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Անա հիտ Մի քա յե լյան
Ս. Փա րա ջա նո վի թան գա րան

ԲԱՆ ՏԻ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆՆ՝  
ԸՍՏ ՓԱ ՐԱ ՋԱ ՆՈ ՎԻ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ

Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու սում ա սի րու
թյամբ լրաց նել խորհր դա յին շրջա նի բան տա յին մար դա բա նու թյան պատ կե
րը: Խնդի րը քննարկ վում է ան վա նի կի նո բե մադ րիչ և ար վես տա գետ Սեր գեյ 
Փա րա ջա նո վի (Սար գիս Փա րա ջա նյանց) կո լաժ նե րի, գծան կար նե րի և ֆիլ
մի սցե նա րի ու սում ա սի րու թյան մի ջո ցով: Փա րա ջա նո վը չորս տա րի է անց
կաց րել բան տում, որ տեղ իրենց պա տի ժը կրում էին ծանր հան ցանք գոր ծած 
բան տար կյալ ներ: Այդ ըն թաց քում նա ծա նո թա ցել է բան տա յին առօ րյա յին, 
կա նոն նե րին և բան տար կյալ նե րի ճա կա տագ րե րին, որոնք պատ կե րել է իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Հոդ վա ծում վեր լուծ վում են այս, ինչ պես և թան
գա րա նում նրա աշ խա տանք նե րը ներ կա յաց նե լու հար ցե րը: Փա րա ջա նո վի՝ 
նշված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը մշա կու թա բա նա կան հա րուստ նյութ են 
պա րու նա կում բան տա յին մի ջա վայ րի և բան տար կյալ նե րի վե րա բե րյալ:
Հիմ ա բա ռեր՝ խորհր դա յին բանտ, բան տա յին ազ գագ րու թյուն, բան տար կյալ նե րի 
առօ րյա, բան տա յին սո վո րույթ ներ, բան տար կյա լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, կո լաժ, 
թան գա րա նա յին ցու ցադ րու թյուն:

«Նրանք կար ծում էին, թե բան տում կդառ նամ հա կա սո վե տա կան մարդ,
իսկ ես ու սում ա սի րե ցի կյան քը մե կու սիչ պայ ման նե րում»:

Սեր գեյ Փա րա ջա նով

Խորհր դա յին բան տը՝ մշա կու թա յին մար դա բա նի աչ քե րով
1973 –1977 թթ. Ս. Փա րա ջա նո վը բան տարկ ված է եղել Ուկ րա ի նա յի խիստ 

ռե ժի մի ճամ բար նե րում: Մե կու սա րա նի պայ ման նե րում նրա ստեղ ծած գծա-
նկար նե րի, կո լաժ նե րի եւ ֆիլ մի սցե նա րի մի ջո ցով փոր ձել ենք ու սումն ա սի րել 
1970 –1980-ական նե րի խորհր դա յին բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյու նը: 
Նշված ժա մա նա կա հատ վա ծի խորհր դա յին բան տա յին մար դա բա նու թյան վե-
րա բե րյալ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում են տա լիս Եկա տե րի նա Եֆի մո վա յի եւ 
Լեւ Սա մոյ լո վի (իրա կան անու նը՝ Լեւ Սա մո ւի լի Կլեյն) ու սումն ա սի րու թյուն նե րը:

Ե. Եֆի մո վան՝ իբ րեւ մշա կու թա յին մար դա բան, ու սումն ա սի րել է տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նի բան տի կեն ցա ղը, ավան դույթ ներն ու բա նա հյու սու թյու նը՝ 
հար ցազ րույց ներ վա րե լով եւ ար տա քին դի տար կումն եր անե լով բան տում՝ որ-
պես մշա կու թա բա նա կան դաշ տում1: Լ. Սա մոյ լո վը, մաս նա գի տու թյամբ մոտ լի-
նե լով մշա կու թա յին մար դա բա նու թյա նը եւ հան գա մանք նե րի բե րու մով հայտնը-

1 Ефимова 2004,
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վե լով ազա տազրկ ման մեջ, բան տա յին են թամ շա կույթն (սուբ կուլ տու րան) 
ու սումն ա սի րել է որ պես ներգ րավ ված դի տար կող: Իր դի տար կումն ե րի ըն թաց-
քում, ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ճամ բա րում քրե ա կան մի ջա վայ րի սահ մա նա
կարգ մանն ու կյան քի ծի սա կա նաց մա նը, հան ցա գործ հան րույ թի ինք նա գործ 
կա ռույց նե րին, նա եզ րա կաց րել է, որ ճամ բա րում ձեւ ա վոր ված է յու րա հա տուկ 
քրե ա կան հան րույթ, որը տի պա բա նո րեն հա մադ րե լի է ար խա իկ հա սա րա կու-
թյա նը, եւ այն կա րոտ է ու սումն ա սի րու թյան2:

Դաշ տում ներգ րավ ված լի նե լու հան գա ման քով՝ Փա րա ջա նով ավե լի 
մոտ է Սա մոյ լո վին, սա կայն, ի տար բե րու թյուն նրա, Փա րա ջա նով այս թե մա-
յին չի ան րա դար ձել որ պես մշա կու թա յին մար դա բան: Բան տա յին առօ րյան, 
կարգ ու կա նոն նե րը, բան տար կյալ նե րի ճա կա տագ րե րը Փա րա ջա նո վի հա մար 
ստեղ ծա գոր ծե լու նյութ են եղել: Չնա յած եր կուսն էլ ան ցել են բան տա յին կյան քի 
նմա նա տիպ տա ռա պանք նե րով, սա կայն Սա մոյ լո վի ներգ րավ ված դի տար կում-
նե րը կար ծես թե հնա րա վո րու թյուն են տվել գո նե որոշ չա փով տա րան ջա տե լու 
իրեն նկա րագ րա ծից, մինչ դեռ Փա րա ջա նո վի «ստեղ ծա գոր ծու թյուն-ու սումն ա-
սի րու թյու նը»՝ հենց իր պատ մու թյունն ու իր ապ րածն է:

Խորհր դա յին բան տը հատ կանշ վում էր իր ներ քին կա նոն նե րով եւ ար-
ժեք նե րով: Այս տեղ կա րեւ որ տեղ էր գրա վում բան տա յին ժար գո նը, բան տար-
կյալ նե րի կար գա վի ճա կը եւ մի մյանց հետ շփման արա րո ղա կար գը: Կնո ջը գրած 
իր առա ջին նա մակ նե րից մե կում Փա րա ջա նո վը պատ մում է, որ հայտն վել է մի 
աշ խար հում, որից ին քը ոչինչ չի հաս կա նում, չգի տի խո սել ժար գո նով, չի ծխում 
կամ չի խմում չի ֆիր՝ չա փա զանց մուգ թեյ, չու նի դաջ վածք ներ եւ շրջա պատ-
ված է մի քա նի ան գամ դա տա պարտ ված գո ղե րով ու կրկնա հան ցա գործ նե րով 
(ռե ցի դի վիստ ներ), որոն ցից պետք է զգու շա նալ եւ ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի ըն-
կե րա նալ նրանց հետ3: Բան տում  հայտն վե լով՝ Փա րա ջա նո վը սկսում է ստեղ-
ծա գոր ծել՝ օգ տա գոր ծե լով ձեռ քի տակ եղած ցան կա ցած նյութ՝ թղթից ու թաշ-
կի նա կից մին չեւ չո րաց րած ծա ղիկ ներ ու կա թի շշե րի կա փա րիչ ներ:

Բան տա յին իրա կա նու թյան դրսև ո րում նե րը  
Փա րա ջա նո վի գոր ծե րում
Ռու սա կան բան տում հնուց տա րած ված էր դաջ վածք ստա նա լու արա րո-

ղու թյու նը, որի հան դեպ բան տար կյալ ներն ու նե ցել են հա տուկ վե րա բեր մունք: 
Բան տա յին պայ ման նե րում ազա տազրկ վա ծի հա մար մի ակ «մաս նա վոր սե փա-
կա նու թյու նը» իր մար մինն էր, որի վրա նա կրում էր ամ բող ջա կան տե ղե կատ-
վու թյուն իր ան ձի մա սին. մար մի նը հան դես էր գա լիս որ պես զար դա րանք եւ 
յու րա տե սակ գաղտ նա լե զու հան ցա վոր աշ խար հում4: Բան տար կյալ նե րի դաջ-
վածք նե րը եւս ար վես տի նյութ են դար ձել Փա րա ջա նո վի հա մար. նրա պլաս տիկ 
ար վես տում առանձ նա հա տուկ տեղ ու նեն «Մի քա նի դրվագ Ջո կոն դա յի կյան
քից» մե տա մոր ֆոզ նե րը, որոնք ծնվել են հենց բան տա յին մշա կույ թից:

2 Самойлов 1990.
3 Параджанов 2000, 41. Ս. Փարաջանովի նամակների նոր հրատարակությունը տե՛ս Пара-

джа нов 2018.
4 Ефимова 2004, 191.
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«Մի քա նի դրվագ Ջո կոն դա յի կյան քից». Փա րա ջա նո վի հետ մի ա սին 
նստած բան տար կյալ նե րից մե կը թի կուն քին ու նե ցել է Լե ո նար դո դա Վին չիի 
«Ջո կոն դա յի» պատ կե րով դաջ վածք, որն, ըստ Փա րա ջա նո վի, դեմ քի տար բեր 
ար տա հայ տու թյուն ներ էր ըն դու նում՝ մերթ լա ցում էր, մերթ աչ քով էր անում կամ 
ծի ծա ղում. տպա վո րու թյունն այն էր, թե Ջո կոն դան ողջ է5: Այ սինքն՝ այն, ինչն 
այ սօր թան գա րա նում ներ կա յաց վում է որ պես ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն, 
մշա կու թա յին մար դա բա նա կան նյութ է պա րու նա կում բան տա յին կյան քից:

«Կենտ». այս շար քում բան տա յին բազ մա թիվ պատ կեր նե րով Փա րա-
ջա նով ար տա ցո լել է խորհր դա յին կա լա նա վո րի՝ զե կի կեր պա րը, ստեղ ծե-
լով հա մա ճամ բա րա կից նե րի մի ամ բողջ պատ կե րաս րահ: Եթե Լ. Սա մոյ լո վը եւ 
Ե. Եֆի մո վան նկա րագ րում են, թե ով էր իս կա կան զե կը բան տում, ապա Փա րա-
ջա նով այդ մար դուն ներ կա յաց նում է գծան կա րի մի ջո ցով: Բան տա յին ժար գո-
նում զե կը՝ ճամ բա րը (զո նը) նա յողն է, որին բո լո րը լսում եւ հար գում են, որին 
նաեւ են թարկ վում են: Յու րա քան չյուր ոք չէր կա րող լի նել զեկ: Իս կա կան զեկ 
դառ նա լու հա մար բան տար կյա լը պետք է ու նե նար հա մա պա տաս խան բնա վո-
րու թյան գծեր, կար գա վի ճակ: Նա պետք է ու նե նար հա մա խոհ ներ, նրան պետք 
է հար գե ին կամ վա խե նա յին նրա նից6 [նկ. 1, էջ 244]:

«Լվացք: Լո գան քի օր զո նա յում» գծան կա րում Փա րա ջա նո վը ցույց 
է տա լիս, թե ինչ պես է մար դը հա մա կերպ վում անա զա տու թյա նը եւ թրծվում 
այն տեղ՝ ակա մա յից փոր ձե լով հար մար վել նրա պայ ման նե րին, ուր փշա լարն, 
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, կա րող է վե րած վել լվաց քա պա րա նի: Նկա րիչն 
ընդգ ծում է բան տար կյա լի ան պաշտ պա նու թյու նը. ամ բող ջու թյամբ մերկ՝ մի-
այն եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րով, այ լայլ ված մար դը կանգ նած է իր մարմն ի ին տիմ 
հատ վա ծով լրիվ բաց՝ թիկ նա պահ նե րի բա նակ, պա հա կա յին դի տա նոց ներ եւ 
փշա լա րե ցան կա պատ ու նե ցող հզոր հա մա կար գի առ ջեւ7: Փաս տո րեն, ըն դա-
մե նը մեկ մերկ բան տար կյա լի մի ջո ցով Փա րա ջա նով ամ բող ջաց րել է լո գանք 
ըն դու նե լու բան տա յին արա րո ղա կար գը [նկ. 2, էջ 244]:

«Ճա պո նա կան կայ սեր առա գաս տը». այս նկա րով Փա րա ջա նով անդ-
րա դար ձել է բան տա յին կեն ցա ղում կա րեւ ո րա գույն տեղ զբա ղեց նող պոռ նո-
գրա ֆի ա յին: Իրա կա նում այս ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ բան տա յին առօ րյան 
ար տա ցոլ ված չէ ուղ ղա կի ո րեն: Նկարն, ի սկզբա նե զե կե րի պոռ նո գրա ֆիկ 
պատ վեր լի նե լով, վե րած վել է ար վես տի բարձ րար ժեք գոր ծի: Փա րա ջա նո վի 
բան տա յին շար քում սա մի ակ պահ պան ված գործն է, որ կա րե լի է դա սել պոռ-
նոգ րա ֆիկ ժան րին՝ թե կու զեւ իր ստեղծ ման պատ մու թյամբ8 [նկ. 3, էջ 245]:

5 Катанян 1994, 24.
6 Ռուս. зек (зэка, ЗК) բառեզրը հապավում է, որ գալիս է «заключенный каналоармеец» 

(«ազատազրկված ջրանցքաբանակային») կապակցությունից. պաշտոնական փաստա-
թղթերում գործածվել է 1920 –1950-ականներին՝ Բելոմոր-բալթիական ջրանցքի շինարա-
րու թյան ժամանակ, հետագայում տարածվել է բոլոր կալանավորների վրա։

7 Гучинова 2013, 48.
8 Թանգարանի այցելուներն ու նույնիսկ՝ որոշ մեկնաբաններ նույն ժանրին են դասում 

նաեւ «Սիֆիլիսը զոնայում» եւ նմանատիպ այլ գործեր, որոնք, սակայն, չեն հետապնդում 
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«Ինք նա շեն խա ղա քար տեր». ինչ պես հայտ նի է, թղթա խա ղը խորհըր-
դա յին բան տա յին կյան քի ան բա ժան մասն էր: Բան տա կից ըն կեր նե րին զբաղ-
մունք ստեղ ծե լու հա մար Փա րա ջա նո վը նկա րում է խա ղա քար տեր՝ թղթա խա ղի 
պրակ տի կան հա մակ ցե լով իր ստեղ ծա գոր ծա կան ար վես տին [նկ. 4, էջ 245]:

«Ես և իմ կա թո ղի կո սը». առա ջին ան գամ բան տում հայտն վե լը՝ մար-
դու մեջ առա ջաց նում է ան հաս կա նա լի, քա ո սա յին մի իրա վի ճակ: Այդ նոր հան-
րա յին մի ջա վայ րին հար մար վե լը եւ գո յա տեւ ման օրենք նե րը յու րաց նե լը եր բեմն 
ու ղեկց վում է հո րին վածք նե րով եւ առաս պել նե րով9: Փա րա ջա նո վի «Ես և իմ 
կա թո ղի կո սը» կո լա ժը, կա րող ենք ասել, որ այդ պի սի մի հո րին վածք է, որ տեղ 
նա, օգ տա գոր ծե լով բան տա յին տար րե րը, ստեղ ծել է ար վեստ: Նրա՝ բան տում 
գտնվե լու տա րի նե րին հա ճախ էին լու րեր պտտվում, թե ին քը մա հա ցել է. փաս-
տո րեն, Փա րա ջա նով ին քը այդ լու րերն օգ տա գոր ծել է, եւ նույ նիսկ երա զել, թե 
կա թո ղի կո սը կմաս նակ ցի իր թաղ մա նը: Այ սինքն՝ իր ան ձը եւ իր հո րին վածքն 
օգ տա գոր ծել է բան տա յին թե ման ար տա ցո լե լու հա մար [նկ. 5, էջ 246]:

Ֆիլ մե րում ազ գագ րա կան և մար դա բա նա կան տար րե րի խնդի րը
Փա րա ջա նով իր ֆիլ մե րում, ինչ պես հայտ նի է, առա տո րեն օգ տա գոր-

ծել է ազ գագ րա կան իրո ղու թյուն ներ եւ տար րեր: Ազ գագ րու թյունն ու մշա կու թա-
յին մար դա բա նու թյունն այն նյութն է, որից նա ստեղ ծում էր իր ար վես տը՝ հա-
ճախ այն ոճա վո րե լով, իսկ եր բեմն էլ՝ հո րի նե լով10: Ոմանք Փա րա ջա նո վի՝ նման 
ֆիլ մե րը դա սում են վի զո ւալ մար դա բա նու թյան՝ պսեվ դոազ գագ րա կան ոլոր-
տին11: Ի տար բե րու թյուն Փա րա ջա նո վի հայտ նի «պսեվ դո-ազ գագ րա կան» ֆիլ-
մե րի՝ իր բան տա յին սցե նար ներն առնչ վում են թեեւ հո րի նո վի, սա կայն ճշգրիտ 
բան տա յին իրա կա նու թյա նը՝ որ քան էլ որ դրանք գե րի րա պաշ տա կան (սյուր
ռե ա լիս տա կան) եւ առաս պե լաս տեղծ թվան ըն թեր ցո ղին եւ, հու սանք, դրան ցով 
նկա րա հան վե լիք ֆիլ մե րի դի տո ղին: Հենց դա էլ հիմք է տա լիս պնդե լու, որ այս 
դեպ քում իս կա պես գործ ու նենք բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյան հետ:

Եթե Փա րա ջա նո վը հա ճախ որ պես իր ֆիլ մե րի նյութ էր դարձ նում գրքե-
րից վերց րած կամ հո րի նած ազ գագ րա կա նը եւ դրա մի ջո ցով էր ստեղ ծում իր 
բա նաս տեղ ծա կա նու թյունն (պո ե տի կան) ու գե ղա գի տու թյու նը (էս թե տի կան), 
ապա իր ապ րած եւ դի տար կած բան տա յին կյանքն ար տա ցոլ ված է իր բան տա-
յին շրջա նի ար վես տում` թե՛ գծան կար նե րի ու տիկ նիկ նե րի մեջ եւ թե՛ չի րա գոր-
ծած ֆիլ մե րում:

էրոտիկ նպատակ։ Դրանք պարզապես պատկերում են զեկերի մերկ մարմիններ, ինչն 
ուղղակի բանտարկյալների դաժան առօրյայի արտացոլանքն է, այլ ոչ թե զվարճանքի 
միջոց։ Այս շարքն ավելի ճիշտ կլիներ բնութագրել որպես «դաժան ռեալիզմ», որն 
այսօր ընկալվում է որպես սյուրռեալիզմ։ Այսուհանդերձ, չի բացառվում, նույնիսկ՝ խիստ 
հավանական է, որ Փարաջանովի համաճամբարակիցներն այդ գործերը կարող էին 
ընկալել որպես պոռնոգրաֆիա։

9 Ефимова 2004, 19 –20.
10 Abrahamian 2001 –2002, 67 –91.
11 Աբրահամյան 2016, 22-րդ րոպե։
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Բան տար կյա լի կյան քը նկա րագ րող ֆիլ մը
Իր նա մակ նե րից մե կում Փա րա ջա նո վը գրում է, որ դար ձել է բան տար-

կյալ նե րից շա տե րի խոս տո վա նա հայր, եւ նրան ցից յու րա քան չյու րի ճա կա տա գի-
րը մի ֆիլ մի սցե նար է: «Կա րա պի լի ճը. զո նա» ֆիլ մի սցե նա րը հենց այդ պի սի 
պատ մու թյուն է՝ մի զե կի ճա կա տագ րի մա սին12: Այս պատ մու թյու նը Փա րա ջա նո-
վը, զո նա յից դուրս գա լուց հե տո, բա նա վոր կեր պով փո խան ցել է բե մա դիր Յու րի 
Իլեն կո յին՝ Կի եւ ում: Վեր ջինս ձայ նագ րել է Փա րա ջա նո վին եւ դրա հի ման վրա, 
նշե լով նրան իբ րեւ հա մաս ցե նա րիստ, 1990 թ. նկա րա հա նել է «Կա րա պի լի ճը. զո-
նա» կի նոն կա րը, որը Կան նի փա ռա տո նում ար ժա նա ցել է եր կու մրցա նա կի:

Եթե հա մե մա տենք Ա. Սոլ ժե նի ցի նի «Իվան Դե նի սո վի չի մեկ օրը» հան-
րահռ չակ վի պա կը Փա րա ջա նո վի՝ բան տա յին կյան քին վե րա բե րող այս սցե նա-
րի հետ, ապա կա րե լի է նկա տել, որ Սոլ ժե նի ցի նը ման րա մաս նո րեն նկա րա-
գրում է բան տա յին առօ րյան, մինչ դեռ Փա րա ջա նո վի սցե նա րը զուրկ է ճշգրիտ 
նկա րագ րա կան տվյալ նե րից: Սցե նա րի սկզբնա կան տո ղե րից երեւ ում է, որ այն 
ոչ թե պար զա պես պատ մում է բան տար կյա լի փա խուս տի մա սին, այլ դրա հա-
մար ստեղ ծում է մտա ցա ծին իրա կա նու թյուն: Ար վես տա գետն ու բե մադ րի չը 
այդ ան տա նե լի իրա կա նու թյունն այն պես են ներ կա յաց նում, որ ըն թեր ցո ղին 
թվում է, թե ին քը կար դում է մի սյուր ռե ա լիս տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն: Սա-
կայն այդ բան տա յին գե րի րա պաշ տու թյու նը (սյուր ռե ա լիզմ) այն քան «հաս կա-
նա լի էր» խորհր դա յին մար դուն, որ շա տե րը կար ծում էին, թե սցե նա րի սյու ժեն 
հիմն ված է իրա կան դեպ քի վրա:

Խորհր դա յին խիստ ռե ժի մի ճամ բարն ու ներ ան մարդ կա յին պայ ման-
ներ, որ տե ղից փա խուս տի մա սին խոսք ան գամ լի նել չէր կա րող, սա կայն հե-
րո սին հա ջող վում է փախ չել բան տից: Ճա նա պար հին տե ղա կայ ված թի թե ղյա 
մար զա յին նշա նը՝ աշ խա տա վոր դա սի խորհ դա նիշ «մուրճ եւ ման գաղ»-ը դառ-
նում է բան տար կյա լի մի ակ ապաս տա րա նը, որ տեղ նա հան դի պում է մի կնոջ 
եւ սի րա հար վում: Կինն ամեն օր արեւ ա ծա գից առաջ հե րո սին տաք ու տե լիք է 
բե րում եւ հե ռա նում մթնով:

Մի օր էլ կինն, այ ցե լե լով իր սի րե ցյա լի ապաս տա րա նը, այն դա տարկ է 
գտնում: Տուն դար ձի ճա նա պար հին՝ ոս տի կա նա տան մոտ, նա տես նում է պաս-
տա ռը՝ «Փնտրվում է հան ցա գործ» վեր տա ռու թյամբ, խնամ քով պո կում է սի րե-
ցյա լի պատ կե րը, այ նու հե տեւ տա նը տե ղադ րում շրջա նա կի մեջ ու դնում սուրբ 
Նի կո լա յի թղթե սրբա պատ կե րի կող քին: Այս դրվա գում գո ղին սրբաց նե լու, 
սրբի կող քին տե ղադ րե լու մո տի վը հա մադ րե լի է մար դաս պա նի մարմն ի վրա 
ար ված՝ Տի րա մոր կամ Հի սու սի դաջ ված քին13: Այ սինքն՝ այն, ինչ Փա րա ջա նով 
ար տա հայ տել է գե րի րա պաշ տա կան (սյուր ռե ա լիս տա կան) եղա նա կով, իրա-
կա նում կար եւ գո յու թյուն ու ներ բան տա յին առօ րյա յում:

Ֆիլ մի վեր ջում փախս տա կան բան տար կյա լը, վե րա դառ նա լով բանտ, 
լաք խմե լով ինք նաս պա նու թյան փորձ է կա տա րում, ին չը հա կա սում էր իր խա-

12 Параджанов 2001, 341 –364. Այս ֆիլմի մասին տե՛ս նաեւ Աբրահամյան 2014։
13 Балдаев 2001, 33 –36, 140. Նման դաջվածքները հաճախ դասվում են «հմայիլ» («оберег») 

խմբին։
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վում (կաս տա, մաստ) ըն դուն ված օրենք նե րին: Խնդիրն այն է, որ հե րո սը պատ-
կա նում էր «բրդյա նե րի» («шерстяные») ար տո նյալ կաս տա յին, որի ան դամն ե րը 
զո նա յում (կա լա նա վայ րում) ոչինչ չէ ին խմում` նույ նիսկ օդե կո լոն (օծա նե լիք)14:

Մա հա ցա ծին պետք է տա նե ին հա րեւ ան գյուղ, որ պես զի հանձ նե ին դի-
ա րան՝ մա հը վկա յե լու հա մար: Զո նա յում սկսվում են քննար կումն եր, թե ո՛վ եւ 
ինչ պե՛ս դա պետք է անի: Այս տեղ Փա րա ջա նո վը մեջ բե րում է մահ վան վկա-
յու թյան բազ մա թիվ` մե կը մյու սից ան հե թեթ, առաս պե լա խառն մի ջոց ներ, օրի-
նակ՝ հե ծան վա ճա ղով բան տար կյա լի սիր տը խո ցե լը, ընդ որում՝ զո նա յի պե տի 
կող մից15: Ուշ երե կո յան մա հա ցա ծին, խո տա ծածկ կառ քով, վե րահս կի չի ու ղեկ-
ցու թյամբ, տե ղա փո խում են դի ա րան, որ տեղ էլ պարզ վում է, որ նա ողջ է, եւ քա-
նի որ վե րահս կի չի արյան խում բը հա մընկ նում է հե րո սի արյան խմբին, ապա 
վե րահս կիչն, իր արյու նը տա լով, փրկում է նրա կյան քը:

Փա րա ջա նո վի սցե նա րում պա րա դոքսն այն է, որ զո նա յից վե րահս կիչն 
է «մա հա ցած» զե կին տա նում դի ա րան, իսկ այն տե ղից ար դեն զեկն է թու լա ցած 
վե րահս կի չին բե րում զո նա: Բայց այս տեղ սկսվում են ամե նադ րա մա տիկ իրա-
դար ձու թյուն նե րը, քա նի որ հե րո սը խախ տել էր բան տա յին օրենք նե րը՝ թույլ 
էր տվել, որ օվ չար կա յի («մենթ շան») արյունն իր արյան մեջ նե րար կեն: Բան-
տար կյալ նե րը ֆիլ մի հե րո սին սկսում են հա մա րել «պիղծ մարդ», որն իրա վունք 
չու նի դիպ չե լու «սուրբ կե րակ րին»: Ի վեր ջո հե րո սը կտրում է իր երակ նե րը եւ 
ար նա քամ լի նում:

Եզ րա հան գում ներ
Փա րա ջա նով իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով ստեղ ծել է բան տա յին առօ-

րյա յի պատ կե րը, ուս տի դրանք վեր են զուտ բան տար կյա լի աշ խա տանք ներ 
հա մար վե լուց: Մեր կա րեւ ո րա գույն խնդիր նե րից մեկն էլ այն է, թե ինչ պես է 
պետք ներ կա յաց նել Փա րա ջա նո վի աշ խա տանք նե րը թան գա րա նա յին ցու ցադ-
րու թյան մեջ. հա մա րել դրանք պար զա պես բան տար կյա լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե՞ր, կեն սագ րու թյան մի մա՞ս, թե՞ բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյուն16:

Ի տար բե րու թյուն Սա մոյ լո վի, ով բան տա յին առօ րյա յի մա սին գրել է իր 
հի շո ղու թյուն նե րի ու օրագ րե րի վրա հեն վե լով, Փա րա ջա նո վը բան տա յին թե-
մա յով իր աշ խա տանք նե րի զգա լի մա սը ստեղ ծել է տե ղում՝ ճամ բա րում: Այ-

14 Параджанов 2001, 355. Փարաջանովը չի բացատրում այդ կաստայի առանձնահատ կու-
թյուն ները։ «Բրդյաներ» կաստայի («մաստի») վերաբերյալ իրարամերժ մեկնաբա նու-
թյունները տե՛ս Alfa Forex կայքէջի 2013 թ. մայիսի 28-ի հարց ու պատասխանի ֆորումում. 
Существуют три масти на зоне, Alfa Forex, 28 мая 2013  – http։//www.vturme.ru/
asked/2013/05/sushhestvuet-tri-masti-na-zone/ (24.10.2017).

15 Параджанов 2001, 341 –364.
16 1996 թ. այսպիսի մի խնդիր էր ծագել Փարաջանովի թանգարանի ներկայիս տնօրեն Զա-

վեն Սարգսյանի եւ կինոգետ Գարեգին Զաքոյանի միջեւ՝ Ժողովրդական արվեստի թան-
գա րա նում «Զոնայի արվեստը» ցուցահանդեսի կազմակերպման ժամանակ։ Զավեն 
Սարգս յանը՝ այն ժամանակ նաեւ այդ թանգարանի տնօրենը, տրամադրելով Փարաջա-
նովի բան տա յին աշխատանքները, այդուհանդերձ համարում էր, որ դրանք ոչ թե սովո-
րական բան տար կյալի ստեղծագործություն են, այլ բարձրարվեստ գործեր։ Ուստի նա 
պնդում էր, որ Փարաջանովի գործերը չկախվեն շարքային զեկերի ստեղծագործություն-
նե րի կողքին [Аб рамян 2011, 15]։
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նուա մե նայ նիվ, կան նաեւ գոր ծեր, որոնք նա արել կամ լրաց րել է բան տից դուրս 
գա լուց հե տո, օրի նակ՝ «Գո ղը եր բեք լվա ցա րար չի դառ նա» գոր ծը: Այս ասամբ
լա ժում Փա րա ջա նով իրեն պատ կե րել է բան տում՝ ձեռ քին ավե լի կոթ, որի հա-
մար օգ տա գոր ծել է ջու թա կի աղեղ: Այ սինքն՝ վե րա ձեւ ա կեր պե լով այս ասամբ
լա ժի ան վան՝ բան տա յին հան րա հայտ առա ծը («Գո ղը եր բեք լվա ցա րար չի 
դառ նա»), կա րե լի է հաս կա նալ՝ «ար վես տա գե տը միշտ կմնա արվեստագետ» 
[նկ. 6, էջ  246]:
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Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի թան գա րան

Բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյունն՝  
ըստ Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի

Հիմ ա բա ռեր` խորհր դա յին բանտ, բան տա յին ազ գագ րու թյուն, բան տար-
կյալ նե րի առօ րյա, բան տա յին սո վո րույթ ներ, բան տար կյա լի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ, կո լաժ, թան գա րա նա յին ցու ցադ րու թյուն:

Նշա նա վոր ար վես տա գետ Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի կո լաժ նե րի, գծան կար նե րի եւ ֆիլ մի սցե-
նա րի նկա րագ րու թյան մի ջո ցով փորձ է կա տար վում վեր լու ծե լու բան տի մշա կու թա յին մար-
դա բա նու թյան ար տա ցո լու մը ար վես տի գոր ծե րում:

A. G. Mikayelyan
S. Parajanov Museum

Ethnography of Prison Based on Parajanov’s Works
Key words: prison ethnography, daily life of prisoners, collage.

The article presents the social anthropology of the Soviet prison in the 1970s based on the collages, 
graphic works and a film script created in prison by the famous film director and artist S. Parajanov. 
Parajanov was not a researcher while reflecting the prison cultural anthropology in his artworks; he 
used the prison daily life, its order and internal rules, the tattooing, the image of capo, the card game 
and the pornography as a material to create. Since Parajanov’s art is famous for his pseudo-ethno-
graphic characters and realities, the prison art is studied in this way also through his film script of 
“Swan Lake: Zone”.

А. Г. Микаелян
Музей С. Параджанова

Тюремная этнография согласно произведениям Параджанова
Ключевые слова: тюремная этнография, повседневная жизнь заключенных, 
коллаж.

В статье на основе творчества (коллажей, графических работ и сценариев) известного 
кинорежисера и художника С. Параджанова представлена социальная антропология советской 
тюрьмы 1970-ых годов. Тюремная жизнь, её законы, образ зека, карточные игры и порнография 
послужили материалом для творчества С. Параджанова. Поскольку творчество Параджанова 
известно своими псевдоэтнографическими персонажами и реалиями, то тюремное искусство 
можно воспринять через сценарий “Лебединое озеро. Зона”.
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