձևավորում: Նկարում եմ, կոլաժային 

իմպրովիզացիաներ եմ անում չարչարանաց մասին: Երբ ես ինչ-որ 

պատմություն եմ պատմում, ասենք, դպրոցականին կամ ընկերներիցս մեկին,  

վերջում հարցնում եմ. «Դու ի՞նչ ես կարծում, դա իրո՞ք տեղի է ունեցել, թե՞ 

ես եմ հորինել»: Ամենից հաճախ պատասխանում են, որ դա հորինված 

պատմություն է, որ դա իմ հիվանդ երևակայությունն է, ֆանտազիա: Հետո 

ես ապացուցում եմ, որ դա կյանքն է: Բայց այդ կյանքին հավելվում են 

արվեստագետի աչքերն ու սիրտը, և դրանից այն զարմանալի է դառնում... 

Զարմանալի... 

Վերջերս մի երիտասարդ գրողի ես պատմեցի, որ տեսել եմ թզուկի 

թաղում: Թզուկը մահացել էր, և նրա վերջին կտակն այն էր, որ իրեն թաղեն 

մեծ դագաղում:

Ես ինչ-որ մի անգամ էլ մասնակցել էի մի թաղման, որտեղ թզուկները թա-

ղում էին կրկեսում ելույթ ունեցող մի գաճաճի: Նա մեծ սաքսաֆոն էր նվագում: 

Ես այդ գրողին հարցրի, թե ինչ է նա կարծում, արդյոք այդ պատմությունը 

հորինվա՞ծ է: Նա ասաց. «Դա, իհարկե, հորինված պատմություն է»: «Ո՛չ»,- 

պատասխանեցի ես,- դա իրոք եղել է: Դա պատահել է իրականության մեջ: 

Դա իրականությունն է այն կրքոտ տենչի, որ մյուս աշխարհում մեծ աճի:

* * *

Ինձ 63 տարեկանում առավոտյան արթնացնում էր կա՛մ պարտապանը, 

կա՛մ որևէ այլ` ինձ անպետք մարդ: Իսկ այսօր ինձ արթնացրեց 

քաղաքապետարանը: Խփում էին աշտարակի ժամացույցի զանգերը: 

Ես տեսա պատուհանը: Այն կուրացրեց ինձ: Ես մտածեցի` այդ ինչ է 

այնտեղ կատարվում, այդ ինչն էր այդպես խլթխլթում, տարուբերվում: 

Մի՞թե օվկիանոսը: Պարզվեց՝ ճայերն են: Նրանք չվել եկել էին պերճաշուք 
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«Հիլթոն» հոթելի մոտ ու ճչալով պտտվում էին իմ պատուհանի շուրջը: Բայց 

ճիչերը չէի լսում: Պատուհանները փակ էին: Ես տեսնում էի, թե ինչպես էին 

նրանք քերծում ապակին իրենց վարդագույն տոտիկներով, ընկնում ու վեր 

էին թռչում: Ինչ-որ բան էին պահանջում: Բյուր, հազարավոր ճայեր: Այս 

ի՞նչ միստիկա է: Ինչո՞ւ հենց իմ պատուհանի մոտ:

Ես լրիվ մոռացել էի: Չէ՞ որ դա պանիրն է, որ կախված է իմ 

պատուհանից: Չորս կիլոգրամ պանիրը չտեղավորվեց իմ մինի բարում, 

և ես այն պատուհանից դուրս կախեցի: Ես կովկասյան թանկ պանիր էի 

բերել` հյուրասիրելու: Թիֆլիսում բոլորն ինձ վրա ծիծաղում էին: Ասում 

էին` ռոտերդամցիներն ուրիշի պանիրը չեն ուտում: Նրանք հպարտանում 

են իրենցով: Բայց ճայերը քերծում էին պարկը, որով այն կախված էր: Մեր 

սովետական նեյլոնե պարկը` ամրակազմ, պինդ, օդ ներս չթողնող և ջուրը 

արձակող, դիմացավ: Այն ավելի ուժեղ գտնվեց, քան կապիտալիստական 

պարկերը: Թռչունները չկարողացան իրենց կտուցներով պատռել այն: 

Պարկը հաղթեց:

Իմ ճակատագրին հետևող հոլանդացիների համար, եթե մի քանի 

տարի անց Ռոտերդամում որևէ մեկը տեսնի ճայ, որը գրոհում է «Հիլթոն»-ի 

վեցերորդ հարկի պատուհանի վրա, կնշանակի` կա՛մ ես աղոթում եմ ձեզ 

համար, կա՛մ ես արդեն մահացել եմ:

* * *

Միակ ռե ժի սորն եմ աշ խար հում, որ ե րեք ան գամ բան տարկ ված լի նի և  

այն էլ չա փա զանց խիստ պայ ման նե րում: Այդ ըն թաց քում գրել եմ 23 սցե-

նար , ո րոնք չեմ կա րող հրա տա րա կել և  չեմ էլ հա վա տում, թե կկա րո ղա նամ 

երբ ևի ցե դրանք նկա րա հա նել: Կ բա վա րար վեմ, ե թե ի վի ճա կի լի նեմ թե կուզ 

եր կու ֆիլմ ևս ն կա րա հա նելու: Եվ ե թե, ի րոք, խո րին սեր չու նե նա յի ար վես-

տի, իմ երկ րի նկատ մամբ, ինչ պես ու նե նում են Ք րիս տո սի նման մի կուռ քի 

հան դեպ, ինչ պե՞ս կկա րո ղա նա յի ինձ վե րագտ նել մե կու սաց ման այդ ե րեք 

ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո:

* * *

Ո մանք շուտ, ո մանք ա վե լի ուշ, իսկ ես ար դեն վա ղուց ցնդել եմ՝ ժո-

ղովրդա կան խե ցե գոր ծութ յամբ հափշ տակ ված:

Ինձ կլա նում է միայն Օ պոշն յան (բնակավայր Ուկրաինայում, հայտնի 

է իր խեցեգործական արվեստով – Ա. Փ.) և  իր հան րա հայտ կա վը:  Տասն յակ 

հա զա րա վոր ի րե րից ընտ րում եմ ժո ղովր դա կան վար պետ նե րի գլուխ գոր-

ծոց նե րը: Հ րա պու րում են ա ռանձ նա պես  Պո շի վայ լոն և  Կար յա չո կը: Դ րանք 

ժան րա յին տե սա րան ներ են, ֆեե րիա ներ...

Ե րե կո յան գրա վում է բնան կա րը...  Դի տում եմ Օ պոշն յա յի բլրա կի վրա յի 

ե կե ղե ցին:  Դա  Ռո մա նով նե րի վերջին ժա մա նակ նե րի կլա սի ցիզ մի փայտ յա 

հնգագմ բեթ կա ռույց է:  Հայ րե նա կան պա տե րազ մում հրե տա նու ար կը վայր 

էր գցել անկ յու նա յին գմբե թը, ին չով էլ խախ տել էր հա մա չա փութ յու նը և  ե կե-

ղե ցուն ինչ-որ տագ նապ էր հա ղոր դել:
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Ե կե ղե ցին գոր ծող է:  Վա նա կա նը, պարզ վեց, անց յա լում  Կար միր բա-

նա կի սպա է ե ղել: Հ րա ժեշտ տա լիս նա խա չակն քեց ինձ... ձախ ձեռ քով: 

Ա ջը ան դա մա հատ վել էր 1943 թվա կա նին բուժ սան բա տում՝ Ս տա լինգ րա դի 

(այժմ՝  Վոլ գոգ րադ) մա տույց նե րում:

* * *

1938 թվա կա նին VIբ  դա սա րա նում ի նը ա շա կերտ նստե ցին նույն օ րը: 

 Բո լորն ի րար կող քի նստա րան նե րին:  Հե տո ե կավ դպրո ցի տնօ րե նութ յու նը և 

 տե ղա վո րեց ա շա կերտ նե րին՝ ըստ իր հա յե ցո ղութ յան:  Չորս տա րի անց մեզ 

տե ղադ րե ցին ա վար տա կան լու սան կար նե րում: Այս պի սով մենք 36-ն  էինք:

 Հե տո ինչ-որ մեկն ա սաց, որ 36-րդը դա վա ճան է... Եվ ես` կո մե րի տա-

կանս, խնամ քով մա նու շա կա գույն քա ռա կու սով ջնջե ցի նրան լու սան կա-

րից...

 Շատ տա րի ներ անց... ես դե գե րում եմ հա րա զատ քա ղա քով՝ բո լո րին ան-

ճա նաչ, ոչ մե կին չճա նա չե լով...  Բայց ինչ-որ մե կը կտրուկ կանգ է առ նում, 

ա մա չե լով հա յաց քով ինձ է ու ղեկ ցում... Եվ վերջ...

Եվ միայն մեկ տա րի անց թա նա քե քա ռա կու սին ջնջվում է, և  ինձ է նա-

յում ման կութ յանս ըն կե րը...  Բայց նա յում է ոչ թե ինձ, այլ ա պա րա տին...

* * *

 Զագ սի վա րի չը մատ նա հատ վա ծի լայ նութ յան նշանդ րե քի մա տա նիով 

լրաց նում էր ըն կեր նե րիս ա մուս նութ յան փաս տաթղ թե րը...

Ես սպա սում էի ա րա րո ղութ յան վեր ջին... Շն չով ջեր մա ցած՝ դռան ետևում 

թխկթխկում էր զագ սի կնի քը... Շր շում էր պե տա կան թուղ թը, իսկ ես նա-

յում էի պա տու հա նից, պատշ գամբն աղ տո տել էին ա ղավ նի նե րը... Կրծքիս 

վրա նշանդ րե քի եր կու մա տա նի ներ էին, որ ծո ցագր պա նումս էին դրել նո-

րապսակ նե րը...

Ես ոչ մի բա նի մա սին չէի մտա ծում և  ոչ մե կին չէի նա խան ձում... Իմ 

առջև հայտն վում էր  Նոտր- Դամ-դը- Պա րին  Մո նեի կտա վից:  Բայց փո շե կու-

լի ձայ նե րը վե րա դարձ նում էին ինձ պատշ գամբ: Թ վում էր, թե հի մա-հի մա 

բոր շի հոտ կընկ նի...

Ես սրտիս վրա շո շա փե ցի ու րի շի մա տա նի նե րը...  Մե կը... Երկ րոր դը 

չկար... Ես նո րից ստու գե ցի:  Մեկն է, և  միայն մե կը: Ես փնտրում էի գոր գի 

վրա:  Թոթ վում էի վրա յիս շո րե րը:  Մա տա նին չկար: Ես մե ղա վոր նա յում էի 

ար դեն ա մուս նա ցած նե րին և ն րանց եր կա րե ցի... իմ մա տա նին:

 Մա տա նին շրխկաց, և  փոք րը մե ծի մի ջից դուրս ըն կավ: Գվ վա ցող փո-

շե կու լով հա վա քա րա րու հին հա վա տաց նում էր մեզ, որ դա եր ջան կութ յան 

նշան է...

Ն րան տու փից կոն ֆետ ներ էին հյու րա սի րում, ո րի ծած կի վրա պատ-

կեր ված էր ծառս ե ղած կա զա կա կան զոր քե րի ընդ հա նուր հրա մա նա տա րը՝ 

հետ մա նը:

Ես հի շե ցի այդ փո շե կու լի գվվոցն այն պատ ճա ռով, որ այ սօր պա տա հա-
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բար շրջա նա յին թեր թում հայ տա րա րութ յուն կար դա ցի նրանց բա ժա նութ-

յան մա սին:

* * *

«Հ րեշ տա կի թևե րը» կո լա ժի թևե րից մեկն ինձ տվել է փառք, մե ծութ յուն 

ու ճա նա չում, իսկ մյու սը՝ նսե մա ցում, նվաս տա ցում և  ար ժա նա պատ վութ յան 

ոտ նա հա րում: Ա հա այդ հրեշ տա կի թևերն են, որ խո նարհ ված են:

* * *

Խեղճ գնչու հի... Իր բախ տը կորց րել է, ու րիշ նե րինն է փոր ձում գտնել...

* * *

1965 թվա կա նին  Մոսկ վա յի  Կար միր հրա պա րա կում ես գնում եմ դե պի 

թն դա նո թը... Այ սօր այն շա քա րա պատ է... Եվ ինչ-որ մե կը թնդա նո թի տակ 

կորց րել է իր ձեռ նո ցը, և  այն սևա ցել ու կարծ րա ցել է... Եվ  զանգն էլ է շա քա-

րա պատ... Եվ թա ղի քից պատ րաստ ված նրա տաք ոտ նա ման նե րը նույն պես 

շա քա րա պատ են: Ն րա աչ քե րը փակ են... Կրծ քին՝ շի նե լի տակ, տրան զիս-

տորն է՝ կու րանտ նե րը աշ տա րա կի և կրծ քի վրա... Ե կե՛ք իմ ետ ևից, ե կե՛ք...

 Ճեր մակ ձյու նամր րի կը՝ սև  աս ֆալ տի վրա յով վա զող, մե՛կ սա հե լով, մե՛կ 

պոկ վե լով նրա սևութ յու նից, ինչ-որ մե կի ձեռ նո ցը  Ցար- Պուշ կա յի տակ, 

« Շա քա րա պատ լո ռամր գին» ձեռ քիս և  ե կե ղե ցի նե րի նախ շա զար դը և ձ յու-

նա ծածկ սո խեգ լուխ նե րը: Կ րեմլ յան աշ տա րա կի վրա և  շի նե լի տակ կրծքին 

թաքց րած տրան զիս տո րի խփող կու րանտ նե րը... Լ սատե սո ղա կան տպա վո-

րութ յուն նե րի գեր սուր թանձ րու կը փո խանց վում է ող ջի և  ան շար ժի, սևի և 

ս պի տա կի, ան սահ ման մե ծի և  ան սահ ման փոք րի հա րա բե րակ ցութ յամբ:

 Տա փաս տան:  Դաշտ:  Տո թա կեզ օր:  Ձիեր...  Շատ ձիեր...

 Մե կը խոտ է փրցնում, մյու սը հոգ նել է ծա մե լուց և  սա հուն կո ղից կող է 

թա վալ վում... Եր րոր դը ա լար կոտ հետ ևում է նրան: Ան դորր, լռութ յուն...

 Ձին մռու թը ցցեց և  լար ված սևե ռեց ինչ-որ մի կող մի վրա: Ն րա ետ ևից 

մյու սը, եր րոր դը...  Ձին տե ղից վեր թռավ...

 Ռուն գեր:  Լայ նա ցած ռուն գեր: Եվ դարձ յալ միև նույն լռութ յունն է, միայն 

հեռ վից լսվում է ա նիվ նե րի չխկչխկո ցը:

 Հան կարծ սմբակ նե րի հա տու հար ված փայ տին և  հո վա տա կի խրխնջոց: 

 Ձայնն ա րագ ա հագ նա նում է և  ար ձա գան քի է վե րած վում, բազ մա նում է...

Ար ձան նե րի պես քա րա ցած ձիե րի կող քով, ա նիվ նե րով հա մա չափ 

թխկթխկաց նե լով, անց նում է հո վա տակ նե րին տա նող գնաց քը:

Գ նաց քը շրջա դար ձին ան հե տա նում է, և  այդ ժամ ձիե րը տե ղից պոկ վում 

են և  նետ վում են նրա ետ ևից:

 Կա ռա մա տույ ցը: Ուղ ևոր նե րը կա ռա մա տույ ցում: Ն րանց կող քով ծիկ րա-

կում են խրխնջացող, մո լե գին հո վա տակ նե րով վա գոն նե րը:

 Կա ռա մա տույց են նետ վում փրփ րա կա լած ձիե րը...

 Մարդ կանց չդիպ չե լով՝ նրանք անց նում են մարդ կանց ա րանք նե րով:

 Կա ռա մա տույ ցը կտրուկ հատ վում է:
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Դ րա ծայ րին ա սես մեխ ված կանգ նել են ձիե րը:

Իսկ գնաց քը խրխնջա ցող հո վա տա կնե րով վա գոն նե րը տա նում ու տա-

նում էր հե ռու:

 Բո տի չե լլի,  Լու կաս Կ ռա նախ,  Դո մե նի կո  Վե նե ցիա նո:

 Մա զեր քա մու տակ... Ոս կի ռա պի դի վրա...

Ն րանք սի րա հա րեց նում են ինձ, և  ես կա րո տում եմ նրանց...

... Հե տո մա զե րը բար ձիս վրա... Ն րանք ա նաղ մուկ հո սում են, ինչ պես 

ա վազ նե րը:

Ն րանք խճճվում են, և  ի րենք էլ հենց ռապի դի վրա ար ձակ վում են... 

Ն րանք շատ են, և  բո լո րը իմն են:

 Հե տո նրանք դա վա ճա նո րեն դան դաղ սա հում և  սո ղում են ին ձա նից հա-

վետ:

 Տա սը տա րի անց ես բե րա նումս մազ շո շա փե ցի:

Ես վեր եմ կե նում:  Դա տարկ պա տի վրա մեխ եմ փնտրում: Ես փրկում եմ 

մա զը... Ես այն պես եմ վա խե նում նրան կորց նել:

 Փա թա թում եմ...  Փա թա թում եմ... Ք նում եմ...

Ա ռա վոտ, մերկ պա տը: Տնկ ված է ժան գո տած մե խը...  Մերկ...

ՀՈԼԱՆԴԱԿԱՆ	ԹԱԳՈՒՀՈՒ	ԶՈՒԳԱՐԱՆԸ

Երբ ինձ հարցնում են. «Ինչի՞ մասին ես երազում դու այս կյանքում», 

ես պատասխանում եմ. «Որ իմ տանը զուգարան լինի...»: Անձրևոտ օրերին 

իմ զուգարանի կտուրից կաթում է՝ չնայած առաստաղին արված թիթեղյա 

կարկատաններին, իսկ ձմռանը սառը քամին թափանցում է տախտակե 

պատերի բազում անցքերից: Իմ թիֆլիսյան բնակարանի զուգարանը բաց 

պատշգամբի ծայրին է: Անհարմարավետ, տախտակներով մեխված՝ այն 

երկար նիստի չի տրամադրում, երբ կարելի է երազել ինչ-որ գաղտնաթաքուն 

բանի մասին և անջատվել աշխարհիկ ունայնությունից, օրինակ` սիրված 

օպերաներից արիաներ երգել (պատանության տարիներին դա իմ սիրած 

զբաղմունքն էր): Երբ ես երգում էի, տախտակե պատերից կախված պղնձե 

լագանները անդրադարձնում էին իմ «բելկանտո»-ն: Նվագակցման պես մի 

բան էր ստացվում:

Հոլանդիայում մեզ բերեցին արքայական պալատ, որպեսզի ինձ 

փաստաթուղթ հանձնեն, որ ես, իսկապես, «21-րդ դարի մաեստրո» եմ: 

Երկայն սեղան էին գցել, սպասքով լցրել էին: Սևրի ճենապակի և դելփյան 

հախճապակի: Նստում էին թագուհու մոտ, իսկ այն երկուսը, որոնց 

հանձնարարել էին հսկել ինձ, Մոսկվայից սկսած, այդպես էլ կանգնած էին 

իմ աթոռի թիկնակի հետևում:

– Նստե՛ք,– ասացի,– ուտելիքը բոլորին կբավի:

Դրանք նույնիսկ աչքերը չթարթեցին: Իսկ իմ փորը հենց առաջին 

ճաշատեսակից հետո սկսեց ղռղռալ: Մտածեցի՝ լավ պատճառ է ստուգելու 

համար, թե ինչպիսին են թագուհիների զուգարանները. նմա՞ն են իմին, թե՞ 
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ոչ: Վեր թռա... Վազեցի, ուր որ ցույց տվին... Իսկ այն երկուսն իմ հետևից: 

Հարցնում եմ.

– Դուք ի՞նչ է, պատրաստվում եք հետույքս սրբելո՞ւ:

Խիղճները բավեց, մնացին շեմին: Մտնում եմ, իսկ այնտեղ վիթխարի 

մանուշակագույն դահլիճ... ամբողջովին մարմարից... և հայելապատ: 

Ամեն հայելու դիմաց լվացարանակոնքեր ու բացառիկ ձևերի միզարաններ՝ 

ջրի համար նախատեսված ոսկե բռնակներով և զանազան բուրավետ 

նյութերով... Թուղթը` բարակագույն, ամենանուրբ հետույքների համար...

Սրբիչները` պետանշաններով... Եվ կարևորն ի՞նչ է, տաք է: Եվ լուռ... Միայն 

ինչ-որ տեղ երաժշտություն է... ջութակներ... մենուետներ... Մոցարտ...

Նստում եմ Նապոլեոնի ժամանակների ամենայուրօրինակ զուգա րա-

նա կոնքի վրա:

Այնքան տաք է: Զգում եմ, որ այն նույն ճենապակուց է, ինչից և թագուհու 

սեղանի սպասքը: Նստած եմ, շուրջբոլորս եմ նայում... Լրիվ մոռացել 

եմ, թե ինչի էի եկել... Տեսնեմ՝ կողքիս պատի վրա կոճակներ են, ինչ-որ 

անջատիչներ: Ամեն մեկի կողքին ինչ-որ բան է գրված: Բայց ես հոլանդերեն 

չեմ հասկանում:

Համենայն դեպս, սեղմեցի առաջինը, մտածեցի սուրճ կբերեն, ինչպես 

ինքնաթիռում: Իսկ այնտեղ ինչ-որ բան շխկաց ու դռռաց... Ինչ-որ պոմպ 

միացավ: Եվ այնքան հուժկու, որ ինձ ամբողջովին սկսեց ներքաշել 

նապոլեոնյան զուգարանակոնքի մեջ: Փորձում եմ պոկվել, ինչ-որ բանի 

հենվել: Ոտքերս սահում են մարմարի վրա: Ես արդեն ամբողջովին երկատվել 

եմ: Լավ է, փորս մեծ է, չանցավ: Ճչալն ամոթ է, չեմ ուզում պակականների 

առաջ այս տեսքով... Դե՛, մտածում եմ. «21-րդ դարի Փարաջանով: Բանտում 

չկարողացան քեզ փտեցնել, իսկ ինչ-որ արքայական զուգարանակոնքում 

քաքի մեջ կխեղդվես: Դե՛, չէ ու չէ... Ողջ ուժով ձգվում եմ դեպի երկրորդ 

կոճակը... Ինչ-որ հակառակ մի բան աշխատեց... Մյունհաուզենի ռմբագնդի 

պես կոնքից դուրս թռա, ճակատով դուռը բացեցի... Ձեռքերս զբաղված 

էին. շալվարս էի պահել, չէի հասցրել բարձրացնել... Մերկ հետույքով 

թռչում եմ պահնորդների մոտով, կանգնել չեմ կարողանում. նրանց 

հատակն արքայական մաստիկայով է պատված: Չմշկասահորդի պես 

սահում եմ դահլիճով մեկ: Պակականները խելակորույս ձեռքներն արդեն 

ատրճանակներին են տանում, իսկ ես գոռում եմ:

– Դե՛, դուք մի՛ վախեցեք: «21-րդ դարի մաեստրո»-ները տաք 

զուգարաններից չեն փախչում:
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ԻՆՉՊԵՍ	ԷԻ	ԵՍ	ՔՆԵԼ	ՍՏԱԼԻՆԻ	ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ	ՎՐԱ

Ինձ վստահել էին տանել ցույցի ժամանակ Ստալինի դիմանկարը այն 

բանի համար, որ ես ՎԳԻԿ-ում գերազանցիկ էի:

Ես հպարտ տանում էի Ստալինին Կարմիր հրապարակով հույսով, որ 

նա ինձ կտեսնի, և հորս բանտից ազատ կարձակեն: Եվ ահա մենք տանում 

ենք Ստալինի մեծ դիմանկարը` ես և իմ ՎԳԻԿ-յան վրացի ընկերները, և 

հանկարծ քամի... քամի:

Մենք վազքով անցնում ենք ամբիոնի մոտով... Հետո ինչ-որ տեղ Քարե 

կամրջի մոտ բոլորը ցրվում են, և ես դիմանկարով մենակ եմ մնում:

Իմ Ստալինը խոժոռվում, կնճռոտվում է և ինձ առագաստի պես տանում 

է:

Ես հիշում եմ՝ «Ճերմակին է տալիս առագաստը մենավոր... Եվ կայմը 

ծովում ու ճարճատում է»: Եվ ես ծովում ու ճարճատում եմ...

Վերջապես ես թռա դեպի դարպասատակը, շրջանակը կոտրեցի, հանեցի 

Ստալինով գործվածքը և խնամքով ծալեցի:

Հետո մտա փոստ, կտավը հեռագրով ուղարկեցի մորս հասցեով՝ Թիֆլիս, 

Կոտե Մեսխի 7, Բեժանովա Սիրան Դավիթովնային: Հեռագրին կից նամակ 

դրեցի.

«Մայրիկ: Մեր փողոցի սկզբում հաշմանդամների արտելն է, կոչվում է 

«Ձմոբա» (Եղբայրություն):

Նրանց մոտ այսպիսի խորհրդանիշ է, ձախ ձեռքով են բարևում: Այնտեղ 

աշխատում է քեռի Կոտեն: Նա շատ էր ուզում Ստալինի դիմանկարը 

ունենալ, որպեսզի տոներին այն ցուցադրեր: Խնդրում եմ, տո՛ւր նրան և շատ 

չէժանացնես»:

Անցավ մեկ ամսից ավելի: Ես մորս հիշեցրի, թե որտեղ են փողերը 

դիմանկարի համար:

Չէ՞ որ դրա վրա Ստալինն է:

Նկարիչ Գանտմանի աշխատանքը (Մոիսեյ Գանտման՝ ծնված 1922 թ., 

նկարիչ։ Ավարտել է ՎԳԻԿ-ի գեղարվեստի ֆակուլտետը): Եվ ահա մայրս 

գրում է ինձ.

«Ես վաղուց լվացել եմ քո քաթանը, կեղտոտ ջուրը թափել և սավանը քեզ 

եմ ուղարկել: Դու դրա վրա ես քնում»:

ԵՍ	ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ	ՑՈՒՑԱՆՄՈՒՇ	ԵՄ

Ես երկար ժամանակ բանտում էի, երեք հնգամյակ ֆիլմ չեմ նկարահա-

նել, բայց կառավարությանը վերակառուցման ակնառու ցուցադրանմուշ ներ 

պետք եկան, և վեց տարվա ընթացքում այն ինձ չորս կապիտալիստա կան 

երկիր պարգևեց` Հոլանդիա, Մյունխեն, Փարիզ, և ահա հիմա ես Նյու Յորքում 

եմ... Կարճ ասած... «արքունիքն ինձ շոյում է...»: Ինձ մի ամբողջ 22 դոլար են 

հատկացրել: Ի՞նչ պիտի անեմ: Ամերիկայում ինձ ձրի են կերակրում... Երբ 
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ես Ռոտերդամում էի, ինձ հարցրին, թե կարո՞ղ եմ ես արդյոք ժամանակա-

կից ֆիլմեր նկարահանել:

– Իհարկե կարող եմ...

– Իսկ «Համլե՞տ»-ը:

– Կուզենայի բեմադրել...

– Հնաբանություն,- գոչեցին դահլիճից:

Այդժամ ես ասացի.

– Համլետը Գորբաչովն է, Կրեմլը` Էլսինորը...

Դադար... Հետո բոլորը գոչեցին.

– Մոդեռն: Ավանգարդ:

– Երբ Գորբաչովը դուրս կթռչի Կրեմլից՝ ճչալով` «Կա՛ռք ինձ, կա՛ռք», 

ես նրան կառաջարկեմ այդ դերը: Ես նրան կսպասեմ ԳՈՒՄ-ի շենքի մոտ: 

Ձեռքը կբռնեմ և կտանեմ նկարահանվելու իմ «Համլետ»-ում:

– Գորբաչովը` Համլետ, Ռաիսան` Օֆելյա՞,– հարցրին տեղից:

– Ո՛չ,– պատասխանեցի ես,– Ռաիսա Մաքսիմովնան այլ պիեսից է: Նա 

հրավիրված դերասանուհի է և տետրակը շփոթել է: Տեքստը կարդում է մի 

այլ պիեսից: Ընթանում է «Համլետ»-ը, իսկ նա եռանդուն կարդում է «Արքա 

Լիր»-ից:
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Ե թե մեր դա րում մար դը մեռ նե լուց ա ռաջ չի 

կանգ նեց նում իր սե փա կան հու շար ձա նը, նրա 

հի շա տակն ա վե լի եր կար չի ապ րի, քան թաղ ման 

զան գե րի ղո ղան ջը և  որբ ևայ րի կնոջ լա ցը:

	Շեքս	պիր

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԵՎ	ԷՍՍԵՆԵՐ	
ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻՆ

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ող բեր գա կան վախ ճա նից շուրջ երեք տաս նամ-

յակ է հո սել: Ինչ պես նշել ենք, նրան նվիր ված տպա գիր աշ խա տանք նե րի 

քա նա կն անց նում է հա զա րից: Դ րանց մեջ կան քնա րա կան շնչով և  բարձր 

վար պե տութ յամբ գրված բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, ո րոն ցում ցո լա նում է  Փա-

րա ջա նով ար վես տա գե տի ճշմա րիտ նկա րա գի րը:

1999 թվականին « Նաի րի» հրա տա րակ չութ յու նը Եր ևա նում լույս է ըն-

ծա յել բա նաս տեղ ծու հի  Լի լի թի79՝ « Հո գի և  մար մին» խո րա գի րը կրող բա նաս-

տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղո վա ծուն, որի մեջ զե տեղ ված է «Ն ռան գույ նը» բա-

նաս տեղ ծութ յու նը: 

79  Բա նաս տեղ ծու հի, թարգ ման չու հի և հ րա պա րա կա խոս  Մե տաք սեի դուստ րն է։
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ՆՌԱՆ	ԳՈՒՅՆԸ80

	ՍԵՐ	ԳԵՅ		ՓԱ	ՐԱ	ՋԱՆ	ՅԱ	ՆԻՆ

 Սիրտ՝

Կ յան քի ե ղին ջա ծածկ

 Մա ցա ռու տում...

Ես ճա նա չում եմ

 Քո ար յան փո թոր կուն

խրխին ջը,

Ո րի ձայ նից

 Մար դիկ գայ լե րի նման

Ոռ նում էին,

Եվ ինչ պես կա տու ներ՝

 Ման կան պես լա լիս,-

 Դու քայ լում էիր

Ձ յու նոտ լռութ յան

 Տա փաս տա նով...

 Հի մա քո ոտ նա հետ քե րով

Ես եմ քայ լում.

 Մի հարց րու՝

Դժ վա՞ր է, թե՞ հեշտ,

 Պար զա պես օգ նիր

Ձ կան ա պա կե աչ քե րում

Գտ նել նռան գույ նը,

Ու քեզ պես թռչել

 Մարդ կանց գլխա վեր ևում...

Ես բա ցում եմ

 Քո տան դու ռը,

Ան տե սա նե լի ձեռքդ

Ինձ ներս է հրա վի րում,

Ն ռան ար բեց նող գույ նը

 Թափ վում է կրծքիս,

 Ներ խու ժում իմ մեջ...

Ես ար դեն

Թռ չուն եմ՝

 Հե ռու մարդ կան ցից ու երկ րից...

80  Բանաստեղծությունը լույս է տեսել նաև ԱՄՆ-ի Լոս-Անջելես (Գ լեն դել) քա ղա-

քում  Սա րո Գ յո դակ յա նի բծախն դիր խմբագ րութ յամբ հրատարկվող « Հա մայ նա-

պատ կեր» շքե ղա շուք ամ սագ րի 2001 թվա կա նի չոր րորդ հա մա րում, որը, ինչպես 

նշել ենք, նվիր ված է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին:

Ի դեպ, բա
նաստեղ ծությունը 

33 տող ու նի, ոչ 
ա վել, ոչ պա կաս 

33 տող:   Լի լի թը 
իր այդ 33 տո

ղով, ան կախ իր 
ցան կութ յու նից, 
մեկ ան գամ ևս  

ընդ հա նուր եզ րեր 
գտավ Ք րիս տո սի և 
 Փա րա ջա նո վի ան
ցած տա տաս կոտ 
ճա նա պարհ նե րի 

միջև:
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այս ի՞նչ

նոր թխած

գա թա յի հոտ է

դան դաղ

տա րած վում

կա նաչ տա րած քում

մա՞յրս է

թեք ված թեյ նի կի վրա

ա ղոթք քլքլթում

թե՞

թեյ նիկն ինքն է

 Բուդ դա յի նման

կլոր բա ռե րով

խո սում մորս հետ

բո լոր դեպ քե րում

նավ թի

գա թա յի

մորս մատ նե րի

գու մա րե լին է

հոտն այս տա րած քի

ա հա

սևա գործ

եր կու հրեշ տակ

գրա սե ղանս

տե ղա վո րե ցին

գա զօ ջա խի մոտ

ու...

ան հե տա ցան

շարժ վող ամ պի մեջ

այս ո՞ւր եմ ըն կել

ինչ է

գա թա յի

հո՞տ ու նի մա հը

այս տեղ վեր ևում

Աստ ված

չլի նի՞

մե ռել եմ ար դեն

ու... ու զա ծիս պես

դրախ տի տե ղը՝

ըն կել

խո հա նոց

Աստ ված...

դեմք ես դու

2003 թ. Եր ևա
նում լույս է տե սել 
բանաստեղծուհի, 
հրապարակախոս 

 Սո նա  Վա նի՝ «Ես 
ա նուն չու նեմ» վեր

նագ րով բա նաս
տեղ ծութ յուն նե րի 

ժո ղո վա ծուն: Գր քի 
8182րդ  է ջե րում 
զե տեղ ված է հե

ղի նա կի « Փա րա
ջա նո վին» բա նաս

տեղ ծութ յու նը:
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Փշ րանքն ա պա կու փյու նիկ է կա պույտ,

Փշ րան քը բախտն է թիֆ լիս ցի հա յի,

 Ճախ րող ա պա կին՝ չնաշ խար հիկ գյուտ,

 Նու ռը՝ հենց ի րեն,  Սա յաթ- Նո վա յին:

 Ֆաե տոնն ան ցավ  Մես խի փո ղո ցով,

Որ դին  Հով սե փի ճամ փորդ է տխուր,

 Մեղր է ու ղար կել մայ րը քթո ցով,

 Հայ րը՝ նշխար ի սրբա զան ալ յուր:

Փշ րանքն ա պա կու ձուկ է խաչգ լուխ,

 Ձու կը լո ղում է գոր գե րի ծո վում,

Ո՞վ է նվա գում ա ռա վոտ կա նուխ,

 Ճամ փոր դը տխուր ո՞ւմ է ո րո նում:

Ի մաս տունն ի ջավ հայտ նութ յան ծա ռից,

 Պա տե րազ մի դեմ մի տիկ նիկ ճչա՜ց,

Ա քա ղաղ-ար քան կան չեց իր թա ռից,

 Չա րը վեր ևից գա հա վի ժեց ցած:

 Ֆաե տոնն ան ցավ  Մես խի փո ղո ցով,

Փշ րանքն ա պա կու սիրտ է փշրված,

Իր նախ նի նե րի ծաղ կած հետ քե րով

Որ դին  Հով սե փի  Գեթ սե ման գնաց:

ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

 Սու զում ներ ա ռաջ ես ձուկ էի թևա վոր,

Եվ վար դա թեր թեր էին թե փուկ ներն իմ որ դուն,

Ա ղի հանք է հի մա օվ կիա նոսն իմ անց յալ,

Եվ մա տա ղա ցու գառ նե րի լե զու ներն են

 Կեն վոր նե րը հո գուս...

 Հու զում ներ ա ռաջ ես փո թո րիկ էի կա վի,

Եվ ծակ փոր կա րաս ներ էին օ րերս զնգուն,

 Կի սա պեղ ված տա րածք եմ ես

 Վաղ բրոն զե դա րի,

Եվ կա րա սի մի փշրված կտոր է

 Սիրտն իմ պոե տա կան...

Փ լու զում ներ ա ռաջ ես աշ տա րակ էի կան գուն,

Եվ խրխինջ ներ էին լու սա բաց ներս կայ տառ,

Ավ տո կան գառ է հի մա թի կունքն իմ թե փու կե,

Եվ բե ռով այդ բար ձուն

Ես օվ կիա նոս եմ փնտրում...

2004 թվա կա նին 
Եր ևա նում լույս 

է տե սել բանաս
տեղծ, լրագրող, 

սցենարիստ  Հո վիկ 
 Հո վե յա նի « Բա

նաս տեղ ծութ յուն
ներ» ժո ղո վա ծուն: 
Գր քի 190րդ  է ջում 
զե տեղ ված է  Սեր

գեյ  Փա րա ջա նո վին 
նվիր ված ինք նա
տիպ մի բա նաս

տեղ ծութ յու ն:

2006ին դարձ յալ 
Եր ևա նում լույս է 
տե սել  Հովիկ  Հո

վե յա նի « Կես գի շե
րա յին լիբ րե տո» 
բա նաս տեղ ծութ

յուն նե րի ժո ղո վա
ծուն: Այս տեղ ևս 

 հե ղի նա կը  Փա րա
ջա նո վին նվիր ված 

բա նաս տեղ ծութ
յուն ու նի:
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Երկ նա յին աստ ղի պես

 Ցո լա ցիր ար վես տում,

 Սիրտդ բոց էր հրկեզ,

Թ ռիչքդ՝ ի մաս տուն:

 Դու ե զա կի ան հատ,

Ն ռան պես ճաք տվիր,

Երկ նե ցիր ա դա մանդ,

 Մար գա րիտ ներ ըն տիր:

 Կո րած նախ նի նե րի 

Ստ վեր նե րը գտար,

Ինքդ բեր դի գե րի, 

 Բերդ դար ձար լե գեն դար:

Ուր մատ ներդ դի պան, 

Հ րաշք ներ գոր ծե ցին, 

 Քեզ Աստ ծու դես պան

Ու կա խարդ օ ծե ցին:

Երբ կեն դա նի էիր,

 Քո ստվե րից ան գամ

Ո մանք փախ չում էին՝

Ինչ պես օ տա րա կան:

Երբ հե ռա ցար կյան քից,

Ո մանք ստվե րի պես

 Կախ վե ցին քո փառ քից՝

 Ճան ճի պես ա նե րես:

 Միշտ սպա սում է քեզ

 Քուռ կիկ  Ջա լա լին քաջ,

Որ հեծ նես  Դավ թի պես 

Ու սլա նաս ա ռաջ:

 Չեմ հան դի պել ես քեզ,

Ափ սո՜ս, հա զա՜ր ափ սոս,

Ինձ հա մար տե սիլք ես.

 Հե քիա թա յին հե րոս:

 Դու բա րութ յուն ա նա չար,

Հ պարտ եմ քե զա նով,

 Դու ա նա վարտ հան ճար,

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նով:

 Բա նաս տեղծ և 
 թարգ մա նիչ  Սու րեն 

 Մու րադ յա նի՝ «Աշ
նա նա յին զան գեր» 

խո րա գի րը կրող 
բա նաս տեղ ծութ

յուն նե րի ժո ղո
վա ծո ւում (էջ 271) 

տեղ է գտել Սեր գեյ 
 Փա րա ջա նո վին 

նվիր ված բա նաս
տեղ ծութ յուն:
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ԹՌՉՈՂ	ՁԻԵՐ

Դե պի եր կինք փախ չող

ձիե րի հո գի նե րը

 Փա րա ջա նո վի,

կար միր լույ սի մեջ թռիչ քը նրանց

դե պի սահ մա նը մի ու րիշ

տիե զեր քի, որ նրա աչ քե րից

դուրս է նա յում չա փա զանց

պարզ ու ի րա կան:

« Լույ սը ճիշտ պա հիր,-

գո ռում է բարձ րա ձայն,-

պատ կե րը մթնում է»:

Իսկ կե սօրն անն կատ

հո սում է, թափ վում

հան ճա րի սպի տակ

մո րու քին:

ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻՆ

 Փի րու զե մի ջանցք, դռնե րի ճռինչ,

Ար քա՛ն, հրե՛ շը, թա գու հի՛ն, ճո՛ր տը...

Եվ մատ ներն ա հա մեռ նող հան ճա րի

Ոս կե ոս տայ նից փոր ձում են կառ չել:

 Հե տո ծաղ րա ծուն այն միաչ քա նի

 Ծա մածռ վում է սրին գը շուր թին:

Եվ հա վեր ժա կան ինչ-որ նինջ, քնի՛ր,

Ան դին նույն խա՛ղն է, խաբ կա՛ն քը հուռ թի...

Կ յա՛նք՝ խեղ ված թռչուն, խա թար ված օ րեր.

Եվ այ նու հան դերձ  Գոր ծը ար ված է:

Հ րեշ տա կի ափ, ա փի մեջ՝ ցո րեն.

Եվ, սի՛րտ, ըն դու նիր վեր ջին հար վա ծը:

2006 թվա կա
նին Երևա նում 

լույս է տե սել 
բանասիրության 
դոկտոր, բա նաս

տեղծ Հեն րիկ 
Է դո յա նի՝ « Փո ղո ցի 

բա ժան վող մա
սում» վեր նագ րով 
բա նաս տեղ ծութ

յուն նե րի ժո ղո վա
ծուն: Գր քի 69րդ  

է ջում զե տեղ ված է 
հե ղի նա կի «Թռ չող 

ձիե րը» բա նաս
տեղ ծութ յու նը:

 Բա նաս տեղծ Ար
տա շես  Ղա զար

յա նն ունի  Փա րա
ջա նո վին նվիր ված 

բա նաս տեղ ծութ
յուն (« Հա մայ նա

պատ կեր» ամ սա
գիր, 2008, 6, էջ 25) 

և էս սե (« Հա յացք 
Եր ևա նից», 2009, 

փետր վար):
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Կր կին  Փա րա ջա նով:  Փա րա ջա նով, այ սինքն՝ հա վեր ժա կան գի շեր նե րի 

մեջ ան թեղ ված, ա նակն կալ տվայ տող լույս:  Մա քա ռու մով ու լա վա տե սութ-

յամբ պսակ ված մար տի րո սութ յուն:  Ծաղ կող-գրչի ա ռաս պե լո րեն ա ռողջ, բե-

ղուն բնազդ:  Հե թա նոսո րեն ա նըն տել գութ:  Գադտ նա տե սի հե ռա հար աչք և  

աս պե տի շռայ լող ձեռք: Նռ նե նու կարկ տա հար ված և  վե րընձ յուղ ված ճյուղ...

 Թիֆ լիս յան փոք րիկ, ար ևոտ բակ և սև, խո շոր աչ քե րը աշ խար հին խա-

չած մի մանչ:  Վեր ջա լույ սի ֆո նին հրե ղեն-կապ տա բաշ ձիե րի ե րա մակ, 

ա հեղ անկ ման պա հին կա խարդ ված-քա րա ցած ջրվեժ ներ, և  ա նափ հուզ-

մուն քից ման չու կի շուն չը կտրվում է:  Խայ տե րանգ ծփում են Ան հայ տի վա-

րա գույր նե րը: Ի սկզբա նե  Լույսն էր:  Հե տո տի րա կան ձայ նը հոր դո րում էր՝ 

քայլ ա րա՛:  Լույ սին խառն վեց գույ նը:  Գույ նի մեջ տար րա լուծ վեց ձայ նը: Իսկ 

ձայ նը ըն դա մե նը խոս տում չէր: Ան գո յութ յան ա կունք նե րում ծլար ձա կում էր 

այն, ին չը տա րի ներ անց աշ խար հը պի տի կո չեր փարա ջա նով յան:  Նա ե կել 

էր իր  Պարտ քը կա տա րե լու և  պի տի սպա սեր իր ժա մին: Այդ ե րա նե լի, ըղ-

ձա լի պա հը կար ծես թե չե կավ: Ու թե ե կավ էլ, տեղ հա սավ պա տու հաս ված, 

բռնութ յան, ե րես պաշ տութ յան, քսութ յան նե տե րով խո ցոտ ված, ար նա քամ 

թռչնի պես:  Ձայ նը հա վաք վում էր, որ տի տա նա կան ճի գով փո խարկ վեր ճի-

չի:  Մինչ դեռ պե տա կա նո րեն ա մեն ինչ ար վեց, որ ա րար վե լի քը չա րար վեր: 

Ժա մա նա կի տե րե րը, մի ջոց նե րի մեջ խտրութ յուն չդնե լով, դուրս էին ե կել 

 Մե ծի դեմ:  Լույ սը ջղաձգ վում էր, շնչաս պառ վում, ինչ պես Ա պո լոն տա ճա-

րի քուր մը վի շապ նե րի քնջու թում:  Փա րա ջա նո վը գի տեր, որ անհ նար է միա-

ժա մա նակ հար մար վել և  ար դա րա ցի լի նել:  Փա րա ջա նո վը նա խազ գում էր 

նաև, թե ճա նա պարհն ի րեն դե պի ուր է տա նե լու, թե այդ ճա նա պար հին ի րեն 

հան դի պող նե րը ինչ կեր պա րանք, ինչ քիմք ու ճա շակ են ու նե նա լու, և ս տոիկ-

յան համ բե րա տա րութ յամբ նա խա պատ րաստ վում էր:  Միակ ա նա ռար կե լին 

Մ ղումն էր, ար մատ նե րի եռ քը։ Ա րա րո ղը ուն կե րը լա րել էր խլա նա լու աս-

տի ճան:  Կան չում էին բա զում կող մե րից, բայց մեկ շրթուն քով: Եվ կան չո ղը 

 Լույսն էր: «Մի՞ թե լույ սից զատ ու րիշ բան էլ գո յութ յուն ու նի»,- կա սեր ֆրան-

սիա ցի բա նաս տեղ ծը:

 Մար դու կեր պա րան քով ստեղ ծու մի ո գին փար վել էր հա վեր ժութ յան 

սերմե րին, և  ար յան հի շո ղութ յան խա վոտ դի պակ նե րին ուր վան կար վում էին 

ա պա գա ֆիլ մե րի պեր ճա շուք կադ րե րը:

 Թիֆ լի սը գույ նի խաղ էր, ձևի խրախ ճանք:  Հալ ըն կած արև էր և մր գաշ-

խար հի գույ ներն ու բույ րե րը ներծ ծած անձրև:  Նա ղա րա յի կտկտոց նե րով 

շուր ջառ ված ար ևա գալ և  նեղսր տած մա միկ նե րի ա ղոթք-մրմուն ջով պսակ-

ված արև մուտք: Հրճ վանք էր ու ողբ: Ար յան խեն թութ յուն էր և  ար մատ նե րի 

խտիտ: Ի րիկ վա ժա մեր գութ յուն էր և  մա տա ղի ա րա րո ղութ յուն: Ք ռի ափն 

ի վեր ար ծա թե թե փուկ ներ թա փող ձուկ և  դար դի ման դու դու կի լաց:  Շո գից 

թե ներ քին կրակ նե րից կաս -կար միր կտրած աղջ կեր քի փսփսոց և  ծե րա նա-

լուց հա մա ռո րեն հրա ժար վող տա տի՝ աղջ կա կա նի խփող քելք:  Կի րակ նօր-

յա շու կա յում ի րաց վող ա սե կոսե-զրույց և  ի րո ղութ յան ցնցո տի ներ հա գած 

տխուր ա ռաս պել:  Հար սա նիք էր ու մնջա խաղ: Ն կար չութ յուն էր ու կի նո:  Կի-
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նո՛: Մ տեր մութ յան չափ բաց, մտեր միկ, առտ նին և հ րաշ քի պես ար տա ռոց: Եվ 

վեր ջա պես,  Թիֆ լի սը շար ժում էր՝ դա դար չակն կա լող շար ժում:  Շար ժում դե-

պի ի րա կա նութ յան,  ժա մա նա կի խոր քե րը, բնա վո րութ յուն նե րի ներ քին, թա-

քուն ծալ քե րը...

 Թիֆ լի սը պա տա նութ յուն էր, անց յալ: Ետ ևում էին մնա ցել մոս կով յան ու-

սում նա ռութ յան տքնան քով հա գե ցած տա րի նե րը, և  Վար պետն իր ներ կա յով 

հայտն վում էր կիև յան կի նոար տադ րութ յան հոր ձա նու տում: « Մո ռաց ված 

նախ նի նե ր»-ը, մեծ ռե ֆոր մա տո րի ե րա խայ րի քը չլի նե լով (մինչ այդ  Փա-

րա ջա նո վը նկա րա հա նել էր յոթ ֆիլմ), ի րա կա նում ա սե լի քի թար մութ յամբ 

և ն յու թի մեկ նա բան ման սրութ յամբ հենց այդ պես էլ ըն կալ վում է: Այդ պես 

եղ ջե րա փո ղի պռունկ նե րից նա վա սարդ յան հան դի սութ յամբ հա րութ յան, վե-

րա դար ձի մե ղե դին է ծոր ծո րում: Այդ պես բրու տի ձեռ քում ձև, կեր պա րանք է 

առ նում ան շունչ կա վը, տի րոջ ա րա րյալ ա ջի տակ՝ կեն դա նա նում, փթթում 

գո սա ցած-չո րա ցած բնութ յու նը: Այդ պես ան մեր ձա նա լի ե զերք նե րում տի-

րա կան անշ տա պութ յամբ խմբվում, մե նախո սում են սուրբ նա հա տա կաց 

ո գի նե րը: Եվ դի ցա պատ մա կան համ րութ յան շղարշ-մե գը ետ հրե լով՝ ճեր-

մակ-նրբե նա գույն թուղթն է ի ցույց դնում  Գո յութ յան ա ռեղծ վա ծի հա կա ռակ 

ե րե սը:  Փա րա ջա նո վը փակ տա րա ծութ յան մեջ հայ տա ծում է ժա մա նակ նե-

րի ան քակ տե լի կա պը, ի բաց վա նում ան հա տին կաշ կան դող ներ քին, ար-

տա քին պայ մա նա կա նութ յուն նե րը: Թ վում է՝ վաղն ջա կան դեմ քե րը, եր ևույթ-

նե րը մի պահ դուրս են լո ղում ան հայ տից և,  քիպ լինգ յան թա փա ռող կատ վի 

պես հա յաց քի մի շող, ժպի տի մի ծվեն թող նե լով, կրկին ա նէա նում, տար րա-

լուծ վում են ան հու նում:  Փա րա ջա նով յան «Ստ վեր նե ր»-ը հու շում են. ո՞վ գի-

տե, գու ցե  Փա րա ջա նո վին և  Զեն ճգ նա վոր նե րին առն չակ ցող ինչ-որ թա քուն, 

ցայժմ չբա ցա հայտ ված թե լեր կան:  Փաստն այն է, որ « Մո ռաց ված նախ նի-

նե րի ստվեր նե ր»-ում առ կա է  Զեն նկա րիչ նե րի պատ մելաձ ևի ա հագ նա ցող 

ցո լան քը: Ն կա րիչ ներ, ո րոնք կոչ էին ա նում ներ սուզ վել սե փա կան Ես-ի խոր-

խո րատ նե րում, պե ղել նե րաշ խար հի թա քուն, մո ռաց ված շեր տե րը, գտնել 

դե պի բնա կան վե հա կե ցութ յան տա ճար տա նող ու ղի նե րը:  Բայց...

 Փա րա ջա նո վը  Փա րա ջա նով չէր լի նի, ե թե, անց յա լի ա վանդ նե րը ո գե կո-

չե լով, չա ռաջ նորդ վեր գե ղար վես տա կան պատ կե րի կա ռուց ման սե փա կան 

օ րենք նե րով: Այս տեղ է, որ  Հայտ նա տե սութ յան սրա հը լքում են մնաց յա լը, 

և  Վար պե տի երկ խո սութ յան հաս ցեա տե րը դառ նում են հայ ման րան կա-

րը,  Ռոս լի նը,  Հով նա թան յաննե րը,  Սու րեն յան ցը,  Կո ջո յա նը,  Սար յա նը,  նաև 

«հան կար ծա կի հե թա նո սա ցած»  Վա րու ժանն ու  Սիա ման թոն: Ե թե նա խորդ-

նե րի հետ կապն ա նուղ ղա կի էր, ա պա վեր ջին նե րիս դեպ քում անվ րեպ գոր-

ծում էր ար յան հի շո ղութ յան սնու ցող զար կե րա կը.

« Սա կայն բի բերս ծա րավ գույն ու մարմ նո գե ղաճև՝

 Մար գա րեի մ ’ա ղո թող բի բե րուն պես տես լա ցած՝

Ան հու նո րեն սու զեր են հոր ձան քին մեջ ճախ րաս լաց

Այն թխաչ վի աղջ կան,  Չեր քե զուհ վույն համ պա րե,

Որ իմ առջև կը պա րե, միշտ կը պա րե՜, կը պա րե՜...»
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 Փա րա ջա նո վի յու րա քանչ յուր կադ րը ժա մա նա կի, տա րա ծութ յան մեջ 

դիտ վում է իբրև գո յա բա նա կան ա ռեղծ վա ծին մերձե նա լու վսե մա գույն 

ակնթարթ: Ա րա րող միտքն այս տեղ վճռել էր կա տա րե լութ յան հաս նել թռիչ-

քի պա հին:  Վար պե տը ձեռք էր մեկ նել գու ցու լա կան լե գեն դին և  փոր ձեց 

վե րա պատ մել այն:  Սա տա րո ղը ար տա կարգ օժտ վա ծութ յունն էր, մի ջո ցը՝ 

ժա մա նակա կից կի նե մա տոգ րա ֆի լե զուն, և  ներ կա յի հա տույ թում մարմ նա-

վոր վում էր ո գե ղեն անհ նա րի նը: Հ րաշ քի կա մոք ո գե կոչ վել էր անց յալ կո-

րուս յա լը, և  ներ կան լցվել էր վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րի այ լաշ խար հա յին 

տի պաժ-գո յութ յուն նե րով: Ա զա տութ յան, եր ևա կա յութ յան տի րույթ նե րում 

նույ նա նում էին դեմք ու դի մակ, ի րո ղութ յուն ու տե սիլք:  Կոց յու բինսկու հե-

ղի նա կած գու ցու լա կան լե գեն դը իր բա րի ու չար ո գի նե րով, ան տա ռա հար-

սներով, ծննդյան ու նոր տար վա ծե սե րով ընդ լայ նում է իր տա րածք նե րը, 

թիզ առ թիզ նվա ճում... էկ րա նը: Չ կային ճա կա տա գիր և  պա տա հա կա նութ-

յուն:  Հա մե նայն  դեպս, հո վիվն ան հա ղորդ է այդ ա մե նին, զի կե նաց ժա մա-

նա կը ել ևէ ջում էր, ինչ պես ե րա զում:  Հո վիվն այն քան ա մուր էր խարսխ ված 

իր ժա մա նա կին, որ դա ոչ թե զար մաց նում է, այլ սոսկ ա ռինք նում:  Հո վիվն 

իր գո յը հա վաս տե լիս ա պա վի նում էր ա վե լի շատ բնազ դին, քան բա նա կա-

նութ յա նը, ո րը մի այլ չափ ման մեջ հենց ին քը բա նա կա նութ յունն է:  Հով վի 

և ն րա շրջա պա տի հա մար գա լիք քա ղա քակր թութ յուննե րի բա րո յա կան կո-

դեք սը կա րող էր ըն կալ վել իբրև ցուցք, զա վեշտ:  Սե րը պսա կա զերծ ված էր և 

 խա ղարկ վում էր ա ռանց ծեք ծե քուն ա ծանց յալ նե րի:

 Փա րա ջա նո վը փոր ձում է փրկել դի մազրկ վող մար դուն և նա տու րա լիս-

տո րեն ու նայն ու վա նող մարմ նա կա նին հա կադ րում է ան կորն չե լի-ո գե ղե նը: 

 Վախ ճանն այս տեղ ոչ թե վերջն է, այլ ակն թար թա յին ան ցու մը մի ձևից մեկ 

այ լի: Ընդ հատ վա ծը տե ղա փոխ վում է շա րու նա կա կան ռիթ մի մեջ:  Գու ցուլ-

նե րը մե նա մար տում են: Ի րա րանց ման մեջ շո ղար ձա կում է կա ցի նը, էկ րա-

նը ո ղող վում է շա ռա գույ նով, և Ի վա նի սպան ված հոր մա րող տե սա դաշ տում 

վար գում են հրե ղեն նժույգ նե րը (ֆիլ մը Արև մուտ քում ցու ցադր վել է հենց 

«Հ րե ղեն նժույգ ներ» վեր տա ռութ յամբ):

 Հե թա նո սո րեն ա նա ղարտ, ան կաշ կանդ եր ևա կա յութ յան մեջ  Փա րա-

ջա նովը բնա կեց նում է փրկվող, ա զա տագր ված մար դուն: Իսկ փրկութ յու նը 

մահ վան ու կոր ծա նու մի հետ ան վե րա պահորեն չհաշտ վելն է: Իր «Ստ վեր-

նե րով»  Փա րա ջա նո վը հաս տա տում է մեծ ա մե րի կա ցու այն ճշմար տութ յու-

նը, թե մար դուն հնա րա վոր է ոչն չաց նել, բայց սպա նել՝ եր բեք:

Ո տից գլուխ քրիս տոն յա  Փա րա ջա նո վը, ո գե կո չե լով վաղն ջա կա նի հե-

թա նո սա կա նը, փա ռա բա նա կան հիմն է հնչեց նում առ հե թա նո սա կա նի այն 

գո յա բա նա կան շեր տե րը, որ տեղ մար դը վայ րի գա զա նի պես բնութ յան և՛ 

տերն էր, և՛ ծառան, երբ նրա մե տա ղա լա րի պես ձիգ էութ յու նը պա ռակտ-

ված-ծռմռված չէր պայ մա նա կա նութ յան ու նե լի նե րով:  Գու ցուլնե րի ներ փակ 

խոր հուրդն ու խորհր դատ վութ յու նը  Փա րա ջա նո վը գե ղար վես տա կան պայթ-

յու նի մի ջո ցով դուրս բե րեց հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թութ յան ու ղե ծիր, 

բո լո րո վին այլ դի տանկ յու նից մեկ նեց հե թա նո սա կան ա զա տութ յան մի ֆը:

 Կար պատ յան բլրա պատ լեռ նե րի, չնաշ խար հիկ ծե սե րի և  ա վան դույթ նե-
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րի շուրջ պա րում գրկա խառն վե ցին այն քան տար բեր երկր ներ և  ժո ղո վուրդ-

ներ, կե ցութ յուն ներ և  փոխ հա րա բե րութ յուն ներ:

Այս քա նը ֆիլ մի ա սե լի քի՝ «ին չ»-ի մա սին:  Կա րե լի է վստա հո րեն ա սել, որ 

ֆիլ մի մյուս կող մը՝ «ինչ պե ս»-ը, քնից ու հանգս տից զրկեց այն ժա մա նակ-

վա բա զում վայ- կի նո գետ նե րի:  Մինչ դեռ կի նե մա տոգ րա ֆիստ նե րի մի հոծ 

խմբի հա մար այն կինո լեզ վի բա ցա հայ տում նե րի շտե մա րան դար ձավ: Այն, 

որ  Փա րա ջա նո վի կի նոմ տա ծո ղութ յան ո ճաձ ևը ա ռաս պե լո րեն ար գա սա բեր 

ե ղավ, կա րե լի է բա զում օ րի նակ ներ բե րել, բայց վճռո րոշն այն է, որ ժա մա-

նա կի հա մա տա րած անպտ ղութ յան պայ ման նե րում ծիլ էր տվել  Բա ցար ձակ 

ա րա րու մի մար գար տա ծա ղի կը: Ս տեղ ծա նու մի բերկ րան քի հույ սը տի տա-

նա կան ճի գով բարձ րաց նում է ինքն ի րեն:  Հույ սին խառն վում է  Գույ նը, և 

 կա տար վում է  Լույ սի յու րօ րի նակ խտա ցում:

 Նա ե կել էր ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծե լու ժա մա նա կը (ի հար կե երկ-

րա յին), և  ա մե նաչն չին հա պա ղումն իսկ կա րող էր կոր ծա նա րար դառ նալ: 

Այ լընտ րան քը բա ցառ ված էր, և  նա ի րեն պարզ ված լե ղին ըմ պե լու էր ցմրուր: 

Ըմ պեց, որ պես զի  Գող գո թան թի կուն քում թող նե լուց հե տո նվա ճա ծի հպար-

տութ յամբ հա վաս տեր. «Այն, ինչ տրված էր ինձ իբրև  Տե սիլք, կյան քի կո չե-

ցի: Ա մեն ինչ կա յա ցած է»:

Արև մուտ քի կի նո գետ նե րը ափ ի բե րան քրքրում էին « Մո ռաց ված նախ-

նի նե րի ստվեր նե րը» ֆիլ մի յու րա քանչ յուր կադ րը: Աշ խար հը գտել էր  Փա-

րա ջա նո վին և գ նա հա տում էր:  Տի րա կան ձայ նը կրկին հոր դո րում էր՝ քայլ 

ա րա՛:  Հա սել էր հա ջորդ քայ լը ա նե լու աս տե ղա յին պա հը: Եվ «մի գի շե րում» 

հան րահռ չակ դար ձած  Փա րա ջա նո վը, Հա յաս տա նից ստա նա լով ֆիլմ նկա-

րա հա նե լու հրա վեր, պա տաս խան հե ռագ րում հայտ նում է. «Եր ջա նիկ եմ, որ 

 Հա յաս տանն ինձ վստա հում է կապ վել  Սա յաթ-Նո վա յի թե մա յին: Ան հա պաղ 

գա լիս եմ»:

Շ տա պում էր  Վար պե տը: Ոչ միայն շ տա պում էր նոր ֆիլմ նկա րա հա նե-

լու, այլև խան դա վառ ված մղվում էր դե պի ա կունքն ու ար մատ նե րը: Շ տա-

պում էր՝ զգա լով ժա մա նա կի նյար դայ նաց նող սղութ յու նը: Ա յո՛, խորհր դա-

յին մա կար տիզ մը կրնկա կոխ հետ ևում էր նրան: Վխ տում էին չա րի գոր ծա-

կալ նե րը, և  Փա րա ջա նո վը ստիպ ված էր փրկութ յուն փնտրել ա նընդ մեջ ու 

անվրեպ ա րա րե լու է գի դա յի ներ քո:

Ին չի՞ց սկսվեց  Փա րա ջա նո վը:  Հայ կա կան ման րան կար և  ար ևել յան 

կեն սա փի լի սո փա յութ յուն:  Շար ժու մը նպա տակ էր նա խան շում, նպա տա-

կը՝ շար ժում: Ա յո՛,  Փա րա ջա նո վը խախ տեց կի նո պա տու մի հան րա ճա նաչ 

կա նոն նե րը և  շարժ վեց զու գոր դա յին-խորհր դան շա կան հո գե վերլու ծութ յան 

ճա նա պար հով: «Ստ վեր նե ր»-ում ձեռք բեր վա ծը դի տարկ վեց մեկ այլ հե-

ռանկա րում:  Տեն դա գին փնտրվում էր այն, ին չը  Նի կել Գր յունշ տեյ նը հա-

մա րում է «հ նա րա վո րի ար վեստ»: Որ դան կար մի րից սեր ված էքսպ րե սիվ 

շա ռա գույ նը (ո րը ֆիլ մի գլխա վոր կեր պար նե րից է) ման րան կար չա կան 

կա ռու ցի կութ յան մեջ խորհր դա նիշ-պատ կերն օ ծում է նա խաս տեղծ ար-

տա հայտ չա կա նութ յան բա ցա ռիկ փայ լով:  Մարդ կա յին սրտի ավ շահ յու թից 

ա րար վում էր այն նա խան յու թը, ո րը տիե զե րա կան քաո սը ներ դաշ նա կե լու 
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փոր ձի հիմ քում էր զե տեղ ված: Աս պա րեզ էին նետ վել նաև մնջա խա ղա յին 

ար վես տի ա մե նաճկուն տար րերն ան գամ:  Խա ղարկ վող աստ վա ծաշնչյան 

պատ կեր նե րին (ինչ պես հայ կա կան ման րան կա րում) ներհ յուս վում են հե-

թա նո սա կան մո տիվ նե րը: Փթ թում է զար թոն քի մե ղե դին: Ապ րե լու կամ քին 

հա կադր վում է մեղ քի խար դա վան քը: Եվ ա հա՛ աշ խար հից մե կու սա ցած 

բա նաս տեղ ծը կանգ նած է մահ վան հան դի ման:  Բա նաս տեղ ծի հե ռա ցու մը 

գե տի այն ա փը անց նե լու պես է:  Մա հը կանգ է առ նում, իսկ պոե զիան շա-

րու նակ վում է:  Մահ ոչ թե չկա, այլ չա փից դուրս սուղ են նրա սահ ման նե րը: 

Հ րեշ տակ նե րը տե ղա փո խում են բա նաս տեղ ծի թա փուր քնա րը դե պի ո՞ւր... 

դե պի մի նոր ե զերք, մի նոր Ս կիզբ:

 Ձեռ քի անվ րեպ շար ժում, պա րե գո տի ծալք ու թրթիռ, երկ րա չա փա կան 

մա քուր ու պլաս տիկ ձևեր, և  Հայտ նա տե սութ յան խո րա նում կրկին եր ևակ-

վում է  Մար դը:  Մար դու նե րաշ խար հի պատ կե րու մը ա ռա ջին ին տեն ցիա յում:

 Պատ կեր նե րի ստա տիկ վի ճակ նե րի հա մադր ման, ֆիլ մում գույ նի վիր-

տո ւոզ օգ տա գործ ման ա կունք նե րի մոտ կանգ նած  Մա մուլ յա նի, Էյ զենշ տեյ-

նի, Ան տո նիո նիի ձեռք բե րա ծին  Փա րա ջա նո վը հա վե լեց իր սրտաձև նռան 

գույ նը:

 Փա րա ջա նո վը քայ լում էր  Գե ղե ցի կի նա խա տի պի հայ տած ման ճա նա-

պար հով...

 Նու ռը գնա լով փոխ վում, փոք րա նում, ա ղո տա նում, դառ նում էր աննշ-

մար մի կետ, կրկին շի կա նում, ըն դար ձակ վում, պե ծին տա լիս:  Վար պե տը 

գի տեր, որ  Նու ռը աշ խար հում (դի ցուք՝ հա կա տա րա ծութ յան մեջ) միայ նակ 

չի կա րող գո յութ յուն ու նե նալ, որ նռան կող քին ա նընդ մեջ գո յա վոր վում ու 

չքա նում, չքա նում ու գո յա վոր վում է  Ցե ցը:  Վար պե տը գի տեր, որ (հերն ա նի-

ծած), թե կուզ ինք նա խա բեութ յան գնով, հնա րա վոր է շրջան ցել  Նու ռը, բայց 

բա ցա ռել  Ցե ցը, անհ նար է:  Մի կերպ, մի ձև  էր մնում միայն  Ցե ցին դի մագ-

րա վե լու:  Ցու ցադ րել այն՝ ի ցույց հա նե լով նաև կեն սու նակ-ան կոր չե լին: Եվ 

 Նու ռը կեղևն էր փո խում...

 Տեր յանն ա սում էր. «Ա հով, ա հա, կան չում եմ քեզ,  Ցո լա՜ ցնորք  Նաի րի, 

-  Մի՞ թե վեր ջին պոետն եմ ես,  Վեր ջին եր գիչն իմ երկ րի»:  Չա րեն ցը տագ նա-

պած էր. « Գու ցե սո՞ւտ է  Նաի րին, Նաի րին-չկա... գու ցե հուշ է միայն, ֆիկ-

ցիա, միֆ: Ու ղե ղա յին մոր մոք, սրտի հի վան դութ յուն...»:  Սա րո յա նը տա րա-

կու սե լով հարց նում էր. «...այս ի՞նչ է պա տա հել հա յե րիս:  Թե՞ դա ա ռաս պել 

էր ու ցնորք, և  Հա յերն ա մեն ևին էլ հա յեր չեն, և ն րան ցից յու րա քանչ յու րը 

ա վարտ վում է զուտ ինքն ի րե նով»:

Աշ խար հում մի հայ էր ծնվել՝  Սար գիս  Փա րա ջան յան ա նուն-ազ գա նու-

նով, և, կ յանք հոր ջորջ յալ  Չար չա րա նաց շա բաթն ընդ մի ջար կե լով ո գու փա-

ռա հեղ ֆիես տա նե րով, կա րող էր այ նու հան դերձ «ա վարտ վել զուտ ինքն 

ի րե նով»:  Նա ապ շեց նե լու աս տի ճան ի րա տես էր, բայց նրան միշտ էլ ըն դա-

ռաջ էր  ել նում ա կունք նե րից հե ռար ձակ վող  Տե սիլ քը:

 Կեղ ծիքն ու բռնութ յու նը հա վաս տի էին աչք կու րաց նե լու աս տի ճան, բայց 

ա նա ռար կե լի էր նաև փոխ զիջ ման չգնա ցող ար վես տա գե տի, այս դեպ քում՝ 

ստույգ  Վեր ծա նո ղի կամ քը: Եվ հենց այդ կամքն էլ, դուրս պրծնե լով զիգ զագ-
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վող դա վադ րութ յուն նե րի շղթա յից, եր ևա կա յութ յան ան կոխ տա րածք նե րում 

փոր ձար կում էր ԴԱՐԴԸ՝  հաս կա ցութ յուն, որ չես թարգ մա նի աշ խար հի և  ոչ 

մի լեզ վով:

« Կեն սագ րութ յո՞ւն... Ես այն քան էլ լավ չեմ հի շում իմ կեն սագ րութ յու նը: 

Ի՞նչ է իմ կեն սագ րութ յու նը:  Դա՛րդ:  Սա՛ է նրա հա վեր ժա կան ձևը»:

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը ծնվել ու մե ծա ցել էր ոչ հայ կա կան մի ջա վայ րում, 

բայց ար յան կան չը զո րեղ է ու ա նա ռար կե լի:  Փա րա ջա նով- Փա րա ջան յա նը 

թռիչ քի պա հին չէր կա րող տրվել ինք նազն նու մի ա ռանձ նաշ նորհ նե րին:  Դա 

պի տի կա տար վեր հե տո, շատ հե տո. « Տա րի նե րի ըն թաց քում ես ա վե լի ու 

ա վե լի մեծ քնքշանք եմ տա ծում դե պի իմ հայ րե նի քը, որտեղ ես, դժբախ տա-

բար, դեռ չեմ ապ րում:  Հա յաս տանն ինձ հա մար ար վեստ ու պատ մութ յուն է: 

Իմ ըն կեր ներն են, իմ ու րա խութ յուն նե րը և  մեր կո րուստ նե րը...»:

«Իմ ու րա խութ յուն նե րը և  մեր կո րուստ նե րը...»: Ին չեր չի ա նում ար յան 

հան գույ ցը, և  գու ցե մեր ժո ղովր դի անթ վա կիր կո րուստ նե րով են պայ մա-

նա վոր ված  Փա րա ջա նով ար վես տա գե տի Գ տա ծոն ու Գ յու տը: Աշ խար հը 

գի տեր  Փա րա ջա նո վին և հ նա րա վո րի սահ ման նե րում փոր ձում էր սի րա շա-

հել: Իսկ որ տե՞ղ էր  Սար գիս  Փա րա ջան յա նը: Այ սօր ար դեն հաս տա տա պես 

կա րե լի է ա սել, որ « Փա րա ջա նո վը» դի մակն էր, « Փա րա ջան յա նը»՝ դեմ քը: 

« Սեր գե յը» կեղևն էր, ար տա քին փայլն ու պեր ճան քը, « Սար գի սը»՝ մի ջու կը՝ 

ներ սը նաիր յան ար ևով փե ռեկ ված ու կա յու նա ցած:

 «Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դիա յի մոն տաժ ման սեն յակ նե րում մնաց  Փա րա-

ջա նո վի վեր ջին՝ « Խոս տո վա նանք» ֆիլ մի մի քա նի հար յուր մետր նկա րա-

հան ված նյու թը: Իսկ հար ցազ րույց նե րում  Փա րա ջա նո վը հա վաս տում է. «Ես 

պետք է ջա նամ վերս տեղ ծել ման կութ յունս ու պա տա նե կութ յունս...

... Պետք է տես նել իմ տու նը:  Դա զար մա նա լի տուն է:  Պետք է տես նել իմ 

մո րը:  Նա ար տիս տիկ է... « Խոս տո վա նան ք»-ը իմ վե րածն ման ի մաստն է»:

Ան կաս կա՛ծ հու զիչ ու հե տաքր քիր է մոն տաժ ման սեն յա կում մնա ցած 

նյութ-մա սուն քը, բայց չէ՞ որ իբրև խոս տո վա նանք է հնչում  Փա րա ջա նո վի 

ողջ կի նոս տեղ ծա գոր ծութ յու նը, և  այդ ա մե նը (այս դեպ քում ա ռանց չա կերտ-

նե րի)՝  «Մո ռաց ված նախ նի նե ր»-ից մինչև  «Սու րա մի ամ րոց», ֆիքս վում է 

իբրև մեծ ար վես տա գե տի վե րածն ման փաստ:  Հա ճախ է խոս վել  Փա րա ջա-

նո վի մեծ ար տիս տա կա նութ յան մա սին: Այդ ար տիս տա կա նութ յու նը եր բեք 

չի շա հարկ վել տա ղա վա րա յին փափ կա կե ցութ յան գաղջ ան դի մութ յան մեջ:

 Յու րա յի ժա մա նակ նե րից լույս ըն կած, գա զա նա տամ սո ղուն ներ հի շեց-

նող, հա տուկ աչ քա կալ նե րով լոբ բե րը սա դիս տա կան սառ նասր տութ յամբ 

հետ ևում էին, թե ինչ պես ան վերջ հրա ժեշ տի կա մար նե րի տակ կանգ նած 

 Վա լե տի դեմ քը փո խա կերպ վում է մար մա րե դի մա քան դա կի:

 Փա րա ջա նո վը մեկ սփո փանք ու ներ՝ ապ րո ղաց սպա սումն ու ան չա փե լի 

սե րը:  Փա րա ջա նով յան սրտաձև  Նու ռը փոր ձենք դի տար կել փի լի սո փա յա-

կան ին տերպ րե տա ցիա յի շրջա նակ նե րում. «Եր ջա նիկ կյանք հնա րա վոր չէ. 

ա մե նա շա տը ին չին մար դը կա րող է հաս նել հե րո սա կան կեն սու ղին է: Այդ-

պի սի կյանք վա րում է նա, ով ինչ-ինչ ձևով ու ա ռի թով, բո լո րի հա մար ինչ-որ 

կերպ լավ հան դի սա ցող բա նի հա մար պայ քա րում է գեր մեծ դժվա րութ յուն-
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նե րի դեմ ու վեր ջում հաղ թում, ընդ ո րում՝ վատ կամ բո լո րո վին չվար ձատրվե-

լով»:

 Փա րա ջա նով յան ո դի սա կա նի հե ղե ղատ նե րում բազ միցս հո լով վող «էութ-

յուն», «էա բա նութ յուն», «էա փո խութ յուն» հաս կա ցութ յուն նե րի կող քին ան-

պա կաս է ե ղել նաև «է տապ» հաս կա ցութ յու նը:  Ռու բեն Ս ևա կի ար նամած-

հրե ղեն տո ղե՞րն են ար ծարծ ված կառ քում, Չանղը րիից Ա յաշ տա նող ճա նա-

պար հին, թե՞  Փա րա ջա նովն է մրմնջա ցել ան լուր տա ժա նակ րութ յան քա վա-

րան նե րում. «Ես խո յա ցա նվի րու միս տեն դա հար,  Հոն ուր նի հար ճա ռա գայթ 

մը կար լույ սի,  Հոն ուր սի րո վտիտ երգ մը կդո ղար,  Հոն ուր դող դոջ ծիա ծան 

մը կար  Հույ սի...»:

 Ժա մա նա կը պտտվում է խե լա հեղ ա րա գութ յամբ: Այ սօր նա մեզ հետ չէ: 

 Բայց երբ ապ րում էր, դարձ յալ մեզ հետ էր իր մե նութ յամբ ու տա ռա պան-

քով, մեծ ար վես տա գե տի իր մեծ խի զա խում նե րով:  Հի մա մեզ հետ են նրա 

զար մա նահ րաշ ֆիլ մե րը, հայտ նութ յուն նե րի փո խարկ ված նրա կո լաժ ներն 

ու ճե պան կար նե րը:  Հի մա միայն, երբ մեզ է հաս նում ա հագ նա ցող ա ղե տի 

դեմ նրա ան պաշտ պան էութ յու նից ճա ռա գող լույ սը, փոր ձենք վեր ծա նել 

նրա ապ րա ծի ող բեր գա կանն ու լու սե ղե նը:  Քամ յո ւա կան թի փա զա յի դռնե րը 

այդ պես էլ չբաց վե ցին  Փա րա ջա նո վի դեմ, և  նա ա նա սե լի զո հո ղութ յուն նե-

րի, նյար դե րի, ա ռող ջութ յան, ի վեր ջո, կյան քի գնով, ստեղ ծեց իր սե փա կա-

նը՝ փա րա ջա նով յա նը:  Տի րա կա նո րեն «հա վաս տեց կյան քը» և  ձանձ րույ թից 

ճմլկտա ցող մեր աչ քե րի ա ռաջ ի ցույց դրեց կեր պա փո խութ յուն նե րի իր ի րա-

պա տում հրաշ քը:  Բայց ի տար բե րութ յուն քամ յո ւա կան «թի փա զա յի»՝ փա-

րա ջա նով յա նը բնա կեց ված չէր վա յել չա գեղ աստ ված նե րով, որ տեղ աստ-

վա ծա կերպ-տա ռա պող մար դիկ բար բա ռում էին ոչ թե օ շինդ րի բուր մուն քի 

մեջ, այլ անմ ռունչ հո գու շուր թե րով հնչեց նում էին մարդ կա յին պարզ հա վա-

տի փրկութ յան հիմ նը, ան դադ րում մա քա ռու մի օրհ ներ գը...

Երբ նա կար, մենք (աշ խար հին հան ճա րեղ զա վակ պարգ ևած հոր 

զսպվա ծութ յա՞մբ, թե՞ որ դու քա մահ րան քով) կար կա մե ցինք և չ հասց րինք 

ա սել, որ նա մերն է, մե րը՝ ող նու ծու ծով: Եվ հի մա, երբ նա հա վեր ժութ յան 

ու ղե կիցն է, մե ղան չո ղի մեր ու շա ցա ծութ յամբ պար տա վոր ենք ա սել, որ նա 

մերն է: Իսկ ա սել կնշա նա կի ա պա ցու ցել: Ա պա ցու ցել կնշա նա կի ճշտել մեր 

վե րա բեր մուն քը նրա ստեղ ծա ծի հան դեպ:  Հա սու լի նենք նրա « Խոս տո վա-

նան ք»-ին պա տաս խա նե լու ե րախ տի քով, որ պես զի ան խամ րե լի և  ան խա-

թար մնա հի շա տա կը Օ ծյա լի: «Ու ես հա զար մա հե րից,  Հա րութ յուն առ նող, 

Ա նա վարտ ժպիտ նե րիս հետ,  Նո րից պի տի ծնվեմ,  Մա քուր մո խիր նե րից». 

Ա լի սիա  Կի րա կոս յա նի այս հաղ թա կան չը  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի պա րա գա-

յում ստույգ է պատ ճե նա հա նե լու աս տի ճան...

 Կապ տա փայլ ֆո նին վար գում են փա րա ջա նով յան հրե ղեն նժույգ նե րը՝ 

ի րենց ոս կե ղեն թամ բե րին դե պի փրկութ յուն ու հա վեր ժութ յուն տա նե լով հայ 

մար դու հույ սը, տո կու նութ յու նը և ն վի րա կան ե րա զանք նե րը:
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Որ պես հե նա րան, որ պես ան նավ թի 

 Վար պե տը բռնեց ճա ղե րը բան տի: 

Այդ ժամ ճա ղե րը դար ձան ձիգ լա րեր, 

Ու ձեռ քը փոր ձեց նո րից ա րա րել:

 Շեն շող շշու կը ան շո շա փե լի, 

Ան սեր սրե րի սվսվո ցով սուր 

Ս պառ նա լի քով լի գա լիս էր է լի, 

 Հե տո գնում էր՝ չգի տեմ թե ուր:

Ճռճ ռում էին ճա ղե րը ճղճիմ, 

 Ճի ճու նե րի պես ճկվե լով ա րագ, 

 Ճա ռեր ա սե լով ճա ղե րը կրկին 

 Բա ժան վում էին լա րե րի բա րակ:

 Լար ված լա րե րից, լա րե րից բա րակ 

Ար ձա գան քում էր ան տուն մե ղե դին, 

 Մե ղե դին որ պես սեր, սե ռա վա րակ 

 Միշտ թա փա ռում է մարմ նից մար մին...

 Մայ րա մու տից հե տո լու սա բա ցից ա ռաջ

 Գի շե րը որ պես լու սա վախ չղջիկ, 

Ինչ պես գի շա տիչ գոր շա փե տուր բու 

 Տա րավ տղային թա փա ռաշր ջիկ՝ 

Իր ժա մա նա կում տե ղա վո րե լու...

Տ ղան կզարթ նի հա ջորդ ա ռա վոտ

Ու կո րո նի մե ղե դի ու սազ, 

Կծն կի դա տարկ մոխ րա մա նի մոտ,

Եվ չի հաս կա նա, որ կյանքն է ե րազ...

Սեր գեյ  Փա րա ջա
նո վը կյան քից հե

ռա ցավ 1990 թ.ին: 
Հենց այդ 1990 

թ.ին էլ ծնվեց մի 
հա յոր դի, ով աշ

խար հահռ չակ ռե
ժի սո րին նվիր ված 

պոեմ է գրել: Ան հա
վա տա լի է, սակ այն 

ի րա կա նութ յուն, 
որ Հարություն 

Հովակիմյանը գրել 
է 375 տո ղ պա րու

նա կող « Մե նութ յան 
մե տա մոր ֆոզ» 

վեր նագ րով այս 
պոե մը, որտեղ 
 Սեր գեյ  Փա րա

ջա նո վը ներ կա
յաց ված է որպես 
աշուղ Սերգեյ... 
 Ներ կա յաց նում 

եմ պոե մի վեր ջին 
հատվածները:
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 Հա վաք վել էին ա հել ու ջա հել, 

Ու դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար դար 

 Սեր գեյ ա շու ղին պետք էր ողջ թա ղել 

 Նոր ամ րո ցի տակ՝ որ պես հիմ նա քար:

 Ծի ծա ղում էին ա հել ու ջա հել, 

Ար քան իր գո տին վերև էր քա շում, 

 Պիո ներ նե րը բե րե ցին բա հեր, 

Ա շու ղի հա մար ե կել էր ա շուն...

Բ ղա վում էին ա հել ու ջա հել. 

« Մա՛հ, մա՛հ, ա շու ղին, ա շու ղին՝ ցա՜վ, ցա՜վ», 

 Հո ղի մեջ մտան ժան գոտ ված բա հեր, 

Ա շու ղի մաշ կով ցուրտ սար սուռ ան ցավ:

Ու նրա հոգ նած դա տարկ ոսկ րե րում

 Մե նութ յան մետ րոն սլա ցավ նո րից 

Ան վերջ գնում էր, գնում էր, գ նում

 Կար ծես փախ չում էր ուղ ևոր նե րից....

Էլ չդի մա ցան քա րե րը ան վախ, 

 Վեր ևից ըն կան ար քա յի գլխին, 

 Շիր մա քար դար ձան, վրան՝ մուրճ, ման գաղ, 

 Շա բա թօր յա կը ա վարտ վեց կրկին:

ԱՆ	ՎԵՐ	ՋԱ	ԲԱՆ	ՆԱ	ԽԵՐ	ԳԱՆՔ

Ան ցան տա րի ներ, ան ցավ ա շու նը, 

Ձ մեռ ներ ան ցան, ե կել է գա րուն, 

 Բան տից հե ռա ցավ  Սեր գեյ ա շու ղը, 

Իսկ նրա սա զը եր գեց հետ մա հու...

 Հի մա էլ չկա «Ո՛չ մուրճ, ո՛չ ման գաղ», 

 Սա կայն մրսում են ար քա նե րը նոր, 

 Վա խե նում են, որ կփլվեն ան կախ, 

 Կի սաէ լի տար ամ րոց նե րը կոր...
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Հ	ՐԵՇ	ՏԱ	ԿԸ	ՍՐՏՈՒՄ

Ա նտիկ ի րե րի առ ևտ րա կան Իո սիֆն

Ա մուս նա ցավ հա րուստ վա ճա ռա կա նի

 Դուստր  Սի րան  Բե ժա նո վա յի հետ,

Եվ հայ մշա կույ թը աշ խար հին

Տ վեց քեզ՝ օ՜,  Փա րա ջա նով

 Սար գիս, եղ րայր իմ հեգ...

 Թիֆ լի սի, ման թա շով յան շար քե րի

 Խոր շե րից հոր դում էին գույ ներ,

 Բույ րեր և հնչ յուն ներ ապ շեց նող...

 Լա վա գույն քո նկար-կադ րե րը

 Վե րար տադ րում են հու շե րը ման կութ յան...

 Թիֆլի սի ազ գա յին լոս կուտ նե րից

 Կազմ ված կար պե տը քոնն էր ընդ միշտ,

 Դու ոս կե րիչ, հնա վա ճառ, նկա րիչ

Ար տիստ նե րի ճա կա տա մարտն էիր տա նում:

 Քո կյան քը դարձ րիր բեմ փոր ձա րա րա կան,

Ուր ռե ժի սորն ու ար տիս տը դու էիր:

 Քո հո րի նած աշ խար հը հիաս քանչ է...

Օ՜,  Փա րա ջա նով՝

 Մարդ հրեշ տա կը սրտում...

 Փոք րիկ ծրա րով մա զերդ ու ղար կե ցիր

Ըն կե րոջդ.

Ե թե չհաս նեմ

 Հա յաս տան, մա զերս

 Թա ղիր հո ղում մեր...

 Թի թե ռի թևը, նուրբ ծաղ կա թեր թը

 Զար դա րում էին կո լաժ նե րը, որ

 Հաս նում էին կնոջդ դա տա պարտ յա լի հե ռա վոր

Է տապ նե րից:

 Քեզ դի պել էր հրեշ տա կը սի րո

Իր նրբին թևով, երբ դեռ մա նուկ էիր ժիր,

Եվ դա ընդ միշտ է.

 Բո լոր-բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար:

«Գ րա կան թերթ»ի 
2015 թվա կա նի 

մար տի 13ի հա
մա րում տպագր վել 
է բա նաս տեղ ծու հի 
Ա նուշ  Վար դան յա

նի՝  Փա րա ջա նո վին 
նվիր ված «Հ րեշ
տա կը սրտում» 

բա նաս տեղ ծութ
յու նը:
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Քոսոտները քեզ ատեցին` խաչ հանեցին 

Ու նախանձի կոյուղու մեջ քեզ կեղտոտել փորձեցին

(Անոնք բոլոր` Արարատին նետուած քար):

Քեզ փնտրեցի Թիֆլիսի մեջ, այն թվին

(1989 փետրվար)`

Եթե ցույցեր կային քաղաքին մեջ,

Հսկա ցույցեր հոգեհմա` ազատության կոչերով:

Այդ ցույցերուն մասնակից անձրևի տակ`

Կգոչեին – Կմատլոպ Շենի Ճիրիմի...

Տեղատարափ անձրևին տակ հասա այն տան` 

Պինդ փայտաշեն պատշգամբով, ուր ըսին թե 

Կապրեիր դուն... հազար ափսոս:

Ներկա չէիր` սակայն հոգիիս մեջ մշտաներկա:

Կինոբեմի ճարտարապետ, երկիրը մեր`

Հայաստանը, աշխարհներու բարձրացուցիր:

Թափառ կյանքով ապրեցար` 

Բայց Մայր Հողը քեզ սիրագորով գրկեց:

Դուն գործերովդ համբուրել ես

Թագադրված հուշարձանդ համբուրեցի...

2016 թվականին 
Երևանում լույս է 

տեսել հալեպահայ 
գրող, հրա պա

րակախոս Թորոս 
Թորանյանի 

«Հուշերգություն» 
բանաստեղծու

թյունների 
ժողովածուն, 

որի 67րդ էջում 
Փարաջանովին 

նվիրված բա նաս
տեղծություն կա:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

98

ՅՈԹԵՐՈՐԴ	ԵՐԿԻՆՔ

Պատի մեծ ժամացույցի փայտե տուփում Փարաջանովի տիկնիկն 

է ճոճվում, կախվել մնացել է օդում՝ սպիտակ սավանով պատված, 

ճախրանքի մեջ, իսկ թիկունքում հայելիներ են։ Վարպետի վերջին 

կոլաժն է՝ «Փարաջանովը դրախտում»։ Ստեղծվել է 1986 թվականին։ Երբ 

նայում ես, ո՛չ երկինք, ո՛չ ընդերք. պարզապես երևանյան թանգարանի մի 

անկյունում տեղադրված Փարաջանովի դրախտը, հայելիների մեջ՝ նրա 

կողքին, նաև տեսնում ես քեզ։ Անկախ այն բանից՝ նայողը սրիկա՞ է, թե՞ 

բարության մարմնացում, վարպետի դրախտում տեղ ունի։ Սա արդեն 

հանճարի տարածքն է։ 

Ընդերքի ու երկնքի ժամանակները շոշափած անհատը մարդ 

արարածին տեսնում է երկնային կյանքում, ինչպես ինքն իրեն։ Ներել-

չներելու պայման չի դնում, դռները բաց են. հումանիստը չէ, մարդու 

մեջ արարչական գաղտնիքը տեսնողն է։ Այդպիսին է հանճարների 

աստվածությունը երկնքի ու երկրի միջև՝ ուղղված մարդուն։

«Այն, ինչը Թբիլիսիում որպես անպետքություն նետվում էր մոռացու-

թյանը, նա հավաքել և ստեղծել է այս կոլաժները, որոնք միաժամանակ 

ազատության պոռթկում են, հավերժության գաղափար։ Օժտված 

լինելով անսահման երևակայությամբ, բարձր ճաշակով և ներքին 

ազատամտությամբ՝ ստեղծել է այս ամենը։ Կարող էր անպետք ապակու 

կտորի մեջ տեսնել աշխարհի գեղեցկությունը և մատուցել հենց այդպես. 

աշխարհի գեղեցկությունը հենց այս կտորի մեջ է»,- ասում է Փարաջանովի 

թանգարանի գիտաշխատող Մարգարիտա Ազիզյանը։ 

Ժամանակի ընդգրկումը փարաջանովյան կոլաժներում և՛ առկա է, 

և՛ աներևույթ։ Պարիսից մինչև իր կերպարը, սեփական սրտի կաթվածը, 

Հռոմուլոս և Հռեմոս առասպելական եղբայրների ողբերգությունից մինչև 

Անդերսենի ծննդյան օրը, արքայորդին, որ աստվածային պայծառացման 

հասավ, և հեքիաթի արքան, որ իրականությունը սև ու սպիտակ գույներով 

մեկնեց։ Փարաջանովի արվեստում ժամանակը բաց է, պատմության 

հատվածները ինչպես ներս մտնում, այնպես էլ դուրս են գալիս՝ ազատ ու 

անկաշկանդ, սահմաններն ու գծերը աղոտվել ու ջնջվել են ինչպես երկրի 

վրա՝ շոշափելի աշխարհում, այնպես էլ երկնքում ու ընդերքի ժամանակի 

մեջ, և չկա կարմիր թելը, որից այն կողմ իբր չեն անցնում։ Այդպիսին 

են բացարձակ անհատականության ընդգրկումը, ժամանակային և 

տարածական ընկալումը, ինչը և շոշափելի է, աներևույթ, անբռնելի։

«Փարաջանովի ֆիլմերի սցենարները մերժվել են, նրան չէին 

վստահում, քանի որ առանձնահատուկ էին, առանց երկխոսության և 

խորհրդանշաններով հարուստ ֆիլմեր էին, որոնք հասկանալի չէին շատ 

շատերին։ Այդ չհասկացվածության մերժումը Փարաջանովին ստիպեց 

ստեղծել կոլաժներ՝ որպես ինքնաարտահայտման միջոց»։

Փարաջանովյան ֆիլմերից դուրս կա կինոժապավենի արձագանքն 

այլ եղջերափողի մեջ, որ կոչվում է կոլաժների ժամանակ ու ժամանակը 

կոլաժներով. այդ հսկայական ընդգրկումը՝ անցյալն ու ներկան, ուր հստակ 

«Ազատա
մտություն» 

օրաթերթի 2009 
թ. հունվարի 

21ի համարում 
տպագրվել է 

նկարիչ Ֆելիքս 
Եղիազարյանի 

(19472014)՝ 
Սերգեյ Փարա

ջանովին նվիրված 
«Յոթերորդ 

երկինք» էսսեն:
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նշված է ապառնին, տեղավորվել է երևանյան թանգարանում, որն ընդամենը 

երկհարկանի բնակելի տուն էր՝ նախատեսված մաեստրոյի համար։ Երազում 

էր Երևանում ունենալ տուն, բակում՝ սիրամարգեր՝ փարաջանովյան ոճով 

ձևավորված։ Սակայն չհասցրեց ինչպես շատ ոգեղեն, այնպես էլ այդ 

նյութեղեն երազը իրական կյանքում շոշափել։ Ասում էր՝ ես երեք հայրենիք 

ունեմ. ծնվել եմ Վրաստանում, արարել եմ Ուկրաինայում և պատրաստվում 

եմ մեռնել Հայաստանում։

Փարաջանովի ֆիլմերը համր չեն, պարզապես լուռ են։ Նա չի դիմում 

բառի արվեստին, արտահայտվում է գույների, պատկերների լեզվով և ... 

փաստում է այն, ինչն անկարող է խոսքն ասել։ Այդպես լուռ, սակայն բոլոր 

լեզուներով և ժամանակների բառային կոլորիտով խոսում են մաեստրոյի 

կոլաժները։ Այն, ինչը արգելել են կինոժապավենով արտահայտել կամ 

մկրատել են, մարմնավորվել է կոլաժներում փշրված սպասքով, թղթերով, 

տիկնիկներով, երբեմն ամբողջական գործին ավելացրել է մի կերպար, մի 

դեմք, ստացվել է բոլորովին այլ՝ փարաջանովյան ըմբռնումներին բնորոշ 

կտավ, ինչպես «Խորհրդավոր ընթրիքը». այլ հայացքով է անհրաժեշտ 

դիտարկել հորիզոնին ճոճվող ժամանակը, հարկ է ծուռ նայես, որպեսզի 

շիտակը տեսնես։

«Հրեշտակի թևերը» կոլաժի մասին նա ասում էր, որ թևերից մեկն իրեն 

տվել է փառք, մեծություն ու ճանաչում, իսկ մյուսը՝ նսեմացում, նվաստացում 

և արժանապատվության ոտնահարում։ Ահա այդ հրեշտակի թևերն են, որ 

խոնարհված են։ Կոլաժներում իրեն ներկայացրել է մի թևով հուսահատված, 

մյուսը՝ կացնով հատված, կապկպված, թռիչքը կանխելու այլևայլ դավերով, 

բայց միևնույն է, նա ունեցել է ի վերուստ տրված թռիչքը, ճախրանքը։ Եվ 

այս ամենն արարած Փարաջանովը լեգենդ է համարվում, իսկ ում շուրջը 

լեգենդ է պտտվում, նա անմահության վկայական է ստանում։

Մաեստրոն կոլաժներում կատարյալ է, որևէ թեթև ձեռք չի մկրատում 

տարածքը և չի կասեցնում ոգու ճախրանքը։ Նրա բացարձակությունը 

ազատ է, լայնածավալ։ Կոլաժները մաեստրոյի ամբողջական ժամանակն 

են, սահմանված անսահմանությունը։ Ասում են՝ բանտում ճաշի ժամին 

հանկարծ վերցնում էր ալյումինե գդալը, ծռմռում ու նետում սեղանին։ 

Կալանավորները ձեռքից ձեռք են փոխանցում, քանի որ հստակ տեսնում 

են, որ արվեստի գործ է։ Փարաջանովին և նույն անհունից բխածներին չեն 

բանտում, քանի որ նրանք, միևնույն է, ստեղծում են թե՛ ազատ ժամանակի 

մեջ, թե՛ ճաղերի հետևում։

Որպես չգրված կանոն՝ հանճարները մեծ են ժամանակից, ծավալուն, 

և ժամանակը նրանց հագով կարճ է ու համառոտ։ Կյանքի կապանքների 

մեջ ու ճաղերի արանքում նրանք հասցնում են միայն իրենց բացարձակ 

անհատականության փշրանքները մատուցել մեզ մի տեսակ ծածուկ, ասես 

գաղտնագիր։ Սակայն այդ փշրանքները ամբողջական հաց են, և այդ հացն 

ամեն անգամ կիսելիս ոչ թե պակասում է, այլ բազմապատկվում է։ Թեպետ 

այն մեկ ընդհանուր անուն ունի՝ հաց, բայց անուն առ անուն ենք ըմբոշխնում, 

օրինակ, ինչպես այստեղ՝ «փարաջանովյան հաց»։
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Հաճույքով և հպարտության զգացումով եմ ողջունում իմ մեծ 

հայրենակից, ռեժիսոր և նկարիչ Սերգեյ Փարաջանովի (Սարգիս 

Փարաջանյան) ցուցահանդեսի բացումը Բեյրութի «Սյուրսոք» 

թանգարանում:

Օգտվելով առիթից՝ ցանկանում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել 

Լիբանանում ֆրանսիական դեսպանությանը և մշակութային կենտրոնին՝ 

այս համատեղ ձեռնարկի համար, որը պերճախոս վկայությունն է երեք 

ժողովուրդների` հայերի, ֆրանսիացիների և լիբանանցիների դարավոր 

բարեկամության և մշակութային կապերի:

Փարաջանովին անվանում էին Մաեստրո և իրավամբ համարում XXI 

դարի ռեժիսոր: Փարաջանովի պլաստիկ արվեստը և նրա ֆիլմերը փայլուն 

կերպով հաստատում են այդ բնորոշումը:

Մաեստրոն հազվագյուտ հատկությունների և ցայտուն կուլտուրայի տեր 

մի անձնավորություն էր: Եվ այդ կուլտուրան երբեք չէր սահմանափակվում 

ազգային և էսթետիկական շրջանակներում: Աշխարհը պատկանում էր 

նրան, և ինքը պատկանում էր ողջ աշխարհին:

Դրա կողքին նա միշտ կապված է եղել Հայաստանի հետ և պարծեցել 

է իր էթնոսով: Իր հողի նկատմամբ այդ սերն էր, որ հնարավորություն 

ընձեռեց նրան ստեղծելու իր անմահ գլուխգործոցը` «Նռան գույնը» 

ֆիլմը, որն իր ուրույն տեղն ունի ազգային և համաշխարհային մշակույթի 

գանձարանում:

Փարաջանովի արվեստը վաղուց` դեռևս նրա կենդանության օրոք, դուրս 

է եկել Հայաստանի սահմաններից: Նրա նորագույն գեղարվեստական 

լեզուն, պարադոքսալ մտքերը մեծ ազդեցություն են թողել և շարունակում 

են թողնել ոչ միայն ժամանակակից կինեմատոգրաֆի, այլ նաև արվեստի 

մյուս ժանրերի վրա:

Փարաջանովի մահվան տարում` 1990 թ., Երևանում բացված նրա 

թանգարանում, որը դարձավ մշակույթի սիրված օջախներից մեկը, ցայտուն 

կերպով երևում է Մաեստրոյի անվախճան աշխարհը: Այդ աշխարհում 

նկատելի տեղ է գրավում Արևելքը, որը Փարաջանովը սիրում և հասկանում 

էր: Նրա ֆիլմերից մի քանիսի սյուժեներում ընկած են արևելյան թեմաները: 

Գնահատելով մեծն Փարաջանովի տեղը և դերը համաշխարհային 

մշակույթում` կարելի է ասել, որ դրանք ճշտորեն համապատասխանում 

են նրա ազգանվան ծագումնաբանությանը: Փարաջանովը պատուհան է 

դեպի աշխարհ, պատուհան ժողովուրդների և մշակույթների միջև: 

Սարգիս Փարաջանովը արտահայտել է զարմանալի և խորիմաստ մի 

միտք. «Արվեստագետը պետք է իմանա, թե երբ է մահանալու»: Մաեստրոն 

չի մահացել: Նրա ոգին և արվեստը անցան անհունության գիրկը և 

անմահացան:

Բեյրութ, 2000 թ.

2010 թվականին 
Երևանում լույս է 

տեսել արտակարգ 
և լիազոր 

դեսպան Արման 
Նավասարդյանի 

«Դիվա նա
գիտու թյուն» 

աշխատությունը, 
որի 324րդ 

էջում «Սերգեյ 
Փարաջանովի 

ցուցահանդեսը 
Բեյրութում» 
հոդվածն է:
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Որ ա վե լի շատ հաս կա ցութ յուն է, քան անձ նա վո րութ յուն:

 Մի խենթ, որ վար դե րի ճամ փան մի կողմ թո ղած, բո բիկ ոտ քե րով քայ-

լում է, քայ լում կրակ նե րի, փշե րի վրա յով:

 Մի սուրբ, որ ան դա դար ճգնում է խաչ վել ու խաչ վել:

 Մի ար տիստ, որ խա ղում է ա նընդ հատ, խա ղում է բո լո րի հա մար և  ա մե-

նից շատ և  նախ և  ա ռաջ հենց իր հա մար:

 Մի մահ կա նա ցու, որ երբ էլ և  ինչ պես էլ մա հա նա, միև նույն է, ան մահ է:

 Մի եր ջա նիկ, որ միակն է, որ ան դա դար գնում է դե պի բար ձուն քը, ան-

դա դար ցած իջ նե լով:

 Մի ի մաս տուն, ո րի նախ և  ա ռաջ ոչ թե ու ղե ղը, այլ հո գին է խե լոք:

 Մի զգա յուն շնչա վոր, ո րի ոչ թե հո գին, այլ ու ղեղն է զգա յուն:

 Մի հրա շա գործ, որ ոչն չից կա րող է կեր տել ա մեն ինչ:

 Հա վեր ժա կան մի ճամ փորդ, ո րի ճամ փոր դութ յու նը ոչ մի պահ ճա նա-

պարհ չի ու նե ցել:

 Մի զար մա նա լի բնա վո րութ յուն, որ աշ խար հին ըն կեր լի նե լով, կա րո-

ղա ցավ չու նե նալ ոչ մի ըն կեր:

 Մի մա նուկ, որ հա զար ան գամ ծե րա ցավ, բայց միշտ մնաց ե րե խա:

 Մի ծե րուկ, շատ ծե րուկ շնչա վոր, ո րը հա զար ան գամ ման կա ցավ, բայց 

միշտ մնաց ծեր:

 Միա կը, ո րի հետ ա մե նից շատ եմ ու զե ցել շփվել, բայց, ա վաղ, ա մեն քից 

քիչ եմ հան դի պել: 

 Միա կը, որ ինձ ա մե նից ճիշտ է ճա նա չում, չնա յած ոչ մի պահ նրան չեմ 

բաց վել:

Ար վես տա գետ, ո րի ար վես տը խորթ է ինձ, բայց հպար տո րեն խո նարհ-

վում եմ նրա ա ռաջ:

 Ռե ժի սոր, որ ա վե լի պոետ է, քան նկա րիչ, դե րա սան, հնէա բան, հռե-

տոր, ի րա վա բան, փի լի սո փա և  քիչ, ա մե նից քիչ՝ ռե ժի սոր:

 Մի ու սու ցիչ, որ չու նե ցավ ոչ մի ա շա կերտ, բայց ըն դօ րի նա կող նե րին 

թիվ ու դա դար չկա:

 Զո րեղ մի բնա վո րութ յուն, որ ցա վա լիո րեն փլվում է, փլվում ա մեն պահ:

 Մի մեծ շնչա վոր, ո րը որ քան էլ հու շար ձա նա նա, մնա լու է ա մե նից ա վե լի 

կեն դա նի: 

Իմ բո լոր, բո լոր ծա նոթ նե րից ա մե նաե րե սա ռած և  ա մե նից շատ տանջ-

ված հա վեր ժա կան մի ար վես տա գետ:

 Մի ան հան գիստ կա տա կա սեր, ո րի լեզ վին միա ժա մա նակ տեղ են 

գտնում և՛ թույ նը, և՛ մեղ րը:

 Մի իս կա կան թիֆ լի սե ցի՝ նրա և՛ կին տոն, և՛ ղա րա չո խե լին:

 Սեր գեյ  Փա րա ջան յան:

81  « Հա յոց լե զուն և գ րա կա նութ յու նը դպրոցում», 1990 /4, էջ 55:

Սերգեյ 
Փարաջանովին 

նվիրված ձոներգ 
ունի նաև մեր 

լա վա գույն ար
վես տա գետ նե րից 

մե կը՝ Հեն րիկ 
 Մալ յա նը: Նրա 

«Եվս մի  Փա րա
ջան յան» ար ձակ 
բա նաս տեղ ծութ
յու նը տպագրվել 

է 1990թ.՝ 
Փարաջանովի 
ողբերգական 

մահվանից 
ամիսներ անց: 

Կարդալով այն` 
համոզվեցի, որ Հ. 
Մալյանը ոչ միայն 

տաղանդաշատ 
ռեժիսոր է, այլև 
մեր ոսկեղենիկ 

հայերենին 
գերազանց 

տիրապետող 
նրբաճաշակ 

արձակագիր: 
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 Մի ա ռի թով հան ճա րեղ գրող Հայն րիխ  Հայ նեն ի լուր աշ խար հի խոս տո-

վա նել է. «Իմ սրտով է ան ցել հա մաշ խար հա յին մեծ ճեղք ված քը: Ա հա թե ին-

չու ես գի տեմ, որ մեծ աստ ված նե րն ինձ ա ռա տո րեն շնորհ ներ են պարգ ևել 

ու րիշ մարդ կանց հա մե մա տութ յամբ և  ար ժա նաց րել բա նաս տեղ ծի մար տի-

րո սա կան պսա կի»:

Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին նույնպես մեծ աստվածները առատ ընծաներ 

էին պարգևել: Դրա մասին տեղյակ էր նաև ինքը՝ մեծանուն արվեստագետը, 

այլապես չէր գրի. «Նա խան ձե ցի գե ղե ցիկ նե րին, դար ձա հրա շա գեղ, նա-

խան ձե ցի տա ղան դա վոր նե րին, դար ձա հան ճա րեղ»։ 

Փարաջանովը մի առիթով ասել էր, որ այնքան է ցնցված Ֆելինիի մտա

ծողությամբ, որ չի ուզում կարդալ նրա մասին գիրքը, թե նա ինչ է մտածում, 

ինչ է ասում: Այդուհանդերձ, քանի որ Փա րա ջա նո վը բա զում ան գամ ներ բա

նա վոր թե գրա վոր խոս տո վա նել է իր և  Ֆելինիի հո գե հա րա զա տութ յու նը82, 

մեջբերենք տպավորիչ մի պատկեր, որով և ավարտվում է Ֆելինիի գիրքը. 

«Այդ պա հին ինձ մո տե ցան ե րեք ե րե խա և  ինք նա գիր խնդրե ցին: Սկ սե ցի 

թուղթ ու գրիչ փնտրել և  հան կարծ զգա ցի, թե ինչ պես մե կը քա շեց թևիցս: 

Շրջ վե ցի և  տե սա վար դա գույն թշիկ նե րով ու խարտ յաշ հյու սիկ նե րով մի 

աղջ նա կի: Ե րե խա յին հա տուկ ան կեղծ ու նույ նիսկ փոքրինչ դա ժան ան մի

ջա կա նութ յամբ նա ինձ ա սաց. «Այս ի՞նչ է,  Ֆելինի՛, եր բեք չե՞ս փոխ վում»: 

Եվ, իր իսկ հար ցի հան դեպ լիա կա տար ան տար բե րութ յուն ցու ցա բե րե լով, 

իր հիաս քանչ երկ նա գույն ա չիկ նե րով նա յեց իմ կող քով, ա նո րոշ ուղ ղութ

յամբ...»83:

Ե թե  Ֆելինիի նկա րագ րած այդ վար դա գույն թշիկ նե րով ու խարտ յաշ 

հյու սիկ նե րով աղջ նա կը տես ներ  Փա րա ջա նո վին նրա կյան քի վեր ջին տա-

րի նե րին, ա պա վստահ եմ, որ, ա ռանց հան ճա րեղ կի նո ռե ժի սո րի թևը քա շե-

լու, նա յե լով այդ ան սահ ման տա ռա պած ծե րու նու դեմ քին, կա սեր. «Ի՞նչ է 

պատահել։  Ո՞վ է քեզ նե ղաց րել: Երբ վերջին անգամ տե սա քեզ, այն քան էլ 

ծեր չէիր: Դու շատ, շատ ես փոխ վել...»:

82  « Գա րուն», 1970, № 1, էջ 81:

83  Ֆ. Ֆելինի, Կինոարարում, Երևան, 1988, էջ 247:
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Իրոք, Փարաջանովը կյանքի վերջին տարիներին շատ էր փոխվել։ 

Բանտերում անցկացրած տառապաշաղ տարիները, իր արվեստի ու իր 

նկատմամբ դաժան ու ստորացնող վերաբերմունքը նրա տառապանքը 

հասցրին առավելագույնի։ Այդ տառապանքը Փարաջանովը վերապրեց այլ 

կերպ, ոչ սովորական մարդկանց նման։ Տառապեց, որպեսզի անցնի այն 

ճանապարհը, որը, ինչպես իռլանդացի հանճարեղ գրող Օսկար Ուայլդն է 

նշել, «տանում է դեպի արվեստի մեծագույն հայտնաբերումները»84։ 

Նոբելյան մրցանակից հրաժարված, համաշխարհային հռչակի 

արժանացած բանաստեղծ և արձակագիր Բորիս Պաստեռնակը (1890-1960) 

մահվանից մեկ օր առաջ իր գրչակից ընկերներին գրել է. «Իմ ամբողջ կյանքը 

միայն մենամարտ է եղել տիրապետող և հաղթանակած գռեհկության դեմ՝ 

հանուն ազատ ու կենսաթրթիռ մարդկային տաղանդի։ Դրա վրա ծախսվեց 

իմ ողջ կյանքը»85։ 

Եթե Բորիս Պաստեռնակի՝ վերը բերված տողերը վերագրենք Սերգեյ 

Փարաջա նովին, կարծում եմ, արդարության դեմ մեղանչած չենք լինի։ 

84  Օ. Ուայլդ, Երկեր, Երևան, 1980, էջ 437: 

85  Բ. Պաստեռնակ, Դոկտոր Ժիվագո, Երևան, 1990, էջ 701:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

104

ՍԵՐԳԵՅ	ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻ	ԵՎ	ՆՐԱ	ՄԱՍԻՆ	
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ	ՈՒՆԵՑՈՂ	ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ	
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	ՑԱՆԿ

1. Ա. Ա.,  Ռե ժի սո րի զի նա կից նե րը, «Էկ րան», 1969, № 7, էջ 3:

2. Աբ րա համ յան Լ., Այց կի նո ռե ժի սո րի ար վես տա նոց, ո րը տո նա հան-

դե սի վե րած վեց, «Մ շա կույթ», 1990, № 1, էջ 24-33:

3. Ա դամ յան Ա.,  Ֆիլմ, որ դեռ չի նկա րա հան վել, « Սո վե տա կան դպրոց», 

1988, մար տի 31:

4. Ա դամ յան Ա.,  Նու ռը, որն ու նի սի րո գույն, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե-

տութ յուն», 1999, մա յի սի 6:

5. Ա դամ յան Ա.,  Ներ սում և դր սում, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 

1991, դեկ տեմ բե րի 11:

6. Ա զատ յան Ա., Ա նա ռողջ ազ դե ցութ յուն կամ հի վան դա գին ու չա րա-

շահ ված տե սա րան ներ, « Նորք» ամ սա գիր, 2009, № 1, էջ 151-155:

7. Ազ րո յան Լ.,  Ժա մա նա կի հե տա հա յաց ու ղի նե րում, Եր ևան, 2008, 320 

էջ:

8. Ա լագ յոզ յան Գ.,  Սա  Փա րա ջան յանն է, « Սո վե տա կան  Հա յաս տան», 

1967, օ գոս տո սի 6:

9.  Յա վուր յան Ա., Եր ևան, 1987, 29 էջ:

10.  Յա վուր յան Ա., (մա հա խո սա կան), «Կր թութ յուն», 2007, նո յեմ բե րի 7:

11. Ա լեք սան յան Ն.,  Կենտ րոն, որ հա րա զատ է  Փա րա ջա նո վի ո գուն, 

«Ազգ», 1996, օ գոս տո սի 3:

12. Ա լեք սան յան Ն.,  Հա վաք վե ցին  Փա րա ջա նո վի տա նը, « Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յուն», 1998, օ գոս տո սի 18:

13. Ա լեք սան յան Ն.,  Պոե տիկ կի նո յի փա ռա տոն Եր ևա նում, « Հա յաս տա-

նի  Հան րա պե տութ յուն», 1998, հուն վա րի 16:

14. Ակ նարկ ներ  Փա րա ջա նո վի մա սին, « Գի տութ յուն», 1998,  մար տի 13:

15. Այ վազ յան Ա., Օբ յեկ տիվ-18, Եր ևան, 1986, 118 էջ:

16. Այ վազ յան Ա., «Ն ռան գույ նը»  Հա յաս տա նում պի տի ստեղծ վեր, « Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2004, հուն վա րի 17:

17. Այ վազ յան Ա., Ե ղած-չե ղա ծը մի կյանք, Եր ևան, 2005, էջ 256-263:

18. Այ վազ յա նա կան ըն թեր ցում ներ, Եր ևան, 2012, էջ 50:

19. Ա ղաս յան Ա.,  Կա րեն  Քա լան թար:  Տոհ միկ մտա վո րա կանն ու վաս տա-

կա շատ կի նո գե տը:  Տե՛ս  Քա լան թար Կ., Ակ նարկ ներ  Փա րա ջա նո վի 

մա սին, Եր ևան, 2012, էջ 257-261:



105

20. Ա ղաս յան Ա., ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տու տը 50 տա րում, «Պատ-

մա բա նա սի րա կան հան դես», 2009, № 1, էջ 288-301:

21. Ան գա լադ յան Ռ.,  Փա րա ջա նով: Ստ վե րի և  գույ նի կո լաժ մեկ մարդ-

կա յին սրտի գու նա ծա վա լում, « Գա րուն», 2001, թ. 6, էջ 35-42:

22. Ան գա լադ յան Ռ., Մ շա կույ թը ոչ միայն ապ րանք է, այլև ազ գա յին ար-

ժա նա պատ վութ յուն, «168 ժամ», 2009, հուն վա րի 15-16, էջ 8:

23. Ան գա լադ յան Ռ., Ինչ պես դար ձանք չնկա րա հան ված ֆիլ մի մաս նա-

կից, « Սո վե տա կան ար վեստ», 1988, № 5, էջ 18-19:

24. Ան գա լադ յան Ռ.,  Հայ կա կան կի նոն՝ հա մաշ խար հա յին կի նե մա տոգ-

րա ֆի հա մա տեքս տում, «168 ժամ», 2008, մա յի սի 15-16, էջ 5:

25. Ան գա լադ յան Ռ.,  Հայկ Գ րի գոր յա նի էքս լիբ րիս նե րը կամ մեր նվա-

ճում նե րի նոր ա նու նը, « Գա րուն», 2004, № 2, էջ 94-96:

26. Ան գա լադ յան Ռ., Գ նա հա տե լու ու նա կութ յու նը, «168 ժամ», 2010, մա-

յի սի 27-28, էջ 5:

27. Անդ րա նիկ յան Ս.,  Հայ կա կան զու գա հեռ ներ.  Փա րա ջա նո վը ինչ պես 

որ կար, «Փա կա գիծ», 2004, մա յի սի 14:

28. Անդ րա նիկ յան Ս., Ն կա րի չը կի նո յում, « Կի նոար վեստ», 2006, № 2, 

էջ 22-23:

29. Անդ րա նիկ յան Ս., Ինչ պես նկա րա հան վեց «Ն ռան գույ նը», 

«Կերպար վեստ», 2004, թ. 3, էջ 6:

30. Անդ րա նիկ յան Ս.,  Փա րա ջա նո վը՝ նկա րիչ, « Կեր պար վեստ», 2007, № 
1, էջ 18-19:

31. Անդ րա նիկ յան Ս.,  Փա րա ջա նով յան ուր վան կար ներ, 

« Կերպարվեստ», 2004, թ. 3, էջ 6:

32. «Ան զու գա կան  Փա րա ջա նո վը» ցու ցա հան դե սը  Փա րի զում, «Ազգ», 

2007, փետր վա րի 14:

33. Ան նենս կի Լ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի մտքերն ու գույ նե րը, «Գա րուն», 

1973, № 10, էջ 47-52:

34. Ա նոնք, մենք և  Պա րա ճա նո վը, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1990, հու լի սի 28:

35. Ա շուղ յան Կ.,  Յա կով Ի վանի  Խա չիկ յան, «Գ րա կան թերթ», 2015, 

մարտի 27:

36. Ապ րես յան Տ., Ան հե տա ցած քա ղա քակր թութ յան ժո ղովր դա կան ար-

տիս տու հին (Ա կա նա վոր դե րա սա նու հի  Սո ֆի կո  Մի խա յի լի  Ճիաու րե-

լու (1937-2008) հի շա տա կին), Cinemart, 2008, թ. 3:

37. Ա ռա քել յան Ա.,  Հե րո սը և  մի ջա վայ րը:  Հայ կի նո յի ան ցած ճա նա պար-

հից, « Կան թեղ» ամ սա գիր, 2003, № 2:

38. Ա ռա քել յան Ս.,  Սա յաթ- Նո վան կի նո յում, «էկ րան», 1987, № 9, էջ 4-6:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

106

39. Ա ռա քել յան Վ., Ա րի նի ժպի տը ( Հեյ դար Ա լի ևը և  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո-

վը 1968-ին հան դի պել են  Նա խիջ ևա նում: Հ.Ա լի ևը ար գե լել է  Փա րա-

ջա նո վին նկա րա հա նում ներ ի րա կա նաց նել  Հին  Ջու ղա յի գե րեզ մա-

նա տա նը), «Ա զա տամ տութ յուն», 2009, հուն վա րի 10, էջ 8:

40. Ա ռա քել յան Վ.,  Պան թեոն, ա ռաս պել և  ի րա կա նութ յուն, 

«Ա զատամտութ յուն», 2009, մար տի 3, էջ 6:

41. Ա սատր յան Հ.,  Կար լո վի  Վա րիում հաղ թեց ի տա լա կան կի նոն, «Ազգ», 

2004, հու լի սի 13:

42. Ա սատր յան Ն.,  Պոե տիկ կի նոար վես տի քուր մը, «Վ րաս տան», 2009, 

հուն վա րի 24, էջ 5:

43. Ա սատր յան Հ., « Փա րա ջա նով» ֆիլ մի հա մաշ խար հա յին պրե միե րան 

տե ղի ու նե ցավ  Կառ լո վի  Վա րիի մի ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նում, 

«Ազգ», 2013, հու լիսի 9:

44. Աս լան յան Ա.,  Փա րա ջա նո վի յու րօ րի նակ նվե րը, «Ե թեր», 2006, մա յի-

սի 15-21:

45. Աս լան յան Թ., Կի նո բե մադ րի չը սի րում էր գու շա կութ յուն ներ ա նել, 

« Հա յաս տա նի զրու ցա կից», 2010, № 1, էջ 21:

46. Ա վագ յան Ա.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի նվե րը  Տո նի նո  Գո ւե րա յին, « Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2010, մար տի 17:

47. Ա վետ յան Ն.,  Մի սի րո պատ մութ յան հետ քե րով, « Ժա մա նակ», 2007, 

մա յի սի 9:

48. Ա րա բաջ յան Ս.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, «էլ դո րա դո», 2004, հուն վա րի 

15:

49. Ար ևել յան ինք նութ յան ան զի ջող հե քիա թա սա ցը, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1990, օ գոս տո սի 31:

50. Ա րա յան Վ., Ըն դա մե նը, Եր ևան, 2009, էջ 250:

51. Ար ևա յին քա ղա քի լույսն ու ստվե րը, «Ան դին» ամ սա գիր, 2014, № 7, 

էջ 15-20:

52. «Ար վես տը թույլ չի տա լիս մեզ ա նաս նա նալ» ( Փա րա ջա նո վի տուն-

թան գա րա նի տնօ րե նի հար ցազ րույ ցը  Նու նե  Հախ վերդ յա նի հետ), 

«168 ժամ», 2008, նո յեմ բե րի 22:

53. Ար տա շես Ա րամ,  Սա է իմ հայ րե նի քը ( Ռու բեն Գ ևորգ յան ցի ծննդյան 

60 ամ յա կի առ թիվ), «Ազգ», 2007, փետր վա րի 23, էջ 6:

54. Ար փեն Ա., Անդ րա նիկ յան Ս., « Հայ ար վեստ», 2007, № 3-4, էջ 44:

55.  Բա բա յան Գ.,  Դե րա սա նու հին և  Փա րա ջա նո վը, « Փա կա գիծ», 2006,  

փետր վա րի 8:

56.  Բա բուռ յան Հ.,  Նա հանջ... դարձ յալ ա ռանց եր գի, «Ի րա վա կան մշա-

կույթ», 2008, մա յի սի 31:



107

57.  Բա դալ յան Ջ., Ես մա հա ցա մա նուկ հա սա կում, «Վ րաս տան», 2009, 

հուն վա րի 31, էջ 5:

58.  Բա լա յան Ռ., Սր տի ցա վով ըն դու նե ցի... «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990,  

հու լի սի 25, էջ 3:

59.  Բա լա յան Ռ., « Փա րա ջա նո վի մա սին ֆիլմ կա րող է նկա րել միայն 

 Կուս տու րի ցան, «168 ժամ» 2013, նո յեմ բերի 21, էջ 5:

60.  Բախ չին յան Ա.,  Ֆաի նա  Ռանևս կա յան և  հա յե րը, « Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յուն», 2001, դեկ տեմ բե րի 4:

61.  Բախ չին յան Ա.,  Հա յե րը հա մաշ խար հա յին կի նո յում, Եր ևան, 2004, 

685 էջ:  Փա րա ջա նո վի մա սին տե՛ս էջ 16, 336, 337, 484, 626:

62.  Բախ չին յան Ա., Ան դադ րում մտքի տեր, ան դադ րում մար դը:  Կի նո գետ 

 Սու րեն  Հաս միկ յա նի 80 տար ին, «Ազգ», 2015, մարտի 20:

63.  Բախ տամ յան Ա., Այց կի նո ռե ժի սո րի ար վես տա նոց, «Ե րե կո յան 

Երևան», 1998, հուն վա րի 26:

64.  Բախ չին յան Ա.,  Կո լա ժա յին  Վե նե տիկ՝ կո լաժ նե րի մեծ վար պե տին, 

«Ազգ», 2014, հոկ տեմ բերի 3:

65.  Բա կունց Հ.,  Փա րա ջա նո վի թան գա րա նը ևս դ րա մի կա րիք ու նի, 

«ԱյբՖե», 2003, սեպ տեմ բե րի 6:

66.  Բայ բուրթ յան Վ.,  Մար դը XXI դա րից, « Խորհր դա յին Վ րաս տան», 

1990, հու լի սի 26:

67.  Բար խու դար յան Վ.,  Փա րա ջա նո վի ա ռա ջին կնո ջը եղ բայր նե րը սպա-

նե ցին, «Ի րա վունք», 2004, հուն վա րի 15:

68.  Բար խու դար յան Վ., Ա նա զատ երկ րի ա զատ մար դը, «Ի րա վունք», 

2001, մար տի 10:

69.  Բար սեղ յան Լ.,  Փա րա ջա նո վի ֆիլ մին ձեռք տալն ան բա րո յա կա նութ-

յուն է, « Հայ կա կան ժա մա նակ», 2001, հոկ տեմ բե րի 2:

70.  Բար սեղ յան Օ.,  Սա խա րո վի ան վան հրա պա րա կը Եր ևա նում, 

«Երևան 7 օր», 2007, հու նի սի 16-19:

71.  Բաց վել է  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սը, «Ազգ», 1995, նո յեմ բե րի 16 

(ստո րագ րութ յուն՝ Ն. Տ.):

72.  Բո յաջ յան Զ.,  Նա ֆե նո մեն է, « Նոր հան դես», 2007, դեկ տեմ բեր, 

էջ 62:

73.  Բոն դա րեն կո Ա.,  Փա րա ջա նո վի մա սին կու զե նա յի խո սել, « Կի նո-

տեատր», 1996, № 3 (ուկ րաի նե րեն):

74.  Բեր բեր յան Լ.,  Դարձ յալ «Ն ռան գույ նը» ֆիլ մի մա սին, « Հան դես 

գրա կա նութ յան և  ար վես տի»,  Թեհ րան, 2005, թ. 12:

75.  Բե քար յան Մ.,  Սա յաթ  Նո վան սպա սում է, «Ա ռա վոտ», 2001, սեպ-

տեմ բե րի 29:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

108

76. Բ լեյ ման Մ., Ն ռան գույ նը, «էկ րան», 1971, № 2-3, էջ 15:

77. Բոլոնեյզի Ջ., Աշիկ Կերիբ: Սերգեյ Փարաջանովի հիշատակին, 

Վենետիկ, 1991, 118 էջ (իտալերեն):

78.  Բոյ կո Ս., Վ րաս տա նի,  Փա րա ջա նո վի և  ար վես տի մա սին, 

« Խորհրդա յին Վ րաս տան», 1990, նո յեմ բե րի 6:

79.  Բու րին Ս.,  Հա վեր ժութ յան քմծի ծա ղը, «էկ րան», 1990, № 12, էջ 2:

80.  Գաբ րիել յան Ա.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով-85, «Ա զա տամ տութ յուն», 

2009, հուն վա րի 9, էջ 5:

81.  Գաբ րիել յան Ա.,  Վախ ճան վել է հայտ նի նկար չու հին ( Գա յա նե  Խա-

չատր յա նի մահ վան առ թիվ), «Ա զա տամ տութ յուն», 2009, մա յի սի 5, 

էջ 8:

82.  Գազ դա Յ., Անդ րեյ  Տար կովս կու գի շե րա հա վա քը, «Ա ռա գաստ», 

Գ լեն դել, 2003, հոկ տեմ բեր:

83.  Գազ դա Յ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի մոտ, «է կրան», 1971, № 1:

84.  Գա լո յան Ս.,  Նա շատ բան տա րավ մե զա նից, «Ազգ», 1999, 

փետրվա րի 18:

85.  Գա լո յան Ս.,  Թա կարդ ներ, Եր ևան, 2009: Գր քի 264-303-րդ  է ջե րը 

նվիր ված են  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին:

86.  Գա լո յան Ս., Օրհն ված եք դուք սեր, ցնորք ու ցավ, Եր ևան, 2007, 

էջ 261:

87.  Գա լո յան Ս., Ան վերջ բա ցա հայտ վող  Փա րա ջա նո վը, «Ազգ», 2001,  

նո յեմ բե րի 16:

88.  Գալստ յան Լ., Ար վես տը բնո րոշ վում է ար վես տա գե տով, «168 ժամ», 

2009, մա յի սի 12-13, էջ 10:

89. Գալստ յան Սերգեյ, Ա նուն ներ էկ րա նի վրա, Եր ևան, 1984, 184 էջ:

90.  Գալստ յան Սերգեյ, Հ րաշք ներ, որ կա տար վում են ա մեն օր, Եր ևան, 

1989, 112 էջ:

91. Գալստ յան Սերգեյ,  Սո ֆի կո  Ճիաու րե լին է..., «Էկ րան», 2007, № 3, 

էջ 5:

92. Գալստ յան Սերգեյ, Ֆ րուն զե  Դով լաթ յան, Եր ևան, 2007:

93.  Գալստ յան Սիրանույշ, Այ լա բա նութ յան դրսևո րում նե րը հայ կի նո յում, 

«Ա ռանձ նա տիպ հայ կա կան հա յա գի տա կան հան դե սի», 2004, ԻԴ 

հա տոր, էջ 311-330:

94.  Գալստ յան Սիրանույշ,  Հայտ նի և  ան հայտ հայ կի նոն:  Հին ու նոր 

գնա հա տա կան ներ, «Ի րա տես de facto», 2014, դեկ տեմ բերի 5, էջ 13:

 95. Գալստ յան Սիրանույշ, Այ լա բա նութ յու նը հայ կի նոար վես տում: Ար-



109

վես տա գի տութ յան թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճա նի հայց ման ա տե-

նա խո սութ յան սեղ մա գիր, Եր ևան, 2007, 22 էջ:

 96.  Գալստ յան Սիրանույշ,  Գեղեցկությանը սիրահարված մարդը. Սերգեյ 

Փարաջանով - 75, «Ազգ», 1999, մայիսի 11, էջ 6:

97. Գալստյան Սիրանույշ, Սերգեյ Փարաջանով. ինչպես առաջին 

անգամ, «Սինեմարտ», Երևան, 2008, էջ 35:

98.  Գալստ յան Սիրանույշ,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով: Այ լա բա նութ յուն և  այ-

լա խո հութ յուն, « Հայ ար վես տի հար ցեր», Եր ևան, 2006, № 1, էջ 85-95:

99.  Գալստ յան Սիրանույշ, Ի րա կա նութ յան «բազ մա խոս տում» ի րե րը և 

ն րանց շար ժու մը կի նո յում, «Ար վեստ և  ժա մա նակ: Հա յացք Գ յում-

րուց», 2007, № 2-3, էջ 27-32:

100. Գալստյան Սիրանույշ, Հայացք մեր կինոյին: Պատմությունը և 

ներկան, Երևան, 2011, 238 էջ:

101. Գալստյան Վ., Բալետն աշխարհի ամենագեղեցիկ արվեստն է, 

«Կինո», 2016, № 2, էջ 2-7: Արծվի Բախչինյանի հարցազրույցը Վիլեն 

Գալստյանի հետ:

102.  Գալստ յան Վ.,  Մո ռաց ված ար վեստ, Եր ևան, 2006, 120 էջ:

103.  Գա լուստ յան Ա.,  Հա յե լի, Եր ևան, 2000, 200 էջ:

104.  Գա յա նեն`  Թիֆ լի սից, «168 ժամ», 2009, հոկ տեմ բե րի 10:

105.  Գաս պար յան Ա.,  Սո վե տա կան կի նո յի 60 տա րին, « Սո վե տա կան  Հա-

յաս տան», 1979, հու լի սի 20, էջ 4:

106.  Գաս պար յան Ա.,  Փա րա ջա նո վին նվիր ված հուշ-ե րե կո, « Հա յաս-

տան», 1991, մար տի 5:

107.  Գե ղար վես տա կան ֆիլ մե րի կա տա լոգ, Եր ևան, 1977, 158 էջ:

108. Գ ևորգ յան Ա., Աշ խար հի գե ղեց կութ յու նից պա կա սեց ինչ-որ բան, 

«Եթեր», 2003, դեկ տեմ բե րի 8-14:

109. Գ ևորգ յան Լ., Ար տա վազդ  Փե լեշ յան,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, «Հայք», 

1993, հու նի սի 12:

110. Գ ևորգ յանց Ռ.,  Մեր կի նոն պետք է հաս տա տի իր հա սա րա կա կան 

կար ևո րութ յու նը, «Ար վեստ», 1991, № 7, էջ 2-6:

111. Գ ևորգ յանց Ռ., Հ րա շա գոր ծի ա շու նը,  «Մենք մեր մա սին», 2009, № 1, 

էջ 13-14:

112. Գ ևորգ յանց Ռ.,  Փա րա ջա նով.  կո լաժ եր կու սի հա մար, Երևան, 2013, 

212 էջ:

113. Գ յո դակ յան Ս.,  Մաեստ րո տիե զեր քը, «Ա վան գարդ», 1992, հուն վա րի 

14:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

110

114. Գ յո դակ յան Ս., Ես ինձ ար տա հայ տե ցի մինչև վերջ, «Ա ռա վոտ», 

1995, դեկ տեմ բե րի 9:

115.  Գոլդշ տեյն Լ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի կի նոաշ խար հը, « Կո մու նիստ», 

 Բա քու, 1988, հոկ տեմ բե րի 4:

116. Գ րի գոր յան Լ., Հ րա շա գոր ծը  Թիֆ լի սից, «Էկ րան», 1989, № 3, էջ 6-8:

117. Գ րի գոր յան Լ., Ին չո՞վ է ա մուր հայ րե նի բեր դը, « Խորհր դա յին  Հա-

յաս տան», 1990, հու լի սի 25, էջ 3:

118. Գ րի գոր յան Լ.,  Բե մադ րող նկա րիչ  Մի քա յել Ա ռա քել յան, « Կեր պար-

վեստ», 2006, № 2, էջ 36:

119. Գ րի գոր յան Կ.,  Կի նո յի «Հ րա շա մա նու կը» (ակ նարկ ֆրան սիա կան 

ժա մա նա կա կից կի նո յի լե գենդ նե րից մե կի՝  Լեոս  Կա րաք սի մա սին, 

ով 2007 թ. Եր ևա նում կայացած «Ոս կե ծի րան» կի նո փա ռա տո նի 

պատվավոր հյուրն էր, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2007, հու-

լի սի 12:

120. Գ րի գոր յան Կ., « Ժա մա նա կի սուր բը»՝  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, «Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2009, հուն վա րի 10:

121. Գ րի գոր յան Կ., «Ոս կե ծի րա նի» նոր ֆիլ մերն ու ծրագ րե րը, « Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2009, հու նի սի 11, էջ 4:

122. Գ րի գոր յան Ս.,  Մո ռա նում եմ ինձ պար տադ րել, որ տա րեց մարդ եմ 

( Տիգ րան  Ման սուր յա նի ծննդյան 70-ամ յա կի առ թիվ), «TV-ա լիք» շա-

բա թա թերթ, 2009, մա յի սի 25-31, էջ 3:

123.  Գու բեն կո Ն.,  Հա յաս տա նի կի նե մա տոգ րա ֆիստ նե րի միութ յան կո-

լեկ տի վին, «Խորհր դա յին  Հա յաս տան», 1990, հու լի սի 25:

124.  Գու գուշ վի լի Ե.,  Հա լա ծա կա նը, «Վ րաս տան», 1991, հու լի սի 25:

125.  Գու լակ յան Հ.,  Դա րը մեր մեջ, մենք՝ դա րի, Եր ևան, 2006, էջ 5-14:

126.  Գո ւե րա Տ.,  Փա րա ջա նո վի թա ղու մը (ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յուն), 

«168 ժամ», 2008, նո յեմ բե րի 13:

127.  Գուր զադ յան Գ.,  Տիե զեր քը և  մար դը, Եր ևան, 2009, էջ148:

128. Գ ևորգ յան Ռ., « Փա րա ջա նո վ. վեր ջին կո լա ժը» ֆիլ մի պատ մութ յու նը, 

« Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 1999, մար տի 4:

129.  Դա նե լիա Գ.,  Փա րա ջա նո վը ինձ հա մար մրցա նակ էր սահ մա նել, 

« Հա յաս տա նի զրու ցա կից» շա բա թա թերթ, 2009, փետր վա րի 7:

130.  Դա նիել Երա ժիշտ, Ս տե փան  Լու սիկ յան, Եր ևան, 2012, էջ 5:

131.  Դա նիել յան Մ.,  Փա րա ջա նո վը Ա մե րի կա յում, « Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տութ յուն», 1999, դեկ տեմ բե րի 11:

132.  Դա նիել յան Ս., Բ րա վո վրա ցի նե րին, «Ա ռա վոտ» 2014, հու լիսի 12, 

էջ 7:



111

133.  Դաշ տո յան Ռ., Ա ռա ջին հան դի պու մը  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հետ, 

« Պո լի տեխ նիկ», 2004, հոկ տեմ բե րի 30:

134.  Դավթ յան  Վ.,  Լե գի տիմ կա տակ ներ լրջա նա լու պա հին,  Լոս Ան ջե լես, 

2012, էջ 138:

135.  Դա քես յան Կ.,  Պա րա ճա նով  Սուրբ  Ղա զա րին մեջ, « Յա ռաջ»,  Փա-

րիզ, 1988, սեպ տեմ բե րի 16:

136.  Դար բին յան Հ.,  Հայ թա ռար վես տի կաղ նին, «Ե րաժշ տա կան  Հա յաս-

տան», 2006, № 4, էջ 77:

137.  Դար չին յան Ս.,  Թիֆ լիս:  Հայ կա կան ճե պան կար ներ, Եր ևան, 2013, 

էջ 156, 180:

138. Դ յո մին Վ., Գ նաս բա րով, վար պետ, «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990, հու-

լի սի 26:

139.  Դո լու խան յան Ա.,  Շարլ Ազ նա վու րը բա նաս տեղծ, Եր ևան, 2002, էջ 

83:

140.  Դով լաթ յան Մ., «Ն ռան գույ նից» հե տո ես « Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դիա-

յում ոչ մի ա ռա վել հա ջող ված ֆիլմ չեմ տե սել, «Ար վեստ», 1990, № 3, 

էջ 23:

141.  Դով լաթ յան Ֆ.,  Փա րա ջա նո վը  Սա յաթ- Նո վա յին մաք րեց ա շու ղութ-

յու նից, « Գա րուն», 1970, № 1, էջ 70-72:

142.  Դով լաթ յան Ֆ., «Ն ռան գույ նը» տար բեր ըն կա լում նե րով, « Բա գին», 

 Բեյ րութ, 1974, № 4, էջ 50-51:

143. Դպ րո ցա կան մեծ հան րա գի տա րան,  գիրք 2, հ.1, Եր ևան, 2009, 

էջ 457: 

144.  Դու միտ րու Մ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը և  հու զա կան վի ճա կի ա զատ 

ար ձա կու մը, «Ազգ» օ րա թերթ, 2002, նո յեմ բե րի 26, էջ 6:  Ռու մի նե րեն 

բնագ րից հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը՝ Մ.  Մա նուկ յա նի:  Դու միտ րո ւի 

նշված հոդ վա ծը ռու մի նե րե նով 1973-ին լույս է տե սել «Ար գես» թեր թի 

2-րդ  հա մա րում:

145. Ե ղիա զար յան Ֆ.,  Յո թե րորդ եր կին քը (էս սե՝ նվիր ված  Փա րա ջա նո-

վին), «Ա զա տամ տութ յուն», 2009, հուն վա րի 21:

146. Ե ղիա զար յան Ֆ.,  Ժա մա նա կը կո լաժ նե րի մեջ, «Ա զա տամ տութ յուն» 

թերթ, 2009, մար տի 12, էջ 7:

147. Ես ներ քին թռիչ քի մարդ եմ (հար ցազ րույց  Ռո ման  Բա լա յա նի հետ), 

« Մենք մեր մա սին», 2009, № 1, էջ 43-47:

148. Ե սա յան Խ.,  Շատ մեծ տպա վո րութ յուն նե րի տակ եմ Ս.  Փա րա ջան-

յա նի «Ն ռան գույ նը» ֆիլ մից, «Էկ րան», 1969, № 10, էջ 3:

149. Ե սա յան Ա.,  Սար գիս  Փա րա ջան յանց: Կ յան քի չարն ու բա րին կշռո-

ղը, « Հա յոց աշ խարհ», 1999, մա յի սի 5:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

112

150. Ե րա զում էր «Ա րա Գե ղե ցիկ» և « Սա սուն ցի  Դա վիթ» նկա րա հա նել, 

« Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի», 1990, № 7, էջ 28:

151. Ե րեմ յան Ռ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով (« Մի քա նի ակն թարթ  Ջո կոն դա յի 

կյան քից» շար քից), «Դ պիր» ամ սա գիր, 1995, № 9-10, էջ 50-54: 

152. Ե րեմ յան Ս., Ս.  Փա րա ջան յա նը զար մա նա լիո րեն ճշմար տա ցի է, 

«Էկրան», 1969, № 12, էջ 4:

153.  Զա խար յան Ա.,  Հար ցազ րույց Ս.  Կա րե յա նի հետ, « Հայ կա կան ժա-

մա նակ», 2010, ապ րիլի 6:

154.  Զա խար յան Ա.,  Պետք է գար ու ա սե լիքն ա սեր, « Հայ կա կան ժա մա-

նակ», 2014, մարտի 26, էջ 6:

155.  Զար գար յան Յ., Այդ Ի գիթ յա նը..., Եր ևան, 2008, 427 էջ:

156.  Զա քար յան Ռ., Չ հա տուց ված մեղ քի զգա ցու մով, « Գա րուն», 1999, № 
6, էջ 27-28: 

157. Զա քար յան Ռ., Փ շե պսա կով մար դը, «Audio-Visual Courier», 1999, № 
1:

158.  Զա քո յան Գ., Ա ռաս պել ա րա րո ղը, « Խորհր դա յին  Հա յաս տան», 1990, 

հու լի սի 25:

159.  Զա քո յան Գ.,  Բո լորս պարտք ենք նրան, «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990,  

հու լի սի 25:

160.  Զա քո յան Գ.,  Սեր գեյ  Պա րա ճա նո վի գոր ծե րու ցու ցա հան դե սը Եր ևա-

նի մեջ, «Լ րա բեր»,  Լոս Ան ջե լես, 1988, փետր վա րի 20:

161.  Զա քո յան Գ.,  Փա րա ջա նով.  վեր ջին կո լաժ, Կինոսցենար, 1996:

162. Զաքոյան Գ., Ինչպիսի լեզվով պետք է խոսեն հայկական ֆիլմերի 

հերոսները, «Գարուն», 1985, № 2, էջ 76-82:

163.  Զեյ թունց յան Պ.,  Խոսք թա տե րա գետ  Ռազ միկ  Մա դո յա նի «Ն ռան 

գույ նը և  Փա րա ջա նո վի լե գեն դը» գրքի մասին, « Հա մայ նա պատ կեր», 

Գ լեն դել, 2001, № 3, էջ 24-25:

164. Զ րույց  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հետ, «Էկ րան», 1969, № 5, էջ 4:

165. Զ րույց  Սիլ վա  Կա պու տիկ յա նի հետ, «Էկ րան», 1976, № 3, էջ 11:

166.  Զու րիկ յան Ռ.,  Հար ևա նի « բար յացա կա մութ յամբ», «Ազգ», 1994, 

փետր վա րի 10:

167. Է դո յան Հ.,  Փո ղո ցի բա ժան վող մա սում, Եր ևան, 2006, էջ 69:

168. Է լիա վա Լ.,  Փա րա ջա նո վա ցում, «Չ վե նի մցեբ րո բա» (վրա ցե րեն), 

2008, նո յեմ բե րի 7:

169.  Թա թիկ յան Շ., Շ ռայլ էր, ինչ պես ապ րիլ յան եր կին քը, «Ա ռա վոտ», 

1996, հուն վա րի 27:



113

170.  Թա թիկ յան Շ.,  Դե՛ եր գիր,  Սա յաթ- Նո վա, «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990,  

հու լի սի 25:

171.  Թա թո յան Ռ., Ուկ րաի նան « Փա րա ջա նով» ֆիլ մը ներ կա յաց րել է 

«Օս կար» մրցա նա կի, « Ժո ղո վուրդ», 2013, սեպ տեմ բերի 19, էջ 7:

172. Թահ միզ յան Հ.,  Դեմ քեր, դի մակ ներ, Եր ևան, 1980, 156 էջ:

173.  Թահ միզ յան Հ.,  Կի նո ռե ժի սոր ներ, դե րա սան ներ, հ. 1-2, Եր ևան, 1978-

1984:

174.  Թահ միզ յան Հ., «Ն ռան» ե րաժշ տա կան գույ նե րը, « Գա րուն», 1970, 

№ 1, էջ 79: 

175.  Թահ միզ յան Հ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջան յան:  Հայ կա կան կի նե մա տոգ րա-

ֆի հպար տութ յու նը, « Հա մայ նա պատ կեր», 2001, թ. 4, էջ 4-7:

176.  Թահ միզ յան Հ.,  Փա րա ջա նո վի վեր ջին գա րու նը, «Աս պա րեզ», Գ լեն-

դել, 2004, նո յեմ բե րի 9:

177.  Թան գա րան նե րի աշ խա տող նե րի և  բա րե կամ նե րի ա սո ցա ցիա, 

« Թան գա րան» հան դես, 2009, № 1, էջ 11:

178.  Թեհ րա նի մեջ նշվեց Ս.  Փա րա ջա նո վի ծննդյան 80-ամ յա կը, «Աս պա-

րեզ», Գ լեն դել, 2004, մա յի սի 14:

179.  Թիֆ լի սի մեջ տե ղադր վեց  Փա րա ջա նո վի հու շար ձա նը, «Ա զատ օր», 

Ա թենք, 2004, նո յեմ բե րի 12:

180.  Թա տե րա կան փա ռա տոն՝ նվիր ված  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին, «Ա զատ 

օր», Ա թենք, 1996, մա յի սի 9:

181.  Թո թո յան Ա.,  Պա րա ջա նով: Ետ մա հու էջ մը, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1998, օ գոս տո սի 8:

182.  Թոփչ յան Ա լեք սանդր, Ի րա կան և  ա ռաս պե լա կան  Փա րա ջա նո վը, 

«Ազգ», 1999, օ գոս տոսի 20:

183.  Թոփչ յան Ա լեք սանդր, Ն շա նա վոր կեղ ծի քի «անն շան» խմբագ րու մը, 

«Ե րե կո յան Եր ևան», 1990, հու լիսի 25:

184.  Թոփչ յան Ա նա հիտ,  Հին ժա մա նակ նե րի կա րոտ, կամ Իմ –  Սեն  Լո-

րա նի սի րած գլխարկ նե րը, «Ազգ», 1994, հուն վարի 19:

185.  Թոփչ յան Ա նա հիտ, Ն րա մա սին շատ է գրվել, բայց..., «Ազգ», 2000, 

հուն վարի 13:

186.  Թոփչ յան Ա նա հիտ, Ա նի մա նա լին, ան կան խա տե սե լին, «Ազգ», 2001, 

փետրվարի 1:

187.  Թոփչ յան Ա նա հիտ,  Վեր ջին հան դի պում, « Նոր հան դես», 2007, № 3, 

էջ 120-123:

188.  Թո րոս յան Կ., Ոչ ճիշտ ժա մա նա կին, ոչ լա վա գույն վայ րում, «Ա զա-

տամ տութ յուն», 2009, մար տի 20:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

114

189.  Թո րոս յան Ս.,  Տո նի նա  Գո ւե րա, « Նոր հան դես», 2007, դեկ տեմ բեր, 

էջ 82-92:

190. Ի գիթ յան Հ.,  Թան գա րան, Եր ևան, 2004, 306 էջ:

191. Ի գիթ յան Հ.,  Ջա ջու ռե ցի  Մի նա սը, Եր ևան, 2000, էջ 31:

192. Իլ յեն կո Յ.,  Նա տվեց այն ա մե նը, ինչ ու ներ, « Հա յաս տա նի աշ խա-

տա վո րու հի», 1990, № 8, էջ 30-31:

193. Ի սա հակ յան Վ.,  Փա րիզ,  Քո չար, ան ցած օ րեր, Եր ևան, 2006, էջ 308:

194. Ի րենց ա վար տին են մո տե նում Ս.  Փա րա ջա նո վին նվիր ված ժա պա-

վե նի նկա րա հա նում նե րը, «Աս պա րեզ», Գ լեն դել, 2004, օ գոս տո սի 31:

195.  Լա զար յան Ժ.,  Փա րա ջա նո վի կյանքն ու ար վես տը ընդվ զում է լա քե-

յութ յան ու ծա ռա յամ տութ յան դեմ, « Հո րի զոն», 2004, սեպ տեմ բե րի 

28:

196.  Լա ճիկ յան Լ., Ան լույս օ րե րի ո գե ղեն ղո ղանջ նե րը, Եր ևան, 2004, 

էջ 352:

197.  Լե գենդ ներ:  Խո րեն Աբ րա համ յան բե մի թա գա վո րի հի շա տա կին:  Սո-

ֆի կո  Ճիաու րե լի, «3 մի լիոն» ամ սա գիր, 2008, № 21:

198. Լեհմ Ա., Դեպի բանտ, Փարաճանով..., «Փոլիթիք - Էպտօ», 1975, 

Յուլիս - Օգոստոս:

199.  Լի լիթ,  Հո գի և  մար մին, Եր ևան, 1999, 120 էջ:  Բա նաս տեղ ծութ յուն նե-

րի ժո ղո վա ծո ւի 29-30-րդ  է ջե րում զե տեղ ված է  Սար գիս  Փա րա ջան յա-

նին նվիր ված «Ն ռան գույ նը» բա նաս տեղ ծութ յու նը: 

200.  Լի լիթ, Ն ռան գույ նը (բա նաս տեղ ծութ յուն), « Հա մայ նա պատ կեր» ամ-

սա գիր, 2001, № 4, էջ 52: 2001 թվա կա նի չոր րոդ հա մա րը նվիր ված է 

 Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին:

201.  Լի լիթ, Ո գու ա ռեղծ վա ծա յին թռիչ քը, « Հա յաս տան» օ րա թերթ, 1999,  

հու նի սի 25:

202. « Լին սի» հիմ նադ րա մից 50 հա զար դո լար՝  Փա րա ջա նո վի թան գա րա-

նին, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2002, մար տի 22:

203.  Լոտ ման  Յու.,  Մար դիկ հո գե պես հարս տա նում ու լու սա վոր վում են, 

«Էկ րան», 1969, № 11, էջ 3:

204.  Լույս տե սավ  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի նա մա կա նին, «Ա զատ օր», 

Ա թենք, 2001, մար տի 10:

205.  Լույ սի և  բա րութ յան աս պե տը, «Ար վեստ և ժա մա նակ:  Հա յացք 

Գ յում րուց», 2007, № 1, էջ 66-69:

206.  Լույս տե սավ  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի պատ կե րա-

գիր քը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 1994, նո յեմ բե րի 26:

207.  Լոք մագ յոզ յան Ծ.,  Փա րա ջա նո վը հա՞յ է, վրա՞ ցի, թե՞ ռուս, «Ա կոս», 

Ս տամ բուլ, 2004, փետր վա րի 13:



115

208.  Խան զադ յան Ս., Ինչ պես հի շում եմ, Եր ևան, 1988, էջ 275:

209.  Խանջ յան Գ.,  Կար միր ձիե րը տա րան տի րո ջը, « Խորհր դա յին  Հա յաս-

տան», 1990, հու լի սի 25:

210.  Խանջ յան Ա.,  Կո մի տա սի ան վան զբո սայ գու պան թեո նը, Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին, 2004, 206 էջ:

211.  Խա չատր յան Գ., Գ րա ռում ներ  Մո րո ւա յի հա մար, «Ա ռա վոտ», 2004, 

թ. 239:

212.  Խա չատր յան Հ.,  Հա զա րա գի տա րան, Եր ևան, 2003, էջ 177:

213.  Խա չատր յան Թ., Չ մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե րը, «168 ժամ», 

2008, հու լի սի 5-7:

214.  Խա չատր յան Ռ., Երբ բե մադ րի չը կի նոխ ցի կի առջ ևում չէ, «Հայ րե նի-

քի ձայն», 1988, ապ րի լի 6:

215.  Խա չատր յան Լ.,  Փա րա ջա նո վից մինչև ռու սա կան կի նո, «Ա ռա վոտ» 

2010, օ գոս տոսի 18:

216.  Խա չատր յան Ս.,  Պատ կե րը հիմք է կի նոն կա րի հա մար, « Գա րուն», 

1970, № 1, էջ 74-76:

217.  Խա չատր յան Ս.,  Պատ կե րը հիմք է կի նոն կա րի հա մար, « Բա գին», 

 Բեյ րութ, 1974, № 4:

218.  Խա չատր յան Ս.,  Դա վա նան քին հա վա տա րիմ, Եր ևան, 2006, էջ 34:

219.  Խա չատր յա նի ֆիլ մե րը հայտ նի փա ռա տո նե րում, «Ա ռա վոտ», 2010, 

հու նի սի 10:

220.  Խա չա տու րո վա Մ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, ա ռաս պել ներ և  ի րա կա-

նութ յուն, « Հա յոց աշ խարհ», 2004, հուն վա րի 14:

221.  Խա չիկ յան Զ.,  Փա րա ջա նո վը սա վառ նում է երկն քում, «Ա վան գարդ», 

1988, հուն վա րի 20:

222.  Խոսք ե րախ տի քի, « Կու մայ րի», 1990, հու լի սի 27:

223.  Ծե րե թե լի Կ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով. «Ու զում եմ մեռ նել Գ րի բո յե դո վի 

պես», « Ժա մա նակ», Եր ևան, 2007, հու նի սի 16:

224.  Ծի րա նի Մ.,  Գեր հան ճա րը, «Ազ դակ», 2000, հու լի սի 3:

225.  Կա զի րա գի Ու., Ոս կե եր կինք և հ րե ղեն ձիեր, «Գ րա կան թերթ», 1971, 

սեպ տեմ բե րի 3:

226. « Կա նանց մո լո րակ», Ե.  Բե ջան յա նի հար ցազ րույ ցը  Ռու բեն Գ ևորգ-

յան ցի հետ, «Դե  ֆակ տո», 2009, № 2, էջ 45-50:

227. Կա պու տիկ յան Ս., Է ջեր փակ գզրոց նե րից, Եր ևան, 1997, էջ 135-136:

228.  Կա պու տիկ յան Ս.,  Մեր ո գու գրա վում նե րի մեծ զո րա կա նը, 

« Խորհրդա յին  Հա յաս տան», 1990, հու լի սի 25:

229.  Կա պու տիկ յան Ս.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը մեր ժո ղովր դի ա մե նահ րա-



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

116

շա լի ծնունդ նե րից մեկն էր..., «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990, հու լի սի 25, 

էջ 3:

230.  Կա րա խան յան Գ.,  Հա յոց ժո ղովր դա կան մշա կույ թը, Եր ևան, 2009,     

հ. 2, էջ 113:

231.  Կա րա պետ յան Ա., Մ տո րում ներ « Հա մայ նա պատ կեր» հան դե սի մա-

սին, « Հա մայ նա պատ կեր», Գ լեն դել, 2002, № 2, էջ 18-19:

232.   Կա րա պետ յան Գ., Ն րա մեղ քը ա զատ լի նելն էր, « Հա յոց աշ խարհ», 

2004, ապ րի լի 3: 

233. Կա րա պետ յան Գ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով: Կ յանք, կյան քից հե տո, 

«Ար վեստ», 1990, № 11-12, էջ 2-6:

234.  Կա րա պետ յան Գ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով –  Ռո նալդ  Ռեյ գան, «168 

ժամ», 2008, փետր վա րի 28-29, էջ 14:

235.  Կա րա պետ յան Ծ.,  Հա յաս տան:  Մաս նակ ցութ յուն՝ ա ռանց ար տիս տի 

( Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ջերմ երկր պա գու, տա ղան դա շատ նկար չու հի 

 Գա յա նե  Խա չատր յա նի մա սին), «168 ժամ», 2009, հու նի սի 18, էջ 9:

236. « Կար գին ռե ժիսո րը պետք է առն վազն եր կու տա րի նստի»,- կար ծում 

է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը, « Կո լաժ ինք նան կա րի ֆո նին» գրքի հի ման 

վրա պատ րաս տեց  Մա րի նա  Մե րու ժան յա նը, «Ա ռա վոտ», 2006, նո-

յեմ բե րի 4:

237. Կարեն Քա լան թար  , Եր ևան, 2003, 44 էջ:

238.  Կե սա յանց Դ., Շն չա հեղ ձութ յան կա րո տը, « Նոր դար», 2001, թ. 2, 

էջ 114-121:

239. « Կեր պար վես տը և  կի նոն» (hոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), Եր ևան, 1994, 

63 էջ:

240.  Կի րա կոս յան Ռ.,  Լույ սի աս պե տը, «Ար վեստ և  ժա մա նակ:  Հա յացք 

Գ յում րիից», 2007, № 1, էջ 66-69:

241.  Կով կա սով տար ված..., « Կեր պար վեստ», 2009, № 1, 2, 3, էջ 48:

242. Կ ցու ցադր վեն  Փա րա ջա նո վի նա մակ նե րը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե-

տութ յուն», 2008, փետր վա րի 7:

243.  Կունցև Գ., Կար-չկար` մի Փարաջանով, Երևան, 2014, 176 էջ: 

244. Կունցև Գ., Ն կա րա հա նել է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը, «Էկ րան», 1985, 

էջ 8-9:

245.  Կու րազ յան Ս., Հ րա ժեշ տի նա խօ րեն «Ն կա րիչ» սրճա րա նում, « Կեր-

պար վեստ», 2004, № 4, էջ 7:

246.  Հախ վերդ յան Ն., Սո վո րենք ա վե լի հա ճախ հար ցա կան նշանն օգ-

տա գոր ծել, «168 ժամ», 2009, մա յի սի 14-16, էջ 11:

247.  Հախ վերդ յան Ն., Ար վես տը թույլ չի տա լիս մեզ ա նաս նա նալ (Ն. 



117

 Հախ վերդ յա նի հար ցազ րույ ցը  Փա րա ջա նո վի տուն-թան գա րա նի 

տնօ րեն Զ.  Սարգս յա նի հետ), «168 ժամ», 2008, նո յեմ բե րի 22:

248.  Հախ վերդ յան Ն.,  Մեծ ռե ժի սո րի հի շա տա կին, «168 ժամ», 2007, հուն-

վա րի 11-12:

249.  Հախ վերդ յան Ն., Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նի կի նոայ բու բե նը, «3 մի լիոն» 

ամ սա գիր, 2008, օ գոս տոս, էջ 40:

250.  Հախ վերդ յան Ն.,  Թատ րո նում ես մի քիչ խու լի գան եմ, «168 ժամ», 

2008, սեպ տեմ բե րի 11:

251.  Հախ վերդ յան Ն.,  Տո նի նո  Գո ւե րա. « Հա յաս տա նը մար զեց իմ եր ևա-

կա յութ յու նը», «168 ժամ», 2007, հոկ տեմ բե րի  20-22:

252.  Հախ վերդ յան Ն., Ա շու նը սրտում, «168 ժամ», 2009, հու լի սի 18-20, 

էջ 7:

253.  Հա կոբ յան Հ., Ու մերթ լա ցավ, ու մերթ խնդաց իմ հո գիս, Եր ևան, 

2006, էջ 139, 352:

254.  Հա կոբ յան Հ.,  Ռո բերտ Է լի բեկ յա նի ցու ցա հան դե սի ա ռի թով, « Հա-

յացք Եր ևա նից», 2003, № 5, էջ 26-28: 

255.  Հա կոբ յան Գ., Ես գի տեմ  Փա րա ջա նո վի ճա շա կը,- պնդում է Ս.  Փա-

րա ջա նո վի տուն-թան գա րա նի տնօ րե նը, «Ա ռա վոտ», 2004, սեպ տեմ-

բե րի 3:

256.  Հա կոբ յան Թ., Ազ գա յին ար վես տը՝ մո դեռն ո ճով:  Հայտ նի և  ան հայտ 

 Փա րա ջա նո վը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 1999, փետր վա-

րի 10:

257.  Հա կոբ յան Հ.,  Դեմ քեր, դի մակ ներ, Եր ևան, 1980, 155 էջ:

258.  Համ բար ձու մով Ա., Ան գի տակ ցա կա նի տե ղը  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա-

գոր ծութ յան մեջ, Եր ևա նի թատ րո նի և  կի նո յի պե տա կան ինս տի տու-

տի « Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», 2006, № 6, էջ 80-84:

259.  Համ բար ձու մով Ա.,  Պատ ճա ռա կա նութ յան սկզբուն քը որ պես մե թոդ 

կի նո պա տու մում, Ս.  Փա րա ջա նո վի « Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր-

նե րը» (1964) և «Ն ռան գույ նը» (1968) ֆիլ մե րում, Եր ևա նի թատ րո նի 

և  կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տի « Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա-

ծու», Եր ևան, 2005, № 5, էջ 115-119:

260.  Հայ դպրութ յան և մ շա կույ թի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րը, կրթօ ջախ նե րը, 

պար բե րա կան նե րը, տպա րան ներն ու հրա տա րա կիչ նե րը ( կազ մեց 

 Սեթ  Կու րազ յա նը), Եր ևան, 2000, էջ 36-37:

261.  Հայ սփյուռք ( Հան րա գի տա րան), Եր ևան, 2003, էջ 576:

262.  Հա յաս տա նի թան գա րան նե րը, Եր ևան, 2002, էջ 116:

263.  Հա յաս տա նից դուրս կազ մա կերպ ված են  Փա րա ջա նով յան նոր ցու-

ցա հան դես ներ, «Եր կիր», 1994, սեպ տեմ բե րի 10:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

118

264.  Հա յաս տա նի և  Լիտ վիա յի ա ռա ջին տիկ նայք այ ցե լե ցին Ս.  Փա րա-

ջա նո վի տուն-թան գա րան և « Զա տիկ» ման կա տուն, «Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յուն», 2009, դեկտեմբերի 11, էջ 1:

265.  Հայ թա յան Պ., Ա րա  Շի րազ, « Հա մայ նա պատ կեր», 2001, № 4, էջ 24-

25:

266. « Հայ կակ» 2014, «Ազգ», 2014, մա յիսի 16:

267.  Հայ կա կան կի նո:  Լիա կա տար կա տա լոգ 1924-1999, Եր ևան, 2010, 

252 էջ:

268.  Հայ կա կան ֆիլ մեր` Ա մե րի կա յի աչ քե րով, «Ար վեստ», 1992, № 11, 

էջ 20-21:

269.  Հայ կա կան  հա մա ռոտ  հան րա գի տա րան (ՀՀՀ), հ. 4, Եր ևան, 2003, 

էջ 830-831:

270.  Հայ րա պետ յան Մ., Ընդ հա տա կից - 16, « Չոր րորդ իշ խա նութ յուն», 

2008, մար տի 7, էջ 7:

271.  Հայր յան Գ., Երբ ծնվում էր «Ն ռան գույ նը», « Սո վե տա կան ար-

վեստ», 1989, № 3, էջ 32-36:

272.  Հայր յան Գ., Գ րա կա նութ յուն և  կի նո, Եր ևան, 1974, 250 էջ:

273.  Հայր յան Գ., Ինչ պես ստեղծ վեց «Ն ռան գույ նը», «Գ րա կան թերթ», 

1992, օ գոս տո սի 28:

274.  Հաս միկ յան Ս.,  Գե ղար վես տա կա նը և  գե ղա գի տա կա նը,  «Հան դես» 

( Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), 2007, № 7, էջ 3-11:

275.  Հաս միկ յան Ս.,  Գոր ծիչ... Ի՞նչ է դա նշա նա կում, «Ի րա վունք», 2001,  

մար տի 16-22:

276.  Հաս միկ յան Ս., Ա ռա քել յան Ա.,  Կի նո հե րո սի ար տա քի նը, «Նորք» 

հան դես, 2003, № 2, էջ 169-175:

277. Հավերժության նշանաբանով, «Բագին», 1974, № 4:

278.  Հա րո յան Ա., 10 հա զար այ ցե լու մի քա նի օ րում, «168 ժամ», 2008, 

փետր վա րի 7-8:

279.  Հա րութ յուն յան Ա.,  Փա րա ջա նո վը մի՞ֆ, թե՞ ի րա կա նութ յուն, « Հան-

դես Եր ևա նի հա մալ սա րա նի», 1999, հ. 2, էջ 97:

280.  Հա րութ յուն յան Ա., Ի՞նչ կա ներ  Փա րա ջա նո վը, «Ան կախ» շաբա թա-

թերթ, 2014, մարտի 27-ապ րիլի 3, էջ 18:

281.  Հա րու թուն յան Հ.,  Ռոբ  Նիլ սո նի եր ևա կա յա կան աշ խար հը, «Ազգ», 

2009, հու լի սի 15, էջ 6:

282.  Հա րութ յուն յան  Ս.,  Սար յան,  Սա րո յան,  Փա րա ջա նով և  ու րիշ ներ, 

Երևան, 2005:



119

283.  Հա րութ յուն յան Ս., Գ րա կան կեր պար նե րը և  կեր պար վես տը, Եր ևան, 

1990, էջ 18:

284.  Հա րութ յուն յան Ս.,  Փա րա ջա նովն ինչ պես որ կա, « Հա յոց աշ խարհ», 

2004, հուն վա րի 10:

285.  Հա րութ յուն յան Ս.,  Փա րա ջա նով՝ այժմ և  միշտ, « Հա յաս տա նի  Հան-

րա պե տութ յուն», 1999, հու լի սի 20:

286.  Հա րութ յուն յան Ս.,  Կես տա րի՝ ա ռանց վար պե տի, « Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յուն», 1990, հուն վա րի 8:

287.  Հա րութ յուն յան Ս.,  Փե լեշ յա նից դե պի  Փա րա ջա նով, «Ա վան գարդ», 

1988, ապ րի լի 24:

288.  Հա րութ յուն յան Ս.,  Հեր թը հա սել է  Փա րա ջա նով յան մա սունք նե րին, 

« Հա յոց աշ խարհ», 2003, օ գոս տո սի 21:

289.  Հի շար ժան տա րեթ վեր – 2009, Եր ևան, 2008, էջ 5:

290. Հ մա յակ յան Հ., Զ րույց ներ հայ մշա կույ թի մա սին, Եր ևան, 2008, 

էջ 125:

291.  Հո բեր ման Ջ., Ար մատ ներ, « Հայք», 1996, ապ րի լի 9:

292.  Հո վա կիմ յան Բ.,  Հա յոց ծած կա նուն նե րի բա ռա րան, Եր ևան, 2005, 

էջ 750:

293.  Հովեյան Հ.,  Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, Եր ևան, 2004, էջ 190:

294.  Հո վե յան Հ.,  Կես գի շե րա յին լիբ րե տո, Եր ևան, 2006:

295.   Հով հան նես  Դա վիթ, Ող ջույն քեզ,  Սեր գե՛յ, «Գ րա կան թերթ», 2009, 

հու նի սի 5: 

296. Հով հան նես  Դա վիթ, Ող ջույն քեզ,  Սեր գե՛յ, «Ե րե կո յան Երևան», 1990, 

հու լի սի 25:

297.  Հով հան նիս յան Ա.,  Խոսք վար պե տի մա սին, «Ե րե կո յան Եր ևան», 

1990, հու լի սի 28:

298.  Հով հան նիս յան Ա.,  Փա րա ջա նո վի տուն-թան գա րա նը Հ րազ դա նի 

ա փին, « Գե ղար վեստ», 1991, № 14:

299.  Հով հան նիս յան Զ.,  Փա րա ջանո վի տուն-թան գա րա նում, « Նոր-Դար», 

1996, ապ րիլի 10, էջ 2:

300.  Հով հան նիս յան Է., Կ յանքս հու շե րում, Եր ևան, 1998, էջ 17:

301.  Հով սեփ յան Ա., Ա մե րիկ յան կի նո հե ղե ղը չի սպառ նում  Փա րա ջա նո վի 

կղզուն, «Ազգ», 1996, մար տի 23:

302.  Հով սեփ յան Ա.,  Հեր վան ձյու նի փնտրտուք, Եր ևան, 2013, էջ 184:

303.  Հով սեփ յան Ա.,  Փա րա ջա նո վի 80-ամ յա կին, «Ազգ», 2004, մար տի 23:

304. Հ րա ժեշտ վար պե տին, «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990, հու լի սի 27:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

120

305. Հ րա վի րում է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը, « Սո վե տա կան  Հա յաս տան», 

1988, հուն վա րի 17:

306.  Հու նան յան Ա.,  Պահ պա նակ, Ան թի լիաս, 1994, էջ 16:

307.  Ձայն լռութ յան.  Վի գեն  Չալդ րան յան, Եր ևան, 2008, 260 էջ:

308.  Ղա զար յան Ա.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, « Հա յացք Եր ևա նից», 2003, № 
3, էջ 44:

309.  Ղա զար յան Ա.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, « Հա յութ յուն», 1993, ապ րի լի 

30:

310.  Ղա զար յան Ա.,  Փա րա ջա նով (բա նաս տեղ ծութ յուն), « Հա մայ նա-

պատ կեր», 2008, 46, էջ 25:

311.  Ղա լեչ յան Թ.,  Ժա մա նա կի լույ սը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ-

յուն», 1999, մա յի սի 5:

312.  Ղա րա բաղց յան Ս., Հ րա շա գոր ծի ա շու նը, « Մենք մեր մա սին», 2009, 

№ 1-17, էջ 12-14:

313.  Ղու կաս յան Մ., Փշր ված հա յե լին, «Գ րա կան թերթ», 1997, հու նի սի 

17:

314.  Ճա նա չիր հայ րե նիքդ, Եր ևան, 2008, էջ 47:

315.  Մա դո յան Ռ., Ն ռան գույ նը և  Փա րա ջա նո վի լե գեն դը (հատ ված մե-

նագ րութ յու նից), « Հա մայ նա պատ կեր», 2001, № 4:

316.  Մա դո յան Ռ.,  Ժա մա նա կը ժա պա վե նի վրա, Եր ևան, 1990, 264 էջ:

317.  Մա դո յան Ռ., Ն ռան գույ նը և  Փա րա ջա նո վի լե գեն դը,  Լոս Ան ջե լես, 

2001, 216 էջ:

318.  Մա դո յան Ռ.,  Տա րի ներ և  ֆիլ մեր, Եր ևան, 1984, 271 էջ:

319.  Մա դո յան Ռ., « Հայ ֆիլ մը» Հ րան տի տունն է, « Հա մայ նա պատ կեր», 

2003, № 22, էջ 8-10:

320.  Մա դո յան Ռ.,  Հայ կի նո յի ար ծի վը: Ֆ րուն զե  Դով լաթ յան, «Ազգ», 

1997, սեպ տեմ բերի 11:

321.  Մաթ ևոս յան Հ., Ս պի տակ թղթի առջև, Եր ևան, 2004, էջ 45, 65:

322.  Մա թոս յան Ռ., Այս լու սան կա րի պատ մութ յու նը: Ֆ.  Դով լաթ յան, 

Երևան, 2007, էջ 68-69:

323.  Մա թոս յան Ռ.,  Հար դա գո ղի կի նո ճա նա պար հով, Եր ևան, 2007:

324.  Մա թոս յան Ռ.,  Հար ցազ րույց ձեզ հա մար, Եր ևան, 1997:

325.  Մալ խաս յան Գ.,  Ներ սիս յան Ս.,  Կի նո, հե ռուս տա տե սութ յուն, վի դեո և  

ի րա վունք, Եր ևան, 1999, 168 էջ:

326.  Մալ յան Հ.,  Մեր դժվար օր ու կյան քին հար ված ներն ու կո րուստ նե րը 

չեն պա կա սում, « Հա յոց լե զուն և գ րա կա նութ յու նը դպրո ցում», 1990, 

№ 4, էջ 56-57:



121

327.  Մալ յան Հ., Եվս մի  Փա րա ջան յան, «Ե րե կո յան Եր ևան», 1990, հու լի-

սի 26:

328.  Մալ յան Հ., Երկ խո սութ յուն եր րոր դի հա մար, Եր ևան, 1997, 271 էջ:

329.  Մա կար յան Մ.,  Վաղ վա նից կմեկ նար կի «Ոս կե ծի րան» փա ռա տո նը, 

«Ազգ», 2009, հու լի սի 11:

330.  Մա նուկ յան Ա.,  Մա նուկ յան Մ.,  Դաս տիա րակ չա կան մտքե րի հայ կա-

կան գան ձա րան, Եր ևան, 2001, 256 էջ:

331.  Մա նուկ յան Է.,  Ժա մա նա կի վկան, Եր ևան, 1980, էջ 214:

332.  Մար գար յան Ի., Դժ վա րին վերջ նագ ծի մա տույց նե րում, «Էկ րան», 

1992, № 1:

333.  Մար գար յան Ի.,  Հիաց նում է  Փա րա ջա նով նկա րի չը, «Էկ րան», 1988, 

№ 4:

334.  Մար գար յան Ի.,  Նոր ա սո ցիա ցիա, «Էկ րան», 1992, № 3:

335.  Մար գար յան Ի.,  Մի մո սի դի մա կով ող բեր գա կը, «Էկ րան», 1991, № 5, 

էջ 2-3:

336.  Մար կոս յան Հ.,  Կի նո թատ րոն-հան դի սա տես, «Էկ րան», 1987, № 8, 

էջ 12-14:

337.  Մար կոս յան Ն., Եր կու «Ն ռան գույն», «Օ րա գիր», 1999, փետր վա րի 

9:

338.  Մարշ լը Հ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի պա րա գան,  «Պայ քար», Բոս տոն, 

1975, մար տի 12, 13 և 14:

339.  Մար տի րոս յան Է., « Մո ռաց ված նախ նի նե րից» մինչև « Սա յաթ  Նո-

վա», « Սո վե տա կան ար վեստ», 1966, № 10, էջ 5-7:

340.  Մար տի րոս յան Ա., Ա վա զի մեջ շաղ տված ոս կե հա տիկ ներ, «Գա-

րուն», 1970, № 1, էջ 76-78:

341.  Մար տի րոս յան Կ., Ան մա հութ յան գի նը, « Հոգ ևոր հայ րե նիք», 2004,  

հու նի սի 1:

342.  Մար տի րոս յան Հ., Ար վես տի զար մա նա լի հայտ նութ յու նը, «Հայք», 

1994, հոկ տեմ բե րի 21:

343.  Մար տի րոս յան Հ., Ես մա հա ցել եմ ման կութ յու նում, «Ա վան գարդ», 

2004, հու նի սի 23-29:

344.  Մար տի րոս յան Հ.,  Նոր հա մալ րում, հին մտա հո գութ յուն, «Գրա կան 

թերթ», 1996, նո յեմ բե րի 5:

345.  Մար տի րոս յան Մ.,  Փա րա ջա նո վի թան գա րա նը վտան գի առջև, «168 

ժամ», 2010, հու նի սի 24-25:

346.  Մար տու նի Հ.,  Ծա նոթ և  ան ծա նոթ  Փա րա ջա նո վը, « Խորհր դա յին  Հա-

յաս տան», 1990, հու լի սի 26:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

122

347.  Մե լան յա  Բա դալ յա նի հար ցազ րույ ցը ար վես տա բան  Մար տին  Մի քա-

յել յա նի հետ, «Ազգ», 2015, փետր վարի 20:

348.  Մե տաք սե:  Ճա կա տագ րա կան կին, Եր ևան, 2006, էջ 392:

349.  Մեր ֆիլ մե րը՝ ռուս նե րին, «Ա ռա վոտ», 2005, հու լի սի 9:

350.  Մեր ցու քան յան Մ.,  Ծաղ կե փունջ  Փա րա ջա նո վից, «Ա ռա վոտ», 2002, 

նո յեմ բե րի 13:

351.  Մի էջ  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քից ըստ ադր բե ջան ցի 

կոմ պո զի տո րի, «Ազգ», 2007, մա յի սի 22:

352.  Միր զա խան յան Ռ.,  Խորհր դա հայ մշա կույ թը 1956-1990 թթ. (դոկ տո-

րա կան ա տե նա խո սութ յան սեղ մա գիր), Եր ևան, 2008:

353.  Մի խա յել  Վար դա նո վի « Փա րա ջա նով:  Վեր ջին գա րու նը» ժա պա վե-

նը, «Ա զատ օր», Ա թենք, 2004, հոկ տեմ բե րի 8:

354.  Մի նաս յան Թ., Աշ խարհն ա ռանց նրա մի քիչ դա տարկ կլի ներ, 

«Ազգ», 2004, հու լի սի 2:

355.  Մի նաս յան Թ.,  Փա րա ջա նով յան տպա վո րութ յուն նե րի ներ քո, «Ազգ», 

2004, հու լի սի 9:

356.  Մի րիճ յան Ա., Հ մա յիչ  Պա րա ճա նո վը, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1991, դեկ-

տեմ բե րի 27:

357.  Մի քա յել յան Ա.,  Հա յոց եր ևե լի ներ, Եր ևան, 2013, էջ 194:

358.  Մի քա յել յան Կ.,  Թերևս ար ժա նի էր պե տա կան բարձր վե րա բեր մուն-

քի, «Լ րա գիր», 1996, հոկ տեմ բե րի 30:

359.  Մի քա յել յան Կ.,  Փա րա ջա նո վի վե րա դար ձը, « Ժա մա նակ», 2000,  

ապ րի լի 6:

360.  Մի քա յել յան Մ., Հ րե ղեն մար դը, «Գր քե րի աշ խարհ», 1990, հու լի սի 

29:

361.  Մի քա յել յան Մ.,  Գույն, նշան, գիր, Եր ևան, 2002, էջ 142:

362. Մկրտչ յան Գ.,  Կի նո յի հրա շա գոր ծը:  Հայ հան դի սա կա նը վատ գի տի 

 Փա րա ջա նո վի ֆիլ մե րը, «Ա զա տամ տութ յուն», 2009, հուն վա րի 10, 

էջ 7:

363. Մկրտչ յան Գ.,  Սե րիա լը` մաս սա յա կան ար վես տի ճյուղ, «Ա զա-

տամտութ յուն», 2009, հու լի սի 21, էջ 8:

364. Մկրտչ յան Գ.,  Սո վո րա կան կի նո պա տու մի կա րոտ հայ կի նո յում, 

«Ա զա տամ տութ յուն», 2009, հոկ տեմ բե րի 31, էջ 8:

365. Մկրտչ յան Ա.,  Վի րա վոր վում եմ ե կող-գնա ցող թվե րից, «TV-ա լիք», 

2009, հուն վա րի 19-25, էջ 2:

366. Մկրտչ յան Լ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով-80, « Հա մայ նա պատ կեր», Գ լեն-

դել, 2004, էջ 27:



123

367. Մկրտչ յան Լ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, «Ա վան գարդ», 1990, հու լի սի 27:

368. Մկրտչ յան Վ.,  Վաս տա կած տա րի ներ ( Ռազ միկ  Մա դո յա նի ծննդյան 

75-ամ յա կի առ թիվ), « Հա մայ նա պատ կեր», Գ լեն դել, 2002, № 9, էջ 32-

34:

369. Մ նա ցա կան յան Մ., Աստ վա ծա յին զգա ցո ղութ յամբ ա րար վա ծը, 

« Հայք», 1998, հուն վա րի 9:

370.  Մո սե սով Գ.,  Կի նո ռե ժի սո րի վար պե տութ յու նը, « Կո մու նիստ»,  Բա քու, 

1988, ապ րի լի 19:

371.  Մոս կոֆ յան Հ.,  Հան ճա րեղ ֆիլ մար տադ րիչ  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի 

ծննդյան 80-ամ յա կին նվիր ված հո բել յա նա կան շա բա թը, « Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2004, մար տի 24:

372.  Մով սիս յան Ծ., Էդ գար  Հով հան նիս յան.  Ժա մա նա կը և  գե ղա գի տութ-

յու նը, « Հայ կազ յան հա յա գի տա կան հան դես», 2009, հ. ԻԹ, էջ 139-

173:

373.  Մու թաֆ յան Լ.,  Պոե տիկ կի նո յի մեծ մաեստ րոն, « Հա յաս տան», 1999, 

մա յի սի 15:

374. Մու թաֆ յան Լ.,  Մեծ մաեստ րոն ու մեծ տա ռապ յա լը, «Օ րի նաց եր-

կիր», 2004, փետր վա րի 13:

375.  Մու րադ յան Ա., Ու րիշ աշ խար հի վրա բաց վող լու սա վոր պա տու հան-

ներ, «Ա վան գարդ», 1989, փետր վա րի 7:

376.  Մու րադ յան Դ., Գ նացք ներ, կա յա րան ներ, Եր ևան, 2001, 194 էջ:

377.  Մու րադ յան Դ.,  Ժա ռան գութ յան ի րա վունք, Եր ևան, 2005, 182 էջ:

378.  Մու րադ յան Ս., Աշ նա նա յին զան գեր, Եր ևան, 2005:  Բա նաս տեղ ծութ-

յուն նե րի ժո ղո վա ծո ւում զետեղված է նաև « Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին» 

բա նաս տեղ ծութ յու նը (էջ 271):

379.  Մու րադ յան Վ., Այն մեծ, խոր ու նուրբ աշ խա տան քը..., «Էկ րան», 

1969, № 10, էջ 5:

380. «Մր ցա նակ ներ, որ մեզ էին սպա սում» ( Վահ րամ  Մար տի րոս յա նի 

հար ցազ րույ ցը «Ա շուղ  Ղա րի բ»-ի կի նոօ պե րա տոր Ալ բերտ  Յա վուր-

յա նի հետ), «Գ րա կան թերթ», 1991, փետր վարի 8:

381.  Յա զըճ յան Գ.,  Մաեստ րո  Փա րա ջա նով, «Ազգ», 2000, մարտի 22:

382.  Յան կովս կա յա Մի սակ յան Գ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով. «Անց յալն ան-

ցավ, ա պա գան չի ե կել. լռութ յուն է», « Հարց ու ի րա վունք, պա տաս-

խան», 1999, մա յի սի 25-31:

383.  Յա վուր յան Ա., Մր ցա նակ ներ, որ մեզ են սպա սում, «Գ րա կան թերթ», 

1991, փետր վա րի 8:

384.  Յա վուր յան Ա.,  Նախն յաց ստվեր նե րը մո ռաց ման են թա կա չեն, «Ար-

վեստ», 1991, № 8, 9:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

124

385.  Յա վուր յան Ա.,  Մու րադ յան Դ., « Փա րա ջա նով:  Վեր ջին գա րու նը» կի-

նոն կա րի մա սին, «Ի րա վունք», 2005, հու նի սի 24-30:

386.  Յա վուր յան Ա.,  Խո հեր, « Նոր հան դես», 2007, դեկ տեմ բեր, էջ 95:

387.  Յա վուր յան Ա. (1935-2007), Ով ով է:  Հա յեր, Եր ևան, 2007, հ. 2, 

էջ 186-187:

388.  Յար գան քի տուրք՝ վար պե տին, «Ա կոս», Ս տամ բուլ, 1999, ապ րի լի 16:

389.  Յուզ բաշ յան Մ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հի շա տա կին, «Ե րե կո յան 

Երևան», 1991, հու լի սի 1:

390. Յուզբաշյան Մ., Եվ նորից Նռան գույնը, «Գրական թերթ», 1971, № 

31:

391. Նագուլյան Հ., Սերգեյ Փարաջանով, «Բագին», 1974, № 4:

392.  Նադր յան Ս.,  Մի ան մո ռաց հան դի պում, « Հա մայ նա պատ կեր», Գ լեն-

դել, 2004, թ. 27:

393.  Նա զար յան Գ., Այ ցե լե ցեք  Փա րա ջա նո վի տուն-թան գա րան, «Ե րե կո-

յան Եր ևան», 1993, հու լի սի 29:

394.  Նա զար յան Ծ.,  Փա րա ջա նո վը ոչ միայն ստեղ ծա գոր ծող է, այլև 

ստեղ ծա գոր ծութ յուն, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2006,  

օ գոս տո սի 23:

395.  Նաի ր  Յան, «Ոս կե ծի րանն» ու մեր կի նո յի ներ կան, «Ազգ», 2014, 

հու լիսի 25:

396.  Նա հա պետ յան Կ.,  Խորհր դա յին կի նոն լա վա գույնն է աշ խար հում, 

« Հա յոց աշ խարհ», 2006, հու նի սի 13, էջ 8:

397.  Նա հա տակ յան Ռ.,  Փա րա ջա նով հրաշ քը, «Ար վեստ», 1993, № 9-12, 

էջ 3:

398.  Նա վա սարդ յան Ա.,  Դի վա նա գի տութ յուն, Եր ևան, 2010: Գր քի 324-

325-րդ  է ջե րում զետեղված է «Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սը 

 Բեյ րու թում» հոդվածը:

399.  Նե դոլ յան Ա.,  Մեր աշ խար հը և  մեր կի նոն, «Ար վեստ», 1991, № 5-6, 

էջ 6-8:

400.  Ներ կա յաց վե ցավ « Փա րա ջա նով:  Վեր ջին գա րու նը» շար ժան կա րը, 

«Ա զատ օր», Ա թենք, 2005, հու նի սի 21:

401.  Նոր ֆիլմ՝  Փա րա ջա նո վի մա սին ( Հայտ նի ռե ժի սոր Անդ րեյ  Դոբ րո-

վոլս կու կող մից), «Ա զատ օր», Ա թենք, 1997, օ գոս տո սի 21:

402. «Ն ռան գույ նը»՝ 10 հա զար դո լար, « Հայ կա կան ժա մա նակ», 2001,  

նո յեմ բե րի 27:

403. Նռան գոյնը: Սարգիս Փարաճանեան, Պեյրութ, Ա.Թ.:

404. «Ն ռան գույ նը» 2014թ.  Կան նի փա ռա տո նում:



125

405. Ն վիր ված էր  Փա րա ջա նո վին, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 

1996, փետր վա րի 29:

406.  Նուռ, կար միր գի նի և խն կար կում  Փա րա ջա նո վի շի րի մին, «Ա զատ 

օր», Ա թենք, 2004, հուն վա րի 21:

407.  Նու րի ջան յան Գ.,  Թատ րոն, որ տեղ չեն սի րում «խա ղալ» ( Մոսկ վա-

յում գոր ծող « Փա րա ջա նով յան ճե մաս րահ» թատ րո նի մա սին), « Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2006, օ գոս տո սի 16:

408.  Նու րի ջան յան Գ.,  Ռու դա քիից մինչև  Ղեյ սար, « Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տութ յուն», 2009, փետր վա րի 6:

409.  Շահ նա զար Գ., Ա դա ման դը, «Ար վեստ», 1991, № 1, էջ 20-24:

410.  Շա ռո յան Լ.,  Տեր ևա թա փը հայ աշ խար հի մեջ: 1990 թվա կան, « Յա-

ռաջ»,  Փա րիզ, 1991, հուն վա րի 5:

411.  Շար ժա պատ կեր նե րու միամս յա ցու ցադ րութ յուն  Հո լի վու դի մեջ, 

« Մար մա րա», Ս տամ բուլ, 2004, հուն վա րի 20:

412.  Շա րու նակ վում են կար ծիք ներ տպագր վել «Ն ռան գույ նը» ֆիլ մի մա-

սին, «Էկ րան», 1969, № 10, էջ 5:

413. Շ նոր հան դես  Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յու նում՝ նվիր ված  Ռազ միկ 

 Մա դո յա նի ե րեք գրքե րի, այդ թվում՝ և «Ն ռան գույ նին», « Հա մայ նա-

պատ կեր», Գ լեն դել, 2003, № 24, էջ 23:

414. Շ չեր բատ յուկ Ս.,  Փա րա ջա նո վը մարդ էր ա ռանց ար գե լակ նե րի, 

« Ժա մա նակ», 2001, հոկ տեմ բե րի 5-11:

415. Շ չեր բատ յուկ Ս.,  Պետք չէ ո չինչ ա րա գաց նել, «Ա ռա վոտ», 2004, նո-

յեմ բե րի 19:

416. «Ոս կե ծի րան» բարձ րա գույն կի նոդպ րո ցում վար պե տութ յան դա սըն-

թաց ներ կանց կաց նի լեհ հան րա հայտ կի նո ռե ժի սոր Ք շիշ տոֆ  Զա նու-

սին, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2009, սեպ տեմ բե րի 9:

417.  Շու վա լե վա Պետ րոս յան Ե.,  Փա րա ջա նով հան ճա րի ա ռեղծ վա ծը, 

« Միհր» հան դես, 2009, № 3, 4, էջ 56-59:

418.  Չա լիկ յան Գ., Անլ ռե լի սի րա հա րը, Եր ևան, 2004, էջ 129:

419. Չ խեի ձե Ռ.,  Նա հպար տա նում էր, որ թ բի լիս ցի է, « Խորհր դա յին 

Վ րաս տան», 1990, հու լի սի 26:

420.  Չորս մրցա նակ «Ա շուղ  Ղա րիբ»-ին, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1991, մար տի 

8:

421.  Պար սամ յան Ա.,  Հա վա նա բար իմ մեղքն այն է, որ ծնվել եմ..., «Գ րա-

կան թերթ», 1991, դեկ տեմ բե րի 20:

422.  Պե պան յան Ռ.,  Գույ նե րի աշ խար հը նման է ե րաժշ տութ յան, « Հա-

յաս տա նի զրու ցա կից», 2010, մար տի 12:

423.  Պե տա կան ֆիլ մա դա րա նին հանձն վե ցավ  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա-



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

126

գոր ծութ յան վե րա բեր յալ կի նոն յու թե րը, «Ա զատ օր», Ա թենք, 2001, 

սեպ տեմ բե րի 28:

424.  Պե րե ճիքլ յան Ա.,  Գույ նե րու լե զուն, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1990, հոկ-

տեմ բե րի 7:

425.  Պո ղոս յան Ս.,  Կի նո յի դպրոց  Հա յաս տա նո՞ւմ, « Հայ կա կան ժա մա-

նակ», 2008, նո յեմ բե րի 12:

426.  Պո ղոս յան Լ., Ինք նութ յուն ( Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը 75 տա րե կան կլի-

ներ), «Եր կիր», 1999, մա յի սի 5:

427.  Պո ղոս յան Վ.,  Փա րա ջա նով:  Տա րօ րի նակ հան ճար, «Ար մե դիա» շա-

բա թա թերթ, 2008, մար տի 8:

428.  Պո ղոս յան Ռ.,  Փա րա ջա նո վի թան գա րա նը կբաց վի օ րերս, «Ազգ», 

2002, նո յեմ բե րի 2:

429.  Պո ղոս յան Ռ., 6-րդ  փա ռա տո նը փակ վեց, կբաց վի կի նոդպ րո ցը, 

«Ազգ», 2009, հու լի սի 23:

430.  Պո ղոս յան Գ.,  Տեր և  պաշտ պան, « Հայ զին վոր», 2002, նո յեմ բե րի 2-9:

431.  Ջա վա խիշ վի լի Ի.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի մի գծան կա րը, « Սո վե տա-

կան Վ րաս տան», 1989, մա յի սի 9:

432.  Ջա ֆա րով Մ., « Լե գեն դը» բարձ րա նում է էկ րան, « Սո վե տա կան 

Վ րաս տան», 1987, հուն վա րի 27:

433. Ջր բաշ յան Ռ.,  Խո հե րի և  ընդվ զում նե րի ու ղե բե ռով, Եր ևան, 2005, 

էջ 326-327:

434.  Ջուլ հակ յան Ս.,  Փա ռա տո նը մեծ ներ կա յա ցում է, «Էկ րան», 1987, № 
7, էջ 4:

435.  Ջուլ հակ յան Ս.,  Փա րա ջա նո վի ձե ռա կերտ պոե զիան, « Հոգ ևոր հայ-

րե նիք», 2008, փետր վա ր, էջ 4:

436.  Ջուլ հակ յան Ս.,  Փա րա ջա նո վը շա րու նա կվում է..., «Էկ րան», 1990, № 
9, էջ 6-8:

437.  Ջուլ հակ յան Ս., Արթմ նի ե րազ ներ  Փա րա ջա նո վի մա սին, «Եր կիր», 

2003, հու լի սի 4-10:

438.  Ռա ֆա յել յան Կ., Ան պար փակ աշ խարհ, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե-

տութ յուն», 2004, հու նի սի 24:

439.  Ռե ժի սոր Ս.  Փա րա ջա նո վը շա րու նա կում է աշ խա տան քը « Սա յաթ- 

Նո վա» ֆիլ մի վրա, «Էկ րան», 1969, № 2, էջ 3:

440.  Ռի զաև Ս., Անդր կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի ար վեստ նե րի փոխ հա տու-

ցու մը, Եր ևան, 1976, 36 էջ:

441.  Ռի զաև Ս.,  Գույ նե րի տե սա կե տից..., «Էկ րան», 1969, № 10, էջ 5:



127

442.  Ռո ման  Պա լայան նոր ֆիլմ մը կներ կա յաց նէ  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի 

մա սին, «Զար թոնք»,  Բեյ րութ, 1997, հու նի սի 14:

443.  Ռոստ Յ.,  Ձեռ քը՝ սրտին, « Վե րածն ված  Հա յաս տան», 1989, № 7, 

էջ 2-8:

444.  Սա դուլ Ժ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի « Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր-

նե րը» (ֆրան սե րեն), « Լը  Լետր ֆրան սեզ», 1966, ապ րի լի 7:

445.  Սա հակ յան Վ.,  Հայ և  հա մաշ խար հա յին նշա նա վոր դեմ քեր, Եր ևան, 

2006, էջ 406-407:

446.  Սա հակ յան Ռ.,  Գե ղա գի տա կան հիմ նա կան կա տե գո րիա նե րը, 

Երևան, 2001, էջ 207, 267:

447.  Սա հակ յան Ռ.,  Գե ղա գի տութ յուն, Եր ևան, 2008, էջ 199, 244, 348, 427:

448.  Սա հակ յան Ռ.,  Կեն սա մա տե նա գի տութ յուն, Եր ևան, 2009, էջ 13:

449.  Սամ վել յան Կ., Ան մա հութ յուն, « Հայ րե նի քի ձայն», 1990, օ գոս տո սի 8:

450.  Սանթր յան Վ.,  Ծա նո թա ցեք, ես  Սար գիս  Փա րա ջան յանն եմ, « Հայ րե-

նի քի ձայն», 1988, հուն վա րի 27:

451.  Սանթր յան Վ.,  Փա րի զի աշ նան գույ նե րը, Եր ևան, 2007, էջ 182:

452.  Սանթր յան Վ., Էդ վարդ  Միր զո յան, Եր ևան, 2013, էջ 139-141:

453. Սանթրյան Վ., Ձեր ընծայագրերի հետքերով, Երևան, 2012, հ. 2, 

էջ 637:

454.  Սանկտ  Պե տեր բուր գում մեկ նար կել է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին նվիր-

ված «Open cinema» փա ռա տո նը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ-

յուն», 2009, օ գոս տո սի 10: 

455.  Սարգս յան Զ., Ս.  Փա րա ջա նով. «Ու զում եմ, որ իմ բո լոր նյու թե րը բաց 

լի նեն», «Ի րա վունք», 1999, մար տի 30:

456.  Սարգս յան Զ., Որ մշա կույ թը փո շի չհա վա քի, « Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տութ յուն», 2001, հու նի սի 23:

457.  Սարգս յան Զ., Այս տու նը հե քիաթ էր ի սկզբա նե, « Հա յաս տա նի  Հան-

րա պե տութ յուն», 2001, հու նի սի 26:

458.  Սարգս յան Զ., Այս տար վա հու լի սին լրա ցավ  Փա րա ջա նո վի թան գա-

րա նի տա սը տա րին, « Վար կա նիշ», 2001, թ. 2:

459.  Սարգս յան Զ.,  Նա ապ րում է մեր հու շե րում, « Հայ կա կան ֆուտ բոլ», 

2003, փետր վա րի 5-11:

460.  Սարգս յան Զ., Ա մե նաա զատ մար դը, «TV ա լիք», 2003, նո յեմ բե րի 18-

24:

461.  Սարգս յան Զ., Կ շա հի հան դի սա տե սը, կշա հի  Փա րա ջա նո վը, « Հա յոց 

աշ խարհ», 2003, օ գոս տո սի 23:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

128

462.  Սարգս յան Զ., Ապ րած կադ րեր, «TV ա լիք» շա բա թա թերթ, 2009, 

հուն վա րի 19-25, էջ 2:

463.  Սարգս յան Զ., Այս տեղ,  Զանգ վի ա փին, «Բ նօր րան», 1996, թիվ 1-2 

(2-3), էջ 80-82:

464.  Սարգս յան Ժ., Ա րա այն պես, որ քեզ դուր գա, « Նոր-դար», 2006, № 1, 

էջ 152:

465.  Սարգս յան Ս.,  Խո հեր..., «Ա զատ օր», Ա թենք, 1995, հոկ տեմ բե րի 20:

466.  Սարգս յան Ս.,  Կանչ, Եր ևան, 2010, էջ 83, 152-157:

467.  Սարգս յան Ս.,  Մենք ու մե րոնք, Եր ևան, 2001: Գր քի 136-139-րդ  է ջե րը 

նվիր ված են  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին:

468.  Սարգս յան Ս.,  Փա րա ջա նո վը և  ե րաժշ տութ յու նը, «Գ րա կան թերթ», 

1998, օ գոս տո սի 1-15:

469. Սարգսյան Ս., Երաժշտական ֆենոմենը Սերգեյ Փարաջանովի 

ֆիլմերում, «Գարուն», 1994, № 2, էջ 86-96:

470.  Սա րի բեկ յան Կ., Ան մա հութ յան գի նը, « Հոգ ևոր հայ րե նիք», 2004, № 
4:

471.  Սա րին յան Ս., Իր ամ բող ջութ յան մեջ «Ն ռան գույ նը» ան կա տար է, 

« Գա րուն», 1970, № 1, էջ 72-74:

472.  Սա րաֆ յան Հ.,  Ֆիլ մը խան գա րում է շա տե րին այն ա ռու մով, որ ի րենք 

ու նեն ի րենց  Փա րա ջա նո վը, «Ի րա վունք», 2014, մարտի 25, էջ 7:

473.  Սա ֆար յան Վ., Ա զատն  Մի նաս, Եր ևան, 1999, 111 էջ:

474.  Սա ֆար յան Վ.,  Փա րա ջա նո վը և  Մի նա սը, « Հա մայ նա պատ կեր», 

Գ լեն դել, 2003, էջ 12:

475.  Սեյ րան յան Ս., Ե թե  Փա րա ջա նո վը ողջ լի ներ ու տես ներ, «Ա ռա վոտ», 

1999, մա յի սի 4:

476.  Սե վու նի Ս.,  Մի հուշ-պա տա ռիկ  Փա րա ջա նո վից, «Վ րաս տան», 1991,  

ապ րի լի 4:

477.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ֆիլ մե րի հե տա դարձ ցու ցադ րութ յուն, « Հայ 

ար վեստ», 2007, № 1, էջ 6:

478.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, Ա րա  Գե ղե ցիկ ( Հատ ված սցե նա րից), «Էկ-

րան», 1973, № 7, էջ 10-11:

479. « Սեր գեյ  Փա րա ջա նով» թատ րո նի բա ցու մը Եր ևա նում, «Ա զատ օր», 

Ա թենք, 1993, հու լի սի 29:

480.  Սեր գեյ  Պա րա ջա նո վը և  Ռու բեն Գ ևորգ յա նը  Ռեն նի փա ռա տո նին, 

« Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1992, նո յեմ բե րի 29:

481.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը կյան քում, ինչ պես կի նո յում, «Վ րաս տան», 

1991, դեկ տեմ բե րի 14:



129

482.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով (մա հա խո սա կան), « Խորհր դա յին  Հա յաս տան», 

1990, հու լի սի 25:

483.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի պա րա գան, « Զար թոնք»,  Բեյ րութ, 1975, ապ-

րի լի 10:

484.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հի շա տա կի նշու մը  Մոսկ վա յում, « Յա ռաջ», 

 Փա րիզ, 1991, հու լի սի 11:

485.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սը  Կի ևում, «Ազգ», 2008, 

փետրվա րի 1:

486.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հի շա տա կին նվիր ված շա բաթ  Մոսկ վա յում, 

«Աս պա րեզ», Գ լեն դել, 2004, հուն վա րի 22:

487.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի պա րա գան, « Մար մա րա», Ս տամ բուլ, 1975,  

մա յի սի 10:

488.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի «Ն ռան գույ նը» ժա պա վե նի ցու ցադ րութ յու նը 

Ա թեն քում, «Ա զատ օր», Ա թենք, 2001, հու լի սի 12: 

489.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի խոր հուր դը, «Գ րա կան թերթ», 2002, հու նի սի 

28:

490.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի 80-ամ յա կը  Հա յաս տա նի մեջ, « Մար մա րա», 

Ս տամ բուլ, 2004, հու լի սի 8:

491.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով-75, « Հա մայ նա պատ կեր», Գ լեն դել, 1999, թ. 4:

492.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով 1924-1990 ( Փա րա ջա նո վի մտքե րից), «Օրեր», 

2000, թ. 11-12, էջ 13:

493. Սերգեյ Փարաջանով, Հայֆիլմն իմ ապագան է, «Գարուն», 1987, № 

5, էջ 67-91:

494. Սերգեյ Փարաջանով, Պատմվածքներ և սցենարներ, Երևան, 2016, 

260 էջ:

495.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի 80-ամ յա կի նշում Եր ևա նում, «Ա զատ օր», 

Ա թենք, 2004, հու լի սի 10:

496.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հի շա տա կին նվիր ված շա բաթ  Մոսկ վա յում, 

« Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2004, հուն վա րի 21:

497.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սին առ թիվ հու լի սի 13-18-ը Ա թեն-

քի մեջ, «Ա զատ օր», Ա թենք, 2001, հու նի սի 25:

498.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վը «կեզ րա փա կի»  Կան նի կի նո փա ռա տո նը, 

«Ասպն ջակ», 2004, մա յի սի 1-15:

499.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով,  Նա մակ ներ գա ղու թից, «Էկ րան», 1991, № 7, 

էջ 8-9:

500.  Սեր գեյ  Պա րա ճա նով և  իր պատ գա մը, « Հայ ըն տա նիք», 1978, № 1, 

էջ 20-22:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

130

501.  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի նա մա կը որ դուն « Նա մակ ներ կա լա նա վայ-

րից» գրքից, «Ե թեր» շա բա թա թերթ, 28.09-04.10, 2009, էջ 22:

502.  Սեր գեյ  Փա րա ջանո վի տուն-թան գա րա նը, «Ան դին» ամ սա գիր, 2014, 

№ 7, էջ 58-65:

503.  Սերժ Ա վե տիք յան. « Կար ևո րը  Փա րա ջա նո վի ներ քին մար դուն պատ-

կե րելն էր», «Ազգ», 2013,  դեկ տեմ բե րի 7, էջ Ե:

504.  Սերժ Ա վե տիք յա նի « Փա րա ջա նով» ֆիլ մը ներ կա յաց ված է «Օս կա-

րի», «Ազգ», 2013, սեպ տեմ բերի 19, էջ 6:

505. « Սե րուն դի» նոր հա մա րը, «Գ րա կան թերթ», 2009, հու նի սի 26, էջ 8: 

 Խոս վում է  Հա րութ յուն  Հո վա կիմ յա նի՝  Փա րա ջա նո վին նվիր ված պոե-

մի մա սին, ո րը ցարդ ան տիպ է:

506.  Սի մոն յան Պ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով:  Մեր ժա մա նա կի ա մե նա հան ճա-

րեղ բե մադ րի չը, «Ա րա րատ»,  Բեյ րութ, 1988, օ գոս տո սի 7:

507.  Սի մոն յան Հ.,  Սա մեր եր կիրն է, Եր ևան, 2008, էջ 79-80, 242-244:

508. Ս լա վին Լ.,  Հա յաս տան,  Հա յաս տան:  Յոթ  Գա րուն նե րի երկ րում: 

Գիրք երրորդ: Բազմանիստ Հայաստանը, Եր ևան, 1983, էջ 10-11:

509. Սկս վեց  Փա րա ջա նով յան փա ռա տո նը, «Եր կիր», 1999, մա յի սի 4:

510. Սեռյան Հ.,  Պա րա դոքս բա ռը գու ցե  Փա րա ջա նո վից է ա ռա ջա ցել, 

« Հայք», 1998,  հոկ տեմ բե րի 9:

511.  Սո ղո յան Դ., Իմ  Փա րա ջա նո վը, «Ա ռաք յալ», 2004, ապ րիլ, թ. 3:

512.  Սո ֆի կո  Ճիաու րե լին ստիպ ված էր ըն դու նել, որ ին քը... տղա մարդ է, 

«Եր րորդ ուժ», 2004, հու լի սի 16-23:

513. Ս տե փան Անդ րա նիկ յան, Եր ևան, 1982, 85 էջ:

514. Ստ րաս բուր գում է գոր ծում  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սը, «Եր կիր», 

2001, նո յեմ բե րի 9:

515. Ս տու պի շին Վ., Իմ ա ռա քե լութ յու նը  Հա յաս տա նում, Եր ևան, 2005, 

էջ 131-133:

516. Ս րապ յան Հ.,  Հան դի պում  Փա րա ջա նո վի հետ, «Ա ռա վոտ», 1996,  

մար տի 1:

517.  Վա ղարշ յան Լ., Ու զում եմ պատ մել ձեզ, Եր ևան, 1992, 206 էջ:

518.  Վա ղարշ յան Լ., Ե րեք դրվագ  Պա րույր  Սևա կի կյան քից, « Հա յաս-

տան», 1996, օ գոս տոսի 13, 15:

519.  Վան  Սո նա, Ես ա նուն չու նեմ, Եր ևան, 2003:

520.  Վար դան յան Ա.,  Փա րա ջա նո վի թան գա րա նը ինչ պես որ կա, « Վար-

կա նիշ», 2001, թ. 2:

521.  Վար դան յան Ա., Հ րեշ տա կը սրտում ( բա նաս տեղ ծութ յուն), «Գ րա կան 

թերթ», 2015, մարտի 13:



131

522.  Վար դան յան Լ.,  Փա րա ջա նով յան օ րե րը  Կի ևում, « Հա յաս տան», 

1994, մա յի սի 3:

523.  Վար դա նով Մ., Հ րա ժեշտ դե պի ան մա հութ յուն, «Ազգ», 2005, հու նի սի 

14:

524.  Վար դա նով Մ.,  Փա րա ջա նով, « Վեր ջին գա րուն», « Հա յութ յուն», 1994, 

հուն վար:

525.  Վար դա նով Մ.,  Նո րից  Փա րա ջա նո վի հետ, « Սո վե տա կան ար վեստ», 

1985, № 8, էջ 26-36

526.  Վար դա նով Մ.,  Փա րա ջա նո վի « Վե րա դար ձը» հայ րե նիք, «Ա ռա-

վոտ», 2005,  հու նի սի 15:

527.  Վար դա նով Մ., Երբ ֆիլմն ու ե րաժշ տութ յու նը մեկ էութ յուն են, «Էկ-

րան», 1970, № 6, էջ 14:

528.  Վար դի վառ յան Հ.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի անդ րա նիկ ցու ցա հան դե սը 

Ն յու  Յոր քում, «Ազգ», 2014, հու նիսի 27:

529.  Վերդ յան Ի.,  Փա րա ջա նո վը ինչ պես որ կա, « Հա յաս տա նի աշ խա տա-

վո րու հի», 1988, № 3, էջ 30-32:

530.  Վերդ յան Ի.,  Փա րա ջա նո վը ինչ պես որ կա, « Սո վե տա կան  Հա յաս-

տան», 1988, № 6, էջ 14-16:

531.  Վերդ յան Ի.,  Պա րա ճա նով՝ ինչ պես որ է, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1988,  

սեպ տեմ բե րի 22:

532.  Վերդ յան Կ.,  Հա վատ քի փրկա րար ու ժը, «Ար վեստ», 1992, հ. 1-3, 

էջ 27:

533. Վ լա դի միր  Վի սոց կու եր ևան յան հաս ցեն, «Գ րա կան թերթ», 2014, հու-

նիսի 13:

534.  Վի րապ յան Է.,  Ճամ բորդ, ե թե դու անց նես  Մա կոն,  Դոն, «Ե րե կո յան 

Եր ևան», 1988, ապ րիլի 4:

535. Վ լա դի Մ., Վ լա դի միր կամ ընդ հատ ված թռիչք, Եր ևան, 1993, էջ 47:

536.  Տա ռա պանք ներ ըստ  Փա րա ջա նո վի, «Գ րա կան թերթ», 2001, մա յի սի 

1-15:

537.  Տեր Գու լան յան Մ., Աշ խար հումս, «Ա ռա վոտ», 2010, հու նի սի 4:

538. « Տեր ևա թափ» կի նո փա ռա տո նը մեկ նար կել է « Փա րա ջա նով» ֆիլ մի 

ցու ցադր մամբ, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2013, նո յեմ բերի 

6: 

539.   Տոնինո Գո ւե րա,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նով, «Օ րեր», Պ րա հա, 2004, թ. 1-2, 

էջ 38:

540.   Տոնինո Գո ւե րա,  Սան դուղք դե պի եր կինք, « Հայք», 1996, հուն վա րի 

15:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

132

541.  Տուն- թան գա րան (Ս.  Փա րա ջա նով-75), « Հա մայ նա պատ կեր» ամ սա-

գիր, 1999, № 4, էջ 8:

542.  Տուրք ե րախ տի քի և  խո նարհ ման, « Խորհր դա յին  Հա յաս տան», 1990,  

հու լի սի 25:

543. Ու նո րից կռվախն ձոր  Փա րա ջա նով, «Ազգ», մար տի 28:

544. Ուկ րաի նան և  Հա յաս տա նը պատ րաստ են հա մա գոր ծակ ցե լու բո լոր 

ո լորտ նե րում, «Ազգ», 1997, հու լիսի 25, էջ 2:

545. Ու րալ ցի նե րը կը ծա նո թա նան  Պա րա ճա նո վին, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1992, հու լի սի 1:

546.  Փա ռա տոն ու նենք, մնում է կի նո ու նե նանք ( Հար ցազ րույց «Ոս կե 

ծի րա նի» ծրագ րե րի ղե կա վար, կի նո գետ  Մի քա յել Ս տամ բոլց յա նի 

հետ), « Միհր», 2005, № 5, էջ 31-34:

547.  Փա րա ջա նով Գ., «Ոս կե ծի րա նի»,  Փա րա ջա նո վի ան վան կա շառ քի և  

այլ նի մա սին, «Եր րորդ ուժ», 2004, հու լի սի 2:

548.  Փա րա ջա նով Ս.,  Խո րան է « Մե նա վոր ըն կու զե նին», «Ե թեր», 2006,  

հոկ տեմ բե րի 12:

549.  Փա րա ջա նո վի հետ, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1990, հոկ տեմ բե րի 7:

550.  Փա րա ջա նով իր «Հ րե ղեն ձիեր»-ով մեկ նե ցավ « Սու րա մի բերդ»-ի 

ա ռաս պե լը շա րու նա կե լու, «Աշ խարհ»,  Փա րիզ, 1990, հու լի սի 28:

551.  Փա րա ջա նո վի ար վես տը  Տո կիո յի մեջ, « Զար թոնք»,  Բեյ րութ, 1994,  

փետր վա րի 27:

552.  Փա րա ջա նով՝ հա վա տո հան գա նակ, «Ազգ», 2004, հուն վա րի 17:

553.  Փա րա ջա նո վի ծննդյան 80-ամ յա կի առ թիվ շար ժա պատ կեր նե րի մե-

կամս յա ցու ցադ րութ յուն  Հո լի վու դի մեջ, «Աս պա րեզ», Գ լեն դել, 2004,  

հուն վա րի 6:

554.  Փա րա ջա նով յան հո բել յա նա կան օ րեր, «Ազգ», 2004, հուն վա րի 21:

555.  Փա րա ջան յան Ս., Ամ բողջ կյան քը պետք է ստեղ ծա գոր ծա կան ա րա-

րում լի նի, «Ա վան գարդ», 1988, փետր վա րի 7:

556.  Փա րա ջա նո վի կա տե խի զի սը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 

1998,  մար տի 5:

557.  Փա րա ջա նով նկար չի ցու ցա հան դե սը, « Սո վե տա կան ար վեստ», 1988, 

էջ 19-20:

558.  Փա րա ջա նո վի շուրջ, «Ա ռա վոտ», 2006, հուն վա րի 10:

559.  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սը « Խեր սոն յան խա ղե րում», « Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 1994, հու լի սի 14:

560.  Փա րա ջա նով Ս.,  Բան տում եմ անց կաց րել իմ լա վա գույն տա րի նե րը, 

«Գ րա կան թերթ», 1992, հուն վա րի 31:



133

561.  Փա րա ջա նով Ս.,  Հատ ված ներ « Կո լաժ դի ման կա րի հեն քին» գրքից, 

« Կի զա կետ», 2006, փետր վա րի 25 – մար տի 10:

562.  Փա րա ջա նով Ս., Իմ ճա կա տա գի րը, իմ տան, իմ ծնող նե րի, իմ մաս-

նա գի տութ յան ճա կա տա գի րը, « Սո վե տա կան  Հա յաս տան», 1988, № 
1, էջ 9:

563.  Փա րա ջա նով Ս.,  Խոս տո վա նանք, « Սո վե տա կան ար վեստ», 1988, № 
5, էջ 16-18:

564.  Փա րա ջա նով Ս.,  Հար ցազ րույց ա ռա ջին դեմ քով, « Սո վե տա կան  Հա-

յաս տան», 1988, մար տի 4:

565.  Փա րա ջա նով Ս.,  Մեզ հայտ նի է ան հայտ  Փա րա ջա նո վը, «Ա վան-

գարդ», 1999, հուն վա րի 9:

566.  Փա րա ջա նով Ս., Ես ա ղո թում եմ ձեզ հա մար, « Ժա մա նակ Եր ևան», 

2007, հու նի սի 9:

567.  Փա րա ջա նով Ս.,  Նո րից  Փա րա ջա նո վի հետ, « Սո վե տա կան ար-

վեստ», 1985, № 8, էջ 26-36:

568.  Փա րա ջա նով Ս., Ես գրե ցի սցե նա րը, ես ջա նա ցի նկա րել այն..., 

« Գա րուն», 1970, № 1, էջ 80-81:

569.  Փա րա ջա նով Ս., Ին տեր մեց ցո, « Կի նո», 1994, թ. 4, էջ 1:

570.  Փա րա ջա նով Ս.,  Նա մեզ շատ բան ա սաց, իսկ մենք չէինք լսում, 

«Գ րա կան թերթ», 2002, հու նի սի 14:

571.  Փա րա ջա նով Ս., Իմ կա տա րած զան ցանքն այն աս տի ճա նի չէր, որ 

ինձ դա տեին, «Եր րորդ ուժ», 2004, հու լի սի 16-23:

572.  Փա րա ջա նով  Սեր գեյ, «Ով ով է:  Հա յեր», Եր ևան, 2007, հ. 2, էջ 629-

630:

573.  Փա րա ջա նով  Սեր գեյ Իո սի ֆի, «Հայ կա կան սո վե տա կան  հան րա գի-

տա րան», Եր ևան, 1986, հ. 12, էջ 314:

574.  Փա րա ջա նով Ս.,  Ներ բող մա զե րին կամ արթ նա ցում, «Ակ տուալ ար-

վեստ», 2004, թ. 1, էջ 105:

575.  Փա րա ջա նով Ս.,  Կա րա պի լի ճը. զո նա, «Ակ տո ւալ ար վեստ», 2004, թ. 

1, էջ 106-111:

576.  Փա րա ջա նով Ս.,  Կա րա պի լի ճը, զո նա, «168 ժամ», 2008, նո յեմ բե րի 6:

577.  Փա րա ջա նով Ս.,  Ներ բող մա զե րին կամ արթ նա ցում,  Ձախ լի կը,  Մա-

տա նին,  Նա խե լա գար է, Ձ յու նամր րի կը,  Գիժ մար տը,  Ձիե րը, «168 

ժամ», 2008, նո յեմ բե րի 13, էջ 14:

578.  Փա րա ջա նո վի մա սին ֆիլ մը  Լե հաս տա նում, «Ազգ», 2006, օ գոս տո սի 

22:

579. « Փա րա ջա նո վի վեր ջին գա րու նը» ֆիլ մը ներ կա յաց վեց հայ հան դի-

սա տե սին, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 2005, հու նի սի 16:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

134

580.  Փա րա ջա նո վի վեր ջին գա րու նը, «Գ րա կան թերթ», 2005, հու նի սի 17:

581.  Փա րա ջա նո վը ֆիլմ կը պատ րաս տե Ա մե նայն  հա յոց  հայ րա պե տին 

պատ վե րով, « Պայ քար», 1987, սեպ տեմ բե րի 19:

582.  Փա րա ջա նո վը  Լիո նում, «Էկ րան», 1992, № 1, էջ 11:

583.  Փա րա ջա նո վը նկա րա հան վում է..., «Էկ րան», 1970, № 8, էջ 6:

584.  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը Ս ևաս տո պո լի գե ղար վես-

տա կան թան գա րան նե րում, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն», 

1994, օ գոս տո սի 2:

585.  Փա րա ջա նո վի ծննդյան 70-ամ յա հո բել յա նը, « Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տութ յուն», 1994, օ գոս տո սի 2:

586.  Փա րա ջա նով Ս.,  Մե նա խո սութ յուն ներ, «Անդ րա դարձ», 1991, հու լի սի 

31:

587.  Փա րա ջա նո վի նու ռը, ձու կը, փշե պսա կը ( Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի հու-

շար ձա նի բա ցու մը հայ կա կան պան թեո նում), «Եր կիր», 1999, մա յի սի 

7:

588.  Փա րա ջա նո վի նոր կի սանդ րին ( քան դա կա գործ՝ Ա րա Ա լեք յան), 

«Գ րա կան թերթ», 2006, սեպ տեմ բե րի 1:

589.  Փա րա ջա նո վը  Փա րի զում, «Ա ռա վոտ», 2007, հուն վա րի 9:

590. « Փա րա ջա նով. վեր ջին քոլ աժ» ֆիլ մը բարձր է գնա հատ վել Ֆ րան-

սիա յում, « Նոր կյանք», Գ լեն դել, 1997, դեկ տեմ բերի 11:

591.  Փա րա ջա նո վի թան գա րա նի ցու ցա հան դես Ա թեն քի մեջ, «Ա զատ օր», 

Ա թենք, 2001, հու լի սի 7:

592.  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դե սը « Խեր սոն յան խա ղե րում», «Ազգ», 

1994, հու լի սի 16:

593.  Փա րա ջա նո վին նվիր ված « Վեր ջին քո լաժ» ժա պա վե նը դափ նե կիր 

 Սո ֆիա յում, «Ա զատ օր», Ա թենք, 1996, ապ րի լի 20:

594.  Փա րա ջա նով յան ցու ցա հան դես Ա թեն քում, «Եր կիր», 2001, հու լի սի 6:

595.  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ցու ցա հան դես Հ ռո մում, 

« Նոր կյանք», Բու խա րեստ, 1995, թ. 11, նո յեմ բեր:

596.  Փա րա ջա նո վը և Անդ րո պո վը, «Երկ րա պահ», 2000, նո յեմ բե րի 17:

597.  Փա րա ջա նո վին նվիր ված հո բել յա նա կան շա բաթ  Մոսկ վա յում, «Եր-

կիր», 2004, մա յի սի 26:

598.  Փա րա ջա նով  Ս., Ա նընդ հատ շար ժում, « Գա րուն», 2002, թ. 7, էջ 74-

81:

599.  Փա րա ջա նով  Ս.,  Հան ճա րեղ կա լա նա վո րի հո գու պա տե րազ մը:  Նա-

մակ ներ՝ գրված բան տից, «Գ րա կան թերթ», 2003, մար տի 17:

600.  Փա րա ջա նով  Ս.,  Նա մակ ներ գա ղու թից, «Էկ րան», № 7, էջ 8-9:



135

601.  Փա րա ջա նո վի նոր ցու ցա հան դե սը Եր ևա նում, «Ե րե կո յան Եր ևան», 

1980, փետր վա րի 9:

602. « Փա րա ջա նով՝ գե ղե ցի կի սի րա հա րը» ֆիլ մը  Կառ լո վի  Վա րիի մի ջազ-

գա յին կի նո փա ռա տո նի մրցույ թում, «Ազգ», 2013, հու լի սի 3:

603.  Փա րա ջա նո վը և  մենք:  Գիրք, որ սպա սում է իր տպագ րութ յան, 

«Ազգ», 1997, սեպ տեմ բե րի 4:

604.  Փա րա ջա նո վին նվիր ված « Վեր ջին  Քո լաժ» ժա պա վե նը դափ նե կիր, 

«Աս պա րեզ», 1996, մա յի սի 10:

605.  Փա րա ջա նով:  Մա հից ա ռաջ գրված մի հրո վար տակ, « Հա մայ նա-

պատ կեր», 2000, թ. 9:

606.  Փա րա ջա նո վի ար վես տին նվիր ված գիրք և  ցու ցա հան դես  Մոսկ վա-

յում, «Ա զատ օր», Ա թենք, 1995, հուն վա րի 16:

607.  Փա րա ջա նո վի լեզ վով՝  Փա րա ջա նո վի մա սին, «Ազգ», 2001, ապ րի լի 7:

608.  Փա րա ջա նո վի մա սին 14 ֆիլ մեր, «Ա զատ օր», Ա թենք, 1995, հու լի սի 

13:

609.  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դես  Բեյ րու թում, «Ա զատ օր», Ա թենք, 2000, 

հու լի սի 4:

610.  Փա րա ջա նո վի նոր տու նը, « Դաշ նակ ցութ յուն», 1991, օ գոս տո սի 6:

611.  Փա րա ջա նո վի ցու ցա հան դես Գ յում րիում, «Ա զատ օր», Ա թենք, 1995, 

օ գոս տո սի 23:

612.  Փա րա ջա նո վը նկա րա հան վում է, «Էկ րան», 1970, № 8, էջ 6:

613.  Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծութ յան և  ազ գա յին պատ կա նե լութ յան 

շուրջ փա րիզ յան քննար կում ներ, «Ազգ», 2007, մա յի սի 1:

614. « Փա րա ջա նո վի վեր ջին գա րու նը»  Հա յաս տա նի մեծ պաս տառ նե րուն 

վրա, «Ազ դակ»,  Բեյ րութ, 2005, հու նի սի 24:

615.  Փա րա ջա նով ետ մա հու ձո րագ յուղ ցի դար ձավ, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1991, օ գոս տո սի 7:

616.  Փա րա ջա նով յան թատ րոն, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1991, օ գոս տո սի 18:

617.  Փա րա ջա նով յան կա խար դան քը (Ֆ րան սիա յի հե ռուս տա տե սութ յամբ 

ցու ցադր վել է Ս.  Փա րա ջա նո վի մա սին փաս տագ րա կան «Ըմ բոստ 

 Փա րա ջա նո վը» ժա պա վե նը), « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 2004, մար տի 3:

618.  Փա րա ջա նով յան ցու ցադ րութ յուն  Մոսկ վա յում, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1991, օ գոս տո սի 1:

619.  Փա րա ջա նո վի նոր ցու ցա հան դե սը  Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան ար-

վես տի թան գա րա նում, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 1990, փետր վա րի 15:

620.  Փա րա ջա նո վին նվիր ված հան դի սութ յուն Օ դե սա յում, « Յա ռաջ»,  Փա-

րիզ, 1991, մար տի 8:



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

136

621.  Փա րա ջա նով յան շա բաթ  Մոսկ վա յում, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 2004, մար-

տի 26:

622.  Փա րա ջա նով յան ցու ցա հան դես  Կի րո վա կա նում, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1991, փետր վա րի 13:

623.  Փա րա ջա նո վի 80-ամ յա կը սկսան նռան և  կար միր գի նիի խնկար կու-

մով, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 2004, փետր վա րի 3:

624.  Փա րա ջա նով:  Վեր ջին գա րու նը, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 2005, հու նի սի 29:

625.  Փար սա դան յան Ա., Սր բա ցած մա սունք ներ, Եր ևան, 2006, էջ 122:

626.  Փար սա դան յան Ա.,  Հա յը (կեն սագ րա կան բա ռա րան), Եր ևան, 2007, 

էջ 543:

627.  Փար սա դան յան Ա.,  Հա յը և  հայ կա կա նը, Եր ևան, 2007, էջ 32:

628.  Փա փազ յան Ա.,  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի մա սին, « Յա ռաջ»,  Փա րիզ, 

1990, հոկ տեմ բե րի 7:

629.  Փի լո յան Մ.,  Կի նոաստ ղե րի պեր ճանքն ու թշվա ռութ յու նը, Եր ևան, 

1986, 294 էջ:

630.  Քիա ռոս տամի Ա.,  Հայ կա կան կի նոն մեզ հա մար Փա րա ջա նո վի ֆիլ-

մերն են, «Միհր», 2005, № 5, էջ 35:

631.  Քա թան յան Վ., Զ մայ լանք:  Փա րա ջա նո վը սպա սում է Պ լի սեց կա յա-

յին, «Ե րե կո յան Եր ևան», 1992, մար տի 23:

632.  Քա թան յան Վ.,  Մի տո նի գի նը, «Ազգ», 2001, հու լի սի 28:

633.  Քա լան թար Կ., Ակ նարկ ներ  Փա րա ջա նո վի մա սին, Եր ևան, 2012, 264 

էջ:

634.  Քա մալ յան Բ.,  Սա յաթ- Նո վա-300, « Գի տութ յուն», 2012, հու լիս-օ գոս-

տոս:

635.  Քե շիշ յան Ա.,  Ծի րան հա սուկ, «Հ րա պա րակ», 2009, հու լիսի 1, էջ 7:

636.  Քե շիշ յան Ա.,  Քո հո գով ինչ տես նես, դա է ֆիլ մի ի մաս տը, «168 ժամ», 

2014, հու լիսի 14:

637.  Քո չար Ա.,  Կեց ցե կի նոն, Եր ևան, 2006, 166 էջ:

638.  Քո չար Վ.,  Հայ լու սան կա րիչ ներ, Եր ևան, 2007, էջ 440, 441:

639. Ք սա վիե Մ.,  Փա րա ջա նո վին նվիր ված ներ կա յա ցում Ֆ րան սիա յում, 

«Ազգ», 2001, փետր վա րի 1:

640. Օ հան յան Զ.,  Փա րա ջա նով եր ևույ թը, «Ար վեստ», 1990, № 3, էջ 33-38:

641. Օ հան ջան յան Ա.,  Մի քա նի հան դի պում  Գա յա նե  Խա չատր յա նի հետ, 

«Ազգ», 2013, հու լիսի 13, էջ Գ:

642. Օ հան ջան յան Ա.,  Փա րա ջա նով յան հու շի ման րան կար, «Ազգ», 2013, 

ապ րիլի 20, էջ Գ, Ե:



137

643.  Ֆահ րատ յան Ռ., Ն վիր վում է  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վին, « Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յուն», 1994, հու լի սի 27:

644. Ֆարիտ Ս., Նռան գույնը, «Ալ-Շարարա», 1974, № 2:

645. Ֆ րուն զե  Դով լաթ յան, Եր ևան, 2007, 160 էջ:

646. Автограф на балетной туфельке, “Новое время”, 2009, 13 января, с. 8.

647. Агаронян Р., Четыре приза за один фильм (об “Ашик Керибе”), 
“Эпоха”, 1991, 14 февраля, с. 15.

648. Адамян А., Освобождение от стереотипов (о музее С. Параджанова), 
“Республика Армения”, 1992, 16 января.

649. Айрапетян А., На французской стороне (о подруге С. Параджанова), 
“Новое время”, 2007, 10 февраля.

650. Акопян А., Еще раз о Параджанове, “Голос Армении”, 1993, 1 июня.

651. Акопян Р., Счастливые мгновения жизни, “Свобода”, 1994, № 5, с. 7.

652. Алоян В., Прощай, маэстро, “Комсомольская правда”, 1990, 25 июня.

653. Александров Г., Эпоха и кино, Москва, 1982, 336 с.

654. Амбарцумов А., Принцип простоты в киноискусстве, «Երիտասարդ 

հայ արվեստաբանների գիտական երկրորդ նստաշրջանի նյութեր», 

Երևան, 2007, էջ 78-84:

655. Амбарцумов А., Киноязык Сергея Параджанова, «Հայ արվեստի 

հարցեր», Երևան, 2009, էջ 248-256:

656. Амбарцумов А., Миф вокруг Сергея Параджанова, «Երիտասարդ 

հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջանի նյութեր», 

Երևան, 2009, էջ 193-200:

657. Амбарцумов А., Социально-психологические и художественные 
предпосылки творчества С. Параджанова, Ереван, 2015, 200 с.

658. Ангаладян Р., Параджанов. Коллаж тени и цвета в диапазоне одного 
человеческого сердца, “Армянский вестник”, 1999, № 1-2, с. 103-109.

659. Аннинский Л., Шестидесятники и мы. Кинематограф, ставший и не 
ставший историей, Москва, ВТПО, “Киноцентр”, 1991.

660. Антипенко А., Его девиз был – отдавать, “Искусство кино”, 1990, № 
12, с. 64-67.

661. Антониони М., Антониони об Антониони, Москва, 1986.

662. Аракелян М., Сергей Иосифович Параджанов. Как создавался 
художественный фильм “Цвет граната” и другие, Ереван, 2006.

663. Араратян Э., В ожидании “Золотого абрикоса”, “Деловой экспресс”, 
2009, 10-17 июля, с. 8.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

138

664. Аревшатян З., Первая персональная во Франции, “Республика 
Армения”, 1992, 15 февраля.

665. Аревшатян З., Пролог: начало XX века, “Республика Армения”, 
1994, 23 ноября.

666. Арзуманян К., Трое в Париже (Показ документальных фильмов С. 
Параджанова в Доме кино), “Новое время”, 1997, 7 мая.

667. Армения кинематографическая 1963-1971, Ереван, 1971, 56 с.

668. Армения (о выставке произведений С. Параджанова), “Искусство”, 
1988, № 6, с. 79.

669. Армяне, Москва, 2012, с. 511.

670. Армянское кино 1924-1999, Ереван, 2000, 244 с.

671. Арутюнян С., Асмикян А., Письма из зоны, “Рес пуб лика Армения”, 
1991, 20 июля.

672. Арутюнян С., Выставка в Тегеране, “ Республика Армения”, 1994, 3 
марта.

673. Арутюнян С., Под знаком тигра и петуха, “Республика Армения”, 
1998, 9 апреля.

674. Арутюнян С., Полгода без мастера, “Республика Армения”, 1991, 1 
января.

675. Арутюнян С., Салоники аплодировали искусству Параджанова, 
“Республика Армения”, 1994, 3 декабря.

676. Арутюнян Д., Сказка о Старинной Раме и Мастера, “Республика 
Армения”, 1998, 2 мая.

677. Аскарян Г., Гении, власть и цивилизация. Возможности спасения 
гениев, “Вестник” РАН, 1992, № 12. 

678. Асмикян С., Тесный кадр, Ереван, 1992.

679. Асмикян С., Маэстро космос, “Новое время”, 2000, 22 июля.

680. Асмикян С., Армянская кинематография, Ереван, 1977, 48 с.

681. Асмикян С., Кино Армении, Москва, 1981, 32 с.

682. Асмикян С., Остров спасения, Эстетические параметры 
киноискусства. Ереван, 2003, 185 с.

683. Асмикян С., Поле притяжения. О национальном феномене 
искусства, “Литературная Армения”, 2003, апрель-июнь, с. 95-117.

684. Атанесян А., Параджанов Г., Принц и роза, “Литературная газета”, 
1990, 24 октября. 

685. Атанесян А., У власти не в чести, “ Новое время”, 1990, № 34, с. 46-
47.



139

686. Ахмадулина Б., Прощай, свободная стихия, “Литературная газета”, 
1990, 1 августа.

687. Ананян Э., Мусаэлян Э., Высший апатаж, “Ереван”, 2007, март, 
с. 134-143.

688. Бабаев М., Саят-Нова снимается в Азербайджане, “Коммунист”, 
1968, 14 июня.

689. Баблоян Р., Парад Параджанова в Москве, “Новый Ковчег”, 2004, 
апрель, с. 16.

690. Баблумян С., Цвет граната, “Новое время”, 1997, 3 мая.

691. Бабуханян С., Цвет граната, Как же – смотрел... чистая мистика, 
“Новое время”, 1997, 3 мая.

692. Бахарева Т., Из винницкой зоны Сергей Параджанов послал своей 
подруге Лиле Брик к 8 марта букет из колючей проволочки и... 
собственных носков, “Факты”, 2000, 20 июля, с. 15.

693. Бабкова А., Армения Тифлисского разлива, “Вечерный Минск”, 
1993, 10 февраля.

694. Багдасарян А., Остров по имени Параджанов, “Республика 
Армения”, 1993, 31 марта.

695. Баженов В., Параджанов гулял на собственных похоронах, 
«Московский комсомолец», 2016, 11 января, № 27003.

696. Бахтамян А., Один день Сергея Параджанова, “Комсомолец”, 1988, 
22 марта.

697. Бархударян В., Незаконченная исповедь С. Параджанова, 
“Аргументы и факты”, 2004, март, № 2.

698. Бархударян В., Один день С. Параджанова, “Комсомолец”, 1988, 22 
марта.

699. Бейли К., Кино: фильмы, ставшие событиями. Перевод с 
французского, Санкт-Петербург, 1998.

700. Бежанов В., Сергей Параджанов. Встречи, “Литературная Армения”, 
2009, № 2.

701. Беликов М., Святое в душе, “Литературная Армения”, 1998, № 2, 
с. 123-129.

702. Бердзенашвили Д., Поклон Параджанову, “Культура”, 2009, № 6, 
с. 5.

703. Бердзенашвили Д., Пирадовские вечера, “Голос Армении”, 2009, 17 
сентября, с. 6.

704. Бестаева, Обнаженная у Параджанова, “Культура”, 1993, с. 383.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

140

705. Билан А., Планета 396. Параджанов, “Украинская культура”, 1996, № 
12, с. 13-15 (на укр. яз.).

706. Билан А., Параджанов. Код художника, “Украинская культура”, 1997, 
№ 80, с. 12 (на укр. яз.).

707. Биченок Л., Феномен Параджанова, “Культура и житя”, 1991, № 3 
(на укр. яз.).

708. Блейман М., О кино – свидетельские показания, Москва, 1973, 
с. 506-541.

709. Блохин Н., Изгнание Параджанова, Ставрополь, 2002, 336 с.

710. Блохин Н., Письма “незнакомке”, “За металл”, 1996, № 3-4, с. 4-5.

711. Блохин Н., Почтовый роман, “Ставрос – Юг”, 1966, № 1, с. 36-39.

712. Блохин Н., Сергей Параджанов. Взлет, трагедия, вечность, “За 
металл”, 1994, 20 июля, № 56, с. 2.

713. Бобкова А., Армения Тифлисского разлива, “Вечерный Минск”, 
1993, 10 февраля, с. 4.

714. Божко А., Знание армянского языко – это то, что никто уже не 
сможет отнять у меня, “Элитарная газета” (Ежемесячное приложение 
к газете “Новое время”), 2009, 26 мая, с. 10.

715. Божко С., Раздвинуть границы невозможного, “Рабочая газета”, 
1994, 23 марта, № 37, с. 4.

716. Бондаренко А., Про Параджанова, “Кинотеатр”, 1996, № 3, с. 2-3 (на 
укр. языке).

717. Борзов В., Плетнико Л., Вильний духом у невильный крайни, “На 
экранах Украини”, 1991, 24 сентября (на укр. яз.).

718. Боссарт А., Сергей – Иосиф: апокрифы. “Огон¸к”, 1991, № 31, с. 14-
16.

719. Бурин С., Усмешка вечности, “Экран и сцена”, 1990, 13 сентября.

720. Булах Г., Маэстро космос, “Новое время”, 1999, 6 мая.

721. Будь здоров, дорогой Вахтанг Константинович, “Голос Армении”, 
2008, 26 августа, с. 6.

722. В Кабуле показан фильм Параджанова “Ашик Кериб”, “Новое 
время”, 2002, 13 февраля.

723. В мире легенд Сергея Параджанова, “Республика Армения”, 1999, 5 
мая.

724. В президиуме Верховного Совета Арм ССР, “Коммунист”, 1990, 20 
июня.



141

725. Вагаршян Л., Фамилия моя Параджанов, “Искусство кино”, 1995, № 
8, с. 130-138.

726. Вагаршян Л., Воспоминания, Ереван, 1999.

727. Ваксберг А., Лилия Брик (Есть страницы о Параджанове, с. 7, 418, 
425, 432-441), Москва-Смоленск, 1998.

728. Вардапетян А., Бога возлюби, душу возлюби, деву возлюби, “Новое 
Время”, 2008, 31 мая.

729. Вартанов М., Снова с Параджановым, “Литературная Армения”, 
1988, № 5, с. 67-77.

730. Васильев С., Свободный, как птица, “День”, 1999, 12 января.

731. Васильева Л., Вин був гениальним и знав про це, “Импульс” (г. 
Алчевск Луганской обл.), 1992, № 28, с. 4 (на укр. языке).

732. Варшавский Я., Если фильм талантлив, Москва, 1984, 161 с.

733. Веапар. Восмоминания о Католикосе всех армян Вазгене Первом. 
Автор проекта Гоар Рштуни, Москва, 2012, с. 204.

734. Великое в малом, “Голод”, 2004, № 2, с. 48.

735. Вергелис О., Крест Параджанова, “Киевская ведомости”, 2000, 20 
июля.

736. Вердиян И., 1001 лагерная ночь, “Новое время”, 2001, 6 июня.

737. Вердиян И., Вызит в мастерскую, “Советская культура”, 1988, с. 2.

738. Верховец Н., Исход, “Ковчег”, 1994, № 2, с. 12.

739. Верховец Н., Исход, “Кинотеатр”, 1996, № 3, с. 7 (на укр. языке).

740. Великолепный Параджанов, “Голос Армения”, 2007, 13 февраля.

741. Висконти Л., Статьи. Свидетельства. Высказывания, Москва, 1986.

742. Вишневский В., Легенда о киносценариях Л. Н. Толстого, 
“Искусство кино”, 1940, № 11, с. 58

743. В мире легенд Сергея Параджанова, “Республика Армения”, 1999, 5 
мая.

744. В пути, “Советская культура”, 1965, № 131, 4 ноября.

745. Вкус притчи от С. Параджанова, “Голос Армения”, 2003, 15 ноября.

746. Влади М., Владимир, или Прерванные полет, Москва, 1989.

747. Выставка работ Ерванда Кочара, “Голос Армении”, 1999, 11 мая.

748. Всесоюзный кинофестиваль – 1978, Ереван, 1978, 18 апреля.

749. Выставка в Бейруте, “Голос Армения”, 2000, 11 июля.

750. Габбе В., Наступило время Параджанова, “Голос Армения”, 2004, 27 
апреля.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

142

751. Габбе В., Параджанов без границ, “Культура”, 2004, 18-24 марта, № 
11.

752. Газда Я., Колаж Параджанова, “Кинотеатр”, 1996, № 3, с. 4-5 (на укр. 
языке).

753. Галабурда – Цитрин М., Мюнхенски “кадри” загадкового 
режиссора, “Украинская газета”, 1995, 30 мая, с. 7 (на укр. языке).

754. Галоян Е., Непредсказуемый Сергей Параджанов, “Республика 
Армения”, 2006, 13 января.

755. Галоян Е., Легенд по имени Сергей Параджанов, “ТВ канал”, 2003, 
26 января, № 5.

756. Галоян Е., Праздник по имени Параджанов, “Аргументы и факты”, 
2006, январь, № 3.

757. Галоян Е., В память о Параджанов, “ТВ канал”, 2002, 21-27 января.

758. Галоян Е., Дяда Серго, “Эфир”, 2003, 23 октября.

759. Галоян Е., Параджанов в Голливуде, “Эфир”, 2004, 23-29 февраля, № 8.

760. Галоян Е., Параджанов в компании с Чаплином и Моро, “Республика 
Армения”, 2004, 13 февраля.

761. Галоян Е., Паломничество в сны, “Эфир”, 2009, 28 мая, с. 3.

762. Гарегинян А., А на ладони земной шар, “Эфир”, 2009, 14 мая.

763. Гаспарян А., Кино Армении, Москва, 1994.

764. Геворкянц Р., Параджанов. Коллаж на двоих, Ереван, 2013, 212 с.

765. Гений с бубенчиком. Параджанов не жил в искусстве, он сам был 
искусством, “Новое время”, 1999, 11 февраля.

766. Гераветян Б., “Армянское ретро” принимают на “Ура”, “Время”, 
1997, 12 марта.

767. Геронян А., Дни памяти С. Параджанова, “Республика Армения”, 
1991, 4 мая.

768. Гейко Ю., Гневашев И., Чайник на фоне Параджанова, 
“Комсомольская правда”, 1992, 1 февраля.

769. Головской В., 500 загадок о кино, Москва, 1972, 65 с.

770. Гомцян Н., Последная вена мастера, “Голос Армения”, 1998, 5 мая.

771. Гомцян Н., Фурор в Килкеннах, “Голос Армения”, 2003, 6 сентября.

772. Гомцян Н., О времени, о людях, о кино, “Голос Армения”, 2010, 10 
июля.

773. Гостева Т., Дим, який збудував Параджанов, “Культура и житта”, 
1996, 24 мая (на укр. языке).



143

774. Григорян Л., Саят-Нова, “Литературная газета”, 1968, № 44, с. 8.

775. Григорян Л., Три цвета одной страсти. Триптих о Сергея 
Параджанове, Москва, 1991.

776. Григорян Р., Не чужой среды своих, “Эфир”, 2005, 8 декабря.

777. Грузин В., Тини виходять з темряви, “Киевска зоря”, 1964, 29 грудня 
(на укр. яз.).

778. Гугушвили Э., О кинорежиссоре С. Параджанове, “Независимая 
газета”, 1991, 11 июля.

779. Гукасян М., Разбитое стекло, “Голос Армении”, 2009, 9 апреля.

780. Гуэрра Т., Семь тетрадей жизни, Москва, 2007.

781. Гуэрра Т., Армения, твои глаза полны камней, “Новое время”, 2007, 
9 октября, с. 8.

782. Дабы создать образ, “Республика Армения”, 1994, 17 сентября.

783. Давиташвили Г., Легенда о Серго Параджанове, “Экран и сцена”, 
2004, январь, № 2.

784. Давиташвили Г., Легенда о Серго Параджанове, “Новое время. 
элитарная газета”, 2006, 27 июня.

785. Два письма к Сергею Параджанову, “Искусство кино”, 1990, № 12, 
с. 63.

786. Две выставки в Японии, “Республика Армения”, 1994, 15 февраля.

787. Демидова А., Принц Уэльский – мой сосед, “Труд”, 1999, 12 ноября.

788. Демин В., Сергей Параджанов и отец мирового пролетариата, 
“Советский экран”, 1990, № 14.

789. Детин В., Прощайте, мастер, “Известия”, 1990, 24 июня.

790. Дзуба И., Выставка работ С. Параджанова, “Литературная Армения”, 
1985, № 9, с. 111-112.

791. Дзюба И., Он еще вернется в Украину, “Республика Армения”, 1997, 
27 ноября.

792. Дзюба И., Он еще вернется в Украину, “Литературная Армения”, 
1998, № 2, с. 90-97.

793. “Для него красота – кислород”. Беседа журналиста Г. Карапетяна с 
режиссером Г. Чухраем, “Новое время”, 2008, 28 июня.

794. Для будущих поколений, “Литературная Армения”, 2004, № 6, с. 89.

795. Довгаленко Ю., Памяти Сергея Параджанова, “Голос Армении”, 
1990, 23 сентября.

796. “Дом Параджанова” на ТВ “Центр”, “Новое время”, 1997, 29 ноября.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

144

797. Дому музею Параджанова – 10 лет, “Голос Армении”, 2001, 2 
октября.

798. Драч И., Трагический цветок, “Литературная Армения”, 1998, апрел-
июль, с. 97-100.

799. Епремян Л., Встречи с Тарковским, “Новое время”, 2001, 24 октября.

800. Епремян Л., Параджанов часто повторял: “Наверное, у тебя 
армянские корни”, “Новое время”, 2008, 22 марта, с. 7.

801. Епремян Л., Гия, у тебя, наверное, армянские корни..., “Новое 
время”, 2010, 13 мая, с. 7.

802. Жгети А., Параджаниада, “Ноев ковчег”, 2001, март, № 3.

803. Загребельный П., Волшебная нитка Параджанова, “Литературная 
Армения”, 1988, № 2, с. 107.

804. Заргарян Я., О гурии, вакханке и прочих химерах, Ереван, 2005, 421 с.

805. Зограбян Н., Праздник по имени Сережа, “Аэропорт” (Ростов на 
Дону), 2004, № 5, с. 44-46.

806. Задачи кино и телевидения (сборник), Ереван, 1980.

807. Загребельный П., Волшебная нитка Параджанова, “Литературная 
Армения”, 1998, № 2, с. 100-112.

808. Задачи кино и телевидения (сборник), Ереван, 1984.

809. Закоян Г., Визит в мастерскую кинорежиссера, “Комсомолец”, 1988, 
2 февраля.

810. Закоян Г., Язык и кино, Ереван, 1989.

811. Зарифян И., Гений, живущий рядом, “Республика Армения”, 1997, 
26 августа.

812. Зулумян А., Сторонник эмоционального кино, “Эфир”, 2010, 14 
января.

813. Зулумян А., Кино не для всех, «Эфир», 2010, № 7, с. 7.

814. Ильенко Ю., Свободный человек, “Литературная Армения”, 1998, № 
2, с. 119.

815. К юбилею великого мастера, “Республика Армения”, 1999, 17 апреля.

816. Казинян А., Сто величайших армян XX века, Москва, 2006, с. 96-97.

817. Как Орфиеи, “Информац. бюл.”, 2001, № 1-3.

818. Калантар К., Неисправимый выдумчик, “Голос Армения”, 2004, 17 
января.

819. Калантар К., Памяти мастера мирового кино, “Коммунист”, 1990, 25 
июля.



145

820. Калантар К., Очерки истории армянского кино, Ереван, 2004, т. 1, 
360 с.

821. Калантар К., Очерки истории армянского кино, Ереван, 2007, т. 2, 
456 с.

822. Калантар К., Актер в армянском кино, Ереван, 1982, с. 265-266.

823. Калантар К., Армения кинематографическая. 1963-1971, Ереван, 
1971, 55 с.

824. Калантар К., Реквием Параджанова, “Голос Армения”, 1991, 20 
июля.

825. Калантар К., Черты сияния, “Голос Армения”, 1997, 19 июля.

826. Калантар К., Эскизы о Параджанове, “Республика Армения”, 1998, 
22 июля.

827. Калантар К., Очерки о Параджанове, Ереван, 1998, 182 с.

828. Калейдоскоп Параджанова, Рисунок. Коллаж. Ассамбляж. Ереван, 
2014, 154 с.

829. Кананова Н., Театр леопардовой струны. Акт последний... (О смерти 
Гаянэ Хачатурян, ближного С. Параджаняна), “Новое время”, 2009, 5 
мая, с. 8.

830. Кананова Н., Вопрос искусства не “что”, а “как”, этим она и 
интересно, “Элитарная газета”, 2009, 29 октября.

831. Канделаки Р., Бродил художник по городу: (Повесть о художнике-
самоучке Нико Пиросмани, которому С. Параджанов посвятил один 
из своих фильмов), Москва, 1979, 254 с.

832. Канюка М., Вы их увидите в дни юбилея: (О фильме С. 
Параджанова “Первый парень”), “Комсомольская правда”, 1958, 15 
октября, № 243, с. 3.

833. Карапетян Г., Болезнь и смерть (Беседа с директором Дома 
народного творчества Еревана Завеном Саркисяном. Дом кино 
(Прессбюллетень центрального дома кинематографистов)), 1990, 
ноябрь, с. 5.

834. Карапетян Г., Быть музею Параджанова, “Труд”, 1990, 24 июля, с. 1.

835. Карапетян Г., Гонимый (как Сергею Параджанову укорачивали 
жизнь и не только на экране), “Труд”, 1994, 6 января, с. 6, “Наша 
республика”, 1994, 9 сентября, с. 14.

836. Карапетян Г., Дом Параджанова, “Труд”, 1991, 26 сентября, с. 3.

837. Карапетян Г., Автограф на балетной туфельке. Майя Плисецкая о 
Сергее Параджанове, “Новое время”, 2001, 24 сентября.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

146

838. Карапетян Г., Сергей Параджанов. Жизнь после жизни, 
“Комсомолец”, 1990, 26 июля.

839. Карапетян И., Я врос в эту землю корнями..., “Голос Армения”, 
2010, 11 мая, с. 6.

840. Карачурин Ф., Параджанов в Алчевске, “Огни” (г. Ал чевск, 
Луганский область), 2001, № 2, с. 4.

841. Карачурин Ф., Феномен Параджанова, “За металл” (г. Ал чевск, 
Луганский область), 1999, 23 июля, 30 июля, 6 августа.

842. Караулов А., Вокруг Кремля, Москва, 1990, 473 с.

843. Катанян В., Две фейерверка, “Культура”, 2001, 11 июня, “Новое 
время”, 2001, 13 июня.

844. Катанян В., Параджанов. Цена вечного праздника, Н. Новгород, 
2001, с. 239.

845. Катанян В., Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму, “Новое 
время”, 2004, 29 июля.

846. Катанян В., Алмазы от Папы Римского, “Новое время”, 2007, 26 
июня.

847. Катанян В., Волшебные касанья, “Огон¸к”, 1987, № 52, с. 17.

848. Катанян В., Лилия Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины 
(О Параджанове: с. 161-168), Москва, 1998.

849. Катанян В., Прикоснование к идолам, Москва, 1997.

850. Катанян В., Прикосновение к идолам, “Независимость”, 1999, 5 
января.

851. Катанян В., Катанян Г., Распечатанная бутылка, Нижний Новгород, 
1999.

852. Катанян В., Сережа, или страсти по Параджанову. Главы из книг 
“Киносценарии”, 1993, № 6, с. 33-48, 1994, № 1, с. 118-132, 1994, № 
2, с. 129, 137, № 4, с. 166-178, № 5, с. 154, № 6, с. 33-48, 1995, № 1, 
с. 150-161.

853. Кесашвили Т., Еще несыгранная роль: О киноактрисе С. Чиаурели. 
Также о С. Параджанове, “Заря Востока”, 1972, 2 апреля.

854. Кикнадзе А., Тыква преткновения, “Советский спорт”, 1959, 3 
сентября, № 207.

855. Кинословарь. В двух томах, Москва, 1970, том 1, с. 58, 111, 129, 131, 
484, 803, 900, том 2, с. 118, 138, 705, 990, 1052, 1157.

856. Киноэнциклопедический словарь, Москва, 1987, с. 33, 81, 230.



147

857. Кипнис Г., Одни сажали, другие спасали и помогали (Л. Брик и С. 
Параджанов), “Зеркало недели”, 1995, 15 июля.

858. Кириндясов Г., Неприборкний Параджанов, “Вечiрнiй Киiв”, 1991, 9 
сiчня (на укр. языке).

859. Коллаж на фоне автопортрета. Жизнь - игра. Воспоминания о Сергее 
Параджанове. Сборник. Авторские идеи, предсловие, комментарии и 
составление К. Церетели. Нижний Новгород, 2008.

860. Кочинян Л., “Саят-Нова” цвета граната, “Аргументы и факты”, 2006, 
20 октября.

861. Краснов Б., Меня носят как хороший пиджачок, “Отдохни”, 2008, № 
42, с. 86-89.

862. Крюкова А., Дом на горе святого Давида, “Независимая газета”, 
1994, 23 ноября.

863. Кубатьян Г., Не насытится око зрением, “Новое время”, 1998, 8 
апреля.

864. Кунцев Г., Жил-был Параджанов, “Искусство кино”, 1995, № 8, 
с. 118-129.

865. Кунцев Г., Жил-был Параджанов, “Литературная Армения”, 2004, № 
6, с. 44.

866. Кучма Л., Ему было уготовано повторить трагическую судьбу Тараса 
Шевченко, “Новое время”, 1997, 20 июля.

867. Листи Сергея Параджанова неволи до незнайомки, “На экранах 
Украины”, 1993, 14 мая, с. 6 (на укр. языке).

868. Логвиненко В., Параджанов всю жизнь служил красоте, “За металл” 
(г. Алчевск, Луганской обл.), 1999, 8 января, № 2, с. 4.

869. Лосев А., Проблема символа и реалистическое искусство, Москва, 
1976.

870. Лотман Ю., Новизна легенда (о фильме “Легенда о Сурамской 
крепости”), “Искусство кино”, 1987, № 5, с. 63-67.

871. “Лучше не могло и быть”: Национальная галерея искусств США 
посвящает этот месяц Сергею Параджанову, “Республика Армения”, 
1994, 16 декабря.

872. Маленькая Армения никогда не была пленницей цезарей..., 
Подготовила Ева Казарян, “Новое время”, 2010, 27 апреля.

873. Маскова В., В старом городе, в Сололаки, вспоминали художника, 
“Голос Армении”, 2009, 10 февраля, с. 6.

874. Малоян З., Мифы и сказки Сергея Параджанова, “Коммунист”, 1988, 
22 января.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

148

875. Малхасян Э., Письмо в зону, “TV канал”, 2005, 15 сентября.

876. Малхасян Э., Последняя весна патриарха, “TV канал”, 2005, 23 
июля.

877. Манукян С., Версал для нищих, или встречи с художником, 
“Республика Армения”, 1994, 29 января.

878. Мартиросян Э., Остается молчать и аплодировать, “Новое время”, 
2002, 27 марта.

879. Мартыненко Ю., Верный путь – труден, “Наука и религия”, 1963, № 
7, с. 91-93.

880. Махлина С., День, который всегда со мной, “Искусство кино”, 1990, 
№ 12, с. 69-71.

881. Мелик-Авакян Г., Был ли Параджанов, “Голос Армения”, 1991, 15 
июня.

882. Меликсетян А., 6 из 40 введены в эксплуатацию, “Голос Армении”, 
2002, 2 ноября.

883. Мелкумян Г., Галустян Г., Вся жизнь должна быть творческим, 
“Коммунист”, 1988, 18 марта.

884. Мелоян С., Человек-миф, “Республика Армения, 1993, 24 июля.

885. Мелоян С., Мессиджи, которые мы посылаем народу и миру, “Голос 
Армении”, 2009, 9 мая, с. 7.

886. Мелоян С., В ней были порода, уми – искра божья, “Голос Армения”, 
2008, 11 марта.

887. Мечитов Ю., Сергей Параджанов, Тбилиси, 2009.

888. Микаэлян К., Просто Рост, “Новое время”, 2003, 11 сентября.

889. Микаэлян К., Калейдоскоп маэстро Параджанова, “Новое время”, 
2008, 5 апреля, с. 8.

890. Микаэлян К., Баланда в Ортачалах, “Новое время”, 1999, 10 августа.

891. Микаэлян К., Визит маэстро, “Новое время”, 2000, 1 апреля.

892. Микаэлян К., Возвращение маэстро, “Республика Армения”, 1994, 2 
июня.

893. Микаэлян К., Маэстро на Андреевском спуске, “Новое время”, 1997, 
15 октября.

894. Микаэлян К., Маэстро трубит сбор, “Новое время”, 1999, 26 
октября.

895. Микаэлян К., Шум крыльев и звон стекла, “Новое время”, 1997, 31 
мая.



149

896. Микаэлян К., Маэстро Параджанов в зеркале грузинской 
духовности, “Новое время”, 2009, 14 февраля.

897. Микаэлян К., Маэстро, Иосиф и «Саят - Нова», “Новое время”, 
2009, 6 августа.

898. Микаэлян К., Люблянка, Цанкарев дом, “Новое время”, 2010, 23 
февраля. 

899. Микаэлян К., Мир Иосифа Караляна, “Новое время”, 2009, 12 
ноября.

900. Микаэлян К., Сны и тайны Гаянэ, “Новое время”, 2010, 22 апреля.

901. Микаэлян К., Саят – Нова, Варпет, Гринвич и «Фольксваген - жук», 
“Новое время”, 2009, 6 октября.

902. Миракян А., Дард, “Дашнакцутюн”, 1993, 10 ноября.

903. Миракян А., Ретро-град, Ереван, 2005, 291 с.

904. Мирзоян Т., Заведовая талантливое... “Голос Армения”, 2001, 18 
января.

905. Мирзоян Т., Отмечая день рождения маэстро, “Голос Армения”, 
1999, 6 мая.

906. Мирзоян Т., Трудно переоценить то, что сделал Генрих Игитян, 
“Голос Армения”, 2009, 14 мая.

907. Мирзоян Т., «Лица» Завена Саркисяна, “Голос Армении”, 2010, 22 
мая.

908. Мирошниченко Н., Параджановске фойс без Параджанова, 
“Кинотеатр”, 1997, № 2, с. 41 (на укр. языке).

909. Монтажний запис кинокартини “Золоти Руки”, “Украинска культура”, 
1993, № 9-10, с. 32-36 (на укр. языке).

910. Морозов Ю., Пластика – язык кинопоэзии, “Киноведческие 
записки”, 1991, № 11, с. 149-156.

911. Моя вина в том, вероятно, что я родился, потом увидел облака, 
красивую мать, “Ковчег”, 1994, № 2, с. 13.

912. Музей Сергея Параджанова, “Армения”, 2005, с. 46.

913. Муратов В., В связи с тем, что моя деятельность в вашей стране не 
нужна, “Зеркало недели”, 1995, 15 июля, с. 11.

914. Муратов А., Обыкновенный гений, “Рабочая газета”, 1999, 19 
сентября, № 140, с. 2.

915. Муратов О., Згадуючи Параджанова, “Демократична Украина”, 1997, 
26 мая (на укр. языке).



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

150

916. Муратов О., Параджанов – знайомий и незнайомий, “Вести 
Украины”, 1994, № 48, с. 9 (на укр. языке).

917. Неделя памяти Сергея Параджанова, “Голос Армения”, 2004, 20 
марта.

918. Незаконченная исповедь, “Литературная Армения”, 1998, апрель-май.

919. Нерселян Л., 18-ий фильм о Параджанове, “Республика Армения”, 
1997, 27 мая.

920. Несерезный гений, “Новое время”, 2004, 27 марта.

921. Нива Ж., Мумия поэта, “Голос Украины”, 1994, 24 сентября, № 182.

922. Оганджанян А., Кочарян А., Красный мир Сергея Параджанова, 
“Голос Армении”, 2005, 3 декабря.

923. Оганесян С., Дни Параджанова в Киеве, “Республика Армения”, 
1994, 3 марта.

924. Оганджанян А., Ничто армянское мне не чуждо, “Новое время”, 
2005, 22 ноября. Опередившему мировое мышление на целый век, 
“Республика Армения”, 1997, 18 февраля.

925. Оганян А., Апдайк и Параджанов от переводчика, “Голос Армения”, 
2009, 25 июля, с. 7.

926. Осипов А., Между жизнью и смертью, “Совет. культура”, 1991, 13 
апреля.

927. Очерки о Параджанове, “Республика Армения”, 1998, 18 апреля.

928. Памяти выдающегося кинорежиссера, “Коммунист”, 1990, 24 июня.

929. Памяти кинорежиссера, “Киев”, 1990, № 11, с. 157 (на укр. языке).

930. Памяти режиссера, “Комсомольская правда”, 1991, 28 июня.

931. Памяти Сергея Параджанова, “Искусство кино”, 1990, № 12, с. 32-69.

932. Параджанов-Анин Г., Уродина: Киносценарий, “Киносценарии”, 
1995, № 2, с. 88-100.

933. Параджанов Г., Атанасян А., Принц и роза, “Литературная газета”, 
1990, 24 октября.

934. Параджанов Сергей Иосифович, Киноэнциклопедический словарь, 
Москва, 1970, с. 317.

935. Параджанову исполнилось бы 74, “Республика Армения”, 1998, 14 
января.

936. Параджанов С., Был революционный праздник, и я кушал красные 
котлеты из бурака..., “Новое время”, 1997, 28 июня.

937. Параджанов С., Вечное движение, “Искусство кино”, 1966, № 1, 
с. 60-66.



151

938. Параджанов С., Время все поставит на свои места, “Искусство 
кино”, 1991, № 4, с. 107-117.

939. Параджанов С., В тюрме я провел самые счастливые годы..., 
“Журналист”, 1991, № 1, с. 54-58.

940. Параджанов С., Выступление перед творческой и научной 
молодежью”, 1994, № 82, с. 305-327.

941. Параджанов С., Жив, здоров, работаю, “Искусство кино”, 1991, № 4, 
с. 117-125.

942. Параджанов С., Из наследия, “Киноведческие записки”, 1994, № 23, 
с. 46-90.

943. Параджанов С., Из писем Сергея Параджанова, “Новое время”, 
1997, 12 июля.

944. Параджановский фестиваль в Лондоне, “Новое время”, 2010, 25 
февраля.

945. Параджанов С., Inter mezzo, Сценарий, “Киносценария”, 1991, № 3, 
с. 165-175.

946. Параджанов С., Исповедь, “Литературная Армения”, 1988, № 5, 
с. 52-66.

947. Параджанов С., Исповедь, “ Киносценария”, 1993, № 6, с. 7-26.

948. Параджанов С., Кардиограмма нашей жизни, “Коммунист”, 1988, 27 
августа.

949. Параджанов С., Киевские фрески, “Искусство кино”, 1990, № 12, 
с. 41-54.

950. Параджанов С., Лагерные письма, “Политра”, 1998, № 8-9, с. 13-15.

951. Параджанов С., Простая иконописно ясная страсть, “Столица”, 
1991, № 26, с. 60-63.

952. Параджанов С., Три сценария. Саят-Нова. Исповедь. Лебединое 
озеро – зона, “Киносценарии”, 1990, № 1, с. 131-162.

953. Параджанов С., ... чтобы не молчать, берусь за перо, “Искусство 
кино”, 1990, № 12, с. 32-41.

954. Параджанов С., Экспромт, “Искусство кино”, 1990, № 12, с. 68.

955. Параджанов С., Я счастлив, я позная плен, “Независимость”, 1993, 3 
февраля.

956. Параджанов С., Тамара, “Литературная Армения”, 1991, № 3, с. 83-
91.

957. Параджанов С., Шкловский С., Чуда в Оденсе, “Литературная 
Армения”, 1992, № 1, с. 48-69.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

152

958. Параджанов С., Исповедь, СПб, 2001, 654 с.

959. Параджанов С., Письма из зоны, Ереван, 2000, 348 с.

960. Параджанов С., Дремлющий дворец, СПб, 2004.

961. Параджанов в Париже, “Голос Армении”, 2007, 27 января.

962. Пелешян А., Мое кино, Ереван, 1988, с. 129.

963. Петросян А., Художник, мастер, лицедей, “Республика Армения”, 
1998, 19 августа.

964. Петросян М., Это для вас, Я великий, “Новое время”, 2000, 8 
февраля.

965. Письма из зоны, “Республика Армения”, 1991, 20 июля, № 133, с. 4.

966. Повиница А., Улыбнитесь, сэр!, “Правда Украины”, 1990, 26 августа, 
с. 4.

967. Поки сонце з неба, “Культура и жизнь”, 1990, № 30, 29 липня (на укр. 
языке).

968. Попов И., Герои Коцюбинского на экране, “Черкаська правда” (г. 
Черкаск), 1965, 21 жовтня, с. 4 (на укр. языке).

969. Порфирова И., Фольклор в фильмах Параджанова, “Тяни-Толкай”, 
1993, № 1, с. 62-84.

970. Последний гений кино XX века, “Советская культура”, 1991, 13 
апреля.

971. Проблемы кино и телевидения, вып. 1, 2, Ереван, 1980, 1984.

972. Прощание с выдающимся мастером экрана, “Коммунист”, 1990, 26 
июля.

973. Рахаева Ю., Возвращение Параджанова, “Новое время”, 2001, 17 
ноября.

974. Режиссеры советских художественных фильмов активного фонда 
Госкино РСФСР, Москва, 1987 (О фильмах С. Параджанова), с. 90-
91).

975. Размазанов Р., Три развода – еще не приговор, “Отдохни”, 2008, № 5, 
с. 65.

976. Ризаев С., Цвет граната, “Литературная Армения”, 1970, № 12, с. 74-
80.

977. Рябой М., Он был у Параджанова “связным”, “Правда Украины”, 
1999, № 13, 23 февраля.

978. Рухкян М., По ту сторону исчезновения, “Голос Армении”, 2006, 17 
июля.

979. Саакян Н., Страдание цвета, “Эпоха”, 1990, 30 августа.



153

980. Самарцев А., Несостоявшаяся казнь, “Русская мысль”, 1997, 19-25 
июня.

981. Саркисян С., Саят-Нова – Параджанов, “Республика Армения”, 
1993, 19 июня.

982. Саркисян С., Встречи с Тарковским и Параджановым, “Новое 
время”, 2001, 24 октября.

983. Саркисян С., Цветной слух, “Искусство кино”, 1995, № 8.

985. Саркисян З., Сергей Параджанов ежедневно, без выходных, “Голос 
Армении”, 2008, 21 февраля.

986. Саркисян Н., Сергей Параджанов – романтическая мятность, “Азат 
Арцах”, 2000, 26 августа.

986. “Саят-Нова”: Авторская версия, “Голос Армении”, 2009, 12 мая, с. 6.

987. Сетян А., Параджанов и Вартанов. Братья по духу и творчеству, 
“Новое время”, 2003, 4 октября.

988. Секрет Параджанова, “Голос Армении”, 2008, 9 февраля.

989. Сентябрь – под знаком Параджанова, “Республика Армения”, 1994, 
29 января.

990. Сергей Параджанов (некролог), “Известия”, 1990, 25 июля.

991. Сергей Параджанов. Выставка работ, Москва, 2003.

992. Сергей Параджанов. Взлет. Трагедия. Вечность, Киев, 1994. 
Составители Роман Корогодский, Светлана Щербатюк. Перевод с 
украинского выполнен Георгием Татосяном.

993. Сергей Параджанов. Письма из зоны, Ереван, 2005, 81 с. 

994. Симонян-Локмагезян Ц., В преддверии “ Золотого абрикоса”, “ 
Голос Армении”, 2008, 10 июля.

995. Симонян-Локмагезян Ц., Кино Армена Хачатряна, “ Голос 
Армении”, 2010, 26 января, с. 6.

996. Синельников М., Бриллианты Параджанова, “Новое время”, 2004, 
17 января.

997. Синельников М., Богатство Параджанова, “Литературная Армения”, 
2013, № 3, с. 162-175

998. Смехов В., Сережа ... человек, миф, “Новое время”, 2004, 13 января.

999. Снова прощения, “Коммунист”, 1990, 25 июля.

1000. Степанян М., Очарованная даль. Памяти Гаянэ Хачатрян, “Голос 
Армении”, 2009, 5 мая, с. 6.

1001. Степанян С., Познай самого себя, “Анив” журнал, 2009, № 2, с.4-24.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

154

1002. Сто великих режиссеров, Москва, 2008, с. 340-344.

1003. Тарковский А., Один год жизни, “Киносценарии”, 1990, № 4, с. 169-
178.

1004. Тарковский А., Начало... и пути. Воспоминания, интервью, лекции, 
статьи, “ВГИК”, Москва, 1994.

1005. Татосян Г., Маэстро Космос, “Новое время”, 2000, 18 июля.

1006. Театр Параджанова. Альбом. О постановка Московского 
художественого театра имени С. Параджанова. Составители: С. 
Тесло, М. Орлова, Ереван (տարեթիվը նշված չէ):

1007. Терлемезян К., Осенний вечер у Маэстро, “Новое время”, 1998, 3 
ноября.

1008. Топчян Анаит, О нем много писали, но правды зачастую не было, 
“Республика Армения”, 1998, 23 июля.

1009. Топчян Анаит, Шляпы великого мастера, “Голос Армения”, 1994, 12 
марта.

1010. Турбин В., Без бога ни до порога, “Дар”, 1992, № 2.

1011. Трагедия в письмах, “Урарту”, 2001, 20-26 апреля.

1012. Тыянов Ю., Поэтика, история, литература, кино, Москва, 1977.

1013. У Параджанова вино лилось рекой, балконы помились от фруктов, 
“Новое время”, 2009, 27 января, с. 7.

1014. Уваров И., Зарисовка в духе персидской миниатюры, 
“Киносценарии”, 1993, № 6.

1015. Удастся ли снять второй-третий фильмы?, “Республика Армения”, 
1994, 18 ноября.

1016. Фантазия мастера, “Голос Армении”, 2007, 4 декабря.

1017. Фантазия Параджанова – художника, “Голос Армении”, 2003, 21 
июля.

1018. Фантазия Сергея Параджанова, “Голос Армении”, 2008, 22 января.

1019. Феллини Ф., Статьи, интервью, рецензии, воспоминания, Москва, 
1968.

1020. Флаэрти Р., Статьи. Свидетельства. Интервью, Москва, 1980.

1021. Фрейлих С., Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского, Москва, 
2002.

1022. Фильмы 1970 года, “Советская культура”, 1971, 2 января.

1023. Хачатрян Э., И это все о нем, “Эфир”, 2004, 29 марта.



155

1024. Холодный М., Встреча через шестнадцать лет, “Комсомолец”, 1989, 
26 сентября.

1025. Хахрякова С., Духи предков входят в дом, “Культура”, 2004, 20-26 
мая.

1026. Хачатрян Г., Рассказ Гаяне Хачатурян о последнем пути, 
“Киносценарии”, 1993, № 6, с. 27-31.

1027. Хачикян Я., О себе, современниках и времени. Книга 2, Ереван, 
2005, с. 399.

1028. Хроника мировой культуры, Москва, 2001, с. 580, 591, 620, 627.

1029. Цвет граната (Саят-Нова), 1000 фильмов за 100 лет. Краткий 
справочник и путеводитель по истории мирового кино, Москва, 1997, 
с. 208.

1030. «Цвет граната» без цензуры, Аргументы и факты, 2009, № 30, с. 9.

1031. Церетели К., Мир Сергея Параджанова, “Правда”, 1990, 19 августа.

1032. Церетели К., Параджаниада, “Наше наследие”, 1995, № 34, с. 107-
113.

1033. Церетели К., Сценарии Сергея Параджанова – настоящая поэзия, 
“Книжное обозрение”, 2001, 15 октября, № 42, с. 3.

1034. Церетели К., Этот неудобный Параджанов и его волшебные миры, 
“Кавказская здравица”, 1989, 1 февраля.

1035. Церетели К., Церемонный мастер, “Культура”, 2004, 15-21 января.

1036. Чахирьян Г., Большой экран Армении, Москва, 1971, 93 с.

1037. Чахирьян Г., Кинематография Армении, Москва, 1962.

1038. Чемерис Ю., Поэма о рыбалке (автор рисунка на обложке С. 
Параджанов), Луганск, 1991.

1039. Череватенко Л., Предвестник, “Литературная Армения”, 1998, № 2, 
с. 112-119.

1040. Чередниченко Е., Возня вокруг, “Мазепы”, “Киевские ведомостьи”, 
2001, 17 марта, с. 3.

1041. Чернышева В., Несерьезный гений, “Независимая газета”, 2004, 26 
марта.

1042. Черненко М., Проблемы этического кинематографа и “казус” 
Параджанова, “Киноведческие записки”, 1990, № 6, с. 94-99.

1043. Черненко М., Путешествие на край поэтики (о фильме С. 
Параджанова и Д. Абашидзе “Ашик-Кериб”), “Искусство кино”, 
1989, № 5, с. 70-74.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

156

1044. Черненко М., Своевременность вечности (о фильме “Легенда о 
Сурамской крепости”), “Искусство кино”, 1987, № 5, с. 55-63.

1045. Черненко М., Сергей Параджанов. Творческий портрет, Москва, 
1989.

1046. Чонкадзе Д., Сурамская крепость. Перевод с грузинского Э. 
Ананиашвили, Москва, 1961.

1047. Фотографии Еркира, “Голос Армении”, 2005, 14 мая.

1048. 16 марта в Италии откроется фотовыставка “Мир Сергея 
Параджанова”, “Голос Армении”, 2008, 13 марта.

1049. Шевченко Д., Как я посадил Параджанова..., “Совершенно 
секретно”, 1997, № 12, с. 18-19.

1050. Шевченко С., “Демон”, или о том, как Сергей Параджанов ездил 
из Киева в гости к Жану-Полю Бельмондо в Париж, “Новое русское 
слово”, 1996, 16 февраля, с. 43.

1051. Шевченко Т., Сергей Параджанов, “Киноведческие записки”, 1994, 
№ 23, с. 46-90.

1052. Шуваева-Петросян Е., Параджановская Маричка, “Новое время”, 
2009, 15 января, с. 8.

1053. Шуваева-Петросян Е., Ереван готовится к шестому кинофестивалю 
“Золотой абрикос”, “Новое время”, 2009, 2 июля, с. 8.

1054. Шуваева-Петросян Е., Сергей Соловьев: «Кино – это язык 
человеческого общения», “Новое время”, 2009, 16 июля, с. 8. 

1055. Щепкин В., Жил-был художник один, “Рабочая трибуна”, 1993, 28 
января.

1056. Щербатюк С., Письма в зону, “Искусство кино”, 1990, № 12, с. 62.

1057. Щербатюк С., Трудно быть женой талантливого чело века, “Голос 
Армении”, 1996, 14 декабря.

1058. Энциклопедия путешественника, Ереван, 1990, с. 90.

1059. Юзбашян М., Памяти Сергея Параджанова, “Республика Армения”, 
1991, 29 июня.

1060. Юнг К., Символы трансформации, Москва, 2000.

1061. Я счастлив, что прожил так, как оно есть, “Новое время”, 2000, 20 
июля.

1062. Яков В., Открытие первой выставки Параджанова в Москве, 
“Известия”, 1993, 12 января, № 4.

1063. Явурян А., Мурадян Д., Последняя весна Параджанова, “Аргументы 
и факты”, 2005, № 27.



157

1064. Якутович Г., Незаконченная исповедь, “Политра”, 1998, № 8-9, с. 12-
14.

1065. Якутович Г., Незаконченная исповедь, “Литературная Армения”, 
1998, № 2, с. 127-129.

1066. Яремчук А., Бранец краси, “Украинская культура” (на укр. языке), 
1999, № 1, с. 1-2.

1067. Яремчук А., Параджанов – “Божевiльний генiй в украiнскiй пустелi, 
“Украiнська культура”, 1992, № 1, с. 28-29, № 2, с. 26-28, № 3, с. 28-
30, № 4, с. 28-30 (на укр. языке).

1068. Яремчук А., Сергiй Параджанов, “Проти мене органiзовано 
блокаду”, “Украiнська культура”, 1994, № 1, с. 12-16 (на укр. языке).

1069. Armani N., On Sergei Paradjanovs. The Color of Pomegranattes, Paturn 

to the Promised Lang. London Armenian film Festival, 11-17 February, 

2005, Cine Lumiere at the insitut francais.

1070. Bakhchinyan A., Serguei Parajanov et Federico Fellini. Des confreres 

que ne se sont jamais rencontres, Fellinicita, ed Jan-Max Mejean, Paris, 

Editions de la Transparence, 2009.

1071. Casals P., Serguei Paragjanov, Paris, 1993.

1072. Donikian D., Les chevaux Parajanov, s.l.n.a, 140 p.

1073. Khathatourian S., Peintrers Armenias XIX et XX siecles, N.J., 1993, p. 

192.

1074. Pilikian H., Armenian cinema, London, 1981, 120 p.

1075. The Parajanov Museum, Armenia, Discovered, Yerevan, 2006, p. 46-47.

1076. The Sergey Parajanov museum, Ctuide-Book Yerevan, Yerevan, 2008, p. 

33-34.

1077. Sayat Nova, Paris, 2006, 87 p.  (Ժո ղո վա ծո ւում զե տեղ ված են  Սա յաթ- 

Նո վա յի 47 խա ղե րի ֆրան սե րեն թարգ մա նութ յուն նե րը:  Ժո ղո վա ծուն 

նվիր ված է  Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի հի շա տա կին:  Հա յե րե նից ֆրան սե-

րեն թարգ մա նութ յու նը կա տա րել են Ե ղի սա բեթ  Մու րադ յա նը և ֆ րան-

սիա ցի բա նաս տեղծ  Սերժ  Վին տու րի նին):

1078. Selected artworks (Album). By S. Parajanov. Compild by Zaven 

Sargsyan. Foreword by Levon Abrahamian, Design by Haroutiun 

Samuelian, Yerevan, Sergey Parajanov Museum, 2011, 60 p. 

1079. Ctuide – Book Yerevan, Yerevan, 2008, p. 43.

1080. The Parajanov kaleidoscope. Drawings, collages, assembleges, Yerevan, 

2008, 154 p.



ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ

158

АСАТУР ПАШАЯН
СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Монография «Сергей Параджанов» – первое посвященное гениальному 
кинорежиссеру и искусствоведу всеобъемлющее исследование на армянском 
языке. На базе порядка 1000 монографических ссылок в научное обращение 
введены и всесторонне рассмотрены касающиеся всех сторон жизни и 
творческой деятельности Сергея Параджанова ценные и достопамятные 
факты, перипетии жизни, пережитые трудности, история создания и 
экранизация его фильмов, реакция на них в общественных, политических и 
культурных кругах. В монографии представлены своеобразные в своем роде 
изречения Параджанова, история и значение созданных мастером культурных 
ценностей, оставленный в истории кино след, его философские обобщения 
и символичные, идеи, неповторимые и самобытные. Книга делает акцент, 
в частности, на истории создания, экранизации и показе фильма («Цвет 
граната»), посвященного выдающемуся средневековому поэту и ашугу 
Саят-Нове и его значении с точки зрения армянского и мирового кино.

В книге сделана попытка выявить цивилизационную составляющую 
параджановской культуры и обстоятельство его новаторства. Параджановское 
искусство открыло новый путь и оставило глубокий след в истории как 
армянского, так и мирового кино и искусства. В монографии нашли место 
мнения, воспоминания, оценки армянских, грузинских, украинских, русских 
и итальянских кинодеятелей и представителей интеллигенции о Сергее 
Параджанове. В монографии мы попытались обозначить и истолковать/
интерпретировать страдания, пережитые искусствоведом в советских 
тюрьмах, а также после выхода из тюрьмы, когда ему не разрешали снимать 
фильмы. Монография написана в свете истории эпохи. Выявлено присущее 
советскому периоду отрицательное влияние ограничения слова и основных 
свобод человека на творческую деятельность Сергея Параджанова. 
Монография состоит из следующих разделов: «Введение», «Я армянин 
всем своим существом//всеми фибрами души», «Почитание», «Трагический 
Параджанов», «Неснятый «Ара Прекрасный», О Параджанове, Послушаем 
Параджанова, «Эссе Параджанову», а также Послесловия/Заключения и 
списка литературы.
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ASATUR PASHAYAN
SERGEI PARAJANOV

The monograph “Sergei Parajanov” is the first comprehensive study in 
Armenian dedicated to the brilliant filmmaker and artist. On the basis of about 1000 
bibliographic references, valuable and memorable facts about Sergei Parajanov’s 
life and all the aspects of his creative activity; ups and downs of Parajanov’s 
biography, difficulties survived; the history of creation and screening of his 
films; their social, political and cultural reactions have been put into scientific 
circulation and thoroughly examined. The monograph includes Paradjanov’s 
highly original quotes, the history and significance of his cultural heritage, his 
trace in the history of art and cinema, Paradjanov’s philosophical generalizations 
and symbolic ideas, which are unique and original. From the perspective of 
Armenian and world cinema history, the book particularly focuses on the history 
and significance of the creation, release and screening of the movie /“The Color 
of Pomegranates”/ dedicated to Sayat-Nova, prominent medieval poet - ashugh 
(folk singer-songwriter).

The book attempts to find out the civilizational component of Parajanov’s 
culture and the fact of his being a cultural innovator. Parajanov’s art has opened a 
new path and left a deep trace in the history of both Armenian and world cinema 
and culture. The monograph includes opinions, memoirs and evaluations of 
Armenian, Georgian, Ukrainian, Russian and Italian filmmakers and intellectuals 
about Sergei Parajanov. In the monograph, we have tried to outline and interpret 
the sufferings that the artist survived both in Soviet prisons and after being freed 
from prisons when he was not allowed to shoot films. The monograph is written 
in the light of the era’s history. The negative impact of the restrictions on speech 
and fundamental freedoms typical of Soviet times on Sergei Parajanov’s creative 
activity has been revealed. The monograph consists of the following sections: “An 
Opening”, “I am Armenian with My Every Cell”, “Homage”, “Tragic Paradjanov”, 
“Ara the Beautiful”, About Parajanov, Let us listen to Parajanov, “An Essay to 
Parajanov”, as well as from Epilogue and Bibliography. 
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