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ՀՐԴԵՀՎԱԾ ՀՈԳԻ 

Ժամանակակից հայ ∙րականության մեջ պետք է զա‐ 
նազանել ստեղծա∙ործող և ∙րող հասկացությունները: 
Առաջինն առավել փորձարարական է, այնինչ ∙րող լինե‐ 
լը խարանի նման է: Հատկապես մեր օրերում, երբ կյանք‐ 
∙րականություն սահմանազատումն առավել քան շոշա‐ 
փելի է:

Քրիստինե Հովսեփյանը ստեղծա∙ործող անհատա‐ 
կանություն է, ով այս ∙րքով խոստանում է ապա∙այում իր 
ճակատին ∙րողի խարանը կրելու: Անշուշտ կենսափորձն 
ու ճանաչողության սահմանները ժամանակի հետ կընդ‐ 
լայնվեն և նոր ∙ույներ ու երան∙ներ, իմացական նոր շեր‐ 
տեր ի հայտ կ∙ան Քրիստինե Հովսեփյանի բանաստեղ‐ 
ծություններում: 

Բանաստեղծուհին դրսևորում է իր զ∙ացումներն ու 
ապրումները, իմանալով բառի էներ∙իան, հաղորդակցվե‐ 
լով իր ներաշխարհից եկող տարերքի հետ և այս դեպքում 
տողը դառնում է ինքնաճանաչման ճանապարհ: Այդ ճա‐ 
նապարհը Քրիստինե Հովսեփյանն անցնում է հպարտ և, 
որքան էլ ներանձնական լինի բանաստեղծության ասելի‐ 
քը, որքան էլ ես‐ի ∙երակայությունը տարածվի բնա∙րի 
ներքին և արտաքին սահմաններում, այնուամենայնիվ, 
ասելիքը դուրս չի ∙ալիս ∙եղարվեստի շրջանակներից: 

Քրիստինե Հովսեփյանի §Սև թուղթ¦ ժողովածուի բա‐ 
նաստեղծություններն անկեղծ խոստովանանք‐զրույցներ 
են ընթերցողի հետ: Կյանքին դեմ հանդիման մարդը որո‐ 
նում է իր տեղը, քանզի ժամանակի աշխարհաքաղաքա‐ 
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կան փոփոխությունները, կյանքի անընդհատական հոսքը 
վարարած ∙ետի նման խարխլում են անցյալում ամուր 
թվացող հիմքերը: 

Եվ հեռուներում 
Խարխափող մի ցավ, 
Խոր ∙իշերներում` լույսի փշրանքեր... 
Թախիծ ու  ժպիտ և սեր, որ անցավ... 

Մարդը մնում է անխուսափելի կորստյան առջև մեն‐ 
մենակ: Եվ միայնությունը դառնում է հո∙ևոր կեցություն: 
Բանաստեղծի միայնության կերպընկալումը զու∙ահեռվում 
է խստակեցության հետ: Չկա չարություն աշխարհի, մարդ‐ 
կանց հանդեպ, բնության ∙եղեցկությունը անընդհատ ներ‐ 
կա է և հոռետեսության ու ար∙ելապատնեշի ոչ մի նշույլ: 
Մարդն ընդունում է ի վերուստ իրեն կանխորոշվածը. 

Ահա ես... 
Թերթատված մի մանուշակ` 
Ցողունն էլ կոտրած... 

կամ` 

Ինչո՞ւ եմ թաց... 
Ինչո՞ւ եմ սառած... 
Մի՞թե մոլորակի վրա 
Չունեմ իմ խաղաղ 
Անկյունը... 

Գրքի խորա∙իրը` §Սև թուղթ¦, սև ∙ույնի և այրված 
թղթի խորհուրդն ունի: Ճիշտ է, սևը ∙երիշխող չէ բանաս‐ 
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տեղծություններում, ∙ունային հարուստ ներկապնակ է 
տեսանելի պատկերներում, սակայն ինքնայրումը, այս 
դեպքում` հրդեհված հո∙ին տեսանելի է ∙րեթե բոլոր ∙որ‐ 
ծերում: Սևը քողարկում է ես‐ի ընդ∙րկումը և նման կերպ 
բնա∙րին հարուստ ենթաշերտերի հնարավորություն 
տալով. 

Մի օր, վստահ եմ, 
Կ∙տնեմ այն վայրը, 
Ուր դու ներկա ես... 
Վաղուց հո∙նել եմ, Հա՜յր, 
Հորինած իմ կապույտից... 

Կյանքը միանշանակ չէ: Այն տարընկալումների բազ‐ 
մաձայնությունների անվերջանալի շղթա է: Գոյի ու լինելու‐ 
թյան խնդիրները նոր հարցականներ են առաջ քաշում: 
Եվ համատարած քաոսում, երբ ոչինչ ճանաչելի չէ, տիե‐ 
զերքի խավարը` սևը, լույսով է ողողվում՝ նոր ∙ույն ծնելով. 
ահավասիկ երկինքը. 

Մի օր կ∙ամ, Հա՜յր... 
Այդտեղ կապույտը 
Հորինովի չէ... 
Մեր կապույտը, Հա՜յր... 

Գրքի բոլոր բաժինները` §Ճմռթած¦, §Այրած¦, §Պա‐ 
տառոտած¦ և §Թաց¦, անմիջական կապ ունեն թղթի 
հետ: Թուղթը` հո∙ին է՝ §մաքուր ∙րատախտակը¦, բաժին‐ 
ների անվանումները հո∙եվիճակներ են արտահայտում, և 
յուրաքանչյուր շարք կառուցված է որոշակի տրամադրու‐ 
թյունների ∙երակայությամբ: 
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Բանաստեղծության թեմաներն են սերը, ընտանիքը, 
հայրենիքը, որոնք զու∙ահեռվում են ժամանակի ու տա‐ 
րածության ∙եղարվեստական չափումներում: Զարմացնե‐ 
լու ոչ մի ճի∙, ոչ մի սեթևեթություն, ոչ մի մտախճողում: 
Բայց առկա է խոհը, առկա է ապրումը և անշուշտ, երբեմն 
զարմանալի պատկերներ. §Քո ժպիտը // Պահեցի բերա‐ 
նումս¦, §Կողքիս ծիրանենին է // Կանաչ սևանում...¦, §Իմ 
ու իմ միջև ‐ // Վարա∙ույր է սև¦ և այլն: 

Մնում է հավատալ, որ Քրիստինե Հովսեփյանի բա‐ 
նաստեղծություններում առկա §կրակված հո∙ին¦ կջեր‐ 
մացնի ընթերցողներին և ∙իրքը կհասնի իր հասցեատի‐ 
րոջը: 

ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
բանասիրական ∙իտությունների թեկնածու
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