


Համարը հրատարակվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (նախարար՝ Վահրամ Դումանյան) ու 
«Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ ընկերության (գլխավոր տնօրեն՝ Ռոման Խուդոլիյ) աջակցությամբ:

...Հ ար յու րամ յակ ներ ա ռաջ թա-
տե րա կան ար վեստն իր միջ-
նա դար յան դրսևոր մամբ ծաղ-

կում ու զար գա նում էր Սյու նիքում։ 
Հա յաս տա նում միջ նա դար յան թատ րո նի 

գո յութ յան մա սին տե ղե կութ յուն նե րը սա կա-
վա թիվ են, դրանց մա սին հիմ նա կա նում տե-
ղե կութ յուն ներ ենք քա ղում պատ միչ նե րից, 
գլխա վո րա պես Մո վես Խո րե նա ցուց։ Պատ-
մա հայ րը հի շա տա կում է Ս յուն յաց Բա կուր 

Նա հա պե տի դաս տա կեր տում կազ մա կերպ-
ված շքեղ հան դե սի մա սին, ո րին մաս նակ ցել 
է Տր դատ Բագ րա տու նին, ով գեր վել ու սի-
րա հար վել է Բա կու րի հար ճին՝ Նա զե նի կին։ 
Խո րե նա ցին շատ գե ղե ցիկ է նկա րագ րում 
Նա զե նիկ վար ձա կին՝ «յոյժ գե ղե ցիկ և եր գեր 
ձե ռամբ»։

Բա կու րի կազ մա կեր պած հան դի սութ-
յու նը չի ե ղել սոսկ խնջույք, այլ ու ղեկց վել է 
միջ նա դար յան թատ րո նին հա տուկ մի մա-

կան թա տե րա խա ղե րով, գու սա նա կան եր-
գա սա ցութ յուն նե րով ու դե րա պա րե րով։ 
Խո րե նա ցու հի շա տա կութ յու նը դար ձել է 
թա տե րա կան քննութ յան նյութ Սր բու հի Լի-
սից յա նի հա մար, ով իր «Старинные пляски 
и театральные представления армянского 
народа» աշ խա տութ յու նում մեկ նա բա նե լով 
Նա զե նի կի կեր պա րը՝ նրան դի տար կում է 
որ պես դե րա սա նու հի-պա րու հի։ 

Խո րե նա ցու այդ տե ղե կութ յու նը հա մար-
վում է ա մե նա հին գրա վոր փաս տը հայ կա-
կան թա տե րա կա նաց ված մե նա պա րե րի 
մա սին։ Վեր լու ծե լով Նա զե նի կի կեր պա րը՝ 
Սր բու հի Լի սից յա նը ման րա մասն վեր լու ծե-
լով Խո րե նա ցու տո ղե րը՝ «եր գեր ձե ռամբ», 
նկա րագ րում է վար ձակ Նա զե նի կի թա տե-
րա կան խա ղը։ Ըստ Լի սից յա նի՝ Նա զե նի կի 
ե լույ թը լոկ պար չի ե ղել, այլ պա րը զու գորդ-
ված է ե ղել մի մա կան խա ղի հետ, ո րը թա տե-
րա կան դրա մա յի մի տե սակ է։ Այս եր ևույ թին 
անդ րա դար ձել է նաև Մա նուկ Ա բեղ յա նը։ 

Հա յաս տա նում միջ նա դար յան թատ րո նի 
հա ջորդ դրսևո րու մը գու սա նա կան եր գա սա-
ցութ յուն ներն են ե ղել, ո րը Մով սես Խո րե նա-
ցին հի շա տա կում է իր «Հա յոց պատ մութ-
յան» մեջ: Ինչ պես քեր թո ղա հայրն է գրում՝ 
«Վի պա սա նաք, որ պատ մին ի Գող թան»։ 
Գող թան գա վա ռը՝ Սյու նիքի ան քակ տե լի 
մա սը, դեռ շատ հար յու րամ յակ ներ է իր մեջ 
պահ պա նել գու սա նա կան վի պա սա նութ յու-
նը, ո րի նախ նա կան դրսևո րու մը ևս թա տե-
րա յին է ե ղել։ Այդ վի պա սան եր գիչ նե րը թա-
տե րա կան տար բեր խա ղա յին մի ջոց նե րով 
եր գել ու պատ մել են ար քա նե րի հե րո սա կան 
կեր պար նե րի, նրանց քա ջա գոր ծութ յուն նե-
րի մա սին, ա ռաս պել ներ ու ա վան դա պա-
տում ներ ներ կա յաց րել։ 

Ինչ պես տես նում ենք, Հա յաս տա նում 
միջ նա դար յան թատ րո նի մա սին բո լոր տե-
ղե կութ յուն նե րը բե րում են հենց Ս յու նիք, և 
հաս տա տա կամ կա րող ենք ա սել՝ Սյու նիքը 
ե ղել է Հա յաս տա նում միջ նա դար յան թատ-
րո նի ծաղկ ման ու զար գաց ման բնօր րան։

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԿԱՊԱՆԻ ԱԼ. ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵԻ ԱՆՎԱՆ 

ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ԴԵՐԱՍԱՆ

կամ քարանձավը, որտեղ մեր 
նախնիները դարեր շարունակ 
ներկայացումներ են բեմադրել

Մեր քաղաքը՝ 
Գորիսը, հնուց ի 
վեր հռչակված էր 
իր թատերասեր 
լինելով: Դեռևս 
պահպանվում 
է Ձագեձոր 
բերդում եղած 
անտիկ թատրոնի 
սրահը՝ փորված 
ժայռերի մեջ՝ 
ամֆիթատրոնի 
նման, որտեղ 
երկու հարյուր 
մարդ կարող է 
տեղավորվել:

Սերո Խանզադյան

Լուսանկարը՝ Արթուր Միրզոյանի
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Մեր ժողովրդի 
թևածումը 
դեպի լույս ու 
գեղեցկություն՝ 
անցնում է 
բեմարվեստով

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ա հա և ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է «Սյուն-
յաց եր կիր. մշա կու թա յին» հան դե սի 
7-րդ հա մա րը, որ նվիր ված է թա տե-

րա կան Սյու նիքին: Հա մա րը չի հա վակ նում 
թե մա յի՝ լրու մի բեր ված ամ բող ջա կա նութ-
յուն, քան զի թե ման տա րո ղու նակ է ու ծա-
վա լուն, և հան դե սի մեկ հա մա րում ամ բողջն 
ընդգր կելն անհ նար է:

Սյու նիքի թա տե րա կան կյան քի ան ցած 
ճա նա պարհն ու ներ կան լիո վին հաս կա նա-
լի չէին լի նի, ե թե, նախ և ա ռաջ, չանդ րա-
դառ նա յինք հայ թատ րո նի պատ մութ յա նը, 
թա տե րա գի տութ յա նը, դրա մա տուր գիա յին 
առնչ վող ո րոշ հար ցե րի: Ս յու նիք յան թատ-
րո նի ներ կա վի ճակն ու ա նե լիք նե րը չէինք 
պատ կե րաց նի, ե թե չպար զա բա նեինք 
թա տե րա կան ար վես տի ո լոր տում ներ կա-
յաց վող պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներն ու ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն նե րը, թատ րո նին ներ կա յաց վող նո-
րօր յա պա հանջ նե րը:

Այդ իսկ պատ ճա ռով զրու ցում ենք ՀՀ 
կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր-
տի նա խա րա րի տե ղա կալ Ա րա յիկ Խզ մալ յա-
նի, Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յան նա խա գահ Հա կոբ Ղա զանչ յա նի, 
Եր ևա նի թատ րո նի և կի նո յի պե տա կան 
ինս տի տու տի ամ բիո նի վա րիչ, ար վես տա-
գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ րի գոր Օր-
դո յա նի, դրա մա տուրգ, ար ձա կա գիր, «Դ րա-
մա տուր գիա» հան դե սի հիմ նա դիր խմբա գիր 
Կա րի նե Խո դիկ յա նի հետ: Նաև ներ կա յաց-
նում ենք բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ ար վես տի վաս տա-
կա վոր գոր ծիչ Դա վիթ Գաս պար յա նի հոդ վա-
ծը հայ թատ րո նի մա սին: Այդ նյու թե րը, մինչև 
հան դե սի հրա տա րա կու մը, հրա պա րակ վել 
են syuniacyerkir.am կայ քում, և դ րանց հան-
դեպ մեր լսա րա նը մեծ հե տաքրք րութ յուն է 
ցու ցա բե րել...

* * *

Թատ րո նը՝ իբրև մարդ կա յին հո գե վի ճակ 
և վար քա գիծ՝ խա ղի ձևով ար տա հայտ վող, 
դե պի դա րե րի խոր քը ձգվող ար մատ ներ 
ու նի Սյու նիքում: Այդ մա սին ի մա նում ենք 
Քեր թո ղա հայր Մով սես Խո րե նա ցու «Հա յոց 
պատ մութ յու նից», մաս նա վո րա պես «Պատ-
մութ յան» մեջ տեղ գտած՝ Ս յուն յաց Բա կուր 
իշ խա նի տա նը՝ Նա զե նիկի մաս նակ ցութ-
յամբ, տե ղի ու նե ցած տե սա րան նե րից: Դա 
մի հե տաքր քիր վեր հուշ է հե թա նո սա կան 
ժա մա նակ նե րում մե զա նում ե ղած թա տե րա-
կան ար վես տի սկզբնա կան դրսևո րում նե րի 
մա սին:

Միջ նա դար յան թատ րո նի հա ջորդ փու-
լը գու սա նա կան եր գա սա ցութ յունն է, ո րի 
նախ նա կան կեր պը նույն պես թատ րոնն է 
ե ղել, ին չի բազ մա թիվ օ րի նակ ներ հենց Սյու-
նիքում են տեղ գտել:

Սե րո Խան զադ յանն էլ նշում է՝ «Մեր քա-

 ≡  ՎԱՀ ՐԱՄ ՓԱ ՓԱԶ ՅԱՆ
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, ԽՍՀՄ 
գրող նե րի միութ յան ան դամ 1956 թվա-
կա նից, հայ նշա նա վոր դե րա սան, գրող, 
ար ձա կա գիր, հա մար վում էր Խորհր դա յին 
Միութ յան ա մե նա լավ շեքս պիր յան դե րա-
սա նը, հատ կա պես հայտ նի է նրա Օ թել լո յի 
դե րա կա տա րութ յու նը:
Ծն վել է 1888 թ. հուն վա րի 18 (30-ին) Կոս-
տանդ նու պո լիս քա ղա քում, մա հա ցել է 
Լե նինգ րա դում՝ 1968 թ. հու նի սի 5-ին: Թաղ-
ված է Կո մի տա սի ան վան պան թեո նում։ 
Ս տե փա նա կեր տի պե տա կան թատ րո նը 
կրում է Փա փազ յա նի ա նու նը։

 ≡ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ Ա ԲԵԼ ՅԱՆ
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1925): Ար-
ժա նա ցել է Հա յաս տա նի աշ խա տան քա յին 
հե րո սի կոչ ման (1932 թ.)։ Ն րա ա նու նով են 
կոչ վել Վա նա ձո րի դրա մա տի կա կան թատ-
րո նը և փո ղոց՝ Եր ևա նում։
Ա դամ յա նի մա հից հե տո՝ տաս նամ յակ ներ 
շա րու նակ, նա ե ղել է հայ թատ րո նի կո րի-
ֆե յը և իր ան հա տա կա նութ յամբ, ռեա լիս-
տա կան ար վես տով ազ դել բե մար վես տի 
ազ գա յին ո ճի ձևա վոր ման վրա
Ծն վել է 1865 թ. հոկ տեմ բե րի 23 (նո յեմ բե րի 
4) -ին Շա մա խիում, մա հա ցել է 1936 թ. հու-
լի սի 1-ին Եր ևա նում:

 Վահ րամ Փա փազ յան Հով հան նես Ա բել յան

Ա վետ Ա վե տիս յանԱ մո Խա րազ յան (Հա մա զասպ Խա րազ-
յան)

Ժաս մեն (Մա րիամ Հով սե փի Գ րի գոր յան)

 Վա ղարշ Վա ղարշ յան

Մ հեր Մկրտչ յանՀ րաչ յա Ներ սիս յան

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 4

 ≡ Ա ՄՈ ԽԱ ՐԱԶ ՅԱՆ (ՀԱ ՄԱ ԶԱՍՊ 
ԽԱ ՐԱԶ ՅԱՆ)
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1933), ռե-
ժի սոր, բե մադ րիչ, դե րա սան, թա տե րա կան 
գոր ծիչ:
1955 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ից Խա րազ յա նի 
ա նու նով է կոչ վել Ար տա շա տի պե տա կան 
թատ րո նը։ Խա րազ յանն իր ղե կա վա րած 
տար բեր թատ րոն նե րում բե մադ րել է ա վե լի 
քան 100 պիես, խա ղա ցել շուրջ 300 դեր։
Ծն վել է 1880 թ. ապ րի լի 8-ին, մա հա ցել 1957 
թ. օ գոս տո սի 6-ին:

 ≡ Հ ՐԱՉ ՅԱ ՆԵՐ ՍԻՍ ՅԱՆ
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1956թ.), կի-
նո յի և թատ րո նի հայ ան վա նի դե րա սան: 
Ծն վել է 1895 թ. Կոս տանդ նու պոլ սին մոտ 
գտնվող Նի կո մե դիա փոք րիկ քա ղա քում, 
մա հա ցել է 1961 թ. նո յեմ բե րի 6-ին Եր ևա-
նում:

 ≡ Ա ՎԵՏ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1962 թ.), 
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1938 թ.):
Ծն վել է 1897 թ. նո յեմ բե րի 12 (24)-ին Թիֆ-
լի սում, մա հա ցել է 1971 թ. մար տի 29-ին, 
Եր ևա նում:
1922 թվա կա նից տե ղա փոխ վել է Եր ևան, 
խա ղա ցել շրջիկ թա տե րախմ բում, ա պա 
ըն դուն վել Գ. Սուն դուկ յա նի ան վան թատ-
րոն և մինչև կյան քի վեր ջը ստեղ ծա գոր ծել 
այն տեղ, նկա րա հան վել է հայ կա կան 28 
կի նոն կա րում:

 ≡ ԺԱՍ ՄԵՆ (ՄԱ ՐԻԱՄ ՀՈՎ ՍԵ ՓԻ 
Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ)
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ և Ադր բե ջա-
նա կան ԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստուհի:
Ծն վել է 1894 թ. հու նի սի 7 (19)-ին Թիֆ-
լի սում, մա հա ցել է 1978 հուն վա րի 18-ին: 
Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ Բաք վի հայ 
դրա մա յի թատ րո նի ա ռա ջա տար դե րա սա-
նու հին էր։ 
Ն րա դե րա սա նա կան տվյալ նե րի և հա սուն 
վար պե տութ յան ա պա ցույց նե րը Կ րու չի նա-
յի («Ան մեղ մե ղա վոր ներ») և Կա տե րի նա-
յի («Ամպ րոպ») դե րա կա տա րում ներն են։ 
Դ րա նից հե տո եր կար ժա մա նակ հե ռա նում 
է բե մից, և մի տաս նամ յակ անց, կրկին 
Կ րու չի նա յի դե րով, 1959 թ. հան դես է գա լիս 
Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նում: 

 ≡ ՎԱ ՂԱՐՇ ՎԱ ՂԱՐՇ ՅԱՆ
Դե րա սան, ռե ժի սոր, դրա մա տուրգ, թա տե-
րա կան գոր ծիչ, ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար-
տիստ (1954), ԽՍՀՄ պե տա կան մրցա նա կի 
դափ նե կիր (1941 և 1952), ԽՍՀՄ գրող նե րի 
միութ յան ան դամ (1939)։
Ծն վել է 1894 թ. փետր վա րի 2 (14)-ին, Շու շի 
քա ղա քում, մա հա ցել է 1959 թ. մա յի սի 6-ին 
Մոսկ վա յում, աճ յու նը տե ղա փոխ վել է Եր-
ևան: Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի հու շար ձա նը 
գտնվում է Եր ևա նի Կենտ րոն հա մայն քում՝ 
թիվ 80 հա մա նուն դպրո ցի առջև։ Ն րա 
ա նու նով է կոչ վում նաև Գո րի սի պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նը:

 ≡ Մ ՀԵՐ ՄԿՐՏՉ ՅԱՆ
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, կի նո յի և 
թատ րո նի մեծ կա տա կեր գու, հայտ նի նաև 
որ պես Ֆ րուն զիկ Մկրտչ յան:
Ծն վել է 1930 թ. հու լի սի 4-ին Գ յում րի քա ղա-
քում,մա հա ցել 1993 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին 
Եր ևա նում:
Գ յում րիում գոր ծում է Մ հեր Մկրտչ յա նի 
թան գա րա նը, որ տեղ կան հա րուստ նյու թեր 
դե րա սա նի կյան քի, ստեղ ծա գոր ծութ յան 
վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև նրա անձ նա կան 
ի րե րից։ Բարձր մաս նա գի տա ցու մը, կեր պա-
րին ազ գա յին դեմք ու դի մա գիծ հա ղոր դե լու 
կա րո ղութ յու նը, էկ րա նի ճշմա րիտ զգա ցո-
ղութ յունն ու շատ այլ հատ կա նիշ ներ Մ հեր 
Մկրտչ յա նին հնա րա վո րութ յուն տվե ցին 
դաս վե լու կի նոար վես տի ինք նա տիպ ա նուն-
նե րի շար քում։  

Հայ թատերարվեստի խոշոր 
ներկայացուցիչներ, ովքեր խաղացել են 
սյունիքյան բեմահարթակներում
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«Տիկնիկ» հասարակական 

ղա քը՝ Գո րի սը, հնուց ի վեր հռչակ ված էր իր 
թա տե րա սեր լի նե լով: Դեռևս պահ պան վում 
է Ձա գե ձոր բեր դում ե ղած ան տիկ թատ րո նի 
սրա հը՝ փոր ված ժայ ռե րի մեջ՝ ամ ֆի թատ րո-
նի նման, որ տեղ եր կու հար յուր մարդ կա րող 
էր տե ղա վոր վել»:

Մեկ ու րիշ աղբ յու րի հա մա ձայն (Ար-
շա լույս Ար շա րու նի, Հայ ժո ղովր դա կան 
թա տե րա խա ղեր, Եր ևան-1961)՝ Ս յու նիք- 
Զան գե զու րի գյու ղե րում տա րած ված էին 
ժո ղովր դա կան թա տե րա խա ղե րը: Դ րանց 
թվում էին Բա րե կեն դա նի օ րե րին ժո ղովր դա-
կան ներ կա յա ցում նե րը...

Ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցում նե րը 19-
րդ դա րա վեր ջին փո խա կերպ վե ցին ա վե լի 
կազ մա կերպ ված թա տե րա կան ներ կա յա-
ցում նե րի: Զան գե զու րի գա վա ռա կենտ րոն 
Գո րի սում 19-րդ դա րի 80-ա կան նե րին ար-
դեն ու նեինք թա տե րա կան կյան քը կազ մա-
կեր պող կա ռույց ներ, թա տե րախմ բեր: 20-րդ 
դա րասկզ բին, կա րե լի է ա սել, Սյու նիքում 
ար դեն կար պրո ֆե սիո նա լին մոտ գտնվող 
թա տե րա կան ար վեստ: Ի դեպ, դա րասկզ-
բին գա վա ռա յին կենտ րո նում ներ կա յա ցում-
ներ էին կազ մա կեր պում նաև ռու սա կան 
փոք րա թիվ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

19-րդ դա րա վեր ջին և 20-րդ դա րասկզ-
բին թա տե րա կան աշ խույժ կյանք կար Մեղ-
րիում: Ա վե լի ստույգ՝ 1882-ին այն տեղ ար դեն 
կար կազ մա կերպ ված թա տե րա խումբ, իսկ 
1905-ին ձևա վոր վել էր թա տե րա սեր նե րի ըն-
կե րութ յուն:

* * *

Անդ րա դառ նա լով անց յա լին՝ չէինք կա րող 
շրջան ցել գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծու-
նեութ յու նը, ո րը գու ցե և այն քան էլ հաս կա-
նա լի եր ևույթ չէ ներ կա յիս սերն դի հա մար:

Գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծու նեութ-
յու նը ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յան ձևե րից էր, երբ սի րող նե րի ու ժե րով էր 
ստեղծ վում ու կա տար վում գե ղար վես տա-
կան եր կը, երբ մար դիկ հան դես էին գա լիս 
կո լեկ տի վով կամ միայ նակ:

Ինք նա գործ ար վես տի զար գաց մա նը 
նպաս տել են թատ րո նի, ե րաժշ տութ յան, 
կեր պար վես տի ա ռա ջա դեմ բազ մա թիվ 
գոր ծիչ ներ, ո րոնց կազ մա կեր պած խմբե րը 
հա սել էին կա տա րո ղա կան բարձր մա կար-
դա կի: Գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծու-
նեութ յան մեջ ընդգրկ վել են բնակ չութ յան 
լայն զանգ ված ներ: Ինք նա գործ կո լեկ տիվ ներ 
են կազ մա կերպ վել ա կումբ նե րում, մշա կույ-
թի տնե րում, կրթօ ջախ նե րում, գոր ծա րան-
նե րում, զո րա մա սե րում...

Ինք նա գոր ծու նեութ յան հի ման վրա ա ճել 
են բազ մա թիվ դրա մա տի կա կան և ե րաժշ-
տա կան պրո ֆե սիո նալ թատ րոն ներ: Գե ղար-
վես տա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան մաս նա-
կից նե րով (շատ դեպ քե րում) հա մալր վում 
էին պրո ֆե սիո նալ կո լեկ տիվ նե րը:

Երկ րի, հան րա պե տութ յան, շրջան նե րի 
մասշ տա բով անց էին կաց վում գե ղար վես-
տա կան ինք նա գործ խմբե րի փա ռա տո ներ:

Սյու նիքի մարզն ընդգր կող չորս շրջա նի 
բնա կա վայ րե րի մեծ մա սում տաս նամ յակ-
ներ շա րու նակ գոր ծել են թա տե րա կան ինք-
նա գործ խմբեր, ո րոն ցից մի քա նի սի մա սին 
տե ղե կութ յուն ներ ենք ներ կա յաց նում:

* * *

Թա տե րա կան գե ղար վես տա կան ինք-
նա գոր ծու նեութ յան բարձ րա գույն ձևը, նրա 
զար գաց ման ա ռա վել բարձր աս տի ճա նը 
ժո ղովր դա կան թատ րոն ներն էին: Դ րանք 
ստեղծ վում էին ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռու-
մով հա սուն, ճա նաչ ված, մշտա պես գոր ծող 
դրա մա տի կա կան և ե րաժշ տա կան կո լեկ-
տիվ նե րի հի ման վրա, ո րոնք ու նեին կա յուն 
թա տե րա խումբ, գե ղար վես տա կան ա ռու մով 
լիար ժեք խա ղա ցանկ, ներ կա յա ցում նե րի 
պատ րաստ ման և ե լույթ նե րի նոր մալ պայ-
ման ներ:

Ա ռա ջին ժո ղովր դա կան թատ րոն նե րը 
երկ րում ստեղծ վել են 1959-ին, իսկ 1977-ին 
Հա յաս տա նում ար դեն գոր ծում էր 31 ժո-
ղովր դա կան թատ րոն: Ժող թատ րոն նե րը 
կի սապ րո ֆե սիո նալ թատ րոն ներ էին, որ ղե-
կա վա րում էին գլխա վոր ռե ժի սո րը կամ ռե-
ժի սո րը, ինչ պես և ն կա րի չը (բե մա կան մա-
սի վա րի չը), ե րաժշ տա կան թատ րոն նե րում՝ 
նաև դի րի ժո րը, խմբա վա րը, բա լե տա յին նե-
րում՝ բա լետ մայս տե րը, ով քեր սո վո րա բար 
հաս տի քա յին աշ խա տող ներ էին:

Դե րա սան նե րը և ներ կա յաց ման մյուս 
մաս նա կից նե րը տվյալ բնա կա վայ րի դե րա-
սա նա կան շնորհք ու նե ցող մար դիկ էին կամ 
պար զա պես թա տե րա կան գոր ծը սի րող-
ներ, ով քեր հա սա րա կա կան հի մունք նե րով 
էին մաս նակ ցում թա տե րախմ բե րի աշ խա-
տանք նե րին: Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում 
ժո ղովր դա կան թատ րոն ներ են գոր ծել նաև 
Սյու նիքի մարզն ընդգր կող Գո րի սի, Կա պա-
նի, Մեղ րու և Սի սիա նի շրջան նե րում:

ՀԽՍՀ կուլ տու րա յի մի նիստ րութ յան կո-
լե գիա յի 1962 թ. ո րոշ մամբ ժո ղովր դա կան 
թատ րո նի կո չում է շնորհ վել Գո րի սի շրջա-

նա յին կուլ տու րա յի տան թա տե րա կան 
խմբին: 1964-ին ժո ղովր դա կան թատ րո նի 
կո չում շնորհ վեց Մեղ րու շրջա նա յին կուլ-
տու րա յի տան թա տե րա կան խմբին: 1981-
ին ժո ղովր դա կան թատ րո նի կո չում շնորհ-
վեց Սի սիա նի շրջա նա յին կուլ տու րա յի տան 
թա տե րա կան խմբին: Ժո ղովր դա կան թատ-
րո նի կո չում ու նեին Կա պա նի Պոե զիա յի և 
Ե րի տա սար դա կան թատ րոն նե րը:

Հան դե սի սույն հա մա րում ո րո շա կիո րեն 
անդ րա դառ նում ենք դրանց գոր ծու նեութ յա-
նը նույն պես:

* * *

Սյու նիքի թա տե րա կան կյան քում, ան-
շուշտ, մեծ դեր են խա ղա ցել և խա ղում տե ղի 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րոն նե րը:

1932 թ. ապ րի լի 23-ին կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յան կենտ կոմն ըն դու նեց ո րո-
շում «Գրա կան գե ղար վես տա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի վե րա կա ռուց ման մա սին», 
ո րը, ըստ էութ յան, նաև թա տե րա կան գոր ծը 
նոր աս տի ճա նի բարձ րաց նե լու ծրա գիր էր: 
Ո րոշ ժա մա նակ անց դրա նից բխող ո րո շում 
ըն դու նեց Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ղե կա-
վա րութ յու նը: Այ նու հետև Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յու նը ո րո շում ներ ըն դու նեց մի 
շարք շրջան նե րում թատ րոն ներ ստեղ ծե լու 
մա սին:

1933-ին պե տա կան թատ րոն ստեղծ վեց 
Մեղ րիում, 1935-ին՝ Կա պա նում, 1936-ին՝ 
Գո րի սում: Թե ինչ ճա կա տա գիր ու նե ցավ 
Մեղ րու պե տա կան թատ րո նը, չկա րո ղա-
ցանք պար զել: 1951-ին ՀԽՍՀ Մի նիստր նե-
րի խորհր դի ո րոշ մամբ լու ծար վեց Կա պա-
նի պե տա կան թատ րո նը, ո րը վե րա բաց վեց 
միայն 1958-ին: Գո րի սի պե տա կան թատ-
րոնն էլ լու ծար վեց 1961-ին, վե րա բաց վեց 
1985-ին, ին չին անդ րա դարձ ենք կա տա րում:

Հա մա րում անդ րա դառ նում ենք նաև 
Սյու նիքի տիկ նի կա յին թատ րոն նե րին, բայց, 
ցա վոք, անց յալ ժա մա նա կով: Եվ, այ դու հան-
դերձ, չի կա րե լի չտես նել՝ ո րո շա կի ա ջակ-
ցութ յան դեպ քում հնա րա վոր է վե րա կանգ-
նել և́ Կա պանի, և́ Գո րի սի տիկնի կա յի ննե րը , 
որո նք տարի նե ր առա ջ մեծ հեղի նա-
կություն էին վայե լում մարզի երե-
խա նե րի (և ո չ միայն) միջա վա յրում, 

Մեր ժողովրդի թևածումը դեպի 
լույս ու գեղեցկություն՝ անցնում 
է բեմարվեստով
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 3
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Զավեն 
Տատինցյան
 ≡ԽՍՀՄ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԻՍՏ, 
ՀԽՍՀ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԻՍՏ, 
ՀԽՍՀ ԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ՎԱՍ ՏԱ ԿԱ ՎՈՐ 
ԳՈՐ ԾԻՉ (1965), ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ (1979), 
ՌԵ ԺԻ ՍՈՐ:

Ծն վել է 1926թ. սեպ տեմ բե րի 22֊ին Գո-
րիս քա ղա քում: Ա վար տել է Ե րևա նի Թել մա նի 
ան վան դպրո ցը և գե ղար վես տաթա տե րա-
կան ինս տի տու տի ռե ժի սո րա կան ֆա կուլ-
տե տը: 1950-52-ին ռե ժի սո րի ա սիս տենտ, 
1953-ից՝ ռե ժի սոր, 1957-59-ին՝ գլխա վոր ռե-
ժի սոր Ե րևա նի պա տա նի հան դի սա տե սի 
թատ րո նում, 1959-62-ին՝ ռե ժի սոր Սուն դուկ-
յա նի ան վան թատ րո նում: 1962-80-ին՝ կրկին 
գլխա վոր ռե ժի սոր պա տա նի հան դի սա տե սի 
թատ րո նում: 1958թ. Մ. Շա թիր յա նի «Ե րաժշ-
տա խում բը» պիե սի բե մադ րութ յամբ մաս-
նակ ցել է Պ.Հ. թատ րոն նե րի փա ռա տո նին 
(Մոսկ վա) և ար ժա նա ցել դափ նեկ րի կոչ ման, 
ստա ցել ա ռա ջին կար գի դիպ լոմ:

Ա ռա ջին ինք նու րույն բե մադ րութ յունն է 
«Ինչ պես էր կոփ վում պող պա տը» (ըստ Ն. 
Օստ րովս կու, 1952): Տա տինց յա նի բե մադ-
րութ յամբ հան դի սա տե սին են ներ կա յաց վել 
Մ.Շա թիր յա նի, Գոց ցիի, Գոր կու, Ռոս տա նի, 
Գաբ բեի, Կոր չա կի, Լինդգ րե նի, Ս.Հա րութ-
յուն յա նի և այլ հե ղի նակ նե րի պիես նե րի 
ներ կա յա ցում ներ: Շուրջ 40 ներ կա յա ցու մով 
Զ.Տա տինց յա նը հարս տաց րել է հայ թատ րո-
նի պատ մութ յու նը:

1956-ից դա սա վան դում է նաև Ե րևա նի 
գե ղար վես տաթա տե րա կան ինս տի տու տում 
(1993-98թթ. դե րա սա նի վար պե տութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ): Այժմ շա րու նա կում է աշ-
խա տել թատ րո նի և կի նո յի պե տինս տի-
տու տում որ պես պրո ֆե սոր և Ե րևա նի պա-
տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նում որ պես 
ռե ժի սոր: Ն րա եր կու զա վակ նե րը նույն պես 
ռե ժի սոր ներ են: Ու նի մի շարք կա ռա վա րա-
կան պար գև ներ: Ն րա մա սին մե նագ րութ յուն 
ու նի Վ.Գ րի գոր յա նը (1981): 

 ≡ ՌԵ ԺԻ ՍՈՐ, ՀՀ ՎԱՍ-
ՏԱ ԿԱ ՎՈՐ ԱՐ ՏԻՍՏ 
(1964), ՀՀ ԱՐ ՎԵՍ ՏԻ 
ՎԱՍ ՏԱ ԿԱ ՎՈՐ ԳՈՐ-
ԾԻՉ (1967), ՊՐՈ ՖԵ-
ՍՈՐ (1982):

Ծն վել է 1926 թ. մար-
տի 31-ին Գո րիս քա ղա-
քում: 1950-ին ա վար տել է 
Ե րևա նի թա տե րա կան ինս-
տի տու տի ռե ժի սո րա կան բա ժի-
նը: 1952-62թթ. աշ խա տել է ռա դիո-
հե ռուս տա տե սութ յու նում: 1962-63-ին՝ 
Հ.Պա րոն յա նի ան վան ե րաժշ տա կան կո մե-
դիա յի թատ րո նի, 1964-71-ին՝ հե ռուս տա տե-
սութ յան ստու դիա յի գլխա վոր, իսկ 1971-ից՝ 
Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նի ռե ժի սոր: 
1962-ից դա սա վան դել է Ե րևա նի գե ղար-
վես տաթա տե րա կան ինս տի տու տում: Հա-
յաս տա նում հե ռուս տա տե սա յին թատ րո նի 
հիմ նա դիր նե րից է: 1974-80թթ. ե ղել է հե ռուս-

տա թատ րո նի գե ղար վես տա կան ղե կա վա-
րը: 1979-93 թթ. ե ղել է ԵԳԹԻ դե րա սա նի 

վար պե տութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
և պրո ֆե սո րի պաշ տո նա կա-
տար, 1988-93 թթ.՝ ֆա կուլ-
տե տի դե կան և պրո ֆե սոր, 

1994-97թթ. Ե րևա նի թատ-
րո նի և կի նո յի պե տինս-
տի տու տի պրո ֆե սոր, 
1997-ից՝ նույն ինս տի-
տու տի ամ բիո նի վա րիչ֊
պ րո ֆե սոր: Ինն սու նից 
ա վե լի թա տե րա կան, ռա-
դիո բե մադ րութ յուն նե րի 
և հե ռուս տա տե սա յին ներ-
կա յա ցում նե րի, այդ թվում Հ. 

Մու րադ յա նի «Սա յաթ-Նո վա», 
Ե.Օտ յա նի «Միջ նորդ Տեր Պա պան» 

ռե ժի սորն է: Գ.Սուն դուկ յա նի ան վան 
թատ րո նում Կ.Ար զու ման յա նի հա ջող ված 
բե մադ րութ յուն նե րից են. Վ.Ռո զո վի «Ե րե կո-
յից մին չև կե սօր» (1971), Վ.Սար դուի և է.Մո-
րո յի «Մա դամ Սան-ժե նը»-ը (1972) և այլն:

Ն կա րա հա նել է ե րեք ֆիլմ, այդ թվում՝ 
«Սա յաթ֊ Նո վա», էկ րա նա վո րել է Գ. Սուն-
դուկ յա նի ան վան թատ րո նի վար պետ նե րի 
10 ներ կա յա ցում նե րից հատ ված ներ: 

 ≡ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ 
ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԱՐ-
ՏԻՍՏ (1972):

Ծն վել է 1918թ. նո յեմ բե-
րի 28-ին, Սի սիա նի շրջա-
նի Ախ լաթ յան գյու ղում: 
Ն րա հայ րը՝ Հով հան նես 
վար ժա պե տը, գյու ղի 
դպրո ցի հիմ նա դիրն ու 
տնօ րենն էր, ա վար տել 
էր Գևորգ յան ճե մա րա նը, 
տի րա պե տում էր մի քա նի 
լե զու նե րի և մեծ հա մա րում 
ու ներ գյու ղում:

Բե նիա մի նը գյու ղի դպրոցն 
ա վար տե լուց հե տո տե ղա փոխ վել է Բա-
քու, ապ րել մեծ եղ բոր՝ Սու րե նի մոտ, սո վո-
րել Բաք վի N 44 հայ կա կան դպրո ցում, իսկ 
1939թ. ա վար տել Բաք վի ին տեր նա ցիո նալ 
թա տե րա կան ու սում նա րա նի հայ կա կան 
բա ժի նը: 1935-ից խա ղա ցել է Բաք վի հայ-
կա կան թատ րո նում, իսկ Հայ րե նա կան պա-
տե րազ մից վե րա դառ նա լուց հե տո՝ Ս տե-
փա նա կեր տի Գոր կու ան վան հայ կա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նում:

Բ. Օվչ յա նը Ս տե փա նա կեր տի հայ կա կան 
թատ րո նի սյու նե րից է և ար դեն 50 տա րի 
է՝ խա ղում է նրա բե մում: Դե րա սա նի կա-
տա րում նե րը մի ամ բողջ պատ կե րաս րահ 
են կազ մում: Նա վար պե տո րեն է խա ղում 

հատ կա պես դրա մա տիկ և բնու թագ րա-
կան դե րեր, թեև նրան կա րե լի է հա մա րել 
նաև հմուտ կա տա կեր գակ և ող բեր գա կան 

խոր քով կեր պար ներ կեր տող դե րա սան: 
Որ պես դե րա սան-ար վես տա գետ, 

մարդ և քա ղա քա ցի նա լա վա-
գույնս բնու թագր ված է Ի սա-
հակ Ա լա վերդ յա նի «Բե նիկ 
Օվչ յան» մե նագ րութ յան 
մեջ, ո րը լույս է տե սել 
1989թ. Հա յաս տա նի թա-
տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յան ե րաշ խա վո-
րութ յամբ: Այդ գրքույ կը 
ընդգր կում է նաև 1939-
88թթ. դե րա սա նի խա ղա-
ցած բո լոր դե րե րի ցան կը: 
Աշ խար հա յաց քա յին, կեն սա-

փի լի սո փա յա կան, ժա մա նա կա-
կից թատ րո նին վե րա բե րող և մի 

շարք այլ հար ցեր են շո շափ վում գրքույ-
կի վեր ջում տպագր ված երկ խո սութ յու նում:

Բ. Օվչ յա նի կի նը՝ Թա մա րա Մել քոն յա-
նը, հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա կան ար-
տիս տու հի է և Ս տե փա նա կեր տի թատ րո նի 
պատ մութ յան մեջ նույն պես նկա տե լի հետք 
է թո ղել: Ն րանց դուստ րը՝ Լի լիան, ա վար-
տել է Ե րևա նի կոն սեր վա տո րիան, ե ղել 
է Ալ. Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յին 
թատ րո նի մե ներգ չու հի, իսկ այժմ հնա գույն 
ե րաժշ տութ յան «Տա ղա րան» հա մույ թի մե-
ներգ չու հի նե րից է, «Ղա րա բաղ» եր գի-պա րի 
պե տա կան հա մույ թի մե ներ գիչ է նաև Օվչ-
յան նե րի որ դին՝ Վ լա դի մի րը:

 

 ≡ ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ, ԽՍՀՄ ԿԻ-
ՆԵ ՄԱ ՏՈԳ ՐԱ ՖԻՍՏ-
ՆԵ ՐԻ ՄԻՈՒԹ ՅԱՆ 
ԱՆ ԴԱՄ (1985):

Ծն վել է 1947թ. նո յեմ-
բե րի 8-ին Ե րևան քա ղա-
քում, Սի սիա նից այն տեղ 
վե րաբ նակ ված ըն տա նի-
քում:

Ա վար տել է Գ. Սուն դուկ-
յա նի ան վան ա կա դե միա-
կան թատ րո նի դրա մա տի կա-
կան ստու դիան: 1968-ից սկսած 
խա ղա ցել է նույն թատ րո նում, 
ինչ պես նաև՝ կի նո յում: Ա. Խա չատր յա նին 
հատ կա պես ճա նա չում են բե րել Շեքս պի րի 

«Ջոն ար քա» դրա մա յում ֆրան սիա կան դես-
պան Շա տի լիո նի դե րը, ինչ պես նաև «ժայռ» 

և «Լք ված հե քիաթ նե րի կիր ճը» ֆիլ-
մե րում Ա լեք սանդ րի և Միհ րա նի 
դե րե րը: Ու շագ րավ են նաև 
նրա դե րա կա տա րում նե րը 
Մ. Գոր կու «Հա տա կում», 
Գ. Հա րութ յուն յա նի «Խաչ-
մե րուկ» ներ կա յա ցում նե-
րում և «Խն ձո րի այ գին» 
ֆիլ մում:

1992 թվա կա նից 
տե ղա փոխ վել է ԱՄՆ և 
բ նակ վում է Լոս Ան ջե լես 
քա ղա քում:
Ս կան դի նավ յան մի-

ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նի 
մրցա նա կի ար ժա նա ցած «Վեր-

ջին բնա կի չը» ֆիլ մում նա ար ժա-
նա ցել է մրցա նա կի «Լա վա գույն դե րա սան» 
ան վա նա կար գում: 

Վաղարշակ 
Խուրշուդյան
 ≡ ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ, ՀԽՍՀ ՎԱՍ ՏԱ ԿԱ ՎՈՐ 
ԱՐ ՏԻՍՏ (1957): 

Ծն վել է 1905թ. Գո րիս գյու ղում: Սո վո րել 
է տե ղի ծխա կան դպրո ցում: 1930-ից խա ղա-
ցել է ինք նա գործ խմբե րում, իսկ 1938թ., երբ 
ստեղծ վել է Գո րի սի պետ թատ րո նը, դար ձել է 
նրա հիմ նա կան ու ժե րից մե կը և աշ խա տել 
շուրջ 25 տա րի, մին չև թատ րո նի փակ վե լը 
(1963): Խա ղա ցել է Կի պար, Սուր («Պաղ տա-
սար աղ բար»), Սեյ րան («Նա մուս»), Նեզ նա-
մով («Ան մեղ մե ղա վոր ներ») պրե զի դենտ 
(«Սեր և խար դա վանք»), քա ղա քա պետ 
(«Ռե վի զոր») և այլն: Մա հա ցել է 1987թ. Գո-
րի սում: 

որո նք այսօ ր էլ պահա նջվա ծ են:
* * *

Սխա լ կլինե ր կարծե լ, իհա րկե, թե թատե-
րա կա ն Սյունի ք ասվա ծը միայն պետա կա ն 
և ժո ղո վրդա կա ն թատրո ննե րն էին, թատե-
րա կա ն ինքնա գո րծ խմբերը , տիկնի կա յի ն 
թատրո ննե րը:

Սյունի քի թատե րա կա ն կյանքն անհնա-
րի ն էր և է պատկե րա ցնե լ առա նց հանրա-
պե տությա ն մյուս պրոֆե սի ոնա լ թատե րա-
խմբե րի և հա տկա պե ս մայրա քա ղա քա յի ն 
խմբերի  հյուրա խա ղե րի, ինչպե ս և թա տե-
րա կա ն փառա տո նե րի:

Հա մա րում անդրա դա ռնում ենք 1996 և 
1999 թվակա ննե րի ն Սյունի քում կազմա կե-
րպվա ծ փառա տո նե րի ն, «Արմմո նո-2009» 
փառա տո նի ն, որ անկա ցվե լ է Կա պա նում, 
«Թա տրոն-X» փառա տո նի ն, որի ն մասնա-
կցե լ է նաև Կա պա նի թատրո նը :

Ոչ պակա ս ուշա գրա վ էին թատե րա կա ն 
գործի չնե րի սյունի քյան այցե լություննե-
րը, «Արտա վա զդ» թատե րա կա ն մրցանա-
կա բա շխություն-փառա տո նի սյունի քյա ն 
դրվագնե րը, որո նց նույնպե ս անդրա դա րձ 
ենք կատա րում:

* * *

Հա նդե սի սույն թողա րկումն առի թ է 
երա խտա գի տությա ն խոսք ուղղե լու հայ 
թատե րա րվե ստի նշանա վո ր ներկա յա ցուցի-
չնե րի ն, ովքե ր տարբե ր ժամա նա կնե րում 
խաղա ցե լ են սյունի քյա ն բեմա հա րթա կնե-
րում, ովքեր անմի ջա կա ն մասնա կցություն 
են ունե ցել երկրա մա սի թատե րա կա ն 
կյանքի  կազմա կե րպմա նը:

Վա հրա մ Փա փա զյա ն, Հո վհա ննե ս Աբե-
լյա ն, Հրա չյա Նե րսի սյա ն, Ամո Խա րա զյա ն, 
Ավե տ Ավե տի սյա ն, Մհե ր Մկրտչյա ն, Ժա-
սմե ն, Վա ղա րշ Վա ղա րշյա ն, Երվա նդ Մա-
նա րյա ն, Իշխա ն Ղա րի բյա ն, Գուրգե ն Գա-
բրի ելյա ն, Արմե ն Խո ստի կյա ն, Ռա ֆա յե լ 
Քո թա նջյա ն, Գուրգե ն Ջա նի բե կյա ն, Հե նրի կ 
Մա լյա ն, Դա վի թ Մա լյա ն, Գա լյա  Նո վե նց, 
Գուժ Մա նուկյա ն, Երվա նդ Ղա զա նչյա ն...

Նրա նք ի սկզբանե մերն էին ու մերն են, 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 65

Թատերական արվեստի 
ներկայացուցիչներ 
Սյունիքից

Ալեքսանդր 
Խաչատրյան

Բենիամին 
Օվչյան

Կիմ 
Արզումանյան
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-Պա րոն Խզ մալ յան, շնոր հա կա-
լութ յուն՝ հար ցազ րույց տա լու 
պատ րաս տա կա մութ յան և, 

ի հար կե, մշա կու թա յին մեր պար բե րա կա նի 
գոր ծու նեութ յու նը քա ջա լե րե լու հա մար:

Հան դե սի հեր թա կան թո ղար կու մը նվիր-
ված է հայ բե մար վես տի սյու նիք յան դրսևո-
րում նե րին, ո րի նա խա պատ րաս տութ յան 
շրջա նա կում էլ կար ևոր հա մա րե ցինք զրու-
ցել Ձեզ հետ:

Զ րույ ցին պատ րաստ վե լու ըն թաց քում 
կրկին ծա նո թա ցանք Ձեր կեն սագ րութ յա-
նը և հա ճե լիո րեն նկա տե ցինք, որ թատ րո-
նը, թա տե րա կան կյան քին առնչ վող մի շարք 
ո լորտ ներ ո րո շա կի տեղ են զբա ղեց նում Ձեր 
կեն սագ րութ յան մեջ՝ Եր ևա նի Հ. Թու ման-
յա նի ան վան պե տա կան տիկ նի կա յին թատ-
րո նի գրա կան մա սի վա րիչ, «Ս կե նե» թա-
տե րա կան թեր թի հիմ նա դիր և խմ բա գիր, 
«Ազ գա յին թա տե րա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
միա վո րում» ՀԿ-ի նա խա գահ, «Թատ րոն-X» 
հան րա պե տա կան փա ռա տո նի նա խա գահ, 
«Ներ կա յի վե րա կանգ նում» I մի ջազ գա յին 
դրա մա տուր գիա կան փա ռա տո նի նա խա-
գահ, «Ե րի տա սարդ բե մադ րիչ նե րի ա ջակց-
ման նա խագ ծի» հե ղի նակ և ղե կա վար, 
ԵԹԿՊԻ-ի թա տե րա գի տա կան կուր սի ղե կա-
վար, թա տե րա կան ա ռա ջին առ ցանց-մրցա-
նա կա բաշ խութ յան դափ նե կիր՝ «Լա վա գույն 
օն լայն-թա տե րա գետ» ան վա նա կար գում:

Եվ ու րեմն՝ Ձեր պաշ տո նա կան կար գա-
վի ճա կը, ան ցած ու ղու նշված դրվագ նե րը 
հիմք են, որ մեզ հե տաքրք րող բազ մա թիվ 
հար ցե րի պա տաս խան ներ ստա նանք հենց 
Ձե զա նից:

Նախ՝ բնութագրեք Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան թա տե րա կան աշ խար հը մեր 
ժա մա նակ նե րում. պատ կերն ամ բող ջաց նող 
մի քա նի փաս տեր, թվեր… Խնդ րեմ:

– Խո սել ժա մա նա կա կից հայ թա տե րա-
կան ի րա կա նութ յան վե րա բեր յալ, ա ռանց 
անդ րա դառ նա լու թա տե րա կան կրթութ յան 
խնդրին, հնա րա վոր չէ, ո րով հետև, իմ խո-
րին հա մոզ մամբ, թա տե րա կան կրթութ յու-
նը, թա տե րա կան կրթա կան հա մա կար գը 
կա րիք ու նեն ար մա տա կան, խոր քա յին 

բա րե փո խում նե րի ու փո խա կեր պում նե րի: 
Ցա վոք, այն կրթութ յու նը, որն այ սօր տա լիս 
է ո լոր տին կադ րեր պատ րաս տող կա ռույ ցը, 
չի բա վա րա րում 21-րդ դա րի թա տե րա կան, 
բե մա կան ար վես տին ներ կա յաց վող պա-
հանջ նե րին: Ն կա տի ու նեմ հան գա ման քը, 
որ մեր ու սա նող նե րի զգա լի մա սը տեղ յակ 
չէ մի ջազ գա յին բե մա կան փո խա կեր պում-
նե րին, տեղ յակ չէ մե ծա նուն ռե ժի սոր նե րի 
գոր ծու նեութ յա նը: Մեր ու սա նող նե րը տեղ-
յակ չեն առ հա սա րակ հա մաշ խար հա յին 
թա տե րա կան մտքի տե սա կան դրսևո րում-
նե րին: Եվ այդ ա մե նը, ի հար կե, իր հետ քը 
թող նում է հայ՝ ար դեն պրո ֆե սիո նալ թատ-
րո նի վրա: Այս իմ՝ փոքր-ինչ հո ռե տե սա կան 
գնա հա տա կա նին զու գա հեռ պետք է ա սեմ, 
որ, բա րե բախ տա բար, վեր ջին եր կու-ե րեք 
տա րի նե րի ըն թաց քում ու նե նում ենք թա-
տե րա կան դրսևո րում ներ, ո րոնք նոր են, 
նոր ձևեր են: Ուս տիև՝ չենք կա րող չխո սել 
այն տա ղան դա վոր ար տիստ նե րի և ռե ժի-
սոր նե րի մա սին, ով քեր այ սօր կան, գոր ծում 
են: Ու ե թե տար վա ըն թաց քում ու նե նում ենք 
ան գամ 3-4 ներ կա յա ցում, որ կա րո ղա նում 
ենք մաս նա գի տա կան չա փա նի շի, գե ղար-
վես տա կա նութ յան տե սա կե տից դրա կան 
գնա հա տել, ու րեմն ի րա վունք ու նենք խո սե-
լու հայ թատ րո նի գո յութ յան մա սին: Ի հար կե, 
սրան գու մար վում է նաև ընդ հա նուր հան դի-
սա տե սա յին պա հան ջար կի ո րա կը, է լի ու է լի՝ 
կադ րա յին քաղ ցը, որ ու նենք: Պ րո ֆե սիո նալ 
կադ րե րի քաղ ցը, պա կա սը՝ թե՛ ռե ժի սու րա-
յի, թե՛ դե րա սա նա կան ար վես տի ա ռու մով... 
Ի վեր ջո թատ րո նի բո լոր մաս նա գետ նե րը 
գի տեն, որ 21-րդ դա րում, նաև 20-րդ դա րում 
խո սել բե մա կան ար վես տի մա սին՝ ա ռանց 
բե ման կար չութ յան, ա ռանց ե րաժշ տա կան 
ձևա վոր ման, հնա րա վոր չէ, ո րով հետև վեր-
ջին ա վե լի քան հար յուր տա րին ա պա ցու-
ցում է՝ թատ րո նի մե ծա գույն բա րե փո խիչ-
նե րը ե ղել են ա ռա ջին մաս նա գի տութ յամբ 
ճար տա րա պետ ներ, քան դա կա գործ ներ: 
Ա ռա ջա տար ռե ժի սոր նե րը միշտ ի րենց կող-
քին ու նե ցել են ժա մա նա կի ա մե նա խո շոր 
նկա րիչ նե րին: Եվ այ սօր, ե թե ինձ հարց նեին՝ 
ո՞րն է հայ թատ րո նի ա մե նա մեծ բա ցը, ես 

կա սեի՝ թատ րո նի վի զուալ էս թե տիկ կող մը: 
Մենք շատ ենք կենտ րո նա նում ար տիստ նե-
րի զուտ հո գե բա նա կան խնդիր նե րի վրա: 
Մեր միակ կողմ նո րո շի չը Ս տա նիս լավս կու 
հո գե բա նա կան ուս մունքն է, այն էլ՝ շատ մո-
տա վոր ըն կալ մամբ, բայց աշ խար հում թե ու-
րիշ ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա՝ ցա վոք, շատ մո տա վոր 
պատ կե րա ցում կա այդ ա մե նի վե րա բեր յալ: 
Ա մեն դեպ քում՝ այ սօր ու նենք «Հա մազ գա-
յին» թատ րոն՝ իր հե տաքր քիր դրսևո րում-
նե րով և ա ռանց քում Նա րի նե Գ րի գոր յա նի 
նման, թույլ տվեք ա սել, եր ևե լի մի ա նուն, 
հայ թատ րո նի պատ մութ յան մեջ ե զա կի 
եր ևե լի մի դեմք: Մենք ու նենք տիկ նի կա յին 
թատ րոն, ո րը կա րո ղա ցավ ա պա ցու ցել, որ 
բա ցի իր կա նո նադ րա կան խնդիր նե րը, այ-
սինքն՝ մա նուկ նե րի գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան ա պա հով ման ա ռա քե լութ-
յու նը, նաև ու շագ րավ դրա մա տի կա կան 
ներ կա յա ցում ներ է բե մադ րում մե ծա հա սակ-
նե րի հա մար, որն ա պա ցու ցեց՝ մի բան է թա-
տե րա կան շեն քը, բո լո րո վին այլ բան՝ դրա 
բո վան դա կութ յու նը: Մենք այ սօր ու նենք Գոռ 
Մար գար յան, ում բե մադ րած «Գար դե նիա» 
ներ կա յա ցու մը՝ Ս տա նիս լավս կու ան վան 
թատ րո նում իմ տե սած լա վա գույն ներ կա յա-
ցում նե րից և դե րա սա նա կան աշ խա տանք-
նե րից մեկն էր առ հա սա րակ: Ու է լի կա րող 
եմ ա նուն ներ թվար կել, իսկ ե թե ար դեն կա-
րո ղա նում ենք թվար կել, նշա նա կում է՝ կա-
րող ենք դրա կա նո րեն ար տա հայտ վել հայ 
թատ րո նի մա սին: Եվ այս ի մաս տով պի տի 
նշեմ՝ պե տա կան հատ կա ցում նե րը, պե տա-
կան բյու ջեի բաշ խու մը նույն պես ի րա կա-
նաց վում է արդ յունք նե րով՝ թե մար դիկ ինչ 
ակ տի վութ յուն են ցու ցա բե րել մի ջազ գա յին 
հար թակ նե րում, ինչ մրցա նակ ներ են ստա-
ցել, քա նի ռե ժի սոր ներ են աշ խա տել թա-
տե րախմ բե րի հետ: Ես մո ռա ցա տալ Հա-
կոբ Պա րոն յա նի ան վան թատ րո նի ա նու նը, 
ո րը վեր ջին շրջա նում երբ ևէ նման ո րա կը 
չու նե ցող բե մադ րութ յուն ներ ու նի, ար տա-
կարգ ձայ ներ, դե րա սան նե րը ներ կա յա ցու-
մից ներ կա յա ցում ա վե լի լավ «մար զա կան» 
վի ճա կի մեջ են դրսևոր վում: Սուն դուկ յա նի 
ան վան թատ րոնն իր Black Box-ով, որ բա-

վա կան նոր մի ջա վայր էր, նոր ձևե րի ո րոն-
ման մի ջա վայր, ու իր կրթա կան ծրագ րե րով 
փայ լում էր: Լա վա գույն կրթա կան ծրա գի րը՝ 
«Դա սա րան+Դա սա կան», ի րա կա նա նում է 
Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նում: Այն պես 
որ՝ հենց սա է պատ ճա ռը, որ կա պի տալ 
հատ կա ցում նե րը գե րա զան ցա պես ուղղ-
վել են այդ պի սի հա ջո ղութ յուն ներ ու նե ցող 
թատ րոն նե րին: Տիկ նի կա յին թատ րո նի ամ-
բողջ լու սա ձայ նա յին տեխ նի կան է ար դիա-
կա նաց վել, լուրջ հատ կա ցում ներ են տրվել 
Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նին: Դ րա մա-
սին խո սել եմ, չեմ ու զում կրկնել: 

– Փոր ձեք հա մա ռոտ նշել ՀՀ ԿԳՄՍ նա-
խա րա րութ յան՝ թա տե րա կան ար վես տի 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ-
յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը, եր կա րա-
ժամ կետ ծրագ րե րը, ա ռաջ նա հերթ խնդիր-
նե րը:

– Ա մե նա մեծ խնդի րը, ինչ պես ար դեն 
նշե ցի, կադ րա յին խնդիրն է, և տ նօ րեն նե րի 
լիա զո րութ յուն նե րը մե ծաց նե լը, որ կա րո ղա-
նան կադ րա յին քա ղա քա կա նութ յուն վա րել: 
Ներ կա յիս աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը և 
աշ խա տան քա յին փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րը բա ցար ձակ կեր պով կաշ կան դում են 
տնօ րեն նե րին՝ կադ րա յին քա ղա քա կա նութ-
յուն վա րել, ո րով հետև կադ րե րի փո փո խութ-
յան հա մա կարգ չկա: Այ սինքն՝ ե թե տնօ րե նը 
ցան կա նա որ ևէ մե կին ա զա տել աշ խա տան-
քից՝ դրա ի րա վա կան և օ րենսդ րա կան մե-
խա նիզմ նե րը չկան: Ե թե ստեղ ծա գոր ծող 
մար դը կար գա պա հա կան խախ տում ներ 
չա րեց և ն կա տո ղութ յուն ներ չստա ցավ, 
այլ մե խա նիզմ՝ այդ մար դուն աշ խա տան-
քից ա զա տե լու, գո յութ յուն չու նի: Հի մա մեր 
ա մե նա կար ևոր, ա ռաջ նա հերթ խնդիրն է 
նվա զա գույ նի հասց նել հաս տի քա յին աշ խա-
տակ ցի տրա մա բա նութ յու նը ստեղ ծա գոր-
ծա կան ո լոր տում: Այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր 
ար վես տա գե տի գնա հա տել ըստ իր աշ խա-
տան քա յին արդ յուն քի, իսկ դրա գնա հատ-
ման չա փա նիշ ներ կան. տա րե կան քա նի՞ 
ներ կա յաց ման մեջ է ընդգրկ ված, տա րե կան 
քա նի՞ ռե ժի սո րի հետ է աշ խա տել, տա րե-
կան քա նի՞ թա տե րա խո սա կան է գրվել նրա 
մա սին: Ինձ ա սում են՝ կկազ մա կեր պեն թա-
տե րա խո սա կան նե րը, ես ա սում եմ՝ դե թող 
կազ մա կեր պեն, թող տե ղե կատ վա կան դաշ-
տը լցվի մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րով, 
ան կախ նրա նից՝ մենք հա մա ձայն կլի նե՞նք 
դրա հետ, թե՞ հա մա ձայն չենք լի նի: Այ սինքն՝ 
բե րել ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը դնել 
այն պի սի չա փե լի հա մա կար գի մեջ, որ տնօ-
րեն նե րը կա րո ղա նան շատ ճկուն հա մա-
կարգ վա րել, ո րով հետև ա վե լի մեծ թշնա մի 
թատ րոն նե րին, քան կա յուն կեն ցա ղը և նս-
տակ յաց կյանքն են՝ գո յութ յուն չու նի: Եվ ե թե 
սրան գու մա րում ենք կո չում նե րը, ո րը հի մա 
չե ղար կե լու նա խա ձեռ նութ յամբ ենք հան-
դես ե կել, ա պա պատ կերն ամ բող ջա նում 
է: Ո րով հետև՝ ե թե մար դը վաս տա կա վոր 
ար տիստ է, ե թե մար դը ժո ղովր դա կան ար-
տիստ է՝ ան կախ նրա նից, թե ինչ արդ յունք 
է ցու ցա բե րում, նա այլևս պաշտ պան ված է 
այդ կո չում նե րով ու այդ պատ վա վոր կո չում-
նե րի մե խա նիզմ նե րով: Դ րա հա մար պետք 
է հրա ժար վել բո լոր ձևա կան, ան բո վան դակ 
կեր պե րից ու կա ղա պար նե րից ու հար ցը 
դնել շատ պրագ մա տիկ, շատ գործ նա կան 
հո ղի վրա: Էլ չեմ ա սում, որ հա ջո ղութ յուն 
ու նենք (կադ րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
ա ռու մով) բո լոր այն կա ռույց նե րում, որ տեղ 
վեր ջին ե րեք տար վա ըն թաց քում փոխ վել 
են տնօ րեն ներ, նշա նակ վել նոր մար դիկ. այդ 
կա ռույց ներն ի րենց գո վազ դա տե ղե կատ վա-
կան ար շավ նե րի և ար տաբ յու ջեի ծա վալ-
նե րի ու ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րի 
ո րա կով ու քա նա կով ուղ ղա կի հա մե մա տել 
չի կա րե լի մինչ ի րենց ե ղած ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հետ: Չեմ ու զում հի մա կա ռույց-
նե րի ա նուն ներ տալ. միշտ ա սում եմ՝ լրագ-
րո ղա կան յու րա քանչ յուր հե տաքն նութ յան 
դեպ քում կա րե լի է ակն հայտ տես նել, որ 
իս կա պես փո փո խութ յուն կա, ան գամ այս 
ան կա տար օ րենսդ րա կան հա մա կար գի 
պայ ման նե րում աշ խա տող մար դիկ աշ խա-
տում են և ար տաբ յու ջե են գե նե րաց նում ու 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ակ տի վո րեն 
հան դես գա լիս: Նույն տիկ նի կա յին թատ րո-
նը՝ Միաց յալ Նա հանգ նե րից ե կավ մի քա նի 
մրցա նա կով, «Հա մազ գա յին» թատ րո նի մա-
սին ռու սա կան ա ռա ջին ա լի քը ռե պոր տաժ 
պատ րաս տեց, և որ պես լա վա գույն 
ներ կա յա ցում, խոս վեց այդ թատ րո-
նի աշ խա տան քի մա սին: Իսկ սե փա-

Հարցազրույց ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարի տեղակալ 
Արայիկ Խզմալյանի հետ
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կան ան գոր ծութ յու նը և կա ռա վար-
ման ա նըն դու նա կութ յու նը կա րե լի է 
ար դա րաց նել օ րենսդ րա կան հա մա-

կար գի ան կա տա րութ յամբ, մինչ դեռ աշ-
խա տող մարդն աշ խա տում է և հա ջո ղութ-
յան հաս նում...

– Այդ ա մե նից ա ռանձ նաց նենք մար զա-
յին (հա մայն քա յին) թատ րոն նե րը. արդ-
յո՞ք նա խա րա րութ յունն ու նի ծրագ րեր այդ 
թատ րոն նե րի ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման, 
զար գաց ման ուղ ղութ յամբ, ինչ պի սի՞ թատ-
րոն կու զե նա յիք տես նել մար զե րում:

– Նո րից ու նո րից՝ կադ րեր, պրո ֆե սիո-
նալ կադ րեր, դե րա սա նա կան, ռե ժի սո րա-
կան ռե սուրս, բե ման կա րիչ ներ, այ սինքն՝ 
թատ րոնն ա ռանց այդ բա ղադ րիչ նե րի 
դժվար կա րող է այ սօր գրա վել հան դի սա-
տե սին, ո րի պա կա սը շատ լուրջ ենք զգում, 
այ սինքն՝ մենք կա ռա վար ման և կադ րա յին 
լրջա գույն խնդիր ու նենք, հատ կա պես մար-
զա յին թատ րոն նե րում: Ո րոշ բա ցա ռութ-
յուն ներ կան, բայց ընդ հա նուր առ մամբ այդ 
խնդի րը կա: Թե պետ ա սեմ, որ նույն Ար-
տա շա տի թատ րո նը, որ եր կար ժա մա նակ 
լու սանց քա յին կար գա վի ճակ ու ներ, ներգ-
րավ ված չէր ընդ հա նուր թա տե րա կան մշա-
կույ թում և այլն, բա վա կան ակ տիվ է վեր ջին 
տա րի նե րին. դարձ յալ նոր տնօ րե նի շնոր հիվ 
աշ խա տեց լավ արդ յունք նե րով, բա ցե ցին 
փոքր բեմ, սկսե ցին բե մադ րել ման կա կան 
ներ կա յա ցում ներ, հյու րա խա ղա յին գոր ծու-
նեութ յունն ակ տի վաց րին, մայ րա քա ղա քի 
հետ կա պերն աշ խու ժաց րին:

Գ յում րու թատ րո նը հի մա շատ լավ 
պրո ցե սի մեջ է. Նա րի նե Գ րի գոր յան, Գոռ 
Մար գար յան, Տաթև Մել քոն յան, Տաթև Ղա-
զար յան... Մեր լա վա գույն դե րա սան ներն 
ու ռե ժի սոր ները, ըստ էութ յան, այ սօր այդ 
թատ րո նում ընդգրկ ված են:

– Մար զա յին (հա մայն քա յին) թատ րոն-
նե րից եր կու սը Սյու նիքում են՝ Կա պա նի 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան և Գո րի սի Վ. Վա-
ղարշ յա նի ան վան թատ րոն նե րը:

Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում դրանց վի ճա կը՝ 
հա ջո ղութ յուն ներ, խնդիր ներ…

– Մենք կա պի տալ հատ կա ցում ներ 
ենք նա խա տե սում. ար դեն իսկ կան Գո րի-
սի թատ րո նի նա խագ ծա նա խա հաշ վա յին 
փաս տաթղ թե րը: Նա խա տե սում ենք մյուս 
տա րի հատ կաց նել վե րա նո րոգ ման գու-
մար նե րը: Նույ նը Վա նա ձո րի թատ րո նին 
է վե րա բե րում: Ա մեն դեպ քում մար զա յին 
թատ րոն նե րը պետք է գի տակ ցեն, որ ի րենք 
ու նեն հսկա յա կան բա րո յա հո գե բա նա կան 
ա ռա քե լութ յուն: Բա ցի գե ղար վես տա կան 
պա հանջ նե րը բա վա րա րե լուց, այ սօր մար-
զե րում, հատ կա պես սահ մա նա մերձ հա-
մայնք նե րում, դրա կան գե ղար վես տա կան 
բո վան դա կութ յան հետ մեկ տեղ, գո տեպնդ-
ման, կենտ րո նաց ման լուրջ ա ռա քե լութ յուն 
ու նեն թատ րոն նե րը, ին չի մա սին չպետք 
է մո ռա նալ: Եվ այդ թատ րոն նե րը, ել նե լով 
հան գա ման քից, որ գույ քի ա ռու մով շատ հա-
րուստ չեն մեր հա մայնք նե րը, պետք է մտա-
ծեն նաև մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յան 
մա սին: Այ սինքն՝ ոչ միայն ներ կա յա ցում ներ 
բե մադ րեն, այլև մշա կու թա յին, կրթամ շա-
կու թա յին տա րաբ նույթ ծրագ րեր, նա խագ-
ծեր ի րա կա նաց նեն:

Մենք այ սօր, ի հար կե, կա ռա վար ման 
խնդիր ու նենք Գո րի սի թատ րո նում: Եվ սրա 
մա սին չի կա րե լի չխո սել, ո րով հետև մայ րա-
քա ղա քի հետ կա պը շատ թույլ է: Նաև խոս-
տո վա նենք՝ պրո ֆե սիո նալ ռե սուր սը կենտ-
րո նա ցած է մայ րա քա ղա քում: Դ րա հա մար 
ոգ ևոր ված եմ այն փո խա դարձ այ ցե լութ-
յուն նե րով, որ, օ րի նակ, Գ յում րու թատ րոնն 
է ի րա կա նաց նում մայ րա քա ղա քի հետ: Այ-
սինքն, ե թե թատ րո նը մնաց իր ռե սուրս նե րի 
հույ սին, ե թե ին քը բա վա րար վեց իր ռե սուրս-
նե րով, այն էլ՝ այդ պի սի ծա վալ նե րի թատ րո-
նը, չի կա րող ու նե նալ լուրջ հա ջո ղութ յուն: 
Այ սինքն՝ մեզ անհ րա ժեշտ է, որ կա ռա վար-
ման մեջ կար ևոր դառ նա հրա վիր ված ար-
տիստ նե րի ու ռե ժի սոր նե րի գոր ծո նը: 

Ու նենք դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րեր: 
Հույս ու նեմ, որ այդ դրա մաշ նոր հա յին ծրագ-
րե րին նույն պես կփոր ձեն մաս նակ ցել. բազ-
մա թիվ ան գամ տվել եմ այդ գա ղա փա րը: 
Շատ կար ևո րում եմ հան գա ման քը, որ Գո-
րի սի թատ րո նում փոքր դահ լիճ կա: Կար-
ևո րում եմ ման կա կան ներ կա յա ցում նե րը: 
Եվ մենք ա ռի թը բաց չենք թող նում տիկ նի-
կա յին թատ րո նը գոր ծու ղե լու և՛ Ար ցախ, և՛ 
Ս յու նիք... Ա հա վա սիկ, «Հայաստանի փոք-
րիկ եր գիչ նե րի» հյու րա խա ղե րի օ րի նա կը 

Սյու նիքում ու Ար ցա խում: Այ սինքն՝ դա մեզ 
հա մար չա փա զանց կար ևոր է, բայց պետք 
է թատ րո նի կա ռա վար ման մո դե լը գտնվի 
ու կա ռա վար ման մո դե լը ճշտվի, ո րով հետև 
թատ րո նի (հան գա մանք նե րի բե րու մով) 
առջև դրված խնդիր նե րը և իր ռե սուրս ներն 
ուղ ղա կի հա մար ժեք չեն: Պետք է մտա ծել 
կա ռա վար ման նոր ձևա չա փի մա սին: 

– Ո րո՞նք են լա վա գույն թատ րո նի (թա-
տե րա կան կո լեկ տի վի) նա խա րա րութ յան 
պատ կե րաց րած չա փո րո շիչ նե րը, ին չի՞ն 
պետք է ձգտեն մեր թատ րոն նե րը:

– Ա մե նա կար ևոր չա փա նի շը, երբ թատ-
րոն այ ցե լե լը դառ նում է պա հանջ: Այ սինքն՝ 
դա այն թատ րոնն է, ստեղ ծածն այն արդ-
յունքն է, որ մի ան գամ հան դի սա տեսն այ ցե-
լե լով այդ թատ րոն՝ ձևա վո րում է պա հանջ՝ 
նո րից վե րա դառ նա լու այն տեղ: Այ սինքն՝ 
թատ րոն այ ցե լե լը դառ նում է օր գա նա կան 
պա հանջ (պա հան ջարկ, ե թե կու զեք՝ շու կա-
յա կան տեր մին օգ տա գոր ծեմ), և սա նշա-
նա կում է, որ թատ րո նը հա մա հունչ է հան-
դի սա տե սի սպա սում նե րին: Ա մե նա լավն 
այն թատ րոնն է, ո րը կա րո ղա նում է ճշգրիտ 
շո շա փել հան դի սա տե սի նյար դե րը, հան դի-
սա տե սի հո գե կան ու հոգ ևոր ձգտում նե րը, 
կա րո ղա նում է երկ խո սութ յան մեջ մտնել 
հան դի սա տե սի հետ: 

Ցա վոք, շատ դեպ քե րում ուղ ղա կի տես-
նում ենք, որ բե մում գոր ծող նե րը բա ցար-
ձա կա պես չեն մտա ծում, թե դրսից ի րենց 
ա րածն ինչ պե՞ս է ըն կալ վում, ին չի՞ հա մար 
են ա նում, ի՞նչ թույլ լա րե րի են դիպ չում: 
Թատ րո նը չի կա րող չդիպ չել թույլ լա րե րին: 
Թատ րո նը չի կա րող տե սա նե լի չդարձ նել 
քա ղա քա ցու, մար դու են թա գի տակ ցա կան 
վա խերն ու մտա հո գութ յուն նե րը: Երբ մար-
դը մտնում է թատ րոն՝ նա պետք է իր գի-
տակ ցութ յան մի աս տի ճան բարձր վի ճա կով 
դուրս գա այն տե ղից: Ես չեմ ու զում պա թե-
տիկ խոս քեր օգ տա գոր ծել, բայց ա մեն դեպ-
քում թատ րո նը են թա գի տակ ցա կան աշ-
խար հը տե սա նե լի դարձ նող ի րա կա նութ յուն 
է: Ե թե թատ րո նը կա րո ղա նում է դա ա նել, 
ու րեմն՝ լայն ի մաս տով, խո սում է հան դի-
սա տե սի ձգտում նե րի, մտա հո գութ յուն նե րի, 
վա խե րի և նե րաշ խար հի մա սին: 

– Վեր ջերս Գո րի սի թատ րո նում մաս նակ-
ցե ցի Հ րանտ Մաթ ևոս յա նի «Աշ նան արև» 
վի պա կի մո տիվ նե րով բե մադ րութ յա նը (բե-
մադ րող ռե ժի սոր՝ Հայկ Մ նա ցա կան յան), 
դահ լի ճի գրե թե բո լոր տե ղե րը զբաղ ված 
էին…

Ն ման ի րա վի ճա կի քա նիցս ա կա նա տես 
եմ ե ղել Կա պա նի թատ րո նում: Եվ, այդ քա-
նով հան դերձ, թատ րոն-հա սա րա կութ յուն 
կա պը շա րու նա կում է մտա հո գիչ մնալ. ի՞նչ 
ա նել, մի՞ թե ել քը հե տաքր քիր, բարձ րա ճա-
շակ ներ կա յա ցում ներ բե մադ րելն է միայն:

– Շատ լավ հարց եք տա լիս: Ընդ հան-
րա պես ու զում եմ շեշ տել, որ Ձեր այս հար-
ցազ րույ ցում հար ցե րը շատ ճշգրիտ են, շատ 
լավ են ձևա կերպ ված. շատ քիչ է լի նում, որ 
լրագ րո ղա կան հար ցադ րում նե րը լի նում են 
այս քան մտած ված ու խո րը, ո րի հա մար ես, 
ի հար կե, շնոր հա կալ եմ:

Թատ րո նը շատ պա րա դոք սալ եր ևույթ 
է, որ ևէ դե ղա տոմս կամ ու ղե ցույց տալ՝ թե 
թատ րոնն ինչ պի տի ա նի, որ լի նի հան դի սա-
տե սի ու շադ րութ յան կենտ րո նում, գո յութ յուն 
չու նի: Ո րով հետև թատ րո նը մի կող մից շատ 
նյու թա կան և ն յու թե ղեն ի րա կա նութ յուն է, 
մյուս կող մից՝ ա մորֆ, դի ֆու զիա յի սկզբուն-
քով տա րած վող և դի ֆու զիա յի սկզբուն քով 
ազ դող ա նոր սա լի, ան շո շա փե լի է ներ գե տիկ 
դաշ տե րի մի ի րա կա նութ յուն: Կան օբ յեկ տիվ 
և սուբ յեկ տիվ պատ ճառ ներ: Մար դիկ հա-
ճախ ի ներ ցիա յով են գնում թատ րոն, ո րով-
հետև խա թար ված է մի ջանձ նա յին հա ղոր-
դակ ցութ յու նը: Մար դը կա րիք ու նի լի նե լու 
ընդ հա նու րի մեջ, մար դը կա րիք ու նի ընդ-
հա նու րի հետ նույն զար կե րա կը շո շա փե լու, 
ընդ հա նու րի հետ նույն ապ րումն ապ րե լու, 
մե նակ չզգա լու ի րեն: Այ սինքն՝ այ սօր թատ-
րո նի դահ լի ճում լի նե լը մե նա կութ յան հաղ-
թա հար ման դրսևո րում է նաև: Տեխ նի կան, 
բա ցա սա կան տե ղե կատ վութ յու նը խա թա րել 
են մարդ կա յին շփու մը, մարդ կա յին հա ղոր-
դակ ցութ յու նը: Եվ բո լո րը՝ ան գամ սե փա կան 
հար կի տակ, ի րենց զգում են մե նակ, ո րով-
հետև ե րե խան հե ռա խո սի մեջ է, ա մու սինն 
աշ խա տա վայ րում է՝ ուշ է վե րա դառ նում, 
անտ րա մա դիր է և հա զար ու մի այլ պատ-
ճառ:

Թատ րո նի հան դի սաս րա հը բո լո րին հա-
վա քում, դնում է մի հար թութ յան մեջ, ու 

մար դը մո ռա նում է իր մե նա կութ յան մա սին: 
Սա հո գե բա նա կան պատ ճառ նե րից մեկն է, 
թե ին չու են մար դիկ գնում թատ րոն: Ի ներ-
ցիա յով՝ սա զուտ հո գե բա նա կան, բա րո յա-
հո գե բա նա կան եր ևույթ է: Իսկ ե թե սրան 
ա վե լա նում է նաև նշած հան գա ման քը, որ 
գե ղար վես տա կան, հու զա կան բո վան դա-
կութ յամբ հարս տա ցած է մար դը դուրս գա-
լիս թատ րո նից՝ նշա նա կում է՝ թատ րոնն իր 
ա ռա քե լութ յունն ի րա կա նաց րել է: Ա մեն դեպ-
քում թատ րո նը պետք է հան դի սա տե սի հետ 
խո սի նրան հաս կա նա լի լեզ վով, բայց այդ 
հան դի սա տեսն էլ միա տարր չէ, կան ին տե-
լեկ տուալ հան դի սա կան ներ, ո րոնք կա րող 
են ըն կա լել շատ ա վե լի ծած կագ րեր ու ա վե-
լի բարդ ու ղերձ ներ: Կան, ա սենք, տար բեր 
կրթա կան ցեն զի խմբեր: Եվ լավ կա ռա վա րի-
չը նա է, ով կա րո ղա նում է ստեղ ծել այն պի-
սի բո վան դա կութ յուն, ո րը հա վա սա րա պես 
հե տաքրք րում է բո լո րին ու հա վա սա րա-
պես խո սում է բո լո րի հետ: Կամ ստեղ ծում է 
տար բե րակ ված գե ղար վես տա կան բո վան-
դա կութ յուն հան րա յին բո լոր խա վե րին բա-
վա րա րող, որ հան րա յին ա մեն մի խավ իր 
նա խընտ րած բո վան դա կութ յու նը գտնի գե-
ղար վես տա կան այդ թատ րո նում:

– Քա նիցս ա կա նա տես ենք ե ղել թատ րոն-
նե րի խա ղա ցան կին առնչ վող բա նա վե ճե րի, 
տար բեր կար ծիք նե րի բախ ման:

Ճիշտ է, հի մա նախ կին ժա մա նակ նե րի 
հան գույն խա ղա ցան կեր չեն ե րաշ խա վոր-
վում-պար տադր վում վեր ևից, բայց… Ի՞նչ 
ուղ ղութ յամբ գնալ:

Ճա նաչ ված ար վես տա գետ Հեն րիկ Հով-
հան նիս յա նի հետ էինք վեր ջերս հե ռա խո-
սով զրու ցում. կար ծում է, որ խա ղա ցան կը 
պետք է նախ ևա ռաջ բխի դե րա սա նա կան 
խմբի հնա րա վո րութ յուն նե րից…

– Գի տե՞ք, բայց այդ գե ղար վես տա կան 
խմբի հնա րա վո րութ յուն նե րը բա ցա հայտ-
վում են հենց խա ղա ցան կի մի ջո ցով, ո րով-
հետև մի դե րա սա նը մի ներ կա յաց ման մեջ 
մի կերպ է դրսևոր վում, այլ ներ կա յաց ման 
մեջ՝ այլ կերպ: Այ սինքն՝ եր կու ծայր ու նի այս 
հար ցը: Մի կող մից՝ ա յո, դու չես կա րող հաշ-
վի չնստել քո դե րա սա նա կան ռե սուր սի հետ, 
մյուս կող մից՝ դե րա սա նա կան ռե սուր սը 
զար գա նում և բա ցա հայտ վում է խա ղա ցան-
կի մի ջո ցով: Այն պես որ՝ այդ հար ցին միան-
շա նակ ու վերջ նա կան պա տաս խան չու նեմ: 
Բայց այն, որ խա ղա ցան կը չա փա զանց կար-
ևոր է, և այն, որ մենք՝ ինչ պես ռու սը կա սեր՝ 
«холостой» ներ կա յա ցում ներ շատ ու նենք՝ 
փաստ է, ո րով հետև ռե ժի սորն իր նա խա-
սի րութ յուն նե րից ու իր քմա հա ճույք նե րից 
դուրս չի մտա ծում այլ բա նե րի մա սին: Չի 
գնա հա տում հան րա յին սպա սե լիք նե րը, չի 
գնա հա տում ժա մա նա կի հրա մա յա կա նը և 
պիե սի բո վան դա կութ յան հա մա պա տաս-
խա նութ յու նը: Այ սինքն՝ ին չի՞ հա մար է ընտ-
րում այդ գոր ծը, ի՞նչ խնդիր է ու զում լու ծել 
ինքն իր հա մար ու մի ջա վայ րի հա մար: Ռե-
ժի սո րա կան մտահղա ցում նե րի ինք նամ փո-
փութ յու նը և ինք նա մե կու սա ցու մը բե րում 
են նրան, որ ե լա կե տա յին այդ հար ցե րը ող-
ջա միտ պա տաս խան չեն ու նե նում: Այ սինքն՝ 
ռե ժի սորն ին քը են թադ րում է, թե գի տի՝ ինչ է 
ու զում, բայց ոչ ոք չի հաս կա նում՝ ինքն ինչ 
է ու զում, ո րով հետև այդ մտահ ղա ցու մից 
դե պի հան դի սա տե սի ըն կա լում՝ մեծ ճա նա-
պարհ է, շատ մեծ ճա նա պարհ: Եվ ռե ժի սո րը, 
լա վա գույն ռե ժի սո րը պրո ֆե սիո նալ հան դի-
սա տեսն է, ո րով հետև նա պետք է դահ լի ճից 
տես նի իր ներ կա յա ցու մը: Ե թե դու դահ լի ճից 
չես տես նում քո ներ կա յա ցու մը՝ նշա նա կում է 
դու՝ որ պես ռե ժի սոր, վրի պել ես: 

– Հի մա հազ վա դեպ են մայ րա քա ղա քի 
պրո ֆե սիո նալ թա տե րա կան խմբե րը, ճա-
նաչ ված դե րա սան նե րը մար զեր, ա ռա վել ևս 
գ յու ղա կան բնա կա վայ րեր այ ցե լում՝ հյու րա-
խա ղե րով:

Երբ նման թատ րոն նե րի պա տաս խա նա-
տու նե րին հի շեց նում ենք այդ մա սին, միան-
շա նակ պա տաս խան են տա լիս՝ մի ջոց ներ 
չկան, թող տե ղե րից (ի րենց մի ջոց նե րով) 
հրա վի րեն:

Ան շուշտ, դա հիմ նա վոր պատ ճառ է, 
բայց… Մար զում բնակ վող ներս հա մար յա 
թե հնա րա վո րութ յուն չենք ու նե նում հա ղոր-
դակց վել մայ րա քա ղա քա յին պրո ֆե սիո նալ 
թա տե րախմ բե րի, ան վա նի ար տիստ նե րի 
հետ:

Ի՞նչ ա նել, ինչ պե՞ս կա րե լի է հյու րա խա-
ղե րին ինչ-որ չա փով կեն դա նութ յուն հա ղոր-
դել:

– Ի հար կե, հյու րա խա ղա յին ակ տի վութ-

յունն այն մա կար դա կի վրա չէ, որ մենք ենք 
ցան կա նում, բայց ա սել, որ այդ գոր ծու-
նեութ յու նը չկա՝ ճիշտ չի լի նի: Ա վե լին՝ թատ-
րոն նե րի դրա մաշ նոր հա յին պայ մա նագ րե րի 
մեջ (նախ կի նում կոչ վում էին սուբ սի դիա-
յի պայ մա նագ րեր, այժմ՝ դրա մաշ նոր հա յին 
պայ մա նագ րեր) հստակ նշված է, որ ի րենք 
պար տա վոր են նաև հյու րա խա ղա յին շրջա-
գա յութ յուն ներ ա պա հո վել: Սա չա փա զանց 
կար ևոր է: Այդ հար ցին անդ րա դառ նում եմ 
իմ բո լոր ե լույթ նե րում ու կար ծում եմ դրա 
կար ևո րութ յունն ա պա ցու ցել եմ նաև իմ 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րով: Ես ընդգ ծում եմ 
մար զա յին այ ցե լութ յուն նե րի կար ևո րութ-
յու նը և մար զա յին մշա կու թա յին կյան քի 
ակ տի վաց ման հրա մա յա կա նը: Այն, որ ե րի-
տա սար դա կան կենտ րոն ներ ենք բա ցում 
մար զե րում, այն, որ ար դեն եր րորդ-չոր րորդ 
տա րին է՝ ի րա կա նաց նում ենք «Թի կուն քը՝ 
մշա կույթ, սահ մա նը՝ կենտ րոն» նա խա գի ծը, 
այն, որ դրա մաշ նոր հա յին բո լոր ծրագ րե րում 
կար ևո րել ենք դա, որ նա խա պատ վութ յուն 
են տրվե լու նման ծրագ րե րին, ո րոնք մա-
սամբ կամ ամ բող ջութ յամբ ի րա կա նաց վում 
են հա մայնք նե րում՝ մաս նա վո րա բար սահ-
մա նա մերձ հա մայնք նե րում, այդ մա սին են 
վկա յում: Կար ծում եմ՝ դրանք քա ղա քա կան 
ու ղերձ ներն են, որ տա լիս ենք ստեղ ծա գոր-
ծա կան հա մայն քին: Եվ քիչ չեն արդ յունք-
նե րը. բո լո րո վին վեր ջերս Ե ղի շե Չա րեն-
ցի 125-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ փայ լուն 
ե լույթ Գ յում րիում, այ նու հետև Վա նա ձո րում, 
Դի լի ջա նում: Հա յաս տա նի պե տա կան ֆիլ-
հար մո նիկ նվա գախմ բի և մեր ար տիստ նե րի 
բա ցօթ յա փայ լուն ե լույթ նե րի շնոր հիվ ուղ-
ղա կի փոխ վեց քա ղա քի տրա մադ րութ յու նը: 

Կր թա կան-մշա կու թա յին ծրագ րե րի 
շրջա նա կում Կա պա նում ի րա կա նաց վե լու 
են «Զար թա գիր», «Քո ար վես տը դպրո ցում», 
«Դա սար վեստ» նա խագ ծե րը: 

Բո լոր մեր կրթա կան-մշա կու թա յին ծրագ-
րե րում մար զե րը, հա մայնք նե րը կան: Ա սեմ 
ա վե լին՝ ա ռա ջին հեր թին հենց հա մայնք նե րի 
հա մար են այդ ծրագ րե րը: 

– Կու զե նա յինք ի մա նալ նաև թա տե րա-
կան ար վես տի ո լոր տի մրցա նա կա բաշ խութ-
յան մա սին, լա վը, դրա կա նը գնա հա տե լու 
գոր ծող կար գի մա սին: Ու րիշ ի՞նչ ու նենք 
այդ ա ռու մով:

– Կար ծում եմ՝ Հա յաս տա նում չպետք է 
լի նի ա մե նամ յա թա տե րա կան մրցա նա կա-
բաշ խութ յուն, ո րով հետև մեր թա տե րա կան 
շու կան շատ փոքր է: Ո րակ յալ արդ յուն քը 
շատ քիչ է: Եվ եր կու-ե րեք տա րին մեկ կա-
րող է լի նել նման մրցա նա կա բաշ խութ յուն, 
որ իս կա պես կա րո ղա նանք ար ժեք ներ հռչա-
կել: Մենք, ցա վոք սրտի, հի մա մի ի ներ ցիոն 
ըն թաց քի մեջ ենք, որ նույ նիսկ մար դիկ կան 
ար դեն՝ ե րեք-չորս նման մրցա նակ են ստա-
ցել: Ո րով հետև մար դիկ նույնն են: Ո լոր տում 
խա ղա ցող նե րը նույնն են: Շու կան փոքր է, 
մի ջա վայ րը՝ նեղ: Եվ ա մեն տա րի տալ մրցա-
նակ՝ կար ծում եմ, ող ջա միտ չէ: Դ րա հա-
մար ա ռա ջար կե լու եմ կազ մա կեր պիչ նե րին՝ 
մրցա նա կա բաշ խութ յու նը կազ մա կեր պել 
եր կու տա րին մեկ, որ գո նե արդ յունք ու նե-
նանք: Կամ ե րեք տա րին մեկ ան գամ, ե թե 
կու զե նաք... Բայց ես հա մա րում եմ՝ չկա տա-
րե կան այն արդ յուն քը, որ ա մեն տա րի կազ-
մա կեր պենք մրցա նա կա բաշ խութ յուն: Ե՛վ 
որ պես թա տե րա գետ, և՛ որ պես ո լոր տը հա-
մա կար գող փոխ նա խա րար՝ պաշ տո նա պես 
հայ տա րա րում եմ՝ Հա յաս տա նը չի կա րող 
ու նե նալ տա րե կան թա տե րա կան մրցա նա-
կա բաշ խութ յուն, ո րով հետև Հա յաս տա նում 
չի ար տադր վում մի ջազ գա յին և գե ղար վես-
տա կան չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող այն 
արդ յուն քը, այն բո վան դա կութ յու նը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ա մեն տա րի մրցա-
նա կա բաշ խութ յուն ի րա կա նաց նել: Կամ այդ 
մրցա նակ նե րը պի տի լի նեն ե զա կի, ե թե դա 
ա մե նամ յա է: Այ սինքն՝ կա րող է նաև մրցա-
նակ ստա նան ե րեք-չորս ներ կա յա ցում: 
Ե թե մենք ե րեք-չորս ներ կա յաց ման հա մար 
ա նում ենք մրցա նա կա բաշ խութ յուն՝ ե կեք 
ա նենք, խնդիր չեմ տես նում:

– Մենք հասց րե ցինք ծա նո թա նալ հան-
րա պե տութ յան թա տե րա կան աշ խար հի ընդ-
հա նուր պատ կե րին:

Այդ ա ռու մով մեր պատ կե րա ցումն ամ-
բող ջաց նե լու հա մար կա րո՞ղ ենք ճշտել՝ ու-
նե՞նք ՀԿ-ի կար գա վի ճա կով թա տե րա կան 
միա վոր ներ, ա կումբ ներ, և արդ յո՞ք այդ 
ձևա չա փը նպաս տում է թա տե րա կան կյան-
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-Պա րոն Ղա զանչ յան, նախ՝ որ-
պես մեր զրույ ցի նա խա բան՝ 
ինչ պե՞ս եք գնա հա տում թատ-

րո նի ներ կա վի ճա կը հան րա պե տութ յու-
նում:

– Ոչ մի երկ րում այն պես չի լի նում, որ 
ա մեն ինչ լավ լի նի, բնա կա նա բար, թա տե-
րա կան ո լոր տում էլ կան թե րա ցում ներ: Պի-
տի ա սեմ՝ կան բա վա կա նին հե տաքր քիր 
թատ րոն ներ, ու շագ րավ բե մադ րութ յուն ներ, 
դե րա սան ներ: Ն րանց, ում հա մա րում էինք 
ե րի տա սարդ ներ, ար դեն մի ջին սե րունդ են, 
ար դեն ի րենց ո րո շա կի, դրա կան ներդ րումն 
ու նեն ժա մա նա կա կից թատ րո նի կա յաց ման 
գոր ծում: 

– Փոր ձենք ա ռան ձին հա յացք ձգել մար-
զա յին (հա մայն քա յին) թատ րոն նե րի և մաս-
նա վո րա պես Գո րի սի ու Կա պա նի պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րոն նե րի ներ կա վի-
ճա կին:

– Կա պա նի թատ րո նում բա վա կա նին փո-
փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում, հե տաքր-
քիր շունչ է ե կել թատ րոն, ինչն ու րա խա լի է և 
ին չը հա տուկ մրցա նա կով գնա հատ վեց «Ար-
տա վազդ» մրցա նա կա բաշ խութ յան ժա մա-
նակ: Միան շա նակ՝ լա վին պետք է լավ ա սել, 
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ո րով հետև եր կու կար ծիք լի նել չի կա րող: 
Գո րի սի թատ րո նում կան ծրագ րեր, 

ո րոնք հու շում են, հա մե նայն դեպս մեզ, որ 
այդ տեղ էլ մոտ ա պա գա յում հե տաքր քիր 
փո փո խութ յուն ներ կլի նեն: Բայց մոտ ա պա-
գա յում: Կար ծում եմ՝ կան խա գու շա կում նե րը 
ճիշտ դուրս կգան…

– Մար զա յին կամ շրջա նա յին կամ հա-
մայն քա յին թատ րոն նե րը վեր ջին մոտ 90 
տա րում ոչ սո վո րա կան ճա նա պարհ են 
ան ցել: 1930-ա կան նե րին Սյու նիքի բո լոր 
շրջան նե րում բաց վե ցին շրջա նա յին պե տա-
կան թատ րոն ներ: 1940-ա կան նե րին դրանց 
մեծ մա սը փակ վեց: 1950-ա կան նե րի վեր ջին 
նո րից թատ րոն ներ փակ վե ցին՝ ի րենց տե ղը 
զի ջե լով ժո ղովր դա կան թատ րոն նե րին: Այ-
սօր էլ՝ ան կախ Հա յաս տա նի պայ ման նե րում, 
ոչ միան շա նակ է վե րա բեր մուն քը մար զա-
յին (հա մայն քա յին) թատ րոն նե րի հան դեպ. 
ո մանք կարծում են, որ դրանք անհ րա ժեշտ 
են, ո մանք էլ մար զա յին (հա մայն քա յին) 
թատ րոն նե րի կա րի քը չեն տես նում: Ձեր 
կար ծի քը՝ այ սօր մեզ պե՞տք են մար զա յին 
(հա մայն քա յին) թատ րոն նե րը, թե՞ ոչ:

– Թատ րոն նե րը շատ չեն լի նում, քիչ են լի-
նում, ով քեր կար ծում են, որ թատ րոն պետք 
չէ, մո լո րութ յան մեջ են, և եր բեք չի կա րե լի 
որ ևէ թատ րո նի կոնկ րետ ներ կա վի ճա կով 
ո րո շում կա յաց նել՝ ա պա գա յի մա սին: Ե թե 
որ ևէ թատ րո նում աշ խա տանք նե րը վատ են, 
բնավ էլ չի նշա նա կում, որ այն պի տի փակ-
վի: Դա են թադ րում է, որ այդ տեղ ո րո շա կի 
մի ջամ տութ յուն ներ են պետք պե տութ յան 
կող մից: Եվ ա մե նա կար ևո րը՝ անհ րա ժեշտ 
է, որ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը ցան կա-
նան լավ թատ րոն ու նե նալ: Ես ա սել եմ և շա-
րու նա կում եմ կրկնել՝ ե թե հա մայն քա պետն 
ու զե նա հա մայն քում լավ թատ րոն ու նե նալ, 
լավ թատ րոն կլի նի: Ե թե մարզ պե տը ցան կա-
նա մար զում լավ թատ րոն ու նե նալ, թատ րո-
նը կլի նի: Լավ թատ րո նը միայն շեն քը չէ: Օ րի-
նակ, Գա վա ռի թատ րո նի հա մար հրա շա լի 
շենք կա ռուց վեց և տր վեց թատ րո նին: Բայց 
ա ռայժմ ոչ մի դրա կան բան ա սել չեմ կա րող 

այդ թատ րո նի մա սին: Շենք կա ռու ցե լը շատ 
կար ևոր է, բայց քիչ է: Պետք է մտա ծել, թե 
ինչ պես ա նել, ինչ պես ստեղ ծել պայ ման ներ, 
որ ստեղ ծա գոր ծա կան ճիշտ պրո ցես ներ ըն-
թա նան այդ թատ րո նում: Թատ րոն փա կել-
չփա կե լու հար ցը չեմ ու զում քննար կել: Այդ 
թե ման հիմ նա կա նում բարձ րա ձայ նում են 
մար դիկ, ով քեր թատ րո նից ո չինչ չեն հաս կա-
նում ու բա ցար ձակ թատ րոն չեն հա ճա խում: 
Իսկ hան դի սա տե սին միշտ թատ րոն պետք է: 
Դ րա վառ օ րի նա կը՝ Հ րազ դա նում թատ րո նը 
ոչ պե տա կան է: Վեր ջերս «Հա մայն քա յին ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան» կար գա-
վի ճակ ստա ցավ, և մար դիկ հրա շա լի աշ-
խա տում են, կար ևոր պրո ցես ներ են տե ղի 
ու նե նում այն տեղ՝ հան դի սա տե սը թատ րո նի 
տեղն ի մա ցավ, շատ լավ թա տե րա խումբ է 
հա վաք վել, շատ խոս տում նա լից հե ռան կար 
է նա խանշ վում, այն պես որ՝ տե ղա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քը շատ կար-
ևոր է, և ու զում եմ ընդգ ծել, որ հա ջո ղութ յան 
ա ռույ ծի բա ժի նը պայ մա նա վոր ված է տե ղա-
կան իշ խա նութ յուն նե րով: Նա խա րա րութ յու-
նը տա րի ներ շա րու նակ ա վե լի շատ մայ րա-
քա ղա քի թատ րոն նե րով է զբաղ վում, դրան 
հա վե լած՝ Վա նա ձո րի և Գ յում րիի թատ րոն-
նե րով: Մար զա յին թատ րոն նե րով պի տի 
զբաղ վեն տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը:

– Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, ի՞նչ է այ սօր 
պա կա սում մար զա յին (հա մայն քա յին) թատ-
րոն նե րին:

– Մար զա յին, հա մայն քա յին մի քա նի 
թատ րոն ու նենք. խնդիր նե րը տար բեր են, 
չեմ կա րող միան շա նակ պա տաս խան տալ 
բո լո րի հա մար: Թատ րո նում միշտ ինչ-որ 
բան պա կա սում է: Եր բեք թատ րոն նե րում 
ի դեա լա կան վիճակ չի լի նում, կար ևորն 
այն ցան կութ յուն ներն են ու նպա տակ նե րը, 
ո րոնք թատ րո նը դնում է իր առջև:

– Հի մա կա՞ն ժո ղովր դա կան կո չու մով 
թա տե րա կան ինք նա գործ խմբեր, ո րոնք 
ժա մա նա կին հա մար վում էին գե ղար վես տա-
կան ինք նա գոր ծու նեութ յան բարձ րա գույն 
դրսևո րում կամ մի ջանկ յալ օ ղակ պե տա կան 
թատ րոն նե րի ու գե ղար վես տա կան ինք նա-
գործ խմբե րի միջև:

– Ցա վոք, չկան ժո ղովր դա կան թատ րոն-
նե րը, ընդ հան րա պես ժո ղովր դա կան կո լեկ-
տիվ նե րը լուրջ կար գա վի ճակ էին խորհր դա-
յին ժա մա նա կաշր ջա նում: Դ րանք, ցա վոք, 
չկան, վե րա ցել են...

– Կար ծեք, ինքնա գործ թա տե րա կան 
խմբերն էլ մնա ցել են անց յա լում, այդ պե՞ս է:

– Չէ, այդ պես չէ, հի մա դրանց ինք նա-
գործ ա սել մի քիչ ճիշտ չէ, ո րով հետև կան 
հա մայնք ներ, ո րոնք ու նեն թա տե րա կան 
խմբեր: Տե ղեր կան, որ տեղ նոր մալ, հե տաքր-
քիր աշ խա տում են, մի այլ տեղ կա տար յալ 
ինք նա գոր ծու նեութ յուն է, և ա վե լի լավ է, որ 
չլի նեին այդ տե սա կով: Դա էլ հա րա բե րա կան 
է՝ ով որ տեղ ինչ կու զի, կա րող է ստեղ ծել:

– Հատ կա պես մի ջին և ա վագ սերն դի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա ճույ քով են հի շում 
հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար թատ րոն-
նե րի, նշա նա վոր ար տիստ նե րի հյու րա խա-
ղե րը...

Մի՞ թե այլևս անց յալ ժա մա նա կով պի տի 
խո սենք այդ մա սին:

– Դարձ յալ պի տի վկա յա կո չեմ տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի ցան կութ յու նը: Հա յաս-
տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յու-
նը, ի թիվս Հան րա պե տութ յան այլ մար զե-

րի, մի քա նի տա րի ա ռաջ կազ մա կեր պեց 
«Թա տե րա կան Ս յու նիք» փա ռա տո նը: Հան-
րա պե տութ յան տա սից ա վե լի ա ռա ջա տար 
թատ րոն ներ հյու րըն կալ վե ցին Սյու նիքում: 
Խորհր դա յին շրջա նում թատ րոն նե րը հա-
տուկ ֆի նան սա վո րում էին ստա նում պե-
տութ յու նից, որ պես զի մեկ նեն մար զեր, 
շրջան ներ՝ բե մադ րութ յուն նե րով, հյու րա-
խա ղե րով հան դես գան, այ սինքն՝ դա պե-
տութ յան մշա կու թա յին քա ղա քա կա նութ յան 
բաղ կա ցու ցիչն էր: Այժմ հյու րա խա ղա յին 
ծախ սե րը հա նե լու հա մար թա տե րա խում բը 
հույ սը պի տի դնի վա ճառ ված տոմ սե րի վրա, 
իսկ դա այ սօր ռեալ չէ:

Գի տեմ՝ և՛ մար զե րը, և՛ քա ղա քա յին 
հա մայնք նե րը բյու ջեում գու մար ներ են նա-
խա տե սում մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
հա մար: Կար ծում եմ՝ ճիշտ կլի նի, որ այդ 
բյու ջեից մաս հա նում ներ ա նեն նման մի ջո-
ցա ռում նե րի հա մար:

– Թատ րոն-հա սա րա կութ յուն կա պը 
հատ կա պես մար զե րում լուրջ փոր ձութ յուն-
նե րի է են թարկ վում: Մի՞ թե թատ րո նը կորց-
րել է եր բեմ նի հմայ քը, նշա նա կութ յունն ու 
ա ռա քե լութ յու նը, և մի՞ թե հնա րա վոր չէ 
շատ թե քիչ վե րա կանգ նել, ակ տի-
վաց նել թատ րոն-հա սա րա կութ յուն 
կա պը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հարցազրույց 
Հակոբ 
Ղազանչյանի հետ

Ծն վել է 1959 թ., բե մադ րիչ, ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ:
Հայ բե մադ րիչ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա կան ար տիստ Եր վանդ Ղա զանչ յա նի 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա կան ար տիս տու հի Գալ յա Նո վեն ցի որ դին է:
1982 թվա կա նին ա վար տել է Մոսկ վա յի Լու նա չարս կու ան վան Թա տե րար վես տի պե տա կան 
ինս տի տու տի ռե ժի սու րա յի ֆա կուլ տե տը։ 1984-1988 թվա կան նե րին գլխա վո րել է Կա պա նի 
Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան թատ րո նը, 1989-1996 թվա կան նե րին` Գ յում րիի 
Վար դան Ա ճեմ յա նի ան վան պե տա կան թատ րո նը, 1997-2017 թվա կան նե րին՝ Եր ևա նի Պա-
տա նի հան դի սա տե սի պե տա կան թատ րո նը։ 2017 թվա կա նից Եր ևա նի Հ. Պա րոն յա նի ան վան 
թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սորն է: Մաս նակ ցել է բազ մա թիվ մի ջազ գա յին թա տե րա կան փա-
ռա տո նե րի։ 1994 թվա կա նին նկա րա հա նել է «Վերջ նա գիծ» լիա մետ րաժ խա ղար կա յին ֆիլ մը։ 
2007 թվա կա նից Հա յաս տա նի Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան նա խա գահն է, Եր ևան յան 
Մի ջազ գա յին թա տե րա կան «ԱՐՄՄՈՆՈ» և Շեքս պիր յան փա ռա տո նե րի հիմ նա դի րը։ 2004 
թվա կա նին հիմ նադ րել և գլ խա վո րում է Թատ րո նի մի ջազ գա յին ինս տի տու տի (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) 
Հա յաս տան յան ազ գա յին կենտ րո նը։
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քի աշ խու ժաց մա նը:
– Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-

նե րը, բնա կա նա բար, մեր են թա կա յութ-
յամբ չեն գոր ծում, բայց նրանք ակ տի վո րեն 
օգտ վում են պե տա կան դրա մաշ նոր հա յին 
ծրագ րե րից: Ա վե լին՝ ա ռա ջին հեր թին հենց 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հա մար են նա խա տես ված դրա մաշ նոր հա-
յին ծրագ րե րը: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րին կամ սահ մա նա փակ պա-
տաս խա նատ վութ յամբ ըն կե րութ յուն նե րին 
պե տա կա նո րեն ա ջակ ցե լու այլ մե խա նիզմ, 
քան դրա մաշ նորհ ներն են՝ չկա: Եվ ե թե նա-
յեք մեր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րը՝ կտես-
նեք, որ իս կա պես շատ են հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ա վե լին՝ զգա լի 
հատ կա ցում նե րը հենց տրվում են հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին և ոչ 
պե տա կան կա ռույց նե րին: Մեր կա ռա վա-
րութ յան ծրագ րի մեջ ինք նազ բաղ ար վես տա-
գետ նե րի ա ջակց ման կետ կա: Մենք ան գամ 
«Հա յաս տա նի պե տա կան ֆիլ հար մո նիա» 
ՊՈԱԿ-ի կա նո նադ րութ յան մեջ այն պի սի փո-
փո խութ յուն ներ ենք մտցրել, որ նրան տրվել 
է ման դատ՝ պե տա կան ռե սուր սով ա ջակ ցե-
լու պե տա կան կա ռույց նե րից դուրս գոր ծող 
ար վես տա գետ նե րին: Եվ տասն յակ հա մերգ-
ներ են կազ մա կերպ վել, հե ղի նա կա յին հա-
մերգ ներ, ու կա ռույ ցը ոչ միայն հո նո րար ներ 
է տա լիս ինք նազ բաղ ար վես տա գետ նե րին, 
այլև ներդ րում ներ է ա նում գո վազ դա տե ղե-
կատ վա կան ար շավ ներ, խա ղեր կազ մա կեր-
պե լու ուղ ղութ յամբ: Ու տոմ սե րի վա ճառ քից 
նաև գե նե րաց նում է իր ար տաբ յու ջեն:

– Անդ րա դառ նանք նաև ժող կո չում նե-
րին, արդ յո՞ք դրանց անհ րա ժեշ տութ յու նը 
կա: Ի՞նչ գոր ծըն թաց ներ կան այդ հար ցի 
շուրջ:

– Կան ի րո ղութ յուն ներ, ո րոնք այն քան 
են վար կա բեկ ված և նե խած, որ բա րե փո-
խել՝ ուղ ղա կի հնա րա վոր չէ: Հա մոզ ված եմ՝ 
կո չում նե րը վար կա բեկ վել են որ քան հնա-
րա վոր է: Այ սինքն՝ մինչև հա տակ վար կա-
բեկ ված եր ևույթ է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում կո չում կոչ վա ծը: Ես սա ինձ նից 
չեմ հո րի նում: Կա րող եք բա ցել նա խորդ 
տա րի նե րի մա մու լը և կ տես նեք, թե յու րա-
քանչ յուր կո չում ստա ցո ղից հե տո մա մու լում 
ինչ ար ձա գանք ներ են ե ղել ու հան րա յին ինչ 
քննար կում ներ են ծա վալ վել: Կո չու մը սո վե-
տա կան վե րապ րուկ է: Կո չու մը չի կա րող 
մտնել 21-րդ դար: Ինձ ա սում են՝ բայց Ֆ րան-
սիա յում կա «Պատ վո լե գեո նի» շքան շան: 
Ա յո, կա մեկ շքան շան, մեկ՝ այս պես կոչ ված 
պատ վա վոր կո չում ու այդ մեկ պատ վա վոր 
կո չու մը տրվում է բա ցա ռիկ նե րին, ինչ պի սին 
է Ազ նա վու րը, ո րով հետև կո չու մը դա քո ար-
ժե քի հռչա կումն է: Դու ա սում ես՝ այս կամ 
այն մարդն իմ չա փա նիշն է, աշ խար հի հետ 
շփման իմ ո րակն է, և այն կո չում նե րի ա ռա-
տութ յու նը, որ ու նենք՝ չենք կա րող լուրջ խո-
սել այդ արժ ևոր ման մա սին:

Վաս տա կա վոր ար տիստ, ժո ղովր դա-
կան ար տիստ, ժո ղովր դա կան նկա րիչ, վաս-
տա կա վոր նկա րիչ: Սա ի՞նչ բան է: Եվ երբ 
հարց րե ցին լրագ րող նե րը (հարց էին տա լիս), 
ա սա ցի՝ մի ժո ղովր դա կան նկա րիչ նշեք. ոչ 
մե կը չկա րո ղա ցավ ա սել, թե ով է իր ժո ղովր-
դա կան նկա րի չը: Կամ ո՞վ կա րող է սահ-
մա նել այն չա փա նիշ նե րը, ո րով կա րող ենք 
ո րո շել՝ այս մար դը ժո ղովր դա կա՞ն է, թե՞ ոչ: 
Ե թե մենք պո պուլ յա րութ յու նը հան րա ճա նա-
չե լիութ յունն ենք հա մա րում, ես դրա հետ ու-
նեմ վե ճեր:

Մաս սա յա կան գնա հա տա կա նը չի կա-
րող լի նել գե ղար վես տա կան ու մաս նա գի-
տա կան գնա հա տա կան: Այ սինքն՝ գնա-
հատ ման ո՞ր չա փա նիշն ենք վերց նում, ե թե 

մաս նա գի տա կանն ու գե ղար վես տա կա նը 
միշտ չէ, որ ժո ղովր դա կան են: Ե թե ժո ղովր-
դա կան են, միշտ չէ, որ դա ո րակ յալն է ու 
բարձ րար ժե քը: Ու րեմն ի՞նչ պետք է ա նել: 
Պետք է հրա ժար վել այդ հնա մաշ հա գուս տից 
և գ նալ սեղ մե լու, նե ղաց նե լու ճա նա պար-
հով: Մենք, ի վեր ջո, փոր ձում ենք պահ պա-
նել մշա կույ թի և ար վես տի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ նե րի կո չում նե րը: Դ րա մեջ կմտնեն և՛ 
նկա րիչ նե րը, և՛ թատ րո նի, կի նո յի գոր ծիչ նե-
րը, և այլն... Մ յուս կող մից՝ ինձ ե թե հարց նեք՝ 
պետք է հրա ժար վել նաև այդ կո չում նե րից: 
Մենք ու նենք շքան շան ներ, ու նենք հայ րե-
նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի գնա-
հատ ման աս տի ճա նա կարգ: Եվ ու րեմն՝ ինչ-
քան քիչ, այն քան ո րակ յալ: Սա նշա նա կում է՝ 
մենք չենք կա րող յու րա քանչ յու րին տալ այդ 
շքան շա նը: Մենք մեր պա տաս խա նատ վութ-
յան չափն ենք մե ծաց նում նաև: Իսկ կո չու-
մը, գի տեք, քա ղա քա կան լուրջ ռե սուրս է: 
Քա ղա քա կան ա ռու մով՝ ա յո, իշ խող ղե կա-
վա րութ յանն այ սօր կա րող է ձեռն տու լի նել 
կո չում նե րը պա հե լը, ո րով հետև դրանք միշտ 
ե ղել են մա նի պուլ յա ցիա յի լուրջ գոր ծիք: Իսկ 
մենք հրա ժար վում ենք, չենք ու զում, մենք 
գնում ենք պրո ֆե սիո նալ գնա հա տա կա նի 
ու ո րա կի հետ ևից: Չի կա րող սրան տրվի 
որ ևէ ող ջա միտ հա կա փաս տարկ, ինչ պես 
և չի տրվել: Իմ բե րած փաս տարկ նե րին, որ 
տար բեր հար թակ նե րում ար տա հայ տել եմ, 
որ ևէ ող ջա միտ հա կա փաս տարկ չի ե ղել ու 
չէր կա րող լի նել, ո րով հետև սա իմ գա ղա-
փա րը չէ, սա կյան քի պա հանջն է: Ես խո սում 
եմ կյան քի հրա մա յա կա նի, կյան քի ա ռա ջըն-
թա ցի տրա մա բա նութ յան տե սա կե տից: Սա 
սոսկ իմ մտքի դրսևո րու մը չէ: 

– Եվ վեր ջում, ի հար կե, կու զե նա յինք Ձեր 
կար ծիքն ի մա նալ «Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու-
թա յին» պար բե րա կա նի խմբագ րա կազ մի 
հեր թա կան՝ Սյու նիքի թա տե րա կան կյան քին 
ա ռան ձին հա մար նվի րե լու նա խա ձեռ նութ-
յան մա սին:

– Ես ման րա մաս նե րին տեղ յակ չեմ, անդ-
րա դար ձը լի նում է ամ սա կան կտրված քով, 
տա րե կան կտրված քով և այլն: Դ րա հա-
մար չեմ կա րող կար ծիք հայտ նել: Ան հանգս-
տութ յուն ու նեմ այն ա ռու մով, որ չեմ կա րող 
ա սել՝ արդ յո՞ք Սյու նիքի թա տե րա կան կյան-
քը մեր պատ կե րաց րած բա վա րար մա կար-
դա կի վրա է: Այ սինքն՝ ման րա մաս ներ կան, 
որ պետք է հաս կա նամ, ո րից հե տո կար ծիք 
հայտ նեմ:

Բայց իմ վե րա բեր մունքն այդ մշա կու-
թա յին հան դե սի հան դեպ շատ դրա կան է, 
ո րով հետև տես նում եմ բծախնդ րութ յուն, 
տես նում եմ պրո ֆե սիո նալ մո տե ցում, տես-
նում եմ լավ և ու շագ րավ բո վան դա կութ յուն, 
տես նում եմ ձգտում՝ Սյու նիքի բնա կիչ նե րին 
ի րենց իսկ հո ղուջ րի՝ այս պես ա սած ար ժեք-
ներն ու ա ռա վե լութ յուն նե րը ներ կա յաց նե լու 
և ինք նա գի տակ ցութ յուն ձևա վո րե լու հար-
ցում: 

Դ րա հա մար էլ պե տա կան ա ջակ ցութ յուն 
է ե ղել այս տա րի նե րին: Եվ նույն հանձ նա ժո-
ղո վում ե ղել է բա վա կան դրա կան գնա հա-
տա կան կա տար ված աշ խա տանք նե րի վե-
րա բեր յալ, ու նա խա տե սում ենք սեպ տեմ բեր 
կամ հոկ տեմ բեր ա միս նե րին պար բե րա կա-
նի շնոր հան դես կազ մա կեր պել Սյու նիքում. 
հույս ու նեմ, որ ներ կա կլի նեմ շնոր հան դե սին 
և պար բե րա կա նի մա սին կար ծիքս ար տա-
հայ տե լու հնա րա վո րութ յուն կու նե նամ:

– Շ նոր հա կա լութ յուն հար ցազ րույ ցի 
հա մար, Ձեզ՝ հա ջո ղութ յուն ներ հան րա պե-
տութ յան մշա կու թա յին քա ղա քա կա նութ-
յունն ա ռաջ նոր դե լու չա փա զանց պա տաս-
խա նա տու գոր ծում:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

– Փոր ձութ յուն նե րը կապ վում են, 
ցա վոք սրտի, քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կի հետ: Քա ղա քա կա նութ յու նը 

հի մա սո ղոս կում է ա մեն տեղ՝ ըն տա նիք-
ներ, դպրոց ներ, բու հեր նաև՝ թատ րոն ներ, 
ո րոնք չեն կա րո ղա նում զերծ մնալ այդ ա մե-
նից: Ճիշտ կլի նի, որ մշա կու թա յին դաշտն 
ա պա քա ղա քա կա նաց վի և եր բեք, ոչ մի 
պա րա գա յում, ոչ մի տեղ (մար զում, քա ղա-
քում) իշ խա նա փո խութ յու նից հե տո կադ րա-
յին ջարդ չսկսվի: Ե թե այդ կադ րե րը պի տա-
նի են, ու րեմն պի տի հա մա տեղ աշ խա տել, 
օ ժան դա կել, ըն դա ռա ջել:

– Իսկ հնար վո՞ր է ակ տի վաց նել թատ-
րոն- հա սա րա կութ յուն կա պը:

– Թատ րո նը հենց նրա հա մար է, որ ակ-
տիվ լի նի, ա պա հո վի այդ կա պը: Որ տեղ այդ 
կա պը կա՝ այն տեղ կա լավ թատ րոն: Որ տեղ 
այդ կա պը բա ցա կա յում է՝ ու րեմն պի տի հա-
կա ռա կը մտա ծել:

– Հա մա ցան ցի ան նա խա դեպ ակ տի-
վա ցում, տե սալ սո ղա կան մե դիա յի բում... 
Ի՞նչ եք կար ծում, թատ րո նը կդի մա նա՞ այդ 
մրցակ ցութ յա նը:

– Միան շա նակ կդի մա նա: Թատ րո նին 
շատ ո լորտ ներ ժա մա նա կին փոր ձե ցին նե-
ղել, նույ նիսկ երբ սո ցիա լա կան ցան ցը չկար: 
Ե՛վ հե ռուս տա տե սութ յու նը, և՛ կի նոն փոր-
ձե ցին թատ րո նին դուրս մղել: Կար ծում եմ՝ 
թատ րո նին ոչ ոք չի կա րող նե ղել, և ընդ հան-
րա պես թատ րոնն իր դա րե րի պատ մութ յան 
մեջ սո վոր է, որ ի րեն ա նընդ հատ նե ղեն:

– Պա րոն Ղա զանչ յան, թա տե րա կան 
քննա դա տութ յու նը, թա տե րա գի տութ յունն 
ի՞նչ մա կար դակ ու նեն մեր օ րե րում. ու նե՞նք 
լուրջ քննա դատ ներ:

– Ա վե լի շատ լրագ րո ղա կան դաշտն է 
գրում թատ րոն նե րի մա սին, իսկ թա տե րա-
գի տա կան դաշ տում դեմ քե րն այ սօր սա կավ 
են, նրանց նույ նիսկ մի ձեռ քի վրա կա րե լի է 
հաշ վել: Է լի կրկնեմ վե րը նշածս միտ քը՝ ցա-
վոք սրտի, ա մեն ինչ քա ղա քա կա նաց վում 
է, այդ թվում և թա տե րա գի տութ յու նը: Այդ 

ա մե նով հան դերձ ու նենք լուրջ թա տե րա-
գետ ներ, բայց նրանք էլ լուրջ դաշտ չու նեն: 
Մա մու լը, սո ցիա լա կան կայ քե րը մեծ դժվա-
րութ յամբ են տեղ հատ կաց նում լուրջ թա տե-
րա խո սութ յուն նե րին: Պետք է քա ղա քա կան 
ինչ-որ են թա տեքստ լի նի, որ պես զի տպագր-
վի, այն էլ՝ ո րո շա կի կրճա տում նե րով: Ան ցել 
են այն ժա մա նակ նե րը, երբ գլխա վոր մա մու-
լը տեղ էր հատ կաց նում Լ ևոն Հախ վերդ յա-
նին, Ռու բեն Զար յա նին, Վա դիմ Մե լիք սեթ-
յա նին, Հեն րիկ Հով հան նիս յա նին, Վար սիկ 
Գ րի գոր յա նին, Գ ևորգ Ա բաջ յա նին, ո րոնց 
ծա վա լուն հոդ ված ներն ա ռանց խմբագր-
ման, ա ռանց լուրջ մի ջամ տութ յան տպագր-
վում էին այդ թեր թե րում: Հի մա ընդգծ ված 
կեց վածք պի տի ու նե նաս, թե որ դաշ տում ես 
դու գտնվում, և այդ մա մուլն ում շա հերն է 
պաշտ պա նում:

– Խա ղա ցան կա յին քա ղա քա կա նութ յան 
մա սին կու զե նա յինք հարց նել... Առhա սա-
րակ կա՞ նման միաս նա կան քա ղա քա կա-
նութ յուն պե տա կան մա կար դա կով, թե՞ ոչ:

Արդ յո՞ք թատ րո նը մեր ժա մա նակ նե րում 
կա րո ղա նում է ներ կա յաց նել այն, ինչ հե-
տաքրք րում է հան դի սա տե սին, ին չին սպա-
սում է լսա րա նը:

– Ոչ, հի մա թատ րոն ներն ա զատ են, Ձեր 
ա սա ծը պար տադր ված էր Խորհր դա յին 

Միութ յան օ րոք: Այն ժա մա նակ պար տա դիր 
խա ղա ցան կում պի տի ու նե նա նա յիր հայ 
դա սա կան և ժա մա նա կա կից դրա մա տուր-
գի ստեղ ծա գոր ծութ յուն, նույն հա մա մաս-
նութ յամբ՝ ռուս և ար տա սահ ման ցի դրա-
մա տուրգ նե րի պիես ներ: Այ սինքն՝ պի տի 
հա վա սա րակշռ ված լի ներ խա ղա ցան կը: Հի-
մա նման խնդիր չկա: Թատ րոն ներն են ո րո-
շում ի րենց քա ղա քա կա նութ յու նը:

– Արդ յո՞ք թատ րո նը մեր ժա մա նակ նե-
րում կա րո ղա նում է ներ կա յաց նել այն, ինչ 
հե տաքրք րում է հան դի սա տե սին, ին չին 
սպա սում է լսա րա նը:

– Նա յած թատ րոն, նա յած հան դի սա տես: 
Թատ րո նի խնդիրն այն է, որ հա սա րա կութ-
յան բոր բոք ված գո տի նե րը տես նի և ըստ 
այդմ կա ռու ցի իր աշ խա տան քը: Կան ներ-
կա յա ցում ներ, որ հնա րա վոր է Կա պա նում 
շատ լավ ըն դուն վեն, բայց մյուս մար զե րում 
չըն կալ վեն, նույ նը՝ հա կա ռա կը, այն պես որ՝ 
դա տվյալ տա րա ծաշր ջա նի հան դի սա տե սի 
հետ կապ ված կոնկ րետ խնդիր է:

– Դուք 1984-89 թվա կան նե րին գլխա վո-
րել եք Կա պա նի Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեի 
ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ-
րո նը: Ու շագ րավ ի՞նչ հու շեր ու նեք այդ օ րե-
րից, և, ե թե կա րե լի է, փոր ձեք զու գա հեռ 
անց կաց նել այն ժա մա նակ վա ու մե րօր յա 
թատ րո նի միջև:

– Դա հա մե մա տե լու բան չէ, քան զի մենք 
ապ րել ենք ու րիշ երկ րում, այլ օ րենք նե րով, 
ու րիշ պա հանջ նե րով: Եր բեք չէի ցան կա-
նա հա մե մա տութ յուն ա նել: Յու րա քանչ յուր 
ժա մա նա կաշր ջան ու նի իր թատ րո նը: Ինչ 
վե րա բե րում է ինձ՝ ա պա իմ ա մե նա վառ, 
ա մե նա ջերմ հի շո ղութ յուն նե րը կապ ված են 
Կա պա նի հետ, ո րի հետ կա պը ոչ մի դեպ-
քում չկտրե ցի, և ա մեն մի այ ցե լութ յուն Կա-
պան ինձ հա մար տոն է, հա ճույք է, և ա ռի թը 
բաց չեմ թող նում, որ պես զի կտրեմ հե ռա վո-
րութ յու նը և լի նեմ այս տեղ:

– Հատ կա պես կա պան ցի նե րի հի շո ղութ-
յան մեջ մնա ցել է Ձեր բե մադ րած Ե ղի շե Չա-
րեն ցի «Կապ կազ թա մա շան» 1980-ա կան-
նե րի կե սին: Մի քա նի խոսք այդ մա սին:

– Այդ պիեսն իմ ձեռ քի տակ կար. նա յե-
լով թատ րո նի դե րա սա նա կան կազ մին, զգա-
ցի, որ դե րա բաշ խու մը կստաց վի: Ցա վոք, 
այդ դե րա սան նե րից ո մանք այ սօր մեզ հետ 
չեն՝ Վազ գեն Սարգս յա նը, Կա մո Ար զու ման-
յա նը, Հ րաչ յա Գաբ րիել յա նը, Ս տե փան Ղա-
զանչ յա նը: Վերջերս էլ վախճանվեց Բորիկ 
Հովակիմյանը: Այդ ներ կա յա ցու մը մի շնչով 
ստեղծ վեց, քան զի այն քան ճիշտ էին դե րե րը 
բաշխ ված, որ հա ջո ղութ յու նը եր կար սպա-
սել չտվեց:

– Մեր զրույ ցում բազ մա թիվ հար ցեր ար-
ծար ծե ցինք. այդ խնդիր նե րի լուծ ման գոր-
ծում և ընդ հան րա պես հան րա պե տութ յան 
թա տե րա կան կյան քի աշ խու ժաց ման ա ռու-
մով ի՞նչ դե րա կա տա րութ յուն ու նի Հա յաս-
տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յու նը, 
ո րը գլխա վո րում եք Դուք 2007-ից:

– Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յու նը 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն է, և 
մեր ցան կութ յուն նե րը շատ հա ճախ հնա-
րա վո րութ յուն նե րի հետ չեն հա մընկ նում, 
բայց մենք փոր ձում ենք տես նել լա վը, անց-
կաց նում ենք «Ար տա վազդ» մրցա նա կա բաշ-
խութ յու նը, փոր ձում ենք մի ջամ տություններ 
անել կադ րա յին քա ղա քա կա նութ յան ո լոր-
տում, մա նա վանդ այն հար ցե րում, երբ մեզ 
այդ մա սին խնդրում են: Զ բաղ վում ենք 
նաև մեր ո լոր տին առնչ վող բազ մա թիվ այլ 
խնդիր նե րով: Անց կաց նում ենք տար բեր թա-
տե րա կան մի ջո ցա ռում ներ, փա ռա տո ներ: 
Ինչ որ հնա րա վոր է՝ ա նում ենք, այ սօր վա 
դրութ յամբ մենք լոբ բիստ ներ ենք թա տե րա-
կան դաշ տում, և ա մեն ինչ պի տի ա նենք, որ 
հայ թատ րո նում ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը 
շա րու նակ վի:

– Բո լոր բնա գա վառ նե րում խիստ է 
դրված սերն դա փո խութ յան խնդի րը. արդ-
յո՞ք թատ րո նի և կի նո յի ինս տի տու տը հա ջո-
ղում է կադ րեր պատ րաս տել մե րօր յա թատ-
րո նի հա մար:

– Միան շա նակ, այ սօր թատ րոն նե րի 
ե րի տա սարդ կադ րերն այդ բու հի շրջա նա-
վարտ ներն են: Ինս տի տու տը կա տա րում է 
իր դե րը և թատ րոն նե րին մա տա կա րա րում 
հե տաքր քիր, տա ղան դա վոր դե րա սան ներ, 
ռե ժի սոր ներ: 

– Շ նոր հա կա լութ յուն հար ցազ րույ ցի հա-
մար:

– Ես էլ շնոր հա կալ եմ ըն ձեռ ված հնա րա-
վո րութ յան հա մար: 

– Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յու նը հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն է, և մեր 
ցան կութ յուն նե րը շատ հա ճախ 
հնա րա վո րութ յուն նե րի հետ չեն 
հա մընկ նում, բայց մենք փոր-
ձում ենք տես նել լա վը, անց կաց-
նում ենք «Ար տա վազդ» մրցա-
նա կա բաշ խութ յու նը, փոր ձում 
ենք մի ջամ տություններ անել 
կադ րա յին քա ղա քա կա նութ-
յան ո լոր տում, մա նա վանդ այն 
հար ցե րում, երբ մեզ այդ մա սին 
խնդրում են: 

Հարցազրույց ՀՀ 
կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 
նախարարի տեղակալ 
Արայիկ Խզմալյանի հետ
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Սյու նիքի թա տե րա կան 
կյան քի ան ցած ճա նա-
պարհն ու ներ կան ա վե լի 
հաս կա նա լի կլի նեն, ե թե, 
նախ ևա ռաջ, ծա նո թա-
նանք (գո նե ընդ հա նուր 
գծե րով) թա տե րա գի-
տութ յանն առնչ վող մի 
քա նի հար ցի:
Այդ նպա տա կով էլ զրույ-
ցի ենք հրա վի րել Եր ևա-
նի թատ րո նի և կի նո յի 
պե տա կան ինս տի տու տի 
ար վես տի պատ մութ յան 
և տե սութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, ար վես տա գի-
տութ յան դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր Գ րի գոր Օր դո յա-
նին:

–Պա րոն Օր դո յան, «Ս յուն յաց եր-
կիր. մշա կու թա յին» հան դե-
սի այս հա մա րի ա ռանց քում, 

ի հար կե, Սյու նիքի թատ րո նի անց յալն ու 
ներ կան են: Բայց այդ ա մե նի վե րա բեր յալ 
մա տուց վող նյու թե րը պատ շաճ ըմբռ նե-
լու հա մար կու զե նա յինք (Ձեր օգ նութ յամբ) 
ընդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ մել հայ բե-
մար վես տի տե սութ յան ու պատ մութ յանն 
առնչ վող մի քա նի հար ցի մա սին:

Ցան կա լի է, օ րի նակ, զրույ ցը սկսել 
ա ռա ջին հա յաց քից սո վո րա կան, բայց կար-
ևոր հար ցի պար զա բա նու մից՝ ի՞նչ ա սել է 
թատ րոն. գե ղար վես տա կան այդ ի րո ղութ-
յան վե րա բեր յալ մեկ նա բա նութ յուն նե րը եր-
բեմն հա կա սա կան են:

– Թատ րոն ա սե լով՝ հաս կա նում ենք ոչ 
միայն հա մա պա տաս խան կա ռույց, որն ու նի 
բե մա հար թակ և հան դի սաս րահ, այլև այն-
պի սի ար վեստ, որն ի ցույց հան դի սա տե սի՝ 
ար տա հայտ վում է խա ղի ձևով՝ իբրև մարդ-
կա յին հո գե վի ճակ և վար քա գիծ: Բա ռա րա-
նա յին և ս տու գա բա նա կան մեկ նութ յուն ներն 
էլ ի րենց հեր թին գա լիս են հա վաս տե լու, որ 
թեատր, թէատ րոն բա ռերն ի սկզբա նե գոր-
ծած վել են բա ցա ռա պես այս եր կու ի մաս տով. 
տե սիլ և տե սա րան, հան դէս խա ղուց հրա-
պա րա կաւ, խաղ հան դի սա կան, «թա տե րա-
խաղ կամ թա տե րաս րահ», «ներ կա յա ցուած 
խաղ, հան դի սա տես նե րի բազ մու թիւն»: Ա սել 
է թե՝ մինչև հի մա բա ռը չի կորց րել իր նախ-
նա կան նշա նա կութ յու նը: Պա տա հա կան չէ, 
որ Պի տեր Բ րուքն էլ ա սում է. «Ես կա րող եմ 
ընտ րել յու րա քանչ յուր տա րա ծութ յուն և ան-
վա նել այն դա տարկ բեմ: Ա զատ տա րա ծութ-
յան մեջ քայ լող մարդն ու նրան նա յող ինչ-որ 
մե կը միան գա մայն բա վա րար պայ ման են, 
որ պես զի թատ րոն ծնվի»: Իսկ ի՞նչ գե ղար-
վես տա կան հա մա կարգ է են թադ րում այդ 
երկբ ևեռ միաս նութ յու նը: Փոր ձենք պար զել:

Նախ տես նենք, թե ինչ պե՞ս է կա ռուց-
վում թա տե րա խաղն ընդ հան րա պես: Ժա-
մա նա կա կից թատ րո նի ա ռա ջին ա ռանձ-
նա հատ կութ յու նը, թերևս, հա մա րենք այն, 
որ այս տեղ յու րա քանչ յուր ներ կա յա ցում 
ոչ միայն դե րա սան նե րի, ռե ժի սո րի և թա-
տե րագ րի ստեղ ծա գոր ծութ յան ար գա սիք 
է, այլև ար վես տի մյուս բնա գա վառ նե րում 
(ե րաժշ տութ յուն, կեր պար վեստ, պա րար-
վեստ) ստեղ ծա գոր ծող նե րի, ինչ պես նաև 
բե մադ րա կան ո լոր տի այլ մաս նա գետ նե րի 
(գրիմ, զգեստ, ռեկ վի զիտ, լու սա վո րութ յուն 
և այլն) հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յունք: 
Դեռ ա վե լին, հազ վա դեպ չէ, երբ թատ րո նում 
կի րառ վում են նաև զուտ տեխ նի կա կան մի-
ջոց ներ՝ բե մա կան մի ջա վայ րը ճար տա րա գի-
տո րեն օգ տա գոր ծե լու զա նա զան հնա րանք-

Հարցազրույց Երևանի թատրոնի և կինոյի 
պետական ինստիտուտի ամբիոնի վարիչ, 
արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
Գրիգոր Օրդոյանի հետ

 ≡
Ա
ՅՑ
ԵՔ

Ա
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Գ րի գոր Վ րույ րի Օր դո յան. ծնվել է 
1952թ. Եր ևա նում:
1974-ին ա վար տել է Եր ևա նի գե-
ղար վես տա թա տե րա կան ինս-
տի տու տի թա տե րա կան ֆա կուլ-
տե տի դե րա սա նա կան բա ժի նը: 
Աշ խա տել է Հա յաս տա նի հե ռուս-
տա տե սութ յան և ռա դիո յի պե-
տա կան կո մի տեում՝ խմբա գիր, 
ռե ժի սո րի ա սիս տենտ:
1977-79թթ. Եր ևա նի պա տա նի 
հան դի սա տե սի թատ րո նում դե րա-
սան էր:
1979-ից աշ խա տել է ՀՀ ԳԱԱ ար-
վես տի ինս տի տու տում:
1985թ. Ար վես տի ինս տի տու տում 
պաշտ պա նել է թեկ նա ծուա կան 
թեզ՝ «Թատ րո նը Կի լիկ յան Հա յաս-
տա նում», ո րի հի ման վրա նրան 
շնորհ վել է ար վես տա գի տութ յան 
թեկ նա ծուի գի տա կան աս տի ճան:
1980 թվա կա նից զու գա հե ռա բար 
դա սա վան դել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի հա սա րա-
կա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի 
ֆա կուլ տե տում «Թատ րո նի պատ-
մութ յուն», 1986-ից՝ Եր ևա նի գե-
ղար վես տա-թա տե րա կան ինս տի-
տու տում՝ «Դ րա մա յի տե սութ յուն» 
և «Հայ թատ րո նի պատ մութ յուն» 
ա ռար կա նե րը:
1991-ին լույս է տե սել «Թատ րո նը 
Կի լիկ յան Հա յաս տա նում (XII-
XIIIդդ.)» մե նագ րութ յու նը:
1991-96թթ. Եր ևա նի գե ղար վես-
տա թա տե րա կան ինս տի տու տի 
(1995-ից՝ Եր ևա նի թա տե րա կան 
ար վես տի պե տա կան ինս տի տուտ) 
թա տե րա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կանն էր:
1994-ից՝ թատ րո նի պատ մութ յան 
և տե սութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, 
2004-ից՝ Եր ևա նի ԹԿՊԻ պրո ֆե-
սոր, 2008-ից՝ ինս տի տու տի Ար վես-
տի պատ մութ յան և տե սութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ:
2009թ. պաշտ պա նել է դոկ տո րա-
կան թեզ «Հայ կրկե սա յին ար վես-
տի ձևա բա նա կան քննութ յուն, 
կրկե սի տե սութ յան հար ցեր» 
թե մա յով:

պա րուց»: Այս տե ղից էլ հետ ևում է, որ հայ-
կա կան մի ջա վայ րում թա տե րա կան այս 
եր ևույթն ար դեն իսկ վե րա ճել էր իր նախ-
նա կան սաղմ նա յին վի ճա կից՝ կրո նա պաշ-
տա կան ա րա րո ղա կար գից, ճիշտ այն պես, 
ինչ պես այն դիտ վում է Հին Հու նա կան աշ-
խար հում, բայց և դեռևս չէր հա սել գրա կան 
մշակ ման աս տի ճա նի:

Ձ ևա վոր վե լով ուշ հել լե նիս տա կան թա-
տե րա կան ա վան դույթ նե րի և ա ռա ջա վո րա-
սիա կան խա ղա յին-վի պեր գա յին բա նահ յու-
սութ յան կի զա կե տում, վաղ միջ նա դար յան 
հայ ի րա կա նութ յան մեջ ա վե լի կեն սու նակ 
գտնվեց բա նահ յու սա կան գի ծը, ուս տի ան-
տիկ ա վան դույթ ներն այս տեղ ա ռանձ նա-
պես էա կան հետք չթո ղե ցին: Խ զե լով կա-
պը գրա կա նութ յան հետ, թատ րոնն ըստ 
էութ յան շա րու նա կել է զար գա նալ իր նա-
խասկզբ նա կան հիմ քե րի վրա: Ա սել է թե՝ 
մինչև արևմ տաեվ րո պա կան աշ խար հում 
ձևա վոր վե լը, միջ նա դար յան թատ րոնն ու-
րույն ճա նա պարհ է ան ցել Սի րիա յում, Կա-
պա դով կիա յում, Բ յու զան դիա յում և Հա յաս-
տա նում (IV-IX դդ.):

– Կա րո՞ղ ենք, օ րի նակ, Մով սես Խո րե-
նա ցու «Պատ մութ յան» մեջ հի շա տակ ված 
ո րոշ դրվագ ներ հա մա րել թատ րո նի նա-
խա տի պեր: Ա սենք, օ րի նակ, Ար տա շե սի և 
Սա թե նի կի երկ խո սութ յու նը: Կամ՝ Ս յուն յաց 
Բա կուր Իշ խա նի տա նը տե ղի ու նե ցած տե-
սա րան նե րը Նա զե նիկի մաս նակ ցութ յամբ, 
ո րը, ի դեպ, հե տա գա յում հրա շա լի պոե մի 
հիմք դարձ րեց Դա նիել Վա րու ժա նը:

Եվ նման շատ օ րի նակ ներ...
– Ան շուշտ, այս տեղ պետք է ա սել, որ այդ 

ա ռաս պել ներն ար դեն 4-րդ դա րից սկսած՝ 
հե թա նո սա կան Հա յաս տա նում տա րած ված 
թա տե րա կան հան դի սութ յուն նե րի վեր հուշն 
էին: Մով սես Խո րե նա ցու «Հա յոց պատ մութ-
յուն» եր կում, ինչ պես նշե ցի, հի շա տակ ված 
հնա գույն հայ պա րեր գա յին դրա մա յի ան վա-
նու մը՝ «երգ ցցոց և պա րուց», ո րի հիմ քում 
«այ ծեր գութ յան» հնա գույն կրո նա-աշ խար-
հա յաց քա յին պայ մա նաձևն է: Այ սօր հան գա-
մա նո րեն լու սա բան ված է հայ կա կան միջ նա-
դա րում մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն վա յե լող 
հնա գույն մի մոս նե րի և կա տա կա բան գու-
սան նե րի պրո ֆե սիո նալ թատ րո նը, ո րի հիմ-
նա կան տի պար-դի մակ ներն էին կի սա մերկ 
կին-հե րո սու հին (վար ձակ), հրա շա գործ 
տղա մարդ-հե րո սը (գու սան, աճ պա րար, 
լա րա խա ղաց) և ծաղ րա ծու-հտպի տը (խեղ-
կա տակ): Ինչ վե րա բե րում է Նա զե նիկին, ով, 
Խո րե նա ցու ա սե լով՝ «հույժ գե ղե ցիկ էր և եր-
գեր ձե ռամբ», ա պա այն հա մե մա տա բար 
ա վե լի ուշ շրջա նի խա ղի տե սակ է, հի շեց-
նում է վաղ միջ նա դա րում լայն տա րա ծում 
գտած պան տո մի մոս նե րի ար վես տը:

– Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յու նից մեզ 
հայտ նի է, որ Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
վե րա բեր մուն քը դա րեր շա րու նակ բա ցա-
սա կան է ե ղել թատ րո նի հան դեպ. ին չո՞վ 
էր դա պայ մա նա վոր ված, և ե՞րբ ե կե ղե ցին 
հրա ժար վեց այդ դիր քո րո շու մից:

– Թատ րո նի մեր ժու մը սկիզբ է առ նում 
դեռևս ե կե ղե ցու ա ռա ջին հայ րե րի տրակ-
տատ նե րից (Տեր տու լիա նուս, Կիպ րիա նուս, 
Ոս կե բե րան, Բար սե ղա ցի, Ավ գուս տին) և 
ձգ վում մինչև ուշ միջ նա դար: Հայ ի րա կա-
նութ յան մեջ վաղ միջ նա դա րից հա սել է չա-
փա զանց ու շագ րավ մի պատ մա կան ի րո-
ղութ յան փաստ. մա տե նա գիր աղբ յուր նե րի 
վկա յութ յամբ, հիմ նե լով Սուրբ Կա րա պետ 
վան քը, Գ րի գոր Լու սա վո րիչն ար ձա նագ րել 
է. «…կին ոք մի իշ խես ցէ մտա նել ընդ դուռն 
ե կե ղե ցոյդ, զի մի կո խե լով զպա տուա կան 
նշխարսն սրբոյ Կա րա պե տի և ան հաշտ 
թշնա մու թիւն լի ցի աս տու ծոյ ընդ նո սա, 
որ մտա նեն և որ ակ նար կեն ընդ նա իսկ»: 
Որ տե ղի՞ց է այս ան հան դուր ժո ղա կան վե-
րա բեր մուն քը կա նանց հան դեպ: Արդ յո՞ք 
նկա տի չի ու նե ցել Լու սա վո րի չը հին հա յե րի 
մեջ տա րած ված այն հե թա նո սա կան ծի սա-
կա տա րութ յուն նե րը, երբ պաշ տա մուն քա յին 
կեր պար հի շեց նող կա նայք հան դես էին գա-
լիս նույն պի սի ան պար կեշտ խա ղե րով, ինչ-
պի սիք տեղ են գտել և՛ հու նա կան, և՛ ե գիպ-
տա կան միս տե րիա նե րում: 

Խորհր դան շա կան է նաև հետև յալ հան-
գա ման քը. շաղ տա լով Հով հան նես Մկրտ չի 
նշխար նե րը Հա յաս տա նով մեկ` նրանց հիմ-
նա կան մա սը Լու սա վո րի չը թա ղել է Աշ տի-
շա տում, ուր, ինչ պես հայտ նի է, հե թա նոս 
հա յե րի պաշ տա մուն քա յին օր րանն 
էր: Նո րա դարձ հա յե րին նախն-
յաց կրո նից հե ռու պա հե լու հա մար 

ներ: Այս յու րա հա տուկ խո հա նոցն ար դեն 
իսկ վկա յում է, որ իր բա ղադ րիչ նե րով թատ-
րոնն ըստ էութ յան շատ բազ մա շերտ ար-
վեստ է, և դ րա ա ռանց քա յին գե ղար վես տա-
կան հատ կա նիշ նե րը դժվար է ան մի ջա պես 
մատ նան շել: Չէ՞ որ թատ րո նի այդ սին թե տիկ 
կազմ ված քը սոսկ տա րա տե սակ ճյու ղե րի 
հա մադ րում է, այլ ոչ թե այն պի սի ան բա ժան 
միաս նութ յուն, որն ի րա վամբ կան վա նեինք 
գե ղար վես տա կան հա մա կարգ:

– Փոր ձենք թա տե րա կան ար վես տը տրո-
հել-բա ժա նել ըստ տե սակ նե րի (ե թե, ի հար-
կե, ճիշտ է «տե սակ» ար տա հայ տութ յու նը)՝ 
օ պե րա, բա լետ, կրկես, մնջա խաղ...

– Թա տե րա կան ար վես տի նախ նա դար-
յան սինկ րե տիկ հյուս վածքն ար դեն իսկ ի րե-
նից ներ կա յաց րել է յու րօ րի նակ միա ձու լութ-
յուն, բայց նույ նիսկ ման րազ նին դի տար կե լով 
պատ մա կան այդ եր ևույ թը՝ անհ նար է պար-
զել, թե ո՞րն է այդ տեղ այն հիմ նա կան բջի ջը, 
ո րի տրոհ մամբ ի չիք կդառ նար թատ րոնն 
իբրև ար վես տի տե սակ: Ինչ պես հայտ նի 
է, հնում ա մեն մի հրա պա րա կա յին հան դի-
սութ յուն նե րա ռել է խա ղար կա յին ար վեստ-
նե րի ողջ հա մա լի րը. բա նահ յու սութ յու նից 
մինչև երգ, ե րաժշ տութ յուն և պա րար վեստ` 
կազ մե լով մեկ միաս նա կան ամ բող ջութ յուն, 
բայց դա էլ վեր ջին հաշ վով տար բեր խա-
ղաձ ևե րի հա մադ րում էր: Ժա մա նա կի ըն-
թաց քում ա մեն ինչ իր տեղն ըն կավ. յու րա-
քանչ յուր ար վեստ գնաց իր ճա նա պար հով 
և գ տավ իր ու րույն ար տա հայտ չա լե զուն: 
Աս պա րեզ ե կավ դրա մա տի կա կան ար վես-
տը, իսկ կրկե սը, պարն ու երգն ա ռանձ նա-
ցան՝ իբրև ինք նու րույն ար վես տի ճյու ղեր: 
Եվ հի մա, ե թե մտո վի փոր ձենք հա մե մա տել 
հնա գույն պա րեր գա յին և ժա մա նա կա կից 
թատ րոն նե րը, վստա հա բար կա րող ենք 
ա սել, որ ի րենց կա ռուց ված քով, խա ղի կազ-
մա կերպ ման սկզբունք նե րով, բե մադ րա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, էլ չենք ա սում 
հա սա րա կա կան նշա նա կութ յամբ, մեր առջև 
միան գա մայն տար բեր եր ևույթ ներ են:

Իսկ ա հա հայ միջ նա դար յան ի րա կա-
նութ յան մեջ թա տե րա կան ար վես տը մեկ-
նա բան վում էր հա տուկ բա րո յագե ղա գի տա-
կան չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ Ափ թո նիո սի 
«Գիրք պի տո յից» և Դիո նի սոս Թ րա կա ցու 
«Քե րա կա նա կան ար վեստ» աշ խա տութ յուն-
նե րի մեկ նութ յամբ: Մաս նա վո րա պես՝ խոս-
քը վե րա բե րում է «ող բեր գութ յուն» և «կա-
տա կեր գութ յուն» եզ րե րի հայ միջ նա դար յան 
քե րա կան նե րի սահ մա նում նե րին, ո րոնք 
սկզբուն քո րեն տար բեր վում են ա րիս տո տել-
յան ըմբռ նու մից, հատ կա պես գրա կան ար-
վես տի ա լեք սանդր յան տե սութ յու նից: Պատ-
ճառն այն է, որ դա րե րի ըն թաց քում ան տիկ 
թատ րո նի ա ռար կա յա կան նկա րա գիրն այդ 
ժա մա նակ իսպառ մո ռաց վել էր, հետ ևա բար 
նախ կին հաս կա ցութ յուն նե րին հա մար ժեք 
նշա նա կութ յա նը ե կան փո խա րի նե լու հայ 
միջ նա դար յան ի րա կա նութ յան մեջ ծնված 
բա նահ յու սա կան ժան րա յին հո րին վածք նե-
րը: 

– Իսկ երբ վա նի՞ց և ինչ պե՞ս է սկսվում 
հայ թատ րո նի պատ մութ յու նը, թատ րո նի 
մա սին ա ռա ջին ակ նարկ նե րը հա յոց պատ-
մութ յան մեջ:

– Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից, ո րի դրսևո-
րում ներն է ար ձա նագ րել Մով սես Խո րե նա-
ցին՝ անդ րա դառ նա լով մեր ա վան դա կան 
ա ռաս պել նե րին, քա նի որ միջ նա դար յան 
թատ րո նը մե զա նում ա ռա ջա ցել է ա վե լի 
վաղ, ձևա վոր վել դեռևս բա նահ յու սա կան-
խա ղա յին ա վան դույթ նե րի մի ջա վայ րում: 
Իսկ թատ րո նը, թե՛ Արևմտ յան Եվ րո պա յում, 
թե՛ Ա ռա ջա վոր Ա սիա յում, հան դի սա ցել է 
միջ նա դար յան քա ղա քա յին կյան քի խորհր-
դա նիշ:

Խո րե նա ցու «Հա յոց պատ մութ յուն» եր-
կում հի շա տակ ված է հնա գույն պա րեր-
գա յին դրա մա յի ան վա նու մը՝ «երգ ցցոց և 
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դժվար թե գտնվեր ա վե լի ազ դե ցիկ 
օ րի նակ, քան Հե րով դե սի դստեր 
ձեռ քով Հով հան նես Մկրտ չի գլխատ-

ման պատ մութ յունն էր: Եվ, այ նուա մե-
նայ նիվ, ժո ղո վուր դը քրիս տո նեա կան սրբին 
վե րագ րել է ո րոշ հե թա նո սա կան հատ կա-
նիշ ներ. Մ շո Սուրբ Կա րա պե տը, ա վան դութ-
յան հա մա ձայն, դար ձել է միջ նա դար յան 
մի մոս նե րի, լա րա խա ղաց նե րի և ընդ հան-
րա պես թա տե րա կան հան դի սա խա ղե րի հո-
վա նա վո րը, ինչն էլ, թերևս, վերս տին գա լիս 
է հաս տա տե լու, որ թա տե րա կան ար վես տը 
հին Հա յաս տա նում միան գա մայն կա րող էր 
բնաշ խար հիկ ար մատ ներ էլ ու նե նալ:

– 19-րդ դա րի կե սե րին, կար ծեք, նոր 
շրջա փուլ սկսվեց հայ թատ րո նի պատ մութ-
յան մեջ. ին չո՞վ է դա բա ցատր վում:

Եվ, ի հար կե, այդ ժա մա նակ ու նե ցանք 
ա ռա ջին պրո ֆե սիո նալ թա տե րա կան խմբե-
րը...

– Հի րա վի, 19-րդ դա րը չա փա զանց նշա-
նա կա լի շրջա փուլ է հայ թատ րո նի պատ-
մութ յան հա մար: Նախ՝ 1846-ին Կ.Պոլ սում 
բաց վեց «Ա րամ յան թատ րո նը», փաս տո րեն 
ա ռա ջին պրո ֆե սիո նալ թա տե րա խում բը՝ 
եր կար ընդ մի ջու մից հե տո, ե թե հաշ վի առ-
նենք, որ մինչ այդ հայ թա տե րա կան ար-
վեստն ըն դա մե նը շա րու նա կել է ուշ միջ նա-
դար յան ա վան դույթ նե րը՝ հրա պա րա կա յին 
լա րա խա ղա ցութ յան ու հին գու սա նա կան 
խա ղե րի ձևով: «Ա րամ յան թատ րո նը» թեև 
դրա մա տի կա կան չէր բա ռիս ու ղիղ ի մաս-
տով, բայց ներ կա յա նում էր ա ռա ջին մա սում 
կրկե սա յին հա մար նե րով (նե րա ռե լով բո լոր 
ժան րե րը, բա ցա ռութ յամբ՝ ձիա վար ժութ յու-
նը), իսկ երկ րորդ մա սում՝ մեկ գոր ծո ղութ-
յամբ ար կա ծա յին և պատ մա կան պա տում-
նե րի խա ղար կութ յամբ: Ըստ էութ յան սա 
թատ րոն-կրկես էր, ո րի նման ներն այդ շրջա-
նում մեծ ժո ղովր դակա նութ յուն էին վա յե լում 
Եվ րո պա յում:

Երկ րորդ խո շոր եր ևույ թը դար ձավ՝ 
1861-ին այս տեղ բաց ված «Ար ևել յան թատ-
րո նը», որն ար դեն լիո վին եվ րո պա կան տի-
պի թատ րոն էր: Ն րա դե րա սա նախմ բում էին 
ընդգրկ ված Կ.Պոլ սի թա ղա յին թատ րոն նե-
րում (Օր թագ յուղ, Խասգ յուղ, Պե րա) դեռևս 
1856-ից գոր ծող լա վա գույն ու ժե րը (Ա րուս-
յակ և Ա ղավ նի Փա փազ յան նե րը, Ս տե փան 
Էքշ յա նը, Հով հան նես Ա ճեմ յա նը, Մար տի-
րոս Մ նակ յա նը, Դա վիթ Թր յան ցը), ո րոնց 
հա մախմ բում էր դե րա սա նա պետ Պետ րոս 
Մա ղաք յա նը: Վեր ջինս, ի դեպ, վճռո րոշ դեր 
ու նե ցավ Պետ րոս Ա դամ յա նի տա ղան դը 
հայտ նա բե րե լու գոր ծում, ուս տի մեծ դե րա-
սանն իր ամ բողջ կյան քում հի շա տա կել է 
նրան՝ իբրև «ան մո ռաց Ու սու ցիչ»:

– Մե զա նում, ըստ եր ևույ թին, ազ գա յին 
թատ րո նի ձևա վոր ման գոր ծում նոր փուլ 
է բա ցում Գաբ րիել Սուն դուկ յա նի դրա մա-
տուր գիան, ինչ պես և թիֆ լի սա հայ թատ րո-
նը: Իս կա պե՞ս այդ պես է...

– Ան շուշտ, Գաբ րիել Սուն դուկ յա նի դե րը 
19-րդ դա րի թիֆ լի սա հայ թատ րո նի կյան-
քում հսկա յա կան է՝ և՛ իբրև թա տե րագ րի, 
և՛ իբրև թատ րո նա կան գոր ծի կազ մա կերպ-
չի: 60-ա կան նե րին մի խումբ գրող նե րի հետ 
միա սին (Պերճ Պ ռոշ յա նի, Հա կոբ Կա րեն-
յա նի) նա ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցել 
է թիֆ լի սա հայ թատ րո նի ստեղծ մանն ու 
մինչև կյան քի վերջ անմ նա ցորդ ծա ռա յել 
այդ գոր ծին՝ ոչ միայն ստեղ ծե լով ի րա պես 
դրա մա տուր գիա կան գլուխ գոր ծոց ներ, այլև 
ա ջակ ցե լով թա տե րա կան գոր ծիչ նե րին, այդ 
թվում՝ Գ ևորգ Չմշկ յա նի պես խո շոր դե րա-
սա նի՝ նրա ստեղ ծա գոր ծա կան տա ղան դի 
բա ցա հայտ մա նը: Այս եր կու սի բազ մամ յա 
հա մա գոր ծութ յան ար գա սիքն էր, որ հայ բե-
մում հայտն վե ցին սուն դուկ յա նա կան հե րոս-
նե րը և հաս տա տե ցին ի րա պաշտ թա տե-
րագ րութ յան մնա յուն ար ժե քը:

– Իսկ ե թե փոր ձենք ա ռանձ նաց նել հայ 
թատ րո նի ա մե նան շա նա վոր (մեզ հայտ նի) 
դե րա սան նե րին՝ սկզբից ի վեր... Ա ռա ջին 
տասն յա կի մեջ ո՞ւմ ա նու նը կտա յիք, ով քեր 
ե ղել և մ նում են նաև ըն դօ րի նակ ման ար ժա-
նի:

– 20-րդ դա րասկզ բին հայ թատ րո նը բա-
րե նո րո գիչ ար վես տա գետ նե րի պա կաս չի 
զգա ցել: Ա ռա ջինն այդ շար քում, ի հար կե, 
ան վա նի դե րա սան և բե մադ րիչ Գ ևորգ Պետ-
րոս յանն էր (1859-1906), ով ջա նա սի րա բար 
յու րաց նե լով ռուս ի րա պաշ տա կան թատ րո-
նի սկզբունք նե րը, փոր ձեց մե զա նում կազ-
մա կեր պել հիմ նա վոր գոր ծող (stationarius) 
և մաս նա գի տո րեն ար հես տա վարժ թա տե- ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 12

րա խումբ: Հե տա գա յում այդ մի տու մը շա րու-
նա կե ցին հայ բե մադ րա կան ար վես տի հիմ-
նա դիր նե րից Օ վի Ս ևում յա նը (1880-1920) ու 
նո րո րակ թատ րոն հիմ նե լու գա ղա փա րով 
տո գոր ված թատ րո նի ու րիշ նշա նա վոր գոր-
ծիչ ներ` Ս տե փան Քա փա նակ յա նը (1877-
1944), Սու րեն Խա չատր յա նը (1889-1934), 
Լ ևոն Քա լան թա րը (1891-1959), Ռու բեն Մա-
մուլ յա նը (1897-1987)` բո լորն էլ, իբրև ար-
վես տա գետ ներ, հիմ նա կա նում թիֆ լի սա հայ 
մի ջա վայ րի ծնունդ, բո լորն էլ ռու սաց ա մե-
նաըն տիր դպրո ցի հետ ևորդ ներ, ինչ պես 
ա սել է Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեն: Սա հենց 
այն ժա մա նա կաշր ջանն էր, երբ հայ կա-
կան բեմն ար դեն վա ղուց ճկվել էր ա նո րակ 
ու հնաոճ բե մադ րութ յուն նե րի բե ռի տակ, 
իսկ հայ դե րա սա նը վարժ վել էր դյու րին ու 
հապ ճեպ աշ խա տե լաե ղա նա կին: Այս կա-
պակ ցու թյամբ, կար ծում ենք, տե ղին է հի շել 
Հով հան նես Թու ման յա նի « «Համ լե տի» չար-
չա րան քի շա բա թը Թիֆ լի սում» հոդ վա ծը, որ 
ժա մա նա կին ա հա զանգ էր՝ լրջո րեն խորհր-
դա ծե լու «հայ դե րա սա նի և ն րա խմբի ա պի-
կա րութ յան մա սին»: Ա հա վա սիկ, ըն թեր ցենք 
այս տե ղից մի հատ ված. «Եվ եր ևա կա յե ցեք, 
որ էն էլ հա ճախ կզկզում են, դե րը չեն ի մա-
նում, կամ էն քան ցած ու ա նո րոշ են ա սում, 
որ հան դի սա կան նե րից ո մանք ար դեն ի րենց 
հա մար դեր են շի նել միշտ կան չել դէ պի բե մը 
– Բա՛րձր, բա՛րձր… Եվ ե թե մե կը կա, որ հայ 
բե մից բարձր է խո սում, էն էլ հու շա րարն է, 
ո րի ձայ նը իս կի չպի տի լսվի: Ի լրումն ա մե նի, 
չեն ի մա նում, թե ո՞ր տեղ են գտնւում և ի՞նչ 
են խա ղում»: 

Հարկ է նաև նշել, որ դա րասկզ բին 
ա ռանձ նա հա տուկ եր ևույթ դար ձավ ֆրան-
սիա կան դրա մա տի կա կան ար վես տի 
դպրոցն ան ցած, 1965) դե րա սան և բե մադ-
րիչ Ար մեն Ար մեն յա նի (1871-1965) մուտ քը 
հայ թատ րոն: Թե պետ նա էլ այս տեղ այն-
քան քննա դատ վեց` «օ տա րա ծին» նա խա-
սի րութ յուն նե րի հա մար, որ ստիպ ված ե ղավ 
իր բո ղոքն ար տա հայ տել այս պես. «Ար դեն 
մի քա նի ան գամ ներ է, որ ե րե սովս է տրվում 
Ֆ րան սիա յում սո վո րած լի նելս, և ես սար սա-
փով մտա ծում եմ, թե ինչ կլի ներ իմ վի ճա կը, 

ե թէ Չի նաս տա նից ե կած լի նեի»:
Ի հար կե, դրա կան պետք է գնա հա տել 

այն փաս տը, որ ժա մա նա կի ե րի տա սարդ 
հայ թա տե րա կան գոր ծիչ նե րը հա ղոր դա կից 
էին եվ րո պա կան քա ղա քա կիրթ երկր նե րի 
(բնա կա նա բար, այդ թվում՝ նաև ռու սա կան) 
թա տե րա կան կյան քին և ա մեն կերպ փոր-
ձում էին թար մութ յուն մտցնել հայ կա կան 
թատ րո նի գորշ ի րա կա նութ յան մէջ, սա կայն 
ակն հայտ է նաև այն, որ նրանք շատ ա վե լի 
ոգ ևոր ված էին սե փա կան ե րա զանք նե րով ու 
ծրագ րե րով, քան հե տա մուտ էին սթափ գնա-
հա տե լու տի րող գաղջ ի րա վի ճա կի ար մա-
տա կան պատ ճառ նե րը: Մինչ դեռ հայ թատ-
րո նի խնդիր ներն ան հա մե մատ ա վե լի բարդ 
էին, քան կա րող էր թվալ ա ռա ջին հա յաց քից. 
նույն քան բարդ, որ քան բարդ է ընդ հան րա-
պես թատ րո նը` իբրև բազ մա շերտ, բայց և 
միաս նա կան ստեղ ծա գոր ծա կան մար մին:

– Եվ, այ դու հան դերձ, հենց այդ ժա մա-
նակ անհ րա ժեշտ էր դար ձել հայ րե նա կան 
հո ղի վրա մաս նա գի տա կան դպրո ցի ստեղ-
ծու մը:

– Ի հար կե, հայ րե նա կան հո ղի վրա մաս-
նա գի տա կան դպրո ցի ստեղ ծու մը վա ղուց 
էր հայ թատ րո նի ա մե նահ րա տապ խնդիր-
նե րից մե կը դար ձել: Պա տա հա կան չէ, որ 
1915թ., ան զու գա կան տա ղան դի տեր դե րա-
սա նու հի Սա թե նիկ Ա դամ յա նի (1875-1915) 
մահ վան ա ռի թով, Լ ևոն Քա լան թա րը գրեց. 
«Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում հայ թատ-
րո նը հա սել է իր անկ ման ծայ րա կե տին, և 
պարզ է, որ թատ րո նը փրկո ղի դե րում, ոչ թե 
զա նա զան թատ րո նա կան գոր ծին նպաս տող 
ըն կե րութ յուն ներն են հան դի սա նա լու, այլ 
- /ե թե ի հար կե դեռ վի ճակ ված է հայ թատ-
րո նին փրկվե լու/ – ի րենք` հա մախմբ ված 
թատ րո նի իս կա կան գոր ծիչ նե րը, այ սինքն` 
դե րա սան նե րը և, ե թե այդ պի սի նե րը կան 
մե զա նում, թա տե րա կան գրող նե րը»:

Ա հա թե ին չու, հենց այս շրջա նում հայ 
ի րա կա նութ յան մեջ սկիզբ են առ նում «ստու-
դիա կան շար ժում նե րը»՝ դե րա սա նա կան 
նոր սե րունդ պատ րաս տե լու հա մար, թեև 

Մկրտիչ 
Ջանան

Օվի 
Սևումյան

Գևորգ 
Պետրոսյան

Պետրոս 
Ադամյան

Ալեքսանդր Շիրվանզադե

Գաբրիել Սունդուկյան
Պետրոս Մաղաքյան

Գ րա կա նութ յան ու թատ րո նի 
միջև ա ռա ջա ցած «տա րա-
ձայ նութ յուն նե րը», ո րը փոր-
ձել են հաղ թա հա րել դեռևս 
ան ցած դա րա վեր ջից, ար դի 
բա րե փո խում նե րի միայն մի 
մասն են: Թատ րո նը շատ 
դեպ քե րում հրա ժար վել է 
ան գամ բե մից, դուրս է ե կել 
փո ղոց, ա զատ վել է ռե ժի-
սո րի վա ղե մի իշ խա նա մետ 
դրսևո րում նե րից և վե րա-
նա յել հան դի սա տե սի հետ իր 
նախ կին փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րը: Այ սօր հազ վա դեպ 
չեն նաև այն պի սի ներ կա յա-
ցում նե րը, որտեղ հիմ նա կան 
ար տա հայտ չաձևն ըն դա մե-
նը լույսն է կամ ձայ նը:
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դրանք էլ, ի վեր ջո, չծա ռա յե ցին ի րենց բուն 
նպա տա կին, քա նի որ՝ կամ չկա յա ցան, կամ 
էլ շատ կար ճատև կյանք ու նե ցան: Միայն 
1919 թվա կա նին, երբ այդ պա հանջն ար դեն 
ծայր աս տի ճան հա սու նա ցել էր, ա ռա ջին 
իսկ հար մար ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով, Սու րեն 
Խա չատր յա նը մի շարք հայ մտա վո րա կան-
նե րի (Վա հան Տեր յան, Պո ղոս Մա կինց յան, 
Ա շոտ Հով հան նիս յան, Կա րեն Մի քա յել յան) 
ա ջակ ցութ յամբ Մոսկ վա յի Լա զար յան ճե-
մա րա նում հիմ նեց Դ րա մա տի կա կան ստու-
դիա` հայ ա ռա ջին հիմ նա վոր թա տե րա կան 
կրթօ ջա խը: Այ սու հետև գա լիք դե րա սա նա-
կան և ռե ժի սո րա կան սերն դի մաս նա գի տա-
կան ու սում նա ռութ յան գոր ծըն թա ցը, թերևս, 
կա րե լի էր լուծ ված հա մա րել: Ա պա գան էլ 
կար ծես ե կավ ա պա ցու ցե լու, որ բե մար վես-
տի աս պա րե զում նո րա գույն շրջա նի հայ 
ար հես տա վարժ ու ժե րը հիմ նա կա նում ա ճե-
ցին այս տեղ` ռու սաս տան յան թա տե րա կան 
կյան քի ե ռուն ի րա կա նութ յան մեջ:

Եվ, այ դու հան դերձ, բուն ազ գա յին թա-
տե րա կան դպրո ցի ձևա վոր ման խնդի րը, 
դեռևս չէր կա րե լի հա մա րել վերջ նա կա նա-
պես լուծ ված՝ առջ ևում նոր խնդիր ներ էին:

– Դե րա սա նա կան դպրո ցի ի՞նչ ուղ ղութ-
յուն ներ էին գոր ծում հա յոց մեջ 19-րդ դա-
րա վեր ջին և 20-րդ դա րասկզ բին:

– 20-րդ դա րասկզ բին հայ թատ րո նում 
միայն եր կու սը` Վահ րամ Փա փազ յա նը 
(1888-1968) ու Մկր տիչ Ջա նա նը (1892-1938) 
կա րող էին ի րա վամբ պար ծե նալ ի րենց հիմ-
նա վոր մաս նա գի տա կան կրթութ յամբ: Եր-
կուսն էլ ծնուն դով Կ.Պոլ սից էին, եր կուսն էլ 
ու սում նա ռութ յան շրջանն անց էին կաց րել 
Եվ րո պա յում, ա ռա ջինն Ի տա լիա յում` Մի-
լա նի Գե ղար վես տի Ա կա դե միա յում (1908-
1911), երկ րոր դը Ֆ րան սիա յում` Փա րի զի 
Ե րաժշ տա նո ցում (1919-1921): Ճա կա տագ-
րի տար բեր ու ղի նե րով նրանց ճա նա պարհ-
նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, խա չաձև վել էին, 
և անց յալ դա րի 20-ա կան թվա կան նե րին 
նրանք ար դեն միա սին հան դես էին գա լիս 
հայ խորհր դա յին բե մում:

Այս պի սով, հայ թատ րո նում նո րից առ կա 
էր դե րա սա նա կան դպրոց նե րի եր կու հիմ-
նա կան ուղ ղութ յուն` արևմ տա հայ` ի դեմս 
Փա փազ յա նի ու Ջա նա նի, և ար ևե լա հայ` ի 
դեմս նրանց, ով քեր ի րենց մաս նա գի տա կան 
կրթութ յու նը ձեռք էին բե րել գլխա վո րա պես 
ար ևե լա հայ թա տե րախմ բե րում` որ ևէ ան-
վա նի դե րա սա նի ձեռ քի տակ ու սա նե լով 
կամ էլ ինք նու սուց մամբ յու րաց նե լով բե-
մար վես տի լե զուն: Ա սեմ նո րից՝ դեռևս 19-րդ 
դա րի 60-ա կան նե րին ձևա վոր ված դե րա-
սա նա կան դպրոց նե րը` պոլ սա հայ և թիֆ-
լի սա հայ, ժա մա նա կին Գ ևորգ Չմշկ յանն էր 
(1837-1915) միա վո րե լու փորձ ա նում` 1879-
ին Թիֆ լիս հրա վի րե լով Պետ րոս Ա դամ յա նին 
և Սի րա նույ շին: Հե տա գա յում՝ 20-րդ դա րի 
10-ա կան նե րի վեր ջին նույն պի սի մի ծրա գիր 
ո րո շեց ի րա կա նաց նել Օ վի Ս ևում յա նը, սա-
կայն բե մադ րի չի վա ղա ժամ մահ վան պատ-
ճա ռով գործն այդ պես էլ մնաց ա նա վարտ: 
Իսկ արդ յո՞ք հնա րա վոր էր այդ եր կու դպրո-
ցի ի րա կան մեր ձե ցու մը, թե՞ դրա նով սոսկ 
տե սա կա նո րեն կա րե լի էր ոգ ևոր վել: Եվ 
վեր ջա պես՝ ո՞րն էր նրանց միա վոր ման հիմ-
նա կան կռվա նը: Կար ծում եմ, այս հար ցե րը, 
առ այ սօր էլ դեռ սպա ռիչ պա տաս խան չեն 
ստա ցել:

– Անդ րա դառ նանք դե րա սան-հան դի սա-
տես հա րա բե րութ յուն նե րին...

– Ներ կա յումս թատ րո նի առջև ծա ռա-
ցած է մի խնդիր, ո րի լու ծում նե րը փնտրել 
են, դեռևս անց յալ դա րասկզ բին: Խոս քը 
վե րա բե րում է դե րա սա նի և հան դի սա տե-
սի հա ղոր դակց մա նը, որն ա ռանձ նա պես 
հրա տապ դար ձավ ռե ժի սո րա կան թատ րո-
նի ձևա վոր ման շրջա նում: Վեր ջին հաշ վով 
ա ռա ջա տարն այս տեղ, ի հար կե, դե րա սանն 
էր՝ հիմ նա կան օ ղա կը, որ կա պում էր բե մը 
հան դի սաս րա հի հետ: 

Ու րեմն, նախ տես նենք, թե ի՞նչն է կար-

ևոր վել նախ կի նում: 
Թատ րո նի պատ մութ յան մեզ հե տաքրք-

րող ժա մա նա կա հատ վա ծը բա վա կա նա չափ 
ու սում նա սիր ված է, ուս տի միան գա մից ար-
ձա նագ րենք, որ այդ շրջա նում ա ռա ջա տա րը՝ 
այս պես կոչ ված հո գե բա նա կան ի րա պաշ-
տութ յունն էր՝ Մոսկ վա յի Գե ղար վես տա կան 
թատ րո նի էս թե տի կան: Եվ հենց այս հա յե-
ցա կե տից անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել մի էա կան 
հան գա մանք. հո գե բա նա կան թատ րո նը ոչ 
թե են թադ րում էր սոսկ գոր ծող ան ձանց ապ-
րում նե րի ան մի ջա կան վե րար տադ րութ յուն, 
այլ «կրկնա կի (ա ֆեկ տիվ) զգա ցում ներ», 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս դե րա սա-
նին մի կող մից հսկել սե փա կան վար քա գի ծը, 
մյուս կող մից՝ մշտա պես թեժ պա հել «ներ քին 
էքսպ րե սիան»: Սա էր բե մա կան գոր ծո ղութ-
յուն կա ռու ցե լու այն ե ղա նա կը, որն ա ռա-
ջարկ վում էր դե րա սա նին՝ էս թե տի կո րեն հա-
վաս տի և հա մո զիչ լի նե լու հա մար: Իսկ թե 
ինչ պե՞ս է ծնվում նրա այդ էքսպ րե սիան, դեռ 
պետք էր գործ նա կա նում հստա կեց նել, քա նի 
որ դա րասկզ բին դրա գի տակ ցու մը, դեռ նոր 
էր ձևա վոր վում:

Ո րոշ ժա մա նակ անց, Վս ևո լոդ Մե յեր-
խոլդն ա ռա ջար կեց բիո մե խա նի կա յի իր 
տե սութ յու նը, հե տո հան դես ե կավ Եվ գե նի 
Վախ թան գո վը ֆան տաս տիկ ռեա լիզ մի ռե-
ժի սու րա յով, ա պա և Բերթ հոլդ Բ րեխ թը մշա-
կեց դե րա սա նա կան խա ղի մի նոր սկզբունք՝ 
դե րից «օ տար վե լու է ֆեկ տը»: Հե տա գա յում 
բո լոր այդ բա րե փո խում նե րը նույն պես դուրս 
մղվե ցին և ս կիզբ ա ռավ թատ րո նի պատ-
մութ յան մի նոր շրջա փուլ: Այ սու հետև, ընդ-
հուպ մինչև դա րա վերջ, Պի տեր Բ րու քը, Ե ժի 
Գ րո տովս կին, Էու ջե նիո Բար բան գնա ցին 
Ան տո նեն Ար տո յի հետ քե րով: Զու գա հե ռա-
բար աս պա րեզ ե կավ մի նոր թա տե րա կան 
ուղ ղութ յուն՝ պոստ մո դեռ նիզ մը, որն ար մա-
տա պես վե րա նա յեց ինչ պես հո գե բա նա կան 
թատ րո նի սկզբունք նե րը, այն պես էլ մո դեռ-
նիզ մի վեր ջին նո րա մու ծութ յուն նե րը: 

– Եվ ու րեմն՝ ո՞ր հանգր վա նում է հետ-
խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի դե րա սա նը:

– Նո րա գույն՝ հետ խորհր դա յին ժա մա-
նակ նե րի հայ դե րա սա նը մի կող մից՝ են թա-
գի տակ ցո րեն, վերջ նա կա նա պես չի խզել 
կապն անց յա լի բե մա կան ա վան դույթ նե րի 
հետ, մյուս կող մից՝ բնազ դա բար փոր ձում 
է ներգ րավ վել ար դի թա տե րա կան գոր ծըն-
թաց նե րին: Թերևս, սրա նով է պայ մա նա վոր-
ված նաև այն էկ լեկ տի կան, ո րով հա ճախ 
աչ քի է ընկ նում նրա ար վես տը: Իսկ ա հա 
վեր ջին տա րի նե րի ա մե նա թարմ հո սանք-
նե րից՝ պոստդ րա մա տի կա կան թատ րո նի 
հա յե ցա կե տից՝ նա հայտն վել է ո րո նում նե-
րի մի նոր դիս կուր սիվ դաշ տում: Հի մա ռե-
ժի սո րը կա րող է բա ցար ձա կա պես ան տե սել 
բե մա կան գոր ծո ղութ յուն կա ռու ցե լու դա սա-
կան չա փա նիշ նե րը. հաշ վի չնստել դրա մա-
տուր գիա կան հո րին ված քի հետ և նույ նիսկ 
մի տում նա վոր հե ռա նալ գրա վոր տեքս տից: 
Արդ յուն քում՝ հիմ նա վո րա պես փո խա կերպ-
վել են դրա մա տի կա կան ար վես տի ծա գում-
նա յին հատ կա նիշ նե րը: 

– Թատ րոն և դ րա մա հա րա բե րութ յուն-
նե րը. նախ կի նում դրանք փոխ կա պակց ված 
էին, իսկ հի մա...

– Դա ար դի թատ րո նի ա մե նա լուրջ պրոբ-
լեմն է բո լոր երկր նե րում: Ներ կա յիս հան դի-
սա տեսն այլևս չի ըն կա լում թա տե րա խաղն 
այն պես, ինչ պես ըն դուն ված էր անց յալ դա-
րում: Եվ դա բնա կան է: Թա տե րա գիր ներն 
են ան գամ հաշ վի նստում այդ ի րո ղութ յան 
հետ: Ինչ պես գի տենք՝ թատ րո նը և դ րա ման 
ա վան դա բար հա մար վել են միմ յանց հետ 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված: Հ նա գույն 
ժա մա նակ նե րից ի վեր, գրա կան տեքս տի 
բո վան դա կութ յու նը հա մար վել է թատ րո նի 
հա մար դո մի նանտ նա խա պայ ման, նոր մա-
տիվ ու ղե ցույց, ո րի հիմ քում Ա րիս տո տե լի 
այն կան խադ րույթն է, թե դրա ման ա մե նից 
ա ռաջ գոր ծո ղութ յան նմա նա կումն է խոս քի 
մի ջո ցով:

Այս ա վան դույթն ա կա մա ստո րա դա-
սել է թատ րո նը՝ իբրև ինք նու րույն ար վեստ: 

Ի հար կե, նաև գի տակց վել է, որ դա սա կան 
պիես նե րի բո վան դա կութ յու նը պար բե րա-
բար «թար մաց վե լու» կա րիք ու նի, ըստ տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նում առ կա ի րո ղութ յուն նե-
րի, նո րաս տեղծ ի րա վի ճակ նե րի, հա սա րա-
կա կան պա հանջ նե րի և ճա շա կի: Սա նշա-
նա կում է, որ թատ րոնն ա մեն ան գամ պետք 
է մի կող մից հետ ևեր դրա մա յի տեքս տին, 
մյուս կող մից ար ձա գան քեր ներ կա ի րո ղութ-
յուն նե րին, ո րոնք թե լադ րում են ստեղ ծել գե-
ղար վես տո րեն ճշմա րիտ խա ղի նոր ար տա-
հայտ չաձ ևեր: Ա ռայժմ խնդի րը փոր ձել են 
լու ծել այս հա յե ցա կե տից, թեև միշտ չէ, որ 
հա ջող վել է նո րո վի ներ դաշ նա կել հե ղի նա կի 
գրա վոր խոսքն ու թա տե րա խա ղը:

Ար դի թատ րոնն ա ռա ջին հեր թին հրա-
ժար վել է հենց այդ կարծ րա տիպ դար ձած 
մտայ նութ յու նից: Բայց դա չի նշա նա կում, 
թե թատ րոնն ընդ հան րա պես հրա ժար վել է 
դա սա կան կամ ար դի թա տե րագ րութ յու նից: 
Պար զա պես հի մա ոչ թե ջա նում են գտնել 
գրա կան տեքս տին հա մար ժեք նոր բե մա-
կան լու ծում ներ, որ պես թե պիե սը «ար դիա-
կա նաց նե լու» ե ղա նակ, այլ տրա մագ ծո րեն 
հա կա ռա կը, այլևս չեն փոր ձում լեզ վա կան 
նյու թը «քա մել»՝ հայտ նա բե րե լու հա մար նոր 
ի մաս տա յին շեշ տադ րում ներ, ժա մա նա կին 
հա մա հունչ գա ղա փար ներ և ար տա հայտ-
չաձ ևեր: Հի մա թատ րոնն ա ռաջ նա հերթ 
կար ևո րում է իր լե զուն: Այլ կերպ ա սած՝ խա-
ղին է են թարկ վում տեքս տը, այլ ոչ թե տեքս-
տին՝ խա ղը: Ընդ ո րում, ան վե րա պա հո րեն 
նաև մերժ վում են, թե՛ ի րա պաշ տա կան, թե՛ 
պայ մա նա կան ե ղա նակ նե րով բե մում «են-
թադր վող ի րա կա նութ յուն» ստեղ ծե լու նախ-
կին փոր ձե րը: 

Այդ պի սով, հան դի սա տեսն այ սօր ոչ թե 
ըն դա մե նը ներ կա յաց ման դի տորդ է, այլ, 
ըստ էութ յան՝ նոր ստեղծ ված ի րա կա նութ-
յան մի մաս, ա սել է թե՝ նրա հա մար կյանքն 
ար դեն այս տեղ է՝ ներ սում, այլ ոչ թե այն-
տեղ՝ դրսում, որ տեղ ա վան դա բար թատ րո-
նի դահ լի ճից տե սել է հո րին ված դրա մա տի-
կա կան պատ մութ յուն ներ: Սա նման է այն 
ի րա վի ճա կին, երբ, ա սենք, գնաց քի ուղ ևո րը 
(նույն թե՝ հան դի սա տե սը) գտնվում է մի վա-
գո նում, ուր բա ցի ի րե նից կան նաև այլ ուղ-
ևոր ներ: Նա պար բե րա բար տես նում է և՛ իր 
հար ևան նե րի, և՛ եր կա թու ղա յին հիմ նար կի 
տար բեր աշ խա տա կից նե րի (վա գո նա վար, 
հսկիչ, ճա նա պար հա յին տե սուչ ներ և այլն) 
ան ցու դար ձը, ո րոնց հետ նրա շփու մը պար-
տա դիր չէ, թեև անհ րա ժեշ տութ յան պա րա-
գա յում դա էլ է հնա րա վոր. չէ՞ որ, ի վեր ջո, 
նրանք բո լորն էլ տվյալ պա հին գտնվում են 
միև նույն գնաց քում: Միա ժա մա նակ, ներ սի 
այդ կյան քը չի բա ցա ռում նաև դրսի ի րա-
կա նութ յան գի տակ ցու մը. վա գո նի պա տու-
հան նե րի «էկ րա նին» եր ևում են մար դիկ, 
բնա պատ կեր ներ, զա նա զան բնա կե լի կամ 
վար չա կան շի նութ յուն ներ, գոր ծա րան ներ 
և այլն: Բայց նրանց հա մար դա ար դեն այլ 
ի րա կա նութ յուն է և այն այլևս ի րեն ցը չէ: Իսկ 
ա հա վա գո նում, ի րա կան հան գա մանք նե րին 
հա մա պա տաս խան, փոխ վում է նաև նրանց 
ներ հա յե ցա կան դաշ տը, նո րո վի ակ տի վա-
նում են միտքն ու զգա ցում նե րը:

– Կու զե նա յինք Ձեր գնա հա տա կա նը լսել 
խորհր դա յին տա րի նե րին (նաև դրա նից 
ա ռաջ ու հե տո) մե զա նում տա րած ված ինք-
նա գործ թա տե րա կան խմբե րի, ժո ղովր դա-
կա նի կո չում ու նե ցող խմբե րի վե րա բեր յալ:

– Այդ հաս կա ցութ յուն ներն այլևս չեն 
կա րող գոր ծել նախ կին՝ խորհր դա յին ժա-
մա նակ նե րում ըն դուն ված ի մաստ նե րով: 
Փո խա րե նը լայ նո րեն տա րած ված է այն 
պրակ տի կան, երբ ռե ժի սո րի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ստեղծ վում են դե րա սան նե րից, 
պա րող նե րից, ե րա ժիշտ նե րից, նկա րիչ նե-
րից, ճար տա րա պետ նե րից կազմ ված ինք-
նա գործ խմբեր՝ ի րա կա նաց նե լու հա մար 
որ ևէ թա տե րա կան նա խա գիծ: Սա այ սօր 
դար ձել է սո վո րա կան եր ևույթ, և հատ կան-
շա կան է հատ կա պես փոր ձա րա րա կան 
թատ րոն նե րին: Անտ րեպ րի զա յին թատ րո նի 
նո րա գույն փոր ձը, ի հար կե, դժվար է ան տե-

սել, բայց չի կա րե լի աչ քա թող ա նել նաև այն 
փաս տը, որ հատ կա պես պոստդ րա մա տի-
կա կան ժան րում ստեղ ծա գոր ծող թա տե րա-
գիր նե րի պիես ներն այ սօր էլ մեծ հե տաքրք-
րութ յուն են ներ կա յաց նում և բե մադր վում են 
աշ խար հի գրե թե բո լոր ծայ րե րում: Ն րանց 
միա վո րում է հիմ նա կա նում ա վան դա կան 
դրա մա տուր գիա կան ձևե րից հե ռա նա լու 
մի տու մը, թեև բո լորն էլ ու նեն միայն ի րենց 
հա տուկ գրե լաոճն ու թե մա տիկ նա խա սի-
րութ յուն նե րը: 

– Կա րո՞ղ ենք փաս տել, որ խորհր դա յին 
է պո խա յին հա ջոր դած ան կա խութ յան շրջա-
նը նոր փուլ նշա նա վո րեց նաև թա տե րա կան 
ար վես տում...

Ե թե ա յո, ա պա ո րո՞նք են (ըստ Ձեզ) 
ներ կա յիս հայ թատ րո նի բնո րո շիչ նե րը:

– Ար դի թատ րո նի բնու թագ րա կան հատ-
կութ յու նը նրա այժ մեա կա նութ յունն ու ժո-
ղովր դա վա րութ յունն է, իսկ եր բեմն էլ սո-
ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յու նը:

Գ րա կա նութ յան ու թատ րո նի միջև ա ռա-
ջա ցած «տա րա ձայ նութ յուն նե րը», ո րը փոր-
ձել են հաղ թա հա րել դեռևս ան ցած դա րա վեր-
ջից, ար դի բա րե փո խում նե րի միայն մի մասն 
են: Թատ րո նը շատ դեպ քե րում հրա ժար վել է 
ան գամ բե մից, դուրս է ե կել փո ղոց, ա զատ վել 
է ռե ժի սո րի վա ղե մի իշ խա նա մետ դրսևո րում-
նե րից և վե րա նա յել հան դի սա տե սի հետ իր 
նախ կին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: Այ սօր 
հազ վա դեպ չեն նաև այն պի սի ներ կա յա ցում-
նե րը, ուր հիմ նա կան ար տա հայտ չաձևն ըն-
դա մե նը լույսն է կամ ձայ նը: Թա տե րա խա ղը 
կա րող է ծա վալ վել ոչ միայն լքված արդ յու նա-
բե րա կան շի նութ յուն նե րի տա րած քում կամ 
սու պեր մար կետ նե րում, այլ նույ նիսկ մթութ-
յան մեջ: Թատ րոնն ինք նա կազ մա կերպ ման 
ե ղա նա կով աս տի ճա նա բար վե րագտ նում է 
նոր ար տա հայտ չա մի ջոց ներ՝ հա մադ րե լով 
ան հա մադ րե լին, ինչ պես ա սենք՝ կա րի մե քե-
նան և հո վա նո ցը: Իսկ ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
պետք է ա սել, որ ար դի թատ րոնն այն պի սին 
է, ինչ պի սին այն ի րեն հա մա րում է՝ իբրև այդ-
պի սին: Սա, ի հար կե, բա ռա խաղ չէ, այլ փաս-
տա ցի այն, ին չը բա վա կան հա ճախ կա րե լի է 
այ սօր տես նել:

– Ան կախ մե զա նից՝ թատ րո նը մրցակ-
ցութ յան մեջ է հայտն վել տե սալ սո ղա կան 
մե դիա յի, սո ցիա լա կան ցան ցե րի հետ...

Ի՞նչ եք կար ծում՝ կդի մա նա՞ թատ րոնն 
այդ մրցակ ցութ յա նը, և ի՞նչ է հի մա ա վե լի 
շատ պա կա սում հայ թատ րո նին:

– Ար դիա կան մտա ծո ղութ յուն... Պա րա-
դոքսն այն է, որ այդ մրցակ ցութ յունն այ սօր 
վե րա նում է: 20-րդ դա րա վեր ջին, երբ ին-
տեր նե տա յին-հա մա կարգ չա յին վիր տուալ 
հար թութ յան մեջ, նույն ժա մին տար բեր վայ-
րե րում գտնվող մի խումբ մարդ կանց հա-
յացք նե րը հան կարծ հան դի պե ցին միմ յանց 
և ան մի ջա կա նո րեն հա մախմբ վե ցին, նրանց 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում հայտն ված թա-
տե րա կան ի րադ րութ յու նը նույն պես տրա-
մագ ծո րեն փոխ վեց. թա տե րա խա ղի մաս նա-
կից նե րի և հան դի սա տե սի միջև ստեղծ վեց 
ա նուղ ղա կի կեր պով հա ղոր դակց վե լու մի 
նոր տե սա դաշտ: Սա նպաս տեց, որ պես զի 
թափ առ նի թա տե րա կան ո րո նում նե րի մի 
նոր ա լիք, ո րի հիմ նա կան նպա տակն էր՝ վե-
րաց նել ար վես տի և կ յան քի միջև ա վան դա-
բար ճա նաչ ված սահ ման նե րը: 

Այ սօր վե րա նայ վում են ան գամ տար բեր 
ար վեստ նե րի միջև ձևա բա նո րեն դի ֆե րենց-
ված հատ կա նիշ նե րը: Այ դու հան դերձ, թատ-
րոնն ու նի մի ա ռա վե լութ յուն, ո րից զուրկ են 
կի նոն ու գրա կա նութ յու նը, դա դե րա սա նի 
կեն դա նի ներ կա յութ յան հան գա մանքն է: 
Գիր քը կամ ժա պա վենն այդ հնա րա վո րութ-
յու նը չու նեն, քա նի որ այդ տեղ պատ կեր ված 
ի րո ղութ յուն նե րը ֆան տոմ ներ են: Իսկ թատ-
րո նը միշտ էլ այս տեղ է և հի մա. թատ րո նը 
կա ռու ցում է զու գա հեռ ի րա կա նութ յուն ներ 
և միա ժա մա նակ դրանք ներ կա յաց նում կեն-
դա նի և ա ռար կա յո րեն հա վաս տի: 

Գ նա լով հա մոզ վում ենք, որ թատ-
րոնն այլևս է լի տար հան դի սա կա նի 
հա մար չէ, այն սկսել է խո սել հա-

Հարցազրույց Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական 
ինստիտուտի ամբիոնի վարիչ, արվեստագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր Գրիգոր Օրդոյանի հետ
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 11
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ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր 
գործիչ

Հ ե թա նո սա կան թատ րո նը հին Հա յաս-
տա նում սկսվել է ցուց քե րից և պա-
րեր գե րից: 

Հե լլե նիս տա կան թատ րո նը հաս տատ վել 
է Տիգ րան Մե ծի օ րոք: Նա Ք. ծ. ա. 69 թ. թատ-
րոն է կա ռու ցել Տիգ րա նա կեր տում: Ար տա-
վազդ Բ-ի օ րոք ներ կա յա ցում ներ են տրվել 
Ար տա շա տի պա լա տում, ուր Ք. ծ. ա. 53 թ. 
բե մադր վել է Եվ րի պի դե սի «Բա քո սու հի ներ» 
ող բեր գութ յու նը: Զին վոր նե րը բեմ են նե տել 
Կ րա սո սի գլու խը, ո րը դե րա սան Յա սո նը 
մտցրել է գոր ծո ղութ յան մեջ՝ իբրև ներ կա-
յաց ման հե րո սի՝ Ա գա վեի որ դու՝ Պանթև սի 
գլուխ:

Միջ նա դար յան Հա յաս տա նի հա մար հե-
տա զո տող նե րը նշում են թա տե րա կան ար-
վես տի հետև յալ տե սակ նե րը՝ ժո ղովր դա կան 
պա րեր գա կան դրա մա, աշ խար հիկ թատ րոն 
(կրկես), մի մոս, խեղք, ճար տա սա նութ յուն և 
ա ռաս պե լա վար ժութ յուն՝ թա տե րա կա նաց-
ված բե մա սա ցութ յամբ, ծի սա կան ա րա րո-
ղութ յուն ներ՝ հար սա նիք, ու րա խութ յուն, թա-
ղում: Իշ խո ղը, բնա կա նո րեն, ե կե ղե ցա կան 
հան դի սութ յուն ներն էին և ծի սա կան, կեն-
ցա ղա յին ա րա րո ղութ յուն նե րը:

Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին, ըստ 
էութ յան, մեր ժեց թատ րո նը: Հով հան Ման-
դա կու նուն և Հով հան Մայ րա վա նե ցուն է 
վե րագր վում «Վասն ա նաւ րէն թա տե րաց դի-
վա կա նաց» ճա ռը:

Հով հան Ման դա կու նին և ու րիշ ներ, դյու-
թե րի և գու շակ նե րի կա խար դան քից խու սա-
փե լու հետ մեկ տեղ, խոր հուրդ էին տա լիս 
հե ռու մնալ թատ րո նից: Թատ րո նը հա մար-
վել է սա տա նա յութ յան մարմ նա վո րում և չի 
ըն դուն վել հայ ե կե ղե ցու կող մից: 

Մով սես Խո րե նա ցին «Ողբ»-ի մեջ, քննա-
դա տե լով վի ճա կա վոր նե րին, ա սում է, որ 
նրանք ա տում են գի տութ յունն ու վար դա պե-
տա կան գրվածք նե րը, բայց դրա փո խա րեն 
սի րում են առև տուր և կա տա կեր գութ յուն-
ներ: Սա նախ նշա նա կում է, որ հին գե րորդ 
դա րում Հա յաս տա նում թա տե րա կան ներ-
կա յա ցում ներ են բե մադր վել, և որ թատ րոն 
հա ճա խե լը՝ այն էլ կա տա կեր գութ յուն դի տե-
լը, հա մար վել է ան պատ վա բեր:

Ա հա «Վասն ա նաւ րէն թա տե րաց դի վա-
կա նաց» ճա ռի մեջ հայ հոգ ևո րա կա նը քա-
րո զում էր թատ րոն չգնալ, ո րով հետև խեղ-
կա տա կութ յուն է, աշ խար հիկ ա նի մաստ 
զվար ճանք: 

Այս տե ղից թա տեր գութ յուն նե րի իս պառ 
բա ցա կա յութ յու նը հայ միջ նա դա րում, բայցև 
դրանց առ կա յութ յու նը եվ րո պա կան երկր նե-

րում:
Տիր աստ ծու տա ճա րի ա վե րու մի հետ 

մեկ տեղ փո շիաց վեց անց յա լի ամ բողջ ժա-
ռան գութ յու նը՝ գիր ու գրա կա նութ յու նից 
մինչև մշա կույթ, այդ թվում՝ նաև թատ րոն:

Ք րիս տո նեութ յան վաղ շրջանում (4-5-
րդ դա րեր), ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, ցու-
ցադր վել են թա տեր գութ յուն ներ: Հե տա գա 
շրջան նե րում մենք թատ րոն չենք ու նե ցել: 
Թա տե րա կա նաց ված տե սա րան նե րը սոսկ 
ծի սա կա տա րութ յուն ներ էին, որ ար վում էին 
ե կե ղե ցի նե րում ու տա րա տե սակ հա վաք նե-
րի ժա մա նակ:

Ի տար բե րութ յուն հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցու՝ կա թո լիկ ե կե ղե ցին, ինչ պես նշե-
ցինք, թատ րո նը հան դուր ժեց:

Եվ րո պա կան թատ րոնն ու թա տեր գութ-
յու նը հու նահ ռո մեա կան ան տիկ թատ րո-
նի ա վան դույթ նե րի կրողն էին: Ե թե նրա 
դրսևոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը սահ-
մա նա փակ էին 4-13-րդ դա րե րում՝ ա վարտ-
վող ան տիկ շրջա նի և սկզբ նա վոր վող Վե-
րած նուն դի դա րաշր ջա նի միջև գո յա ցած 
1000-ամ յա ժա մա նա կա մի ջո ցում կա թո լիկ 
ե կե ղե ցու գոր ծադ րած դա ժան բռնա տի րութ-
յան պայ ման նե րում, ա պա՝ Վե րած նուն դի 
դա րաշր ջանն ար դեն դար ձավ թատ րո նի 
ժա մա նակ. Անգ լիա յում՝ նա խա շեքս պիր յան 
թատ րոն (Ջոն Հեյ վուդ, Ք րիս տո ֆեր Մար լո), 
Իսպա նիա յում՝ Սեր վան տես, Լո պե դե Վե գա, 
Կալ դե րոն, Ֆ րան սիա յում՝ Կոռ նել, Ռա սին, 
Մո լիեր:

Շեքս պի րից հե տո թատ րոնն այն պի սի 
տա րա ծում ու նե ցավ Անգ լիա յում, որ դար-
ձավ գրա կան իշ խող տե սակ: Թատ րոնն ու 
թա տեր գութ յու նը ետ էին թո ղել և՛ ար ձա կը, 
և՛ պոե զիան: Շեքս պի րի գոր ծի շա րու նա կող-

ներն էին Բեն Ջոն սո նը, Բո մոն թը, Ֆ լեթ չե րը… 
Անգ լիա յի մշա կու թա յին կյան քի կենտ րո նը 
թատ րոնն էր, ո րը միշտ լեփ-լե ցուն էր մարդ-
կան ցով: Այս տեղ իշ խում էին ա զատ բար քեր: 
Մար դիկ ա վե լի շատ թատ րոն էին գնում, 
քան ե կե ղե ցի, ինչն էլ պատ ճառ է դառ նում, 
որ պես զի ե կե ղե ցին դեմ դուրս գա թատ րո-
նին: Թատ րո նի շուրջ ըն թա ցող բա նա վե ճե-
րից հե տո անգ լիա կան պառ լա մեն տը 1642 
թ. սեպ տեմ բե րի 2-ի ո րոշ մամբ փա կում է 
թատ րոն նե րը և ար գե լում ներ կա յա ցում նե-
րը: 1647 թ. նույն պառ լա մեն տը վերս տին 
անդ րա դառ նում է թատ րոն նե րին և վե րա-
հաս տա տում նախ կին ո րո շու մը: Ըստ պառ-
լա մեն տի ան դամ նե րի՝ թատ րոն նե րում իշ-
խում էին սան ձար ձակ թեթ ևամ տութ յու նը, 
զվար ճան քը, և դա այն դեպ քում, երբ մար դը 
պետք է ա պաշ խա րեր իր մեղ քե րի հա մար և 
իր հնա զան դութ յունն ար տա հայ տեր Աստ-
ծուն: Թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րի ար-
գելքն ու ղեկց վում է նաև թատ րոն նե րի շեն-
քե րի ա վե րու մով: 

Շեքս պի րի մա հից 28 տա րի անց 
քանդ վում է «Գ լո բուս» թատ րո նը, այ նու-
հետև «Ֆոր թու նա»-ն, «Ֆե նիքս»-ը և «Բ լեք 
Ֆ րայթս»-ը:

Դ րան հա կա ռակ՝ ֆրան սիա կան դա-
սա կա նա պաշ տութ յու նը (կլա սի ցիզմ), ո րի 
հան գա նա կը՝ Բուա լո յի «Քեր թո ղա կան ար-
վեստ»-ը, լույս տե սավ 1674 թ., մեծ տեղ 
էր տա լիս թա տեր գութ յա նը, հատ կա պես՝ 
ող բեր գութ յա նը, և մ շա կել էր հա տուկ տե-

սութ յուն ան տիկ թատ րո նի դի պա շա րե րը 
նո րո գե լու և բարձր լեզ վով ու հե րո սա կան 
ներշն չան քով ներ կա յա ցու մը բե մադ րե լու 
վե րա բեր յալ: Այս պես ձևա վոր վեց դա սա կա-
նա պաշ տա կան թատ րո նը Ֆ րան սիա յում և 
տա րած վեց աշ խար հում, այդ թվում՝ նաև 
հայ ի րա կա նութ յան մեջ: 

Դա սա կա նա պաշ տա կան թատ րո նի տե-
սա բան և Ռա սի նի «Գո թա ղիա» ող բեր գութ-
յան թարգ մա նիչ Ս. Տիգ րան յա նը (1812-1873) 
թար գ մա նութ յան կա պակ ցութ յամբ գրում 
էր՝ հայ գրա կա նութ յու նը «ի թատ րո նա կաց, 
ա յո՛, զուրկ է բնա վին» (Մոսկ վա, 1834, էջ 70):

Ք րիս տո նեա կան շրջա նի հայ թատ րոնն 
սկսվում է հայ կա թո լիկ նե րից: Ըստ վկա յութ-
յուն նե րի՝ Լ վո վի հայ կա թո լիկ նե րի դպրո ցում 
1668-ին գրվել և բե մա կա նաց վել են «Մահ 
Կե սա րու», «Ա ռակք Սո ղո մո նի», «Ս. կայս րու-
հին Պուղ խե րիա», «Սր բու հի կոյսն Հ ռիփ սի-
մէ» կրո նա բա րո յա խո սա կան թա տեր գութ-
յուն նե րը: 

Հայ կա թո լիկ նե րի կենտ րո նը Մ խի թար-
յան միա բա նութ յունն էր, ո րի դպրո ցա կան 
թատ րո նը ևս 1770-1780-ա կան թթ. բե մադ-
րել է հա մա պա տաս խան բո վան դա կութ յամբ 
եր կեր: Դ րանք սուր բե րի վար քեր են՝ նվիր-
ված Բար դու ղի մեո սին, Ս տե փա նո սին, Պետ-
րո սին, Ա լեք սիա նո սին, Հով հան Ոս կե բե րա-
նին, Գ ևորգ Զո րա վա րին:

Եվ րո պա կան դա սա կա նա պաշտ նե րի 

Հայ թատրոնը

սա րա կութ յան լայն զանգ ված նե րի 
լեզ վով՝ գի տակ ցե լով և բարձ րա-
ձայ նե լով ժո ղովր դա վա րա կան ար-

ժեք նե րին հա մա հունչ խնդիր ներ: Ար դի 
թատ րոնն էլ ա ռա վել դյու րին ու մատ չե լի է 
դառ նում հան դի սա տե սին, ո րը հիմ նա կա-
նում հետ ևում է նո րաձ ևութ յան թե լադ րան-
քին, բայց դրա նից դժգո հել պետք չէ՝ ի վեր ջո 
մեր ի րա կա նութ յունն է այդ պի սին: 

Քն նա դատ նե րից ո մանք նկա տում են, 
որ ժա մա նա կա կից Համ լետն ար դեն վա ղուց 
«Լի նե՞լ, թե՞ չլի նել...» հարցն իր հա մար լու-
ծել է հօ գուտ «լի նե լու», սա է ար դի թատ րո նի 
ստեղ ծա գոր ծա կան պա թո սը, ո րը հա տուկ 
է ար դի թա տե րա կան մտա ծո ղութ յա նը: 
Ա հա թե ին չու այ սօր թատ րո նում հազ վա-
դեպ կտես նեք ա վան դա կան, պատ մա կան 
տա րազ նե րով և դե կոր նե րով բե մադր ված 
ներ կա յա ցում ներ, իսկ չա փա ծո հան գե րով 
գրված պիես նե րի մա սին այլևս խո սե լու 
հարկ էլ չկա: Այս պես կոչ ված «պատ կե րա-
զարդ» ներ կա յա ցում նե րը վա ղուց են աս-
պա րե զից ան հե տա ցել: Ար դի թատ րո նի 
ինք նա տիպ լե զուն գտնե լու տեն դա գին գոր-
ծըն թա ցը վա ղուց է սկսվել և այ սօր էլ շա րու-
նակ վում է նոր թա փով ու ե ռան դով:

– Թա տե րա խաղ հաս կա ցութ յունն էլ, 
կար ծեք, շատ բազ մա զան է դար ձել մեր ժա-
մա նակ նե րում: 

– Այ սօր դրա մա տի կա կան ներ կա յա ցում-
նե րի կող քին՝ թատ րոն նե րում գնա լով մեծ 
տեղ են զբա ղեց նում եր գար վես տի, պա-
րար վես տի, ան գամ մի շարք կրկե սա յին 
ժան րե րի՝ կլոու նա դա յի, ակ րո բա տի կա յի, 
մարմ նա մար զութ յան ու աճ պա րա րութ-
յան հա մադ րութ յամբ խա ղարկ վող հան դի-
սանք նե րը: Սա, թերևս, ա վան դա կան թա-
տե րար վես տի նո րօ րի նակ փո խա կերպ ման 
դրսևո րում նե րից է, ո րին խո սակ ցա կան 
բա ռա պա շա րում ըն դուն ված է ան վա նել 
«շոու» (show): Ի դեպ, այս ան վա նումն ըստ 
էութ յան հա մար ժեք է հին հու նա րեն daýknu-
mi, daýkelon բա ռե րին, ո րոնք ժա մա նա կին՝ 
հնա դա րում նույն պես են թադ րել են բազ մա-
ժանր թա տե րա խա ղեր: Ան տիկ աշ խար հում 
այս պես են կոչ վել նաև վե րոնշ ված սինկ րե-
տիկ հան դի սանք նե րը՝ ներ կա յաց նե լով խոս-
քի, պա րի ու եր գի դեռևս ան բա ժան միաս-
նութ յուն: Հայ հնա գույն բա ռա պա շա րում 
դրան ան վա նել են ցուցք: Իսկ արդ յո՞ք սա 
յու րո վի վե րա դարձ չէ հնա գույն սինկ րե տիզ-
մին: Ի հար կե, ոչ: Մեր առջև պար զա պես 
նույն այդ խա ղաձ ևե րի հա մակ ցումն է (կոնգ-
լո մե րատ), որ միան գա մայն կա րե լի է հա մա-
րել ժա մա նա կա կից թա տե րա խա ղի ու րույն 
տե սակ, բայց ոչ դրա մա տի կա կան թա տե-
րար վեստ, որն էլ մեր ու սում նա սի րութ յան 
ա ռար կան է:

– Տե ղա յին նշա նա կութ յան եր կու հարց, 
նախ՝ Գո րի սի քա րան ձա վա յին հատ վա ծում 
կա մի բեր դա քար, ո րի ստո րին մա սում խո-
շոր քա րան ձավ է: Տե ղա ցի ներս (ըստ մեր 
նախ նի նե րից փո խանց ված ա վան դազ րույ-
ցի) դրան ժայ ռա փոր կամ քա րան ձա վա յին 
թատ րոն ենք ան վա նում:

Ձեր վե րա բեր մուն քը՝ նման ա վան դազ-
րույ ցին, դրա հնա րա վոր պատ մա կան հեն-
քին:

– Ես, ցա վոք, ծա նոթ չեմ այդ քա րան ձա-
վա յին հրաշ քին, բայց կար ծում եմ, ե թե մի 
ա վան դազ րույց դա րե րի մի ջով ե կել-հա սել է 
մինչև մեր օ րե րը, ու րեմն այն ապ րե լու ի րա-
վունք ու նի: Ի վեր ջո թատ րոնն այն տեղ է, ուր 
կա տե սիլ և տե սա րան...

– Կա պա նում տա րած ված կար ծիք կա, թե 
Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեն է 1930-ա կան նե-
րին բարձ րա ձայ նել Կա պա նում (այն ժա մա-
նակ՝ Ղա փան) պե տա կան թատ րոն հիմ նե-
լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, այն էլ՝ հայ 
թատ րո նին նվիր ված քննար կում նե րից մե կի 
ժա մա նակ: Եվ իբր հենց դա է խթան հան-
դի սա ցել, որ 1935-ին Կա պա նում ստեղծ վի 
պե տա կան թատ րոն, որն էլ կո չել են Շիր-
վան զա դեի ա նու նով (մինչև հի մա այդ պես է 
կոչ վում):

Դուք, ան կաս կած, տի րա պե տում եք Շիր-
վան զա դեի թա տե րա կան ժա ռան գութ յա նը, 

իս կա պե՞ս Կա պա նի առն չութ յամբ նման 
կար ծիք է հայտ նել նա:

– Ճիշտն ա սած՝ այդ մա սին լսել եմ ու սա-
նո ղա կան տա րի նե րին՝ ա կա դե մի կոս Ռու բեն 
Զար յա նից: Մի դա սա խո սութ յան ժա մա նակ 
նա շատ ոգ ևոր ված պատ մում էր, թե ինչ-
պի սի հո գա տա րութ յուն է ցու ցա բե րել Շիր-
վան զա դեն սյու նե ցի նե րի նկատ մամբ, և երբ 
վերս տին կա ռուց վել է պատ մա կան Ղա փա-
նը, փա փա գել է, որ իր պիես ներն ան պայ-
ման բե մադր վեն հենց այն տեղ: Ընդ հան րա-
պես ա կա նա վոր գրո ղը, թա տե րա գի րը և, 
ի հար կե, խո շոր մտա վո րա կա նը, բա ռիս իս-
կա կան ի մաս տով, միշտ էլ խոր շել է ձևա կա-
նութ յուն նե րից, շին ծու փա ռա սի րութ յու նից: 
Ն րա հա մար իս կա կան հայ րե նա սիրութ յունն 
այն էր, որ թա տե րա կան մշա կույ թը թա փան-
ցի հայ կա կան աշ խար հի բո լոր վայ րե րը, 
հատ կա պես՝ Ս յուն յաց մայ րա քա ղաք, որն իր 
պատ մութ յան ըն թաց քում բազ միցս է ա պա-
ցու ցել ա րիա կան ո գի և հե րո սա կա նութ յուն:

Այդ իսկ պատ ճա ռով էլ մինչև վերջ հե-
տա մուտ է ե ղել, որ պես զի Ղա փա նում հիմն-
վի թատ րոն, և, ինչ պես տես նում ենք, զուր 
չեն ե ղել նրա ջան քե րը:

– Շ նոր հա կա լութ յուն հե տաքր քիր հար-
ցազ րույ ցի հա մար:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Ք րիս տո նեութ յան 
վաղ շրջո նում (4-
5-րդ դա րեր), ըստ 
Մով սես Խո րե նա-
ցու, ցու ցադր վել են 
թա տեր գութ յուն ներ: 
Հե տա գա շրջան նե-
րում մենք թատ րոն 
չենք ու նե ցել: Թա-
տե րա կա նաց ված 
տե սա րան նե րը սոսկ 
ծի սա կա տա րութ յուն-
ներ էին, որ ար վում 
էին ե կե ղե ցի նե րում 
ու տա րա տե սակ հա-
վաք նե րի ժա մա նակ:
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-Տի կին Խո դիկ յան, կար ծում եմ, 
տրա մա բա նա կան կլի նի մեր 
զրույցն սկսել, ինչ պես ա սում 

են, ար մատ նե րից: Ինչ պե՞ս ծնվեց «Դ րա-
մա տուր գիա» հան դե սի ստեղծ ման գա ղա-
փա րը, ո րով հիմք դրվեց մեր նո րա գույն 
գրա կա նութ յան այդ կար ևո րա գույն ժան րի՝ 
«մեկ տա նի քում» հա վա քե լու գոր ծըն թա-
ցին:

– Դե ե թե «ար մատ նե րից», ու րեմն գնամ-
հաս նեմ ար դեն հե ռա վոր 1990-ա կան նե րի 
վեր ջե րը: 1997 թ. լույս էր տե սել իմ «Պիես-
ներ»-ի ժո ղո վա ծուն, և այն օ րե րին Գ. Սուն-
դուկ յա նի թատ րո նի գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար Վա հե Շահ վերդ յա նը, գիր քը մի լավ 
գո վե լուց հե տո, ա ռա ջար կել էր հա մա գոր-
ծակ ցել: Ո րոշ ժա մա նակ անց նույն ժո ղո-
վա ծուի պիես նե րից մեկն ա ռա ջար կե ցի մեր 
թատ րոն նե րից մե կին (ա սեմ, որ այդ պիե սը 
գրված էր հենց ա՛յդ թատ րո նի ու նրա դե-
րա սան նե րի հա մար): Ա սա ցին՝ մեկ ամ սից 
կպա տաս խա նենք: Մեկ ա միս հե տո պարզ-
վեց, որ… պիե սը կո րել է: Օ րեր անց է լի տա-

րա, և՝ մեկ ա միս սպա սեք: Երբ այդ մեկ ամ-
սից հե տո էլ պարզ վեց, որ նո րի՜ց է կո րել… 
Ի հար կե, անհ րա ժեշտ հետ ևութ յունն ա րե ցի, 
պիե սը շատ ա րագ թարգ մա նե ցի ռու սե-
րեն և ու ղար կե ցի Մոսկ վա՝ «Современная 
драматургия» հան դե սին: Ըն դա մե նը մեկ 
շա բա թից հե տո զան գե ցի, և խմ բա գիրն 
ա սաց, որ պիեսն այն քան ան սո վոր ու հե-
տաքր քիր էր, որ հա ջորդ հա մա րում ար դեն 
պլա նա վոր ված է… Փաս տո րեն, պիե սիս 
ա ռեղծ վա ծա յին կո րուստ ներն այլ հան գա-
մանք նե րով էին պայ մա նա վոր ված…

Մինչ այդ դրա մա տուրգ-թատ րոն փոխ-
հա րա բե րութ յան տա րածքն ինձ ան հայտ էր: 
Սկ սե ցի խո րա նալ խնդրի մեջ, դրա մա տուրգ 
ըն կեր ներս էլ «լու սա վո րե ցին», որ մեր թատ-
րոն նե րում հա տուկ շեշտ ված վե րա բեր մունք 
կա հայ ժա մա նա կա կից դրա մա տուր գիա յի 
նկատ մամբ: Ու ես հաս կա ցա, որ «մեր թա-
գա վո րութ յու նում ինչ-որ բան սխալ է»: Նախ՝ 
չկար մաս նա գի տա կան մա մուլ, իսկ 
մի եր կու ամ սագ րում հա տու կենտ 
տպագր վող պիես նե րը «թա տե րա-

Հայ թատրոնը

հետ ևութ յամբ հայ Մ խի թար յան նե րը գրե-
ցին պատ մա կան ող բեր գութ յուն ներ, ո րոն-
ցից են Ար սեն Բագ րա տու նու «Եր վանդ»-ը, 
«Ար տա շես»-ը. դրանք ներ կա յաց վել են 
1815, 1816-ին, Պետ րոս Մի նաս յա նի «Խոս-
րով Մեծ», «Սմ բատ Ա ռա ջին» ող բեր գութ-
յուն նե րը. դրանք միա սին լույս տե սան 
1845-ին: Ող բեր գութ յուն նե րը ոչ միայն 
գրվում, այլև բե մադր վում էին. հայտ նի է, 
որ Վե նե տի կի դպրո ցա կան թատ րոնն իր 
գո յութ յան 200 տա վա ըն թաց քում բե մադ-
րել է շուրջ 300 թա տե րա կան երկ:

Ա հա թա տե րա կան այս մշա կույ թը թա-
փան ցեց Կոս տանդ նու պո լիս. նախ՝ ստեղ-
ծե լով Պոլ սի կա թո լիկ դպրո ցի թատ րո նը 
(1810-ից), այ նու հետև ծնունդ տա լով Պե-
շիկ թաշլ յա նի («Կոռ նակ», «Ար տա շես II», 
«Վա հան Մա մի կոն յան», «Վա հե») և Դուր-
յա նի («Վարդ և Շու շան կամ Հո վիվք Մաս-
յաց», «Սև հո ղեր կամ Հե տին գի շեր Ա րա-
րատ յան», «Ար տա շես Աշ խար հա կալ», 
«Ան կումն Ար շա կու նի հարս տութ յան», 
«Աս պա տա կութ յուն Պարս կաց ի Հայս կամ 
Ա վե րումն Ա նի քա ղա քին Բագ րա տուն-
յաց», «Տա րա գիր ի Սի պե րիա», «Թատ րոն 
կամ Թշ վառ ներ») պատ մա կան և ժա մա-
նա կա կից նյու թե րով ող բեր գութ յուն նե րին:

Պե շիկ թաշլ յա նը ղե կա վա րել է թա ղա-
յին թատ րոն ներ (1856, 1858): Ն րա հետ էր 
նաև Ս. Հե քիմ յա նը, ո րը ևս հան դես է գա-
լիս պատ մա կան-ազ գա յին ող բեր գութ յուն-
նե րով՝ «Ար տա շես և Սա թե նիկ», «Հար մակ 
և Աշ խեն», «Սամ վել», «Վահ րամ»: Պե շիկ-
թաշլ յա նը, Հե քիմ յա նը և Ս վաճ յա նը Պոլ-
սում կազ մա կեր պել են «Ար ևել յան թատ-
րոն»-ը:

Թարգ ման վում էին Մո լիե րի, Վոլ տե րի, 
Հ յու գո յի, Դ յու մա յի, Գ րի բո յե դո վի, Օստ-

րովս կու և այ լոց եր կե րը…
Արևմ տա հայ ի րա կա նութ յան մեջ հե-

տո ար դեն պի տի գա յին Պա րոն յա նը, Շան-
թը, Օ շա կա նը և թատ րոնն ար ժա նիո րեն 
հաս տա տեր իր տե ղը հայ կյան քում:

Ար ևե լա հայ մաս նա գի տա կան թատ-
րո նը հիմ նադր վել է 1863-ին Թիֆ լի սում: 
Ար ևե լա հայ թատ րո նը ևս սկ սեց դա սա-
կա նա պաշ տութ յու նից: Դա նախ՝ Հ. Ա լամ-
դար յա նի «Հ ռա դա միստ և Զե նո բիա» 
պատ մա կան ող բեր գութ յունն է և ա պա՝ 
Խ. Ա բով յա նի «Ֆեո դո րա կամ Որ դիա կան 
սեր» թա փա ռող դի պա շա րով գրված դրա-
ման:

Հայտ նի է, որ 1827 թ. Եր ևա նում բե-
մադր վել է Ա լեք սանդր Գ րի բո յե դո վի «Խել-
քից պա տու հաս»-ը, ո րին ներ կա է ե ղել 
հե ղի նա կը:

1836-ին գոր ծել է Շեր մա զան յա նի 
թատ րո նը:

19-րդ դա րում հայ կա կան թա տե-
րախմ բեր են գոր ծել Թիֆ լի սում, Մոսկ վա-
յում, Թեո դո սիա յում: Ն րանց հա մար գրել 
են Սար գիս Վա նան դե ցին, Ն. Ա զա դաթ յա-
նը, Խո րեն Գալ ֆա յա նը և ու րիշ ներ: 

Հե տո ար դեն պատ մա կան ող բեր գութ-
յուն ներ պի տի գրեր Գ րի գոր Պատ կան յա-
նը («Փառ նակ», «Վար դան»): Իսկ Գաբ րիել 
Սուն դուկ յա նը պի տի գար, «բե մե րից քշեր» 
բո լոր մե ռած հե րոս նե րին և հաս տա տեր 
իր ժա մա նա կա կից թատ րո նը:

Այ նու հետև հայ թատ րո նի զար գա ցու-
մը պի տի ի րենց ձեռքն առ նեին Պերճ Պ ռոշ-
յա նը, Շիր վան զա դեն, Դե րե նիկ Դե միրճ յա-
նը և նո րա գույն շրջա նի շատ հայ գրող ներ՝ 
Ե ղի շե Չա րեն ցը, Նաի րի Զար յա նը, Ն շան 
Պե շիկ թաշլ յա նը և ու րիշ ներ: 

Թա տեր գութ յու նը նոր հուն պի տի 
մտներ 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սին և ան-
կա խութ յան տար ինե րին: 
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Հե լե նիս տա կան թատ րո նը հաս տատ վել է 
Տիգ րան Մե ծի օ րոք: Նա Ք. ծ. ա. 69 թ. թատ-
րոն է կա ռու ցել Տիգ րա նա կեր տում: Ար տա-
վազդ Բ-ի օ րոք ներ կա յա ցում ներ են տրվել 
Ար տա շա տի պա լա տում, ուր Ք. ծ. ա. 53 թ. 
բե մադր վել է Եվ րի պի դե սի «Բա քո սու հի ներ» 
ող բեր գութ յու նը: Զին վոր նե րը բեմ են նե-
տել Կ րա սո սի գլու խը, ո րը դե րա սան Յա սո նը 
մտցրել է գոր ծո ղութ յան մեջ՝ իբրև ներ կա յաց-
ման հե րո սի՝ Ա գա վեի որ դու՝ Պանթև սի գլուխ:

2000-ա կան նե րից ո րո շա կի փո փո խութ յուն-
ներն ակն հայտ են: Ի դեպ, կա տա կեր գութ-
յունն է «իր տե ղը» հաս տա տում, այն ա վե լի 
շատ սար կազմ ու գրո տեսկ է՝ վեր է հա նում 
նոր ձևա վոր վող հա րա բե րութ յուն նե րի 
ստվե րոտ (մեղմ ա սած) կող մե րը: Շ փոթ-
վա ծութ յու նը տե ղը զի ջում է ինչ-ինչ ել քեր 
գտնե լու ո րո նում նե րին… 

«Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» 
հան դե սի՝ Սյու նիքի թա տե րա-
կան կյան քին նվիր ված հա մարն 
ա ռա ջին փորձն է՝ հան րա գու-
մա րի բե րե լու հայ բե մար վես-
տի սյու նիք յան դրսևո րում-
նե րը:
Սա կայն բուն խնդրին անդ րա-
դառ նա լուց ա ռաջ նպա տա կա-
հար մար գտանք ար ծար ծել մի 
քա նի թե մա ներ՝ թա տե րա խո սութ-
յա նը, ինչ պես և թա տե րագ րութ յանն առնչ վող, որ պես զի հիմ նա-
կան նյութն ըն կալ վի ամ բող ջութ յան մեջ ու բազ մա կող մա նի:
Ուս տի և կար ևոր հա մա րե ցինք ըն թեր ցո ղին հա ղոր դա կից 
դարձ նել (գո նե ընդ հա նուր գծե րով) հայ դրա մա տուր գիա յի ներ-
կա ըն թաց քին: Ի վեր ջո ա ռանց բարձ րա ճա շակ, գե ղա գի տո-
րեն հա գե ցած դրա մա տուր գիա յի հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել 
թատ րոն նե րի բնա կա նոն կյան քը, հնա րա վոր չէ խո սել թա տե-
րա կան ար վես տի զար գաց ման, ան գամ նոր մալ ըն թաց քի մա-
սին:
Այդ ա մե նի մա սին է զրույցն ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, հրա-
պա րա կա խոս Կա րի նե Խո դիկ յա նի հետ:

Հարցազրույց 
դրամատուրգ, 
արձակագիր, 
«Դրամատուրգիա» 
հանդեսի հիմնադիր 
խմբագիր Կարինե 
Խոդիկյանի 
հետ
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կան ե ղա նակ չէին ստեղ ծում»: Այն 
օ րե րին հա ճախ կլսեիր՝ «Իսկ ո՞ւր 
է ժա մա նա կա կից հայ դրա մա տուր-

գիան» հարց-մե ղադ րան քը… 
Ես ար դեն բա վա կան ժա մա նակ էի 

աշ խա տում «Գա րու նում»՝ հաս կա նա լու 
հա մար, թե ինչ է նշա նա կում խնդրի հա-
մա կար գա յին լու ծում, և ծն վեց հայ դրա մա-
տուր գիա յի հա մար գրա կան-գե ղար վես տա-
կան հան դես ստեղ ծե լու գա ղա փա րը:

– Իսկ ինչ պե՞ս գա ղա փա րը դար ձավ 
գործ:

– Ս կիզ բը՝ 1990-ից հե տո գրված պիես-
նե րի հա մա հա վաքն էր: Եվ գի տե՞ք՝ ինչն 
էր զար մա նա լին. պա տե րազմ, է ներ գե տիկ 
ճգնա ժամ, դռնե րը փակ թատ րոն ներ, իսկ 
իմ գրչըն կեր նե րը գրել ու գրել են: Թղ թա-
պա նակս օր-օ րի հարս տա նում էր, իսկ ես 
ֆի նանս ներ էի փնտրում: Այդ օ րե րին էլ տե-
ղե կա ցա, որ Սո րո սի հիմ նադ րա մը դրա մաշ-
նորհ է հայ տա րա րել թա տե րա կան ո լոր տի 
հա մար: Թեև հայ տա տու նե րը ոչ միայն թվա-
քա նա կով, այլև ներ կա յա ցուց չա կան մա սով 
շատ պատ կա ռե լի էին, բայց միայն ծրագ րեր 
էին ա ռա ջարկ վել: Իսկ ես նրանց սե ղա նին 
դրե ցի «Դ րա մա տուր գիա յի» ա ռա ջին՝ «սիգ-
նա լա յին» հա մա րը: Դ րա մաշ նոր հը ե րեք 
հա մա րի հա մար էր, իսկ շնոր հան դե սը Կի-
նո յի տան այ գում ա րե ցինք: Հա վաք վել էին 
թատ րո նի, գրա կա նութ յան, ար վես տի մար-
դիկ, ան կեղ ծո րեն ինձ հետ կի սում էին իմ ու-
րա խութ յու նը, բայց և բո լո րը հարց նում էին. 
«Իսկ երկ րորդ հա մա րը կլի նի՞»… Այդ օ րը 
չգի տեի, որ դեռ մի քա նի տա րի պի տի պա-
տաս խա նեմ այդ հար ցին, մինչև կգա օրն ու 
կլսեմ՝ «Ե՞րբ կլի նի հա ջորդ հա մա րը» հար ցը: 

Դ րա մաշ նորհն ա վարտ վեց (ի դեպ, 
ո մանց հա մար և ո մանց ջան քե րով Սո րո-
սի հիմ նադ րա մը «բո բո յի» վե րած վեց, իսկ 
ես պար զե րես ա սում եմ՝ շնոր հա կալ եմ 
այդ օ ժան դա կութ յան հա մար, և ա ռա ջին 
օր վա նից մինչև հի մա հան դե սը մեր ազ գա-
յին դրա մա տուր գիա յի միակ հար թակն է), 
բայց պիես նե րը գրվում էին, սե փա կան մի-
ջոց նե րով հա մա ռո րեն հան դե սը տպագ րում 
էի, մինչև մշա կույ թի նա խա րա րութ յու նը 
«գթաց» և պե տա կան ա ջակ ցութ յուն տվեց:

– Ե՞րբ լույս տե սավ «Դ րա մա տուր գիա յի» 
ա ռա ջին հա մա րը:

– «Դ րա մա տուր գիա» հան դե սի ա ռա ջին 
հա մա րը լույս տե սավ 2000 թվա կա նի մա յի-
սին, և տա րի նե րի ըն թաց քում երբ ևէ չի խա-
թար վել հան դե սի տպագ րութ յու նը: 2000-ից 
մինչև հի մա մոտ 500-ից ա վե լի պիես ներ են 
տպվել, ո րոնց 15-20 տո կոսն է թարգ մա նա-
կան, մնա ցա ծը հայ ժա մա նա կա կից դրա մա-
տուրգ նե րի գոր ծեր են:

– Բա ցի Ձեր հա մա ռութ յու նից և գոր ծին 
նվիր վա ծութ յու նից, էլ ի՞նչն է այս քան եր-
կար և հաս տա տուն պա հում հան դե սի բնա-
կա նոն ըն թաց քը:

– Ի հար կե՝ իմ գրչըն կեր նե րի վստա հութ-
յու նը: Շա տե րի պիես ներն ա ռա ջի նը «Դ րա-
մա տուր գիա յում» են տպագր վել, իսկ 2018-
ից՝ է լեկտ րո նա յին տար բե րա կում: 

Տա րի նե րի հեռ վից կա րո տով եմ հի շում 
այն օ րե րը, երբ Ա ղա սի Այ վազ յա նի տուն էի 
շտա պում՝ նրա հեր թա կան պիեսն ա ռա-
ջի նը կար դա լու և տ պագ րե լու ան համ բե-
րութ յամբ: Երբ Ռա ֆա յել Նա հա պետ յա նը 
բե րում էր իր պիեսն ու խոս տա նում նո րը 
գրել: Իսկ թե ինչ բծախնդ րութ յամբ էր հետ-
ևում սրբագ րա կան աշ խա տան քին Պերճ 
Զեյ թունց յա նը… Զո րայր Խա լափ յա նին կա-
րո ղա ցա հա մո զել ու բա ռի ուղ ղա կի ի մաս-
տով ձեռ քից խլել նրա «Աս պետն ու Դոն Կի-
խո տը»… Հան դե սում ի րենց ա ռա ջին պիե սը 
տպագ րող նե րի հիմ նա կան մասն այ սօր ար-
դեն «դրա մա տուր գիա կան մթնո լորտ» ձևա-
վո րող նե րից են… 

Երբ նոր պիես են բե րում, և պիեսն ի րոք 
«ստաց վել է», ու րա խա նում եմ որ պես հան-
դե սի հիմ նա դիր ու խմբա գիր, ո րով հետև 
միայն լավ պիես նե րը կա րող են ազ գա յին՝ 
այն քա՛ն անհ րա ժեշտ մթնո լորտ ստեղ ծել 
մեր թատ րոն նե րում, ու րա խա նում եմ նաև 
որ պես դրա մա տուրգ, ո րով հետև ու րի շի 
լավ պիե սը կա րող է խթան դառ նալ ինձ հա-
մար՝ նոր, ա վե լի լավ գործ գրե լու հա մար: 
Տա րի ներ ա ռաջ մեր գրող նե րից մեկն ան-
կեղծ զար ման քով հարց րեց, թե ին չո՞ւ ա մեն 
հա մա րում ինձ նից բա ցի այլ կին գրող նե րի 
պիես ներ եմ դնում… Սար սա փե ցի այդ պի սի 
հե ռան կա րից, ո րով հետև դաշտն ա մա յաց-
նողն այդ նույն դաշ տը ծաղ կեց նող չի կա րող 
լի նել՝ բու մե րան գի օ րենքն է:

– 1990-ա կան նե րին բնո րոշ էին ո րո շա կի շփոթ-
վա ծութ յունն ու ստեղծ ված ի րա վի ճա կում կողմ-
նո րոշ վե լու ցան կութ յու նը. հի շենք այդ ժա մա նա-
կը: Փ լուզ վել էր խորհր դա յին կայս րութ յու նը, նրա 
փլա տակ նե րի տակ չհայտն վե լը զու գակց վում էր, 
կոնկ րետ մեր դեպ քում, Ար ցախ յան ա ռա ջին պա-
տե րազ մով և երկ րի տնտե սա կան կո լապ սա յին 
ի րա վի ճա կով: Ո՞ւր ենք գնում, էլ չա սած՝ հի մա՞ 
որ տեղ ենք… 

– Դե որ Դուք բա ցե ցիք այդ թե ման, ես 
շա րու նա կեմ՝ կին դրա մա տուրգ նե րի մա սին 
ի՞նչ կա սեք:

– Կին դրա մա տուրգ նե րը (թեև ար վես-
տում դեմ եմ նման տար բե րակ մա նը) քա նա-
կով զի ջում են, բայց միայն քա նա կով: Ան նա 
Պետ րոս յան, Ա նա հիտ Թոփչ յան, Ա նա հիտ 
Ա ղա սար յան, Ար մի նե Նալ բանդ յան, Աստ-
ղիկ Սի մոն յան, Հաս միկ Չա րենց, Սո ֆի Միր-
զո յան, Ա նա հիտ Ար փեն, Ա նուշ Աս լի բեկ յան, 
Ար մե նու հի Սիս յան… Պար զա պես պետք է 

կար դալ նրանց գոր ծե րը (օգտ վեմ պա տեհ 
ա ռի թից և տե ղե կաց նեմ՝ կա րող եք կար դալ 
tatron-drama.am կայ քում), և հա վա տա ցեք՝ 
ձեր ոգ ևո րութ յունն իմ ոգ ևո րութ յու նից պա-
կաս չի լի նի:

– Ո րո՞նք են, ըստ Ձեզ, թա տե րագ րութ-
յան ներ կա փու լին բնո րոշ գծե րը, նաև 
դժվա րութ յուն նե րը:

– 1990-ա կան նե րին բնո րոշ էր ո րո շա կի 
շփոթ վա ծութ յունն ու ստեղծ ված ի րա վի ճա-
կում կողմ նո րոշ վե լու ցան կութ յու նը. հի շենք 
այդ ժա մա նա կը: Փ լուզ վել էր խորհր դա յին 
կայս րութ յու նը, նրա փլա տակ նե րի տակ 
չհայտն վե լը զու գակց վում էր, կոնկ րետ մեր 
դեպ քում, Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ-
մով և երկ րի տնտե սա կան կո լապ սա յին 
ի րա վի ճա կով: Ո՞ւր ենք գնում, էլ չա սած՝ 
հի մա՞ որ տեղ ենք… Հա սա րա կար գի հետ 
մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն ներ էին 
ձևա փոխ վում ու ձևա խեղ վում, հա մայ նա-

կան վար քա կա նո նին փո խա րի նե լու էր ե կել 
«վայ րի կա պի տա լիս տա կան ջունգ լի նե րի 
օ րեն քը»… 90-ա կան նե րի մեր թա տե րագ-
րութ յա նը բնո րոշ են կեր պար նե րի ընդ հան-
րա ցում նե րը, այ սինքն՝ շատ հա ճախ պեր-
սո նաժ նե րի ա նուն նե րին փո խա րի նում էին 
նրանց կար գա վի ճա կը, հո գե վի ճա կը, ան-
գամ վար քը բնո րո շող ընդ հան րա ցում ներ: 
Օ րի նակ՝ Կար գադ րիչ, Մա զախ ռիվ, Վե րա-
դար ձող, Ու շա ցող… Հե րո սին դի մա դարձ-
վում է Հա կա հե րո սը… Կ յան քի մութ ու նսեմ 

կող մերն ա նո ղոք լույ սի տակ են բեր վում… 
Կեր պար ներն ա վե լի շատ հար ցեր են տա լիս, 
քան պա տաս խան փնտրում… Ու մի խտաց-
ված հու սա հա տութ յուն, շփոթ վա ծութ յուն 
և փնտր տուք… Աբ սուր դի աս տե ղա յին ժամ 
կա րող եմ հա մա րել մեր դրա մա տուր գիա-
յում:

2000-ա կան նե րից ո րո շա կի փո փո խութ-
յուն ներն ակն հայտ են: Ի դեպ, կա տա կեր-
գութ յունն է «իր տե ղը» հաս տա տում, այն 
ա վե լի շատ սար կազմ ու գրո տեսկ է՝ վեր է 
հա նում նոր ձևա վոր վող հա րա բե րութ յուն նե-
րի ստվե րոտ (մեղմ ա սած) կող մե րը: Շ փոթ-
վա ծութ յու նը տե ղը զի ջում է ինչ-ինչ ել քեր 
գտնե լու ո րո նում նե րին… Ա վե լի շեշտ վում են 
մարդ կա յին՝ հատ կա պես կին-տղա մարդ հա-
րա բե րութ յուն ներ քննող գոր ծե րը: Դ րա ման 
«նե ղում» է աբ սուր դին, և, ի հար կե, պոստ մո-
դեռ նիս տա կան պիես նե րի հոսք է սկսվում: 
«Նոր դրա ման» ու նի իր հե ղի նակ նե րը: Մի 

խոս քով՝ մեր թա տե րագ րութ յու նը սա հուն 
ին տեգր վում է հա մընդ հա նուր գրա կան պրո-
ցե սին:

– Հի մա՝ դրա մա տուր գիա յի ներ կա վի ճա-
կի մա սին:

– Ե թե ա սեմ՝ ա մեն ինչ հրա շա լի է՝ ճիշտ 
չի լի նի: Բայց հա կա ռա կը պնդելն էլ ի րա կա-
նութ յու նից հե ռու է: Ու րեմն՝ ճշգրտեմ ի րա-
կա նի և ցան կա լիի սահ ման նե րը: 

Այս դեպ քում Ձեզ հարց նեմ՝ Ձեր ի մա ցած 
թատ րոն նե րի խա ղա ցան կը մտո վի աչ քի 
անց կաց րեք և ա սեք՝ ի՞նչ հա րա բե րութ յան 
մեջ են ազ գա յին և օ տա րա գիր դրա մա-
տուրգ նե րի գոր ծե րը: Մինչ Դուք ի մի կբե րեք 
Ձեր ի մա ցա ծը, ես ա սեմ, որ ու նենք պե տա-
կան թատ րոն ներ, ո րոնց խա ղա ցան կի գե-
րակ շիռ մասն օ տար հե ղի նակ ներ են: Սա՝ 
այն դեպ քում, երբ այդ թատ րոնն ապ րում է 
մեր պե տութ յան, մեր հար կա տու նե րի գու-
մար նե րով: Իսկ ո՞ւր մնացին մշա կու թա յին 
քա ղա քա կա նութ յու նը և դ րա նում՝ ազ գա յի-
նի գե րա կա յութ յու նը: Այ սօր աշ խար հը տա-
րա տե սակ պա տե րազմ ներ է մղում, ո րոն ցից 
մշա կու թա յի նը կար ևոր նե րից է: Ե թե դու չես 
պա հում, զար գաց նում, աշ խար հին ցույց 
տա լիս քո՛ ու նե ցա ծը, օ տա՞ րը պի տի դա 
ա նի: Չէ, ինձ ճիշտ հաս կա ցեք՝ շա՞տ ես ու-
զում օ տա րի «նվագն ա նել»՝ կա կո մեր ցիոն 
թատ րոն՝ քո գու մա րը ներդ նում ես և բե մադ-
րում՝ ինչ սիրտդ է ու զում: Բայց պե տա կան 
թատ րոնն այլ ա ռա քե լութ յուն ու նի: Այս տեղ 
տե ղին է հի շել եր ջան կա հի շա տակ Եր վանդ 
Ղա զանչ յա նին, նա ա ռի թը բաց չէր թող նում 
հի շեց նել՝ «Չ կա ազ գա յին թատ րոն ա ռանց 
ազ գա յին դրա մա տուր գիա յի»: Միայն չէր 
ա սում, գոր ծով էր ա պա ցու ցում, և ն րա գոր-
ծը Հ. Պա րոն յա նի թատ րո նում այ սօր էլ շա-
րու նա կում է Հա կոբ Ղա զանչ յա նը: Իսկ Վա-
հե Շահ վերդ յա՞ նը. մի ան գամ նա նշեց, ե թե 
չեմ սխալ վում, որ 19 հայ հե ղի նա կի գործ է 
բե մադ րել, ո մանց էլ՝ մի քա նի պիես նե րը: 
Այ սինքն՝ մեր դա սա կան և ժա մա նա կա կից 
պիես նե րի բե մադ րութ յու նը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է բե մադ րի չի ցան կութ-
յամբ:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍՅԱՆԻ

Պերճ Արմենակի 
Զեյթունցյան (1938-2017)
Հայ արձակագիր, 
դրամատուրգ, 
հրապարակախոս և 
թարգմանիչ։ ԽՍՀՄ 
գրողների միության 
անդամ։ ՀԽՍՀ մշակույթի 
վաստակավոր գործիչ, 
պետական մրցանակի 
կրկնակի դափնեկիր, 
Հռոմի արվեստների 
և հասարակական 
գիտությունների «Տիբերինա» 
ակադեմիայի պատվավոր 
անդամ։

Աղասի Այվազյան 
(1925-2007
Հայ արձակագիր, դրամատուրգ, 
հրապարակախոս, սցենարիստ, 
ռեժիսոր, խմբագիր և 
գեղանկարիչ: ՀԽՍՀ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ, ՀԽՍՀ 
պետական մրցանակի դափնեկիր 
(1975, «Եռանկյունի» կինոնկարի 
սցենարի համար), Դերենիկ 
Դեմիրճյանի անվան մրցանակի 
1983 թվականի դափնեկիր 
(«Եռանկյունին» գրքի համար), 
ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ:

ՌԱՖԱՅԵԼ 
ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 

(1946-2010)
Հայ ժամանակակից 
գրող, արձակագիր։ 
ԽՍՀՄ գրողների 

միության անդամ։

ԶՈՐԱՅՐ ԵՐՎԱՆԴԻ 
ԽԱԼԱՓՅԱՆ (1933- 

2008)
Հայ գրող, արձակագիր 
և դրամատուրգ, ԽՍՀՄ 

գրողների միության 
անդամ:
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1870 թ. հիմնադրված 
գա  վա  ռա  կենտ  րոն 
Գո րի սը XIX դա րի 

80-ա կան թվա կան նե րին հա ջոր դած տա-
րի նե րին ապ րում էր սո ցիալ-տնտե սա կան 
և կրթամշակութային աշ խույժ կյան քով: 
Գո րի սի հա սա րա կա կան կյան քում զգա լի 
տե ղա շար ժ  կա տար վեց նաև մշա կու թա յին 
կյան քում, հատ կա պես թատ  րո նի բնա գա-
վա ռում, որն ինչ պես Արևել յան Հա յաս տա-
նի մյուս վայ րե րում, Գո րի սում ևս, եղել է հայ 
հա սա րա կա կան կյան քի կեն սու նա կութ յան 
հիմ նա կան ո լորտ նե րից մե կը: Հատ կան շա-
կան է այն հան գա ման քը, որ տա կա վին վաղ 
ժա մա նակ նե րից Գո րիս գյուղն  (Նոր կամ 
Ներքին Գո րիս) ու նե ցել է ժո ղովր դա խա ղա-
յին ներ կա յա ցում նե րի ա վան դույթ ներ: Ներ-
կա յա ցում նե րը կազ մա կերպ վել են գյու ղի 
«թթե նի նե րի տակ» կոչ ված վայ րում, ժայ-
ռա փոր «ամ ֆի թատ րո նում»: «Մեր քա ղա քը` 
Գո րի սը,- գրում է Ս. Խան զադ յա նը,- հնուց ի 
վեր հռչակ ված էր իր թա տե րա սեր լի նե լով: 
Դեռևս  պահ պան վում է Ձա գե ձոր բեր դում 
ե ղած ան  տիկ թատ րո նի սրա հը` փոր ված 
ժայ ռե րի մեջ, ամ ֆի թատ րո նի նման, որ տեղ 

եր կու հար յուր մարդ կա րող է տե ղա վոր վել»: 
Այդ տեղ հա ճա խա կի կազ մա կերպ վել են հա-
սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն ներն ար տա-
հայ տող ժո ղովր դա կան դրա մա տի կա կան 
(տո նա ծի սա կան, կրկե սա յին և այլն) խա-
ղա տե սակ ներ: Ազ գագ րա գետ Վ. Բդո յա նը 
ի րա վամբ կարևո րե լով ժո ղովր դա խա ղա յին 
այդ ներ կա յա ցում նե րի դե րն ու նշա նա կութ-
յու նը, գրել է. «…դրա մա տի կա կան խա ղե րը 
կարևոր դեր պի տի խա ղա յին վեր ծա նե լու 
հա մար հնա գի տութ յան, պատ մա գրութ յան 
և ազ գագ րութ յան մեջ մի շարք առեղծ ված-
ներ»:

XIX դա րի 80-ա կան թվա կան նե րի կե սե-
րին գա վա ռա կենտ րոն Գո րի սում հիմք դրվեց 
թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րին: Թատ րո-
նը գա վա ռա կենտ րո նի կյանքն աշ խու ժաց-
նող ա ռա ջին հաս տա տութ յու նն  էր: Մի խումբ 
թա տե րա սեր նե րի ջան քե րով 1880-ա կան 
թվա կան նե րի կե սե րին ստեղ ծվում է թատ-
ե րա կան կո մի տե: Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը 
տրվում է 1888 թ.: Ընդ ո րում, դե րա սան նե րը 
հիմ նա կա նում տղա մար դիկ էին: Այդ ա ռի-
թով Գո րի սից «Մշա կին» հղված թղթակ ցութ-

յու նում աս վում է. «Գօ րի սում… ա ռա ջին ան-
գամ ներ կա յա ցում ե ղաւ 1888 թւին, մի քա նի 
օ տար ե րի տա սարդ նե րի ա ջակ ցու թեամբ: 
Այն ժա մա նակ խա ղա ցող ներ չը կա յին. կա-
նանց մաս նակ ցու թեան մա սին խօսք ան գամ 
չէր կա րող լի նել»:

Հարկ է նկա տել, որ Գո րի սի թա տե րա-
կան կյան քի աշ խու ժաց մանն ի րենց մեծ 
նպաստն են բե րել հատ կա պես դրսեկ հա յե-
րը, կամ ինչ պես տե ղաբ նակ ներն էին նրանց 
կո չում` «օ տա րա կան հա յե րը»: Նրանց կող-
մից կազմ ված թա տե րա կան խում բը լեփ-լե-
ցուն դահ լի ճում 1890 թ. ապ րի լի 8-ին ներ կա-
յա ցնում է «Ա՜ յ  քեզ օ յին» (Գ. Ե րից փոխ յան) 
և «Կըռթ-Կըռթ» (Վ. Մա դաթ յան) կա տա կեր-
գութ յուն նե րը և ստաց ված հա սույ թն  ամ-
բող ջո վին տրա մադր ում նո րա կա ռույց Սբ. 
Հռիփ սի մեի ան վան հա յոց ե կե ղե ցա կան-
ծխա կան դպրո ցի ֆոն դին: Մի ջո ցառ մանն 
ի րենց մաս նակ ցութ յունն էին բե րել գա վա-
ռա պետ Ի. Սու շեվս կի-Ռա կու սը, գա վա ռա-
յին բժիշ կը, հաշ տա րար դա տա վոր նե րը և 
պրիս տավ նե րը:

Տ ևա կան ընդ մի ջու մից հե տո կանոնավոր 
ներ կա յա ցում ներ տա լու նպա տա կով մի 
խումբ ու սու ցիչ ներ գա վա ռա պե տի օգ նա կա-
նի մի ջո ցով 1894 թ. դեկ տեմ բե րի սկզբնե րին 
խնդրա գիր են հղում նա հան գա պե տին, ո րը 
դեկ տեմ բե րի 24-ին թույ լատ րում է: Սկզբնա-
կան շրջա նում Գո րի սի թա տե րա կան կյանքն 
ըն թա նում էր պա տա հա կան ներ կա յա ցում-
նե րով: Խա ղա ցան կում ընդգրկ ված էին 
«Սան դուխտ» (Թ. Թերզ յան) ող բեր գութ յու նը, 
«Կըռթ-Կըռթ» (Վ. Մա դաթ յան) և «Մա դո յի 
կտա կը» (Վ. Մա դաթ յան) կա տա կեր գութ-
յուն նե րը:

Նկա տենք, որ Գո րի սի թատ րո նի զար-
գաց ման գոր ծում նշա նա կա լից է ե ղել տե ղի 
դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րի դե րը: Գա վա ռա յին 
թատ րոն նե րի կազ մա վոր ման և դրա նում ու-
սու ցիչ նե րի ու նե ցած ծան րակ շիռ դե րա կա-
տա րութ յան մա սին հետևյալ վկա յութ յունն 
է թո ղել թատ ե րա կան գոր ծի գի տակ Ար շակ 
Տեր-Հով նան յա նը. «Ո րոշ տե ղեր «թա տրոն» 
(ի մա` ներ կա յա ցում – Գ. Ս.) պա տա հա կան 
ձ ևով կազ մա կեր պել են տե ղի ու սու ցիչ նե րը, 
ի րենք էլ հենց հան դես գա լով որ պես դե րա-

սան-դե րա սա նու հի ներ: Բայց և նույ նիսկ այդ 
տի պի ներ կա յա ցում նե րի թի վը շատ չնչին է 
ե ղել, այն էլ հատ կա պես այն կենտ րո նա կան 
վայ րե րում, ո րոնք ու նե ցել են ու սուց չա կան 
մեծ խմբեր ու նե ցող դպրոց ներ, ինչ պես՝ Հին 
Նա խիջևա նը, Ա գու լի սը, Մեղ րին, Գո րի սը և 
այլն»:

Գո րի ս գ յու ղա քա ղա քում թա տե րա կան 
կյան քը կա նո նա վո րե լու, թատ րո նի գոր-
ծու նեութ յան աս տի ճա նը բարձ րաց նե լու և 
դե րա սա նա կան մշտա կան խումբ պա հե-
լու նպա տա կով թա տե րա կան գոր ծի մոտ 
կանգ նած մի խումբ ե րի տա սարդ նե րի նա-
խա ձեռ նութ յամբ ո րո շվում է հրա վի րել թա-
տե րա սեր նե րի ընդ հա նուր ժո ղով: Գո րի սից 
«Մշա կի» թղթա կից Հով հան նես Դա նիել յա նի 
տե ղե կաց մամբ` «Ստա նա լով թույլտ ւու թիւն 
գոր ծի նա խա ձեռ նող նե րը, աչ քի ա ռաջ ու-
նե նա լով զա նա զան ան ձինք, ո րոնց մի ջո ցով 
կա րե լի է կազ մա կեր պել սի րող նե րի մշտա-
կան խումբ, վճռե ցին ընդ հա նուր ժո ղով 
հրա ւի րել ու ձեռ նա մուխ լնել գոր ծին»: 1894 
թ. դեկ տեմ բե րի 25-ին հրա վիր ված ա ռա ջին 
ժո ղո վում ո րոշ վում է հիմ նել թա տրո նա կան 
կո մի տե: Ժո ղո վը միա ձայն կո մի տեի նա խա-
գահ է ընտ րում բժիշկ Զ. Տեր-Հով սեփ յան-
ցին, տե ղա կալ` Ա. Մե լիք-Շահ նա զար  յան ցին: 
Ռե ժի սո րա կան մաս նախմ բի նա խա գահ է 
ընտր վում իշ խան Կ. Թու ման յան ցը: Թա-
տե րա սե րնե րի հիմ նա կան խմբի գո յութ յան 
պայ  ման նե րում, ներ կա յա ցում նե րի կազ մա-
կերպ ման և դե րա սան նե րին վար ձատ րե լու 
նպա տա կով անհ րա ժեշ տա բար ստեղծ վել է 
նաև հո գա բար ձուա կան մար մին: Ա հա այս-
պես է սկսվել Գո րի սի թատ րո նի պատ մութ-
յու նը: Թերևս  կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ թա-
տ  րո նա կան կո մի տեի ստեղ ծու մով էլ սկիզբ 
դրվեց Գո րի սի թատ րո նի տա րե գրութ յա նը:

1895 թ. հուն վա րի 14-ին տե ղի թա տե-
րա սեր նե րի խում բը Հ. Մի նաս յա նի տան 
դահ լի ճում, բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե-
րով, հա յոց ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրո-
ցի ա շա կերտ նե րի օգ տին ներ կա յաց նում է 
«Սան դուխտ» (Խ. Գալ ֆա յան) ող բեր գութ-
յու նը և «Մա դո յի կտա կը» (Վ. Մա դաթ յան), 
«Կըռթ-Կըռթ» (Վ. Մա դաթ յան) կա տա կեր-
գութ յուն ներ ը: Կա նանց դե րե րում խա ղում 
էին ա ռա ջին ան գամ բեմ բարձ րա ցած օր. Հ. 
Մա րանջ յան ցը և Տ. Բեկ զադ յա նը: Հատ կան-
շա կան է, որ ներ կա յաց ման նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տանք նե րին մե ծա պես 
օգ նել էր «Կով կա սի հա յոց բա րե գոր ծա կան 
ըն կե րութ յան» Շու շիի մաս նաճ յու ղի վար-
չութ յու նը` ու ղար կե լով զգեստ նե ր: Հով հ. 
Դա նիել յա նը «Մշա կի» հղած թղթա կցութ-
յու նում այդ ներ կա յաց ման ա ռի թով գրում 
է. «Թատ րօ նի դահ լի ճը և բե մը, շնոր հիւ իշ-
խան Կ. Թու մա նեա նի գործ դրած ջան քե րին, 
շքեղ կեր պով զար դար ված ու լու սա ւոր ված 
էր: Ներ կա յա ցու մը պէտք է ա սած, բա ւա-
կա նին ա ջող ան ցաւ, բո լոր խա ղա ցող նե րը 
բա րեխղ ճու թեամբ կա տա րե ցին ի րանց դե-
րե րը և չը փչաց րին ընդ հա նուր ան սամբ լը: 
Կա նանց դե րե րում օր. Հ. Մա րան ջեանց և 
Տ. Բէգ զա դեանց, ի րանց աշ խոյժ և կեն դա նի 
խա ղով լաւ տպա վո րու թիւն թո ղե ցին հան-
դի սա կա նե րի վրա:… հան դի սա կան նե րը մի 
քա նի ան գամ ծա փա հա րու թիւն նե րով բեմ 
կան չե ցին բո լոր խա ղա ցող նե րին. ժո ղովր-
դից շա տե րը տե ղի սա կա ւու թեան պատ ճա-
ռով զուրկ մնա ցին թատ րօն յա ճա խե լուց»: 
Ներ կա յաց ման ա վար տից հե տո հօ գուտ հա-
յոց ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրո ցի հա վաք-
վել էր 166 ռ. 60 կ.:

Գո րի սի թատ րո նի խա ղա ցան կում 
ընդգրկ ված են ե ղել ինչ պես ազ գա յին, այն-
պես էլ եվ րո պա ցի մի շարք դրա մա տուրգ նե-
րի պիես նե րը: 1907 թ. ապ րի լի 14-ին Գո րի սի 
թա տե րա սեր նե րը հա յոց ու սում նա րա նում 
ներ կա յա ցնում են «Վե րածն վա ծը» (Լ. Ման-
վել յան) պիես ը և «Ա դամ և Ե վա» (Լ. Յա-
կովլև) վոդևի լը: Դե րա սա նա կան իր խա ղով 
հատ կա պես աչ քի է ըն կել օր. Ման վել յա նը, 
ո րը «Վե րածն ված»-ի մեջ խա ղա ցել է Հրա-
նու շի, իսկ «Ա դամ և Ե վա»-ում` Ե վա յի դե րը: 
Մշա կի» հոդ վա ծա գիր նե րից «Խթան» ծած-
կա նու նով հե ղի նա կն անդ րա դառ նա լով օր. 
Ման վել յա նի ներ կա յա ցում նե րի գե ղար վես-
տա կան ո րա կին՝ գրում է. «…թէ ա ռա ջին և 
թէ երկ րորդ դե րումն էլ նրա խա ղը բա ւա կան 
տպա ւո րիչ էր: Օ րիոր դի բե մա կան խո շոր 
ըն դու նա կու թիւն նե րը գու շա կում են, որ նա 
ա պա գա յում մեծ զարդ կա րող է լի նել հայ կա-
կան բե մի հա մար»:

XX դա րասկզ բին Գո րի սի սի րո-
ղա կան թատ րո նում ա ռանձ նա նում 

Գորիսի թատրոնի սկզբնավորման 
պատմությունից 
(XIX ԴԱՐԱԿԵՍ - XX ԴԱՐԱՍԿԻԶԲ)

ԳևՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Պատմական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Գո րի սի թա տե րա կան կյան քի 
աշխ ու ժաց ման խնդի րը մշտա-
պես գտնվել է տե ղի ա ռա-
ջա դեմ ե րի տա սար դութ յան, 
հատ կա պես նրա լա վա գույն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի` 
հա յոց ծխա կան դպրո ցի ու սու-
ցիչ, բազ մա վաս տակ լրագ րող, 
մ  շա կու թա յին և հա սա րա կա-
կան ե ռան դուն գոր ծիչ Տ. Սա-
զան դար յա նի ու շա դրութ յան 
կենտ րո նում:
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է մեկ անուն` Աշ խեն Տեր-Աստ վա-
ծատր յա ն: Աշ խե նը Գո րի սի ա ռա-
ջին խի զախ դե րա սա նու հին է, ով 

խա ղա ցել է կնոջ դե րում, քան զի մինչև 
դե րա սա նու հու բեմ բարձ րա նա լը, Գո րի սի 
թատ րո նում կնոջ դե րը հիմ նա կա նում կա-
տա րում էին տղա դե րա սան նե րը: Դժբախ-
տա բար, կարճ է ե ղել սկսնակ դե րա սա նու-
հու կյան քը. մա հա ցել է ա մուս նութ յու նից մեկ 
տա րի անց` 1911 թ. փետր վա րի 27-ին: «Այն 
ժա մա նակ,- գրում է «Գա ւա ռի» խմբա գիր Ս. 
Տեր-Մի նաս յա նը,- երբ գա ւա ռա ցի հա յը շատ 
դժւար էր հաշտ ւում կնոջ գոր ծու նէու թեան 
հետ և ա ռան ձին խարհր դա ւո րու թեամբ էր 
նա յում նրան, հան գու ցեա լը թէ կուզ փոք րա-
հա սակ, դե ռա հաս, հա մար ձակ կեր պով ոտ 
դրեց մեր բե մի վրայ և հրա պա րա կը մաք-
րեց կնոջ դեր խա ղա ցող տղա նե րից»: Ա. 
Տեր-Աստ վա ծատր յա նի մա հը խոր վիշտ է 
պատ ճա ռում Գո րի սի հա սա րա կայ նութ յա-
նը: Նրա մա սին ցա վակ ցա կան շատ խոս քեր 
են տպագր վել ժա մա նա կի մա մու լում: Դե րա-
սա նու հու մահ վան ա ռի թով «Հո րի զոն» լրա-
գրում տպված մա հա խո սա կա նում աս ված 
է. «Ամ սի 1-ին մեծ հան դե սով հո ղին հանձն-
ւեց քա ղա քիս ե րի տա սարդ սի րո ղու հին, մեր 
Տ. Աշ խեն Տեր-Աստ ւա ծատ րեա նը»:

Հարկ է նկա տել, որ Գո րի սի թատ րո-
նի գոր ծու նեութ յունն ըն թա նում էր բա զում 
դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հա րու մով: Հա-
ճախ ներ կա յա ցում նե րը կա յա նում էին կի-
սա դա տարկ դահ լիճ նե րում: «Մշա կը» Գո րի-
սի թատ րո նի զար գաց ման հետ կապ ված մի 
շարք խնդիր նե րի վրա հրա վի րե լով հա սա-
րա կութ յան ու շադ րութ յու նը, ցույց է տվել, թե 
ժո ղովր դի ազ գա յին ամ բող ջա կան նկա րա-
գի րը պահ պա նե լու գոր ծում որ քան կարևոր 
է թատ րո նի մշտա կան գո յութ յու նը: «Ա սա ցէք 
խնդրեմ,- գրում է Մշա կի» թա տե րա խո սը,- 
մի՞թէ այն պի սի մի գա ւա ռա կան քա ղա քին, 
որ պի սին է Գօ րի սը, պա տիւ է բե րում այս-
չափ ան տար բեր մնալ դէ պի բէ մը, մի՞ թէ 
նա այն քան յետ ըն կած է, որ չէ հա վա նում 
գե ղա րուես տի նշա նա կու թիւ նը, մի՞ թէ նա 
ի րան վի րա վոր ված չէ զգում, երբ տես նում 
է 110 րուբ լու տոմ սակ նե րից «տՏսվօռ րոՏ-
ՐՕ», ին քը քա ղա քը 10 րուբ լու է միայն գնում. 
ե թէ տե ղա ցի մի քա նի ե րի տա սարդ ներն ու 
օ տար մար դիկ էլ չը լի նեին, այն ժա մա նակ 
ինչ կը լի նէր Գօ րի սի դրու թիւ նը…»:

Գո րի սի թատ րո նի ան ցած ու ղու և զար-
գաց ման մի տում նե րի մա սին ար ժե քա վոր 
տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում «Ժայ ռ» լրագ-
րի Գո րի սի թղթակ ից, «Սյու նե ցի Լ ևոն» ծած-
կա նու նով հան դես ե կող Լ ևոն Մի քա յել յա նը` 
«Թատ րօ նը Գօ րի սում» հոդ վա ծում: Հոդ վա-
ծա գի րը քա ջա ծա նոթ Գո րի սի մշա կու թա յին, 
հատ կա պես թա տե րա կան կյան քի ա ռա ջըն-
թա ցը խո չըն դոտ ող դժվա րութ յուն նե րին, 
գրում է, որ քա ղա քի թատ րո նի զա րգաց ման 
ու ղին եղել է չա փա զանց դժվար: Թա տե րա-
սեր նե րը զրկված են ե ղել գույ քա յին տար-
րա կան պայ ման նե րից ու մաս նա գի տա կան 
գրա կա նութ յու նից: «Ամ բողջ չորս տա րի է,- 
գրում է Լ ևոն Սյու նե ցին,- ինչ այս տեղ բո լո րո-
վին ե րե րուն հո ղի վրայ գո յու թիւն ու նի թատ-
րօ նը: Ե րե րուն եմ ա սում, ո րով հետև չի ե ղել 
ոչ կա նօ նա ւոր հաշ ւետ ւու թիւն, ոչ էլ ղե կա-
վար մար մին, այլ բո լո րը կա տար ւել է «տնա-
վա րի»: Չորս տար ւայ ըն թաց քում թատ րօ նը 
ձեռք չի բե րել իր հա մար գո նէ մի քա նի թա-
տե րա կան գրքեր, դեռ մի կող մը թո ղած կահ-
կա րա սի նե րը ու այլ անհ րա ժեշտ պի տոյք նե-
րը: Հար կա ւոր ե ղած դէպ քում գռնէ դուռն են 
ըն կել` մէ կից սե ղան, միւ սից ա թոռ ներ ու այլ 
հար կա ւոր ա ռար կա ներ խնդրել ու, շատ յա-
ճախ մեր ժում նե րով դար ձել: Ա հա թէ որ քան 
անմ խի թար պայ ման նե րում է այս գա ւա ռա-
կան բե մը քարշ տւել իր գո յու թիւ նը մինչև 
օրս»: Դժվար են ե ղել հատ կա պես պիես նե-
րի ընտ րութ յունն և դե րե րի բաշ խու մը: Լ ևոն 
Սյու նե ցու պատ կե րա վոր նե րա կա յաց մամբ` 
«երբ ցան կու թիւն էր ա ռա ջա նում մի ներ կա-
յա ցում տա լու, սի րող նե րը հա ւաք ւում էին 
պիէ սա ընտ րե լու: Դէս ու դէն էին ընկ նում, մի 
քա նի տա փուկ պիէս նէր գտնում, կար դում ու 
տեղն ու տե ղը գլուխ պատ ռե լով սկսում դե-
րե րի բաշ խու մը: Այժմ տե սէք թէ ինչ ղալ մա-
ղալ էր բարձ րա նում. մէ կը գան գատ ւում է, որ 
իր դե րը լա ւը չէ, միւ սի նը փոքր է կամ մեծ, 
եր րոր դը ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով բո լո րո վին 
հրա ժար ւում է դեր վերց նե լուց և այլն»:

Գո րի սի թա տե րա կան կյան քի աշխ ու-
ժաց ման խնդի րը մշտա պես գտնվել է տե ղի 
ա ռա ջա դեմ ե րի տա սար դութ յան, հատ կա-
պես նրա լա վա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 

մե կի` հա յոց ծխա կան դպրո ցի ու սու ցիչ, 
բազ մա վաս տակ լրագ րող, մ  շա կու թա յին և 
հա սա րա կա կան ե ռան դուն գոր ծիչ Տ. Սա-
զան դար յա նի ու շա դրութ յան կենտ րո նում: 
Հատ կան շա կան է այն ի րո ղութ յու նը, որ 
վեր ջի նիս հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ-
յունն անխ զե լիո րեն կապ ված է ոչ միայն 
լրա գրութ յան, ման կա վար ժութ յան և դպրոց-
ա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման, այլև թա տե-
րա կան ար վես տի զար գաց ման հետ: Թա տե-
րա կան կյան քի ան կա նոն ըն թաց քին վերջ 
տա լու, թա տե րա սեր նե րի գոր ծու նեութ յու նը 
կա նո նա կար գե լու և մշտա կան խումբ ու նե-
նա լու մտա հո գութ յամբ Տ. Սա զան դար յա նի 
գոր ծա դրած հա մառ ջան քե րով տե ղի թա տե-
րա սեր նե րի մաս նակ ցութ յամբ հրա վիր ված 
ժո ղո վում ո րո շվում է ստեղ ծել մի ղե կա վար 
մար մին, ո րը «կազ մե լու է պատ շած կա նո-
նա դրու թիւն և երկ սեռ թա տե րա սի րա կան 
մշտա կան խումբ»: Տ. Սա զան դար յանն իր 
նա խա ձեռ նութ յամբ և պա տաս խա նատ-
վութ յամբ ու սու ցիչ նե րից, ա շա  կերտ  նե րից 
և քա ղա քի ե րի տա սարդ կա րող ու ժե րից 
կազ մե լով դե րա սա նա կան նոր խումբ, է ժան 
մուտ քագ րե րով սկսեց ներ կա յա ցում ներ 
տալ: Նշենք, որ Տ. Սա զան դար յա նը տ ևա-
կան չի զբաղ վել թա տե րա կան գոր ծով: Ազ-
գա յին գոր ծիչ Եր վանդ Սարգս յա նի բնո րոշ-
մամբ. «Տիգ րան Սա զան դա րեա նը ա ւար տել 
էր Գէոր գեան ճե մա րա նի դա սա րա նա կան 
բա ժի նը: Փոր ձեց «քա լել» բե մի վրայ, բայց 
կի սատ մնաց: Ա պա իր հայ րե նի Գո րի սում 
դար ձաւ իր ժո ղովր դի հա մեստ գոր ծիչ նե րից 
մէ կը: Կո մի տա սի աս տուա ծա յին ազ դե ցու-
թիւ նը կար Սա զան դա րեա նի վրայ, և նա այդ 
կտա կեց իր շնոր հա լի աղջ կան` Տա թևի կին»:

Գո րի սում թա տե րա կան կյան քի աս տի-
ճա նա կան զար գաց մա նը զու գըն թաց, հայ 
բնակ չութ յու նից բա ցի տե ղի փոք րա թիվ ռու-
սա կան հա մայն քի թա տե րա սեր նե րը հա յե րի 
օ րի նա կով նույն  պես սկսե ցին տալ ներ կա յա-
ցում ներ: «Գա ւառ» լրագ րի տե ղե կաց մամբ 
1910 թ. փետր վա րի 27-ին հաս ա րա կա կան 
ա կում բի դահ լի ճում «ռուս սի րող-սի րո ղու հի-
նե րը տվին ռու սե րեն ներ կա յա ցում:

Գո րի սի թատ ե րա սեր ներն ի րենց ներ կա-
յա ցում նե րը հիմ նա կա նում կազ մա կերպ ում 
էին հա յոց ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրո ցի 
ոչ մեծ դահ լի ճում: Հա սա րա կա կան կյան քի 
տե ղա շար ժե րի արդ յուն քում, ազ  գա յին թա-
տե րա կան բե մա ցան կից զատ, բե մա կա նաց-
վում էին նաև ժա մա նա կի եվ րո պա կան և 
դա սա կան հե ղի նակ նե րի պիես ներն ու դրա-
ման ե րը: Այս պես` 1910 թ. հուն վա րի 9-ին 
դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը բե մա կա նաց նում են 
«Ոճ րա գոր ծի ըն տա նի քը» (Պ. Ջիա կո մետ տի) 
և «Բռնի ա մուս նութ յուն» (Ժ. Մո լիեր) ոդևիլ-
նե րը: Կոր րա դո յի պա տաս խա նա տու դե րը 
խա ղում էր Տ. Սա զան դար յա նը, ով դե րա-
սա նա կան իր վար պե տութ յամբ ար դեն իսկ 
«հա սա րա կու թեան ու շադ րու թիւ նը գրա ւում 
է գրե թէ ա մեն ներ կա յաց ման ժա մա նակ…», 
իսկ Ռո զա լիա յի դե րը` օ րիորդ Լ. Տիգ րան-
յա նը: Դե րա սա նա կան խմբում ընդգրկ ված 

է ե ղել նաև ա շա կեր տու հի նե րից Շու շա-
նիկ Տեր-Մով սիս յա նը, ով խա ղում էր Էմ մա-
յի դե րը: «Խա ղը ընդ հա նուր առ մամբ զօ րեղ 
տպա վո րու թիւն թո ղեց: Վեր ջին տե սա րա-
նում հան դիսա կան նե րից ո մանք ար տաս ւե-
ցան», – գրում է «Գա ւառ» շա բա թա թեր թը: 
Բե մա կա նա ցու մից ստաց ված ամ բողջ հա-
սույ թը նվի րա բեր վեց ե կե ղե ցա կան-ծխա-
կան դպրո ցին:

Հատ կան շա կան է այն ի րո ղութ յու նը, որ 
բա րե գոր ծա կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ 
հայ և ռուս թա տե րա սեր նե րը շատ դեպ քե-
րում հա մա տեղ են կազ մա կեր պել ներ կա յա-
ցում ներ: Ինչ պես օ րի նակ` 1910 թ. մա յի սի 
13-ին բժիշկ Միք. Պա րոն յանն իր տիկ նոջ` 
Նա տա լիա Նի կո ղոս յա նի նա խա ձեռ նութ-
յամբ հայ և ռուս թա տե րա սեր նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ ծխա կան դպրո ցի դահ լի ճում 
ներ կա յաց նում է «Վայ րե նի» (Է. Տեր-Գրի գոր-
յան) ոդևիլ ը: Ող ջու նե լով հա մա տեղ ներ կա-
յա ցում նե րի կազ մա կեր պու մը՝ «Գա ւա ռի» 
խմբա գիր Ս. Տեր-Մի նաս յա նը գրում է. «Յի-
շա տա կե լու ար ժա նի է տիկ. Պա րո նեա նը, 
որը մինչև այժմ ան ծա նօթ է մեր հա սա րա-
կու թեա նը, սա կայն հէնց ա ռա ջին ան գա մը 
ցոյց տւաւ իւր կա տա րեալ ըն դու նա կու թիւ նը 
և մտած ւած խա ղը բե մա կան ար ւես տի հա-
մար… Հայ և ռուս սի րող նե րի այս ան գա մայ 
կա տա րեալ յա ջո ղու թիւ նը սի րում ենք հա ւա-
տալ, որ մի նոր և հիմ նա ւոր շաղ կապ կլի նի 
կա պել եր կու ազ գի բե մա կան նե րին, տալ 
նրանց կազ մա կերպ դիս ցիպ լի նար դրու-
թիւն, ո րին շատ վա ղուց սպա սում է մեր հա-
սա րա կու թիւ նը»:

1912 թ. թատ րո նի ռե ժի սոր ն է ե ղել մշա-
կու թա յին գոր ծի հմուտ կազ մա կեր պիչ Տ. 
Սա  զան դար յա նը: Հարկ է նշել, որ Գո րի սի 
թատ րո նի պատ մութ յա ն  մի ո րո շա կի ժա մա-
նա կաշր ջան սեր տո րեն կապ ված է վեր ջի-
նիս ան վան հետ, որն իր գոր ծու նեութ յամբ 
մե ծա պես նպաս տել է Գո րի սի թա տե րա կան 
կյան քի աշ խու ժաց մա նը և զար գաց մա նը: 
Շնոր հիվ Տ. Սա զան դար յա նի ջան քե րի, նոր 
թար մութ յուն մտցվեց Գո րի սի թատ ե րա կան 
կյան քում: «Գա ւառ» լրագ րի բնո րոշ մամբ Տ. 
Սա զան դար յանն իր դե րա սա նա կան հմայ-
քով ար դեն իսկ «…Գօ րի սի բե մի զարդն էր 
կազ մում»: Նույն թվա կա նի թա տե րաշր ջա-
նում Գո րի սի թա տե րա սեր նե րը հա սա րա կա-
կան ա կում բի դահ լի ճում բե մա կա նաց րել են 
«Պե պո» (Գ. Սուն դուկ յան), «Ինչ պես թո ղին 
նրանք ծխե լը» (Վ. Տրախ տեն բերգ), «Ղո նաղ-
լուղս մնաց» (Հ. Սո լով յան) պիես նե րը: 1913 
թ. մար տի սկզբնե րին թա տե րա սե րնե րի 
կող մից դարձ յալ հա սա րա կա կան ա կում բի 
դահ լի ճում բե մա կա նաց վել է «Թան կա գին 
համ բույր» (Ռ. Չի նա րով, փոխ. Մսեր  յանց) 
պիե սը:

XX դա րի սկզբնե րին թա տե րա կան շրջա-
գա յութ յուն նե րը տեղ գտան նաև Գո րի սում: 
1910 թ. հու լի սի 16-ին տե ղի թա տե րա սեր-
նե րի հրա վե րով հյու րա խա ղե րի նպա տա-
կով Թիֆ լի սից Գո րի ս է ժա մա նում տա ղան-
դա շատ դե րա սան, հայ թա տե րա կան գոր ծի 

ան խոնջ կազ մա կեր պիչ Ա մո Խա րազ յա նն  
իր ղե կա վա րած «Նոր դրա մա» ժո ղովր դա-
կան թատ  րո նով: Դե րա սա նա կան խում բը 
ութ օր շա րու նակ խա ղա ց «Ոճ րա գոր ծի ըն-
տա նի քը» (Պ. Ջիա կո մետ տի), «Սեր և Խար-
դա վանք» (Ֆ. Շիլ լեր) և «Թա գի հա մար» 
(Ֆ. Կոպ պե) պիես նե րը: Ռուս հա մայն քի 
խնդրան քով խում բը ռու սե րեն ներ կա յաց-
րեց նաև «Եր ջան կութ յան հա մար» (Ստ. 
Պշի բիշևսկի) դրա ման: Այդ ներ կա յա ցում-
նե րի բե մադ րութ յու նը Գո րի սում մշա կու-
թա յին նշա նա կա լից երևույթ էր: «Գա ւառ» 
շա բա թա թե րթը ջեր մո րեն ար ձա գան քեց Գո-
րի սում տե ղի ու նե ցող նմա նօ րի նակ թա տե-
րա կան ձեռ նար կում նե րին: Տպա վոր ված Ա. 
Խա րազ յա նի խմբի խա ղով, շա բա թա թե րթն  
այդ օ րե րին գրում էր. «Տե ղա կան սի րող նե-
րը ի րանց սրտին ան չափ մօ տիկ ըն դու նե լով 
Խա րա զեա նի այդ հա մար ձակ քայ լը, Գօ րիս 
խումբ բե րե լը, ող ջամբ բա րի երթ մաղ թե լով 
հան դերձ, խնդրե ցին չմո ռա նալ գա ւա ռա-
կան բե մը և խմբի հա մեստ գոր ծու նէու թեան 
ցան կում ո րոշ տեղ տալ և գա ւա ռիս բե մին»:

Թա տե րա կան շրջա գա յութ յուն նե րի 
ա վան դույ թը Գո րի սում շա րու նակ վեց նաև 
հե տա գա ժա մա նակ նե րում: Այս պես` 1913 
թ. սեպ տեմ բե րի սկզբնե րին Գո րի սում հյու-
րա խա ղե րով հան դես են գա լիս Բաք վի և 
Թիֆ լի սի հայ կա կան թատ րո ննե րի ճա նաչ-
ված դե րա սան ներ Գրի գոր և Վիկ տո րիա 
Ա վետ յան նե րը: Տե ղի թա տե րա սեր նե րի հետ 
միա սին նրանք տա լիս են ե րեք ներ կա յա-
ցում (հա յե րեն և ռու սե րեն): Խա ղա ցան կում 
ընդգրկ ված են ե ղել «Ա կա մա բժիշկ» (Ժ. Մո-
լիեր), «Էս էլ քի մո ցիք լու թին» (Մ. Տեր-Գրի-
գոր յան), «Խե լա գա րի օ րագ րից» (Ն. Գո գոլ), 
«Ա դամ և Ե վա» (Լ. Յա կովլև), «Չա րաճ ճին» 
(Պ. Գա վո, փոխ. Գ. Ա վետ յան), «Գե րեզ մա նա-
քա րի վրա» (հե ղի նակն ան հայտ է), «Քաղ-
ցած Դոն Ժուան» (հե ղի նակն ան հայտ է) 
պիես նե րը: Թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րը 
տե ղի էին ու նե նում պե տա կան դպրո ցի ընդ-
հար ձակ դահ լի ճում: Նկա տենք, որ այ ցե լու 
դե րա սան նե րի բե րած պիես նե րով հարս տա-
նում էր ոչ միայն Գո րի սի թատ րո նի խա ղա-
ցան կը, այլև դե րա սա նա կան խմբե րի հա ճա-
խա կի այ ցե լութ յուն նե րը ներ գոր ծե ցին տե ղի 
դե րա սան նե րի` բե մա կան խա ղաո ճի վար-
պե տութ յան զար գաց մանն ու ձ ևա վոր մա նը:

Գո րի սի թա տե րա սեր նե րի շար քե րը 1916 
թ. մա յի սի վեր ջե րին հա մալ րել է նաև Ա. Բա-
կուն ցը, ո րը Լոր գյու ղից վե րա դառ նա լուց 
հե տո ընդգրկ վել է քա ղա քի գոր ծող թատ-
երախմբում և ամ ռա նը մաս նակ ցել նոր վե-
գա ցի դրա մա տուրգ Բ. Բյոռն սո նի «Նո րապ-
սակ ներ» եր կի բե մա կա նաց մա նը: Բա կուն ցը 
կա տա րել է նո րապ սակ Ակ սե լի դե րը, ո րից 
հե տո այս ա նու նն  աս տի ճա նա բար փո խա-
րի նում է Ալեք սանդ րին և դառ նում գրա կան 
ու քա ղա քա ցիա կան ա նուն:

Այս պի սով` Գո րի սի թատ րո նը XX դա-
րասկզ բին ար դեն ու նե ր պ րո ֆե սիո նալ 
թատ րո նի բո լոր գծե րը, և մո տե նում էր գա-
վա ռա կան թատ րո նի դա սա կան տի պին: 

Գորիսի թատրոնի պատմագրության երախտավորները

 ≡ ԷԴՈՒԱՐԴ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ
«Գորիսի պետական 
թատրոնը» վերտառությամբ 
նրա անտիպ գրքույկը (2007 
թ.) բացառիկ սկզբնաղբյուր 
է Գորիսի պատմության 
համար:

 ≡ ՀԱԿՈԲ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ
Գորիսի թատրոնի մասին 
Հակոբ Մանվելյանի 
ակնարկները՝ նրա 
հեղինակած «Քաջերի օրրան 
Խնձորեսկ» գրքում (Գորիս 
2013 թ.):

 ≡ ՀԱՄԼԵՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գորիսի թատրոնի 
պատմությանը նվիրված 
նրա հոդվածը լույս է տեսել 
«Սյունյաց երկրի» 2011թ. № 
10-ում:
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ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Ակսել Բակունցի տուն-թանգարանի տնօրեն

1916 թվա կա նին, եր-
կար ձգձգում նե րից 
հե տո, նշա նա վոր 

հոգ ևո րա կան Մես րոպ ար քե պիս կո պոս 

Տեր- Մով սիս յա նի հո գա բար ձութ յամբ Գո րի-
սում բաց վում է նոր հա մայն քա յին դպրոց, 
ո րը նշա նա կա լից ա վանդ է թո ղել քա ղա քի 
կրթա-մշա կույ թա յին կյան քում։ Ե ռա հարկ 
բա զալ տա շեն այդ կա ռույ ցում, ո րը կան գուն 
էր մինչև 1970-ա կան նե րի սկիզ բը, տար-
բեր տա րի նե րի գոր ծել են նաև թատ րոն ու 
դա տա րան։ Հենց այդ տեղ, նույն թվա կա նի 
ամ ռա նը, ինք նա գործ պա տա նե կան թա տե-
րա կան խմբակ է ձևա վոր վում, ո րի նա խա-
ձեռ նող նե րը փոր ձում էին փոքր պիես ներ 
բե մադ րել։ Այդ տա րի նե րին՝ 19–րդ դա րի վեր-
ջին և 20-րդ դա րի սկզբին, ընդ հան րա պես, 
թատ րո նը հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն ու ներ: 
Ինք նուս այդ խմբա կին մաս նակ ցում է նաև 
Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա րա նի սան Ա լեք-
սանդր Թ ևոս յա նը, նույն ին քը՝ ա պա գա մե-
ծա տա ղանդ ար ձա կա գիր Ակ սել Բա կուն ցը։ 

Ակ սել ինք նա նու նը նա ստա ցել է հենց 
այդ տեղ։ Ու շագ րավ է, որ մինչ այդ հա յոց մեջ 
այդ ա նու նը չի կի րառ վել։ 

ՄԻ ԽՈՍՔ

Զ ան գե զու րի հի նա վուրց բեր դի տակ 
կա ժայ ռա փոր մի ան ձավ՝ ամ ֆի-
թատ րո նի նմա նութ յամբ։ Այդ ան ձա-

վը տե ղա ցի նե րը «թատ րոն ներ» են կո չում։ 
Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ Ս յու նյաց 
Ձագ նա հա պե տի օ րոք, Ար տա շա տի օ րի նա-
կով, այս տեղ ներ կա յա ցում ներ են տվել նա-
խա րա րա կան տնե րի զվար ճա սեր հա սա րա-
կութ յան հա մար։

Հե տո գա լիս են մռայլ դա րեր և թա փուր-
վում են ոչ միայն նա խա րա րա կան տնե րը, 
այլև Զան գե զու րի և Արծ վա նի կի հին թատ-
րոն նե րը։

Փոխ վում են ժա մա նակ նե րը: 
Լեռ նե րի գրկում ստեղծ վում է գողտ րիկ 

Գո րիս քա ղա քը։
Շատ հա ճախ լեռ նե րի մթին ա րա հետ նե-

րով անց նող ուղ ևո րը տես նում էր, թե ինչ պես 
պղնձա կուռ ժայ ռե րի ո լո րապ տույտ կա ծան-
նե րով բարձ րա նում է մի փոք րիկ քա րա վան։ 
Ն րանց ոտ քե րի տա կից եր բեմն պոկ վում 
են քա րա բե կոր ներն ու ա հա գին աղ մու կով 

գլոր վում անդն դա խոր ձո րը: Եր բեմն վրա են 
հաս նում լեռ նա յին փո թո րի կը, մութն ու մշու-
շը, բայց քա րա վա նը անխ ռով շա րու նա կում 
Է ճամ փան։

Դա Գո րի սի ա ռա ջին թա տե րա կան 
խումբն Է, սո վե տա կան աշ խար հա շեն դա րի 
ա վե տա բեր ծի ծեռ նա կը Զան գե զու րում։ Նա 
գնում Է գյու ղա կան ան շուք բե մե րում ներ-
կա յաց նե լու հայ, ռուս, եվ րո պա կան դրա մա-
տուրգ նե րի եր կե րը։

Ա հա Զան գե զու րի եր գիչ, ան մահ Բա կուն-
ցի նկա րագ րած «Խո նարհ աղ ջի կը» դի տում 
է ե կե ղե ցու բե մից ցու ցադր վող ա ռա ջին սո-
վե տա կան ներ կա յա ցու մը և ան հա մար ձակ 
բաց ա նում իր դա րա վոր քիթ կա լը։

Ա յո, խում բը կա տա րում է իր գոր ծը...
ՍԵ ՐՈ ԽԱՆ ԶԱԴ ՅԱՆ

ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ԱՆ ՑԱԾ ՈՒ ՂԻՆ
Դեռ հնուց Զան գե զու րի ժո ղո վուր դը 

հայտ նի է ե ղել իր թա տե րա սի րութ յամբ, սա-
կայն սո վե տա կան կար գե րի հաս տա տու-
մից հե տո միայն նա ու նե ցավ իր սե փա կան 
թատ րո նը:

1922 թվին Գո րի սում կազ մա կերպ վում է 
ա ռա ջին ինք նա գործ թա տե րա կան խում բը: 
Ան դամ նե րը մե ծա հա սակ, ար վես տի հետ ոչ 
մի առն չութ յուն չու նե ցող մաս նա գի տութ-
յուն նե րի տեր մար դիկ էին և բե մադ րում էին 
ե րաժշ տա կան կո մե դիա ներ:

1936 թվին Ար շակ Մա նու չար յա նի և Մա-
նուկ Զա դեի ջան քե րով ստեղծ վում է սկսնակ 

դե րա սան նե րից կազմ ված մի նոր խումբ:
Շու տով Ալ. Շիր վան զա դեի «Նա մուս» 

դրա մա յի բե մադ րութ յամբ բաց վում է նո-
րաս տեղծ թա տե րախմ բի վա րա գույ րը: Այդ 
խա ղաշր ջա նում բե մադր վում են անց յա լը 
պատ կե րող վեց պիես ներ, իսկ հա ջորդ տար-
վա նից սկսած խա ղա ցան կում ա մուր տեղ են 
գրա վում նաև օ րի գի նալ, ռուս և ուկ րաի նա-
կան սո վե տա կան դրա մա տուր գիա յի լա վա-
գույն գոր ծե րը:

1938 թվի փետր վա րից թատ րո նի աշ խա-
տանք նե րում տե ղի է ու նե նում ար մա տա կան 
փո փո խութ յուն: Վե րա դաս մար մին նե րի օգ-
նութ յամբ նախ կին 12 սի րող դե րա սան նե-
րի փո խա րեն թատ րոնն ա պա հով վում է 23 

պրո ֆե սիո նալ դե րա սան նե րով (Աս քա նազ 
Ս տե փան յան, Լի դա Սարգս յան, ժեն յա Շա-
քար յան, Աի դա Ար մեն յան, Հա կոբ Դոն գուլ-
յան և ու րիշ ներ), ոե ժի սոր է նշա նակ վում Ա. 
Մ ռավ յա նի ան վան թատ րո նի դե րա սան Ց. 
Նի կո ղոս յա նը: 

Սուր կեր պով ա ռաջ է քաշ վում տե ղա-
կան կադ րե րի պատ րաստ ման խնդի րը: 
Արդ յուն քը լի նում է այն, որ 1939 թ. Եր ևա-
նում կա յա ցած միջշր ջա նա յին թատ րոն նե րի 
ստու գա տե սին թատ րո նը «Գոշ» և «Փա րո սի 
կրակ ներ» ներ կա յա ցում նե րով ար ժա նա-
նում է մայ րա քա ղա քի թա տե րա կան հա սա-
րա կութ յան և մա մու լի դրա կան գնա հա տա-
կա նին:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի-
նե րին կո լեկ տի վը ձեռ նա մուխ է լի նում մի 
հիմ նա կան նպա տա կի՝ բարձր պա հել ժո-
ղովր դի մար տա կան ո գին, ցույց տալ ռազ-
մա ճա կա տում և թի կուն քում սո վե տա կան 
մարդ կանց անձն վեր պայ քա րը հա նուն հայ-
րե նի քի ա զա տութ յան:

1942 թվից սկսած թատ րո նը սպա սար-
կում է նաև Ղա փա նի շրջա նի աշ խա տա վո-
րութ յա նը, Քա ջա րա նի, Օխ չու հան քա փոր 
բան վոր նե րին: Գաստ րո լա յին ե լույթ ներ են 
կազ մա կերպ վում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
տար բեր շրջան նե րում, Հին Նա խիջ ևա նում, 
Ախ տա յում, Նոր- Բա յա զե տում, Մար տու-
նիում, Ա զիզ բե կո վում և այլ վայ րե-
րում:

Բե մադ րութ յուն նե րի գե ղար-

Բակունցը Գորիսի թատրոնում 
Ակսելի դերն էր խաղում, որից հետո 
նրան այդպես էլ կոչեցին

Այդ օ րե րի մա սին ան չափ կար ևոր հու-
շագ րութ յուն է թո ղել Գո րի սի ռու սա կան 
դպրո ցի տե սուչ Սա դաթ-բեկ Սաֆ րազ բեկ յա-
նի չքնաղ դուստ րը՝ Թա գու հին, ում Բա կուն-
ցը գո րո վան քով «Թա գուշ» էր կան չում և ում 
նկատ մամբ ջերմ ու մաք րա մա քուր զգաց-
մունք էր տա ծել։

Ն րանք բե մադ րել են նոր վե գա ցի հան-
րա ճա նաչ թա տե րա գիր Բ յոռնս տեռ նե Բ յոռն-

սո նի «Նո րապ սակ ներ» դրա ման, ո րի մեջ 
ա պա գա գրո ղը խա ղա ցել է նո րապ սակ Ակ-
սե լի դե րը։ Կեր տած հե րո սի կեր պարն այն-
քան տպա վո րիչ է ե ղել, որ հա սա կա կից նե րը 
սկսել են նրա հետ ևից Ակ սել կան չել: Տոհ-
ման վան հետ հա մադ րե լով, որ պես գրա կան 
ա նուն, Ա լեք սանդր Թ ևոս յանն այս պես դար-
ձել է Ակ սել Բա կունց։

 

1916 թվա-
կա նին, 
եր կար 

ձգձգում նե-
րից հե տո, 
նշա նա վոր 
հոգ ևո րա-

կան Մես րոպ 
ար քե պիս-
կո պոս Տեր- 
Մով սիս յա նի 
հո գա բար-
ձութ յամբ 
Գո րի սում 
բաց վում 
է նոր հա-
մայն քա յին 

դպրոց

Էջ միած նի 
Գ ևորգ յան ճե-
մա րա նի սան 
Ա լեք սանդր 
Թ ևոս յա նը, 
նույն ին քը՝ 
ա պա գա մե-
ծա տա ղանդ 
ար ձա կա գիր 

Ակ սել Բա կուն-
ցը։

Զանգեզուրի 
թատրոնը

1922 թվին Գո րի սում կազ մա-
կերպ վում է ա ռա ջին ինք նա-
գործ թա տե րա կան խում բը: 
Ան դամ նե րը մե ծա հա սակ, 
ար վես տի հետ ոչ մի առն չութ-
յուն չու նե ցող մաս նա գի տութ-
յուն նե րի տեր մար դիկ էին և 
բե մադ րում էին ե րաժշ տա կան 
կո մե դիա ներ:
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վես տա կան ո րակն ա պա հո վե լու 
և կո լեկ տի վի մաս նա գի տա կան 
վար պե տութ յու նը բարձ րաց նե լու 

նպա տա կով ռե ժի սոր ներ Բաբ կեն Շա-
քար յա նը, Եր վանդ Ծա տուր յա նը, Սու րեն 
Միր զո յա նը և ու րիշ ներ, ա մուր կապ են հաս-
տա տում ռես պուբ լի կա յի ա կա նա վոր դե րա-
սան նե րի, ռե ժի սոր նե րի հետ, հրա վի րում 
գաստ րո լա յին ե լույթ նե րի, հանձ նա րա րում 
նրանց ա ռան ձին բե մադ րութ յուն ներ:

Թատ րո նի կո լեկ տի վի հետ գաստ րո լա յին 
ե լույթ ներ են ու նե ցել այժմ յան ՍՍՌՄ ժո ղովր-
դա կան ար տիստ ներ Վահ րամ Փա փազ յա նը, 
Հ րաչ յա Ներ սիս յա նը, ռես պուբ լի կա յի ժո-
ղովր դա կան ար տիստ ներ Ա վետ Ա վե տիս յա-
նը, Գուր գեն Ջա նի բեկ յա նը, Դա վիթ Մալ յա նը 
և ու րիշ ներ: Ա ռան ձին բե մադ րութ յուն նե-
րով հան դես են գա լիս Ժո ղովր դա կան ար-
տիստ ներ Ա մո Խա րազ յա նը («Ան մեղ մե ղա-
վոր ներ»), Գուր գեն Գաբ րիել յա նը («Ռաի սա 
Տա րա սո վա», «Կար միր ման յակ», «Դոն-
ժուան»), Տիգ րան Շա միր խան յա նը՝ («Այ լոց 
հա մար հի մար, ի րեն հա մար խե լոք») և այլն:

Թատ րո նի զար գաց ման գոր ծում ա ռանձ-
նա պես մեծ դեր է խա ղա ցել ՍՍՌՄ ժո ղովր-
դա կան ար տիստ Վա ղարշ Վա ղարշ յա նը: 
Բա ցի ա ռան ձին բե մադ րութ յուն ու նե նա լուց 
(Դ. Դե միրճ յան, «Եր կիր հայ րե նի», որ տեղ 
Գա գի կի դե րով հան դես է գա լիս բե մադ րող 
ռե ժի սո րը), խմբի հետ միա սին շրջել է գյու-
ղից գյուղ, իր խա ղով գյու ղա կան հա սա րա-
կութ յա նը կա պել թատ րո նի հետ: Ի զուր չէ, 

որ թատ րո նը կրում է նրա ա նու նը:
1944 թվից սկսած թատ րոնն աս տի ճա-

նա բար հա մալր վում է Եր ևա նի Թա տե րա-
կան տեխ նի կու մի և ա պա Գե ղար վես տա-
թա տե րա կան ինս տի տու տի խոս տում նա լից 
ու ժե րով: Գ նա լով ա ճում է բե մադ րութ յու նե րի 
գե ղար վես տա կան ո րա կը:

1954 թվին միջշր ջա նա յին թատ րոն նե րի 
ռես պուբ լի կա կան ստու գա տե սին «Պատ-
վի հա մար» և «Ա ռանց ա նուն նե րը տա լու» 

պիես նե րի բե մադ րութ յուն նե րով թատ րոնն 
ար ժա նա նում է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ-
րութ յան:

ժա մա նա կին մա մու լը ի րա վա ցիո րեն 
նշել է, որ այդ հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վոր-
ված էր թատ րո նի ռե ժի սոր նե րի (Ա. Ա լա յան, 
Ա. Թո րոս յան), վաս տա կա վոր ար տիստ Բե-
նիկ Բ ժիկ յա նի, ար տիստ ներ՝ Սի րա նուշ Խո-
րեն յա նի, Մայ րա նուշ Վար դան յա նի, Գ ևորգ 
Գ ևորգ յա նի, Մի լի տոս Ղա զար յա նի, թատ րո-

նի հիմ նա դիր դե րա սան Վա ղար շակ Խուր-
շուդ յա նի և ինք նուս նկա րիչ Վազ գեն Խշ տո-
յա նի շնոր հա կալ աշ խա տան քով:

Իր գոր ծու նեութ յան պրո ցե սում թատ-
րո նը նկա տե լի աշ խա տանք է կա տա րել 
նաև ռե ժի սո րա կան ե րի տա սարդ կադ րեր 
ա ճեց նե լու գոր ծում: Այս տեղ են պաշտ պա-
նել ի րենց դիպ լո մա յին աշ խա տանք նե րը 
Գե ղար վես տաթա տե րա կան ինս տի տու տի 
ռե ժի սո րա կան ֆա կուլ տե տի մի շարք շրջա-
նա վարտ ներ: 

Այժմ կո լեկ տի վի մեծ մասն ու նի մաս-
նա գի տա կան կրթութ յուն: Ե րի տա սարդ 
դե րա սան ներ Հեն րիկ Բա դալ յա նը, Ռե միկ 
Սարգս յա նը, Ան ժե լիա Էյ րամջ յա նը, Գ ևորգ 
Մով սիս յա նը, ռե ժիս յոր Ս յո մա Հով հան նիս-
յա նը, նկա րիչ Գ ևորգ Պա րոն յա նը և ու րիշ ներ 
լուրջ հույ սեր են ներշն չում թատ րո նի վաղ վա 
օր վա նկատ մամբ: Ն րանց կող քին ստեղ ծա-
գոր ծում են եր կա րամ յա փորձ ու նե ցող դե-
րա սան ներ Ռու բեն Մու սայել յա նը, Վար սե նիկ 
Բ ժիկ յա նը, Շու շա նիկ Գ րի գոր յա նը, Ա նա հիտ 
Հա րութ յուն յա նը, Ա րուս յակ Մար տի րոս յա նը 
և ու րիշ ներ:

Գո րի սի թատ րո նի կո լեկ տիվն օ րա վուր 
բարձ րաց նում է իր պրո ֆե սիո նալ մա կար-
դա կը, ջանք չի խնա յում ստեղ ծե լու բարձ-
րար վեստ ու գա ղա փա րա պես հա գեց ված 
ներ կա յա ցում ներ:

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԹԱՏՐՈՆԸ
«ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ» ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ, 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1956 Թ.

ԲԵ ՆԻԿ Բ ԺԻԿ ՅԱ Ն
վաս տա կա վոր ար տիստ

ԱՂԱՍԻ ԱԼԱՅԱՆ
վաս տա կա վոր ար տիստ

Ի մ կի սա մութ սեն յակն է մտնում մի մե-
ռոն մա սունք տա տիկ:

– Օրհն յա՜լ ե ղի ցի ժամ գալստ յան 
քո:

Ես շշմած, կա խարդ ված նա յում եմ նրան: 
Թուխ ե րես, որ ներշն չող է, թուխ կնճիռ ներ, 
որ լիքն են ի մաս տութ յամբ, լույ սով պսակ ված 
ճեր մակ գլուխ: Պատ րա՞նք է: Ա հով ա սա ցի.

– Սրտմ տու թեամբ քով հան դի մա ներ զիս: 
Բար կու թեամբ քով խրա տե զիս:

– Ե ղի ցի՛, – ա սաց նա՝ ինձ խա չակն քե լով:
Նա ինձ մի ձե ռա գիր մատ յան տվեց:
– Ծա նո թա ցիր ու ետ տուր տի րո ջը՝ ինձ: 

Գ րով շե նա նա տունն հա յոց:
Ես ան չափ շնոր հա կալ եմ, որ այս խուլ 

գյու ղում աստ վա ծա մայր ու նեմ: Գո հա նում 
եմ բախ տիցս, որ ինձ գցեց այս գյու ղը...

Գի շեր նե րը իջ նում եմ ձո րը, ուր մեղ վա-
պահ հարսն է: Լո ղա նում եմ գե տի ան կող-
նում: Նաև աստ ղերն են լո ղա նում: Ա պա շո-
շա փում եմ Ցու րա բեր դի ապս տամ բութ յան 
ե րակ նե րը: Վա յե լում եմ մի կյանք, որ ան ծա-
նոթ էր ինձ, բաց վում է մի պատ մութ յուն, որ 
փակ ված էր միայն իմ ազ գա տոհ մի կեղ ևում:

Ծն վում է «Վահ րամ Ո րո տան ցին», տաս-
նե րորդ դա րի ո գին:

Ես իմ գրած նե րը կար դում եմ մայ րի կին: 
Նա երկ յու ղած հարց նում է:

— Հի՞մ տրտմիս՝ զանձն քո մղեալ ի կո-
րուստ:

«ՀՈՐՍ ՀԵՏ և Ա ՌԱՆՑ ՀՈՐՍ», ԷՋ 212
* * *

Շա րու նա կում եմ աշ խա տել գյու ղում: 
Սեն յակս ցուրտ է, վա ռե լիք չու նեմ, «փեչ» չու-
նեմ: Գ րում եմ մատ ներս փչե լով:

1937 թվա կա նի Նոր տա րին է: Ձ մե ռա յին 
ար ձա կուրդ ներն են, ու ես գյու ղից տուն եմ 
ե կել: Հայրս ամ բողջ օ րը տնից դուրս չի գա-
լիս: Նս տած կար դում է, մեկ-մեկ էլ զբաղ վում 
վեր ջերս իր ա ռած մեր կո վով ու է շով:

Մեր շնե րը նո րից են բազ մա ցել՝ ութ-ի-
նը դար ձել: Այս ինչ քա՜ն բա րի են մեր շնե րը: 
Հոր թի չափ խո շոր են, միմ յանց հետ ան չափ 
հաշտ, մի բան, որ ո րոշ մարդ կանց մոտ չեմ 
տես նում:

Նա մակ գրե ցի Եր ևան՝ ար վես տի վար-
չութ յա նը: Ես պիես ու նեմ, կա րո՞ղ է ձեզ 
պետք գալ: Ար վես տի վար չութ յու նից մարդ 
ե կավ մեր տուն: Ա վե լի շուտ նա ե կել էր Գո-
րի սի պե տա կան թատ րո նի գոր ծե րով: Ն րան 

հանձ նա րա րել էին ծա նո թա նալ պիե սիս: Ես 
նրան ցույց տվի ձե ռա գիրս:

– Ես դժվա րա նում եմ ձե ռա գիր կար դալ,- 
ա սաց նա: - Տուր մե քե նագ րե լու, մի օ րի նակն 
ու ղար կիր ինձ՝ Եր ևան:

Չու զեց նույ նիսկ ծա նո թա նալ, թե ինչ եմ 
գրել, ար ժե՞ մե քե նագ րել, թե՝ ոչ: Կուշտ վա յե-
լեց մորս ե փած հա վը, մուգ թեյ խմեց ու, հա-
ջո ղութ յուն ցան կա նա լով մեզ, վեր կա ցավ։

– Ե թե կա րե լի է, ինձ անց կաց րեք ձեր շնե-
րից: Ս րանք առ յուծ ներ են:

Ն րան ճա նա պար հե ցի մինչև գե տի կա-
մուր ջը:

Մեր Ար փի կը մե քե նագ րու հի է կուսշրջ կո-
մում: Պիեսս հանձ նե ցի նրան: Նա մե քե նագ-
րեց։ Ես դա ու ղար կե ցի Եր ևան։ Ինձ գրե ցին, 
թե պիեսն ըն դու նե լի է։ Խնդ րե ցին ինձ՝ ո րո-
շել, թե որ թատ րո նին եմ հանձ նա րա րում բե-
մադ րե լու։

Չ գի տեմ՝ ու րա՞խ եմ, թե՝ ոչ: Հորս ցույց 
տվի ստա ցածս գրութ յու նը: Նա պայ ծա ռա-
ցավ, դար ձավ մորս.

– Տեղ յա՞կ ես, որ մեր տղան...
– Պիե սը սևա գիր վի ճա կում եմ կար դա-

ցել, - ա սաց մայրս: - Աստ ված օգ նա կան լի նի:
Նա մակ գրե ցի ար վես տի վար չութ յա նը՝ 

խնդրում եմ պիեսս հանձ նա րա րեք Գո րի սի 
պե տա կան թատ րո նին՝ բե մադ րե լու:
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Ա մառ է: Ես տանն եմ՝ մե րոնց հետ:
Շր ջա նա յին թատ րո նի ռե ժի սո րը, որ առ-

յու ծա բաշ, խիստ հա մակ րե լի ե րի տա սարդ է, 
ե կավ մեր տուն: Խո նարհ համ բու րեց մորս 
ձեռ քը, գլխար կը վերց րեց ու նստեց միայն 
մեր հրա վե րից հե տո, այն էլ ա թո ռի ծայ րին, 
այն պես, որ ա թո ռը ծան րութ յուն չզգա: Ն րա 
ձայ նը թավ էր, ինչ պես ա սում են՝ ար տիս-
տիկ, սպի տակ բլու զի օ ձի քին ոչ թե պո չա վոր 
փող կապ է, այլ՝ սև ժա պա վեն:

– Ձեր «Վահ րամ Ո րո տան ցին» մտցված է 
այս տար վա մեր խա ղա ցան կի մեջ: Ես պետք 
է բե մադ րեմ: Խնդ րում եմ մեկ օ րի նակ տաք 
ինձ:

Ինչ պե՜ս մեր ժեմ շար ժուձ ևը կիրթ, միտ-
քը անմ նա ցորդ տեղ հասց նող այս մար դուն: 
Չ մեր ժե ցի: Ին քը խո սում է, ես նրան մտո վի 
տա նում մտցնում եմ «Ան դովկ իշ խա նի» Բա-
կու րի նա խա կեր պա րի մեջ: Նա ինչ-որ բան 
հարց րեց: Չի մա ցա, թե ինչ պես պա տաս խա-

նե ցի այդ մի կեր պա րիս լեզ վով.
– Եվ դո՛ւ, պար սից Որմզ դա կան ո գի, ան-

զոր ես աղ տո տե լու քո սմբակ նե րով ձյու նա-
ճեր մակ լան ջերն իմ լեռ նե րի:

– Ի՞նչ-ի՞նչ, - շշմեց ռե ժի սո րը:
Ես բարձր ծի ծա ղե ցի՝ սթափ վե լով ինքս 

ինձ նից: Իսկ նա չծի ծա ղեց: Նա յեց պիե սիս 
ձե ռա գի րը, զգաս տա ցավ:

– Ախր սա հան րա պե տա կան ռե պերտ կո-
մը չի հաս տա տել, ա յո՞: Ա ռանց նրա չի՛ լի նի: 
Ա յո՞: Սա պետք է տա նել Եր ևան:

Մենք է լի զրու ցե ցինք, նաև թեյ խմե ցինք: 
Ռե ժի սո րը հա ճե լի տպա վո րութ յուն թո ղեց 
մե րոնց վրա: Քե ռիս, որ նրա գնա լուց ա ռաջ 
մեր տուն էր ե կել, նրա ետ ևից նա յե լով ա սաց.

– Շան տղիս տղին նա յի է՜, մի ծուռ տեղ 
չու նի:

Ես պատ րաստ վե ցի գնա լու մայ րա քա-
ղաք:

* * *
Եր ևա նում եմ՝ ծա նոթ շո գի գվվո ցի մեջ:
Չեմ գնում Մեծ Մա մոնց տուն: Ապ րում 

եմ «Գ յու ղա ցու տուն» հյու րա նոց կոչ վա ծում, 
ո րի մեջ շո գը ուղ ղա կի ան տա նե լի է:

Ար վես տի վար չութ յան ռե պերտ կո մում 
ա սա ցին գործդ կըն դու նենք կար դա լու միայն 
այն դեպ քում, երբ ե րեք օ րի նակ մե քե նա գիր 
լի նի:

Ժող տան ինձ ծա նոթ աղ ջի կը պիեսս մե-
քե նագ րեց ե րեք օ րի նա կով: Դա մի տա սը օր 
տևեց: Պա րա պութ յու նից ձանձ րա նում եմ, 
ա մեն օր բաղ նիք գնում, որ ա զատ վեմ շո գի 
լպրծուն քրտին քից: 

Վեր ջա պես պիեսս տա րա հանձ նե ցի ռե-
պերտ կո մին: Ըն դու նեց մի ջա հել, բայց ճա-
ղատ, արծ վե նի քթով մարդ:

– Բա րի՛, բա րի՛: Այս պիե սի մա սին տեղ-
յակ եմ: Այս պես ու րեմն: - Նա պիե սիս ան վա-
նա թեր թի անկ յու նում գե ղե ցիկ գրեց. «27-ին 
հու լի սի»: - Հաս կա նա լի՞ է: 

– Ոչ, - ա սա ցի ես:

– Ը՜մ... Կ գաք հու լի սի 27-ին, պա տաս խա-
նի: Բայց, սպա սեք, ին չո՞ւ եք գրել «1940», 
մի՞ թե մի քա նի ամ սում եք ստեղ ծել այս ծա-
վա լուն եր կը:

– Ո՛չ, - պա տաս խա նե ցի: - Դա գրել սկսել 
եմ վեց-յոթ տա րի ա ռաջ: 1940-ը այն տա րին 
է, որ ա ռա ջին ան գամ մե քե նագ րել եմ:

– Ը՜մ... - մատ նե րը սե ղա նին տկտկաց-
րեց նա: - Բա րի ե ղեք, ու րեմն, քսան յո թին 
գալ պա տաս խա նի ետ ևից: Ց տե սութ յուն:

Ի՞նչ ա նեմ այս օ րե րին: Հե՜չ, ինչ պի տի 
ա նեմ: Գ նամ Էջ միա ծին: Նաև Ս ևան գնամ... 
Գ նա ցի, ե կա: Ավ տո բուս եմ նստում, քաշ վում 
մի անկ յուն՝ ուր ու զում ես տար, ըն կեր ավ-
տո բուս: Ա մեն ինչ՝ նույ նիսկ Է լա րի սե պագ-
րերն են ինձ հա մար հա րա զատ:

Բայց ա հա և հու լի սի 27-ը: Ես գնա ցի ռե-
պերտ կոմ: Նույն մար դը, nր «ը՛մ» էր ա նում, 
այժմ էլ «է հե՜» ա րեց:

– Շ նոր հա վո րում եմ: Է հե՜ ... Դուք կա-
տար յալ դրա մա տուրգ եք: Ա հա ձեր պիե սի 
թույլտ վութ յու նը:

Նա եր կար խո սեց պիե սիս ար ժա նիք նե-
րի մա սին: Այն պես էր գո վա բա նում, որ ինձ 
թվաց, թե խո սում է ոչ թե իմ, այլ մի ու րի շի 
գոր ծի մա սին: Ես նեղ վե ցի, հարց րի.

– Նե րո ղութ յուն, դուք ո՞վ եք:
– Ես հան րա պե տա կան ռե պերտ կո մի 

տե ղա կալ Ա շոտ Շայ բոնն եմ:
– Ա հա թե ի՜նչ,- ու րախ ա սա ցի ես:- Ես 

ձեր սցե նար նե րով ստեղծ ված կի նոն կար նե-
րը տե սել եմ: Ու րախ եմ, որ ծա նո թա ցա ձեզ: 
Չե՞ք գա մեր քա ղա քը՝ Գո րիս:

– Կաշ խա տեմ մի ան գամ գալ,- ա սաց 
նա:- Հի մա՝ ոչ: Քիթ սրբե լու ժա մա նակ չու-
նեմ:

Ես էլ չու նեմ: Դե, մնա ցեք բա րով: 
Գո րի սում ինձ ըն դու նե ցին քե ռուս ա սած 

«եր կու վար յան տով»: Թատ րո նի գլխա վոր 

«Վահրամ Որոտանցու» 
մասին պատմում 
է հեղինակը՝ Սերո 
Խանզադյանը
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Վե րո հիշ յալ տաս նամ յա կում վե րելք 
ապ րեց նաև քա ղա քի մշա կու թա յին 
կյան քը և ա ռա ջին հեր թին՝ թատ րո-

նը: 1935թ. շրջխորհր դի լուս բաժ նի կող մից 
հիմ նադր վեց կոլ խոզ-թատ րո նը: Թատ րո-
նում խա ղում էր և ին քը՝ լուս բաժ վար Ար-
շակ Մա նու չար յա նը, նրա կին Լ յուս յան, սիր-
ված դե րա սան նե րից էին Գր.Մա նու չար յա նը 
(հայտ նի սպորտս մեն), նրա կին Արև հատ 
Նա զար յա նը: Թատ րո նի հու շա րարն էր Թր-
վանց Ա րա մը: Նույն տար վա մեջ թատ րո նի 
ռե ժի սոր Մա նուկ- Զա դեն բե մադ րեց «Դա-
վա ճան Դի գաև» և «Գար նա նա յին հե ղեղ» 
պիես նե րը: «Ս կա լա»-ի թղթա կի ցը շրջա-
նա յին թեր թում գրում է, որ վեր ջին պիե սը 
հան դի սա տե սի կող մից լավ է ըն դուն վել: 
1935թ. Գո րի սում հյու րըն կալ վել են Եր ևա նի 
պա տա նի հան դի սա տե սի, ա պա նաև ա ռա-
ջին շրջիկ թատ րոն նե րը: 1935թ. Գո րի սի կոլ-
խոզ֊ թատ րո նում Զ. Ներ սիս յա նը բե մադ րել 
է Վ. Վա ղարշ յա նի «Օ ղա կում» պիե սը: Ա մո 
Խա րազ յա նը Գո րի սում 1936թ. օ գոս տո սի 
14-ին բե մադ րել է «Հա ցի խնդի րը», նույն 
տա րին թատ րո նի բե մում ներ կա յաց վել է 
Ջա նա նի «Շահ նա մեն»: Գո րի սում թա տե-
րա կան կյան քի ոս կե ժա մը ե ղավ 1937թ. 
օ գոս տո սին, երբ հյու րա խա ղե րի ե կած 
մայ րա քա ղա քի Գ. Սուն դուկ յա նի ան վան 
թատ րո նը գա վա ռա յին քա ղա քում ցու ցադ-
րեց չորս ներ կա յա ցում՝ «Օ թել լո», «Ար սեն», 
«Պաղ տա սար աղ բար», «Շահ նա մե»: Գո րի-
սի թատ րո նի բե մը, դահ լի ճը, ներ կա յաց ման 
պայ ման նե րը, մթնո լոր տը, որ գա լիս էր ջերմ 
հան դի սա տե սից, միշտ ձգել են հան րա պե-
տութ յան լա վա գույն թատ րոն նե րին ու դե-
րա սան նե րին: Գո րի սում ար դեն գոր ծում էին 
եր կու թատ րոն ներ՝ կոլ խոզ-թատ րո նը և շր-
ջիկ (միջշր ջա նա յին) թատ րո նը: Գո րի սի թա-
տե րա կան կյան քի նոր փուլ նշա նա վոր վեց 
եր կու թատ րոն նե րի միա վոր մամբ Գո րի սի 
պե տա կան թատ րո նի ստեղ ծու մը (1936թ.), 
ո րը հե տա գա յում ստա ցավ գո րիս յան բե մի 
ե րախ տա վոր Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ա նու-
նը և տաս նամ յակ ներ մնաց ոչ միայն Գո-
րի սի, այլև ողջ Զան գե զու րի մշա կու թա յին 
կյան քի ա ռա ջա տա րը:

ԹԵ ԻՆ ՉՈՒ Ա ԶԱ ՏԱԶՐԿ ՎԵՑ ԿՈԼ-
ԽՈԶ-ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ԴԻ ՐԵԿ ՏՈ ՐԸ

Գ ո րի սում 30֊ա կան նե րի քա ղա քա կան 
աղմ կա լի ու ար յու նա լի պայ քա րի 
վեր ջին ա կոր դը պետք է հա մա րել Սի-

սիա նի ժող դա տա րա նի ար տագ նա նիս տի 
անց կա ցու մը Գո րի սում 1940թ. նո յեմ բե րի 
16-17-ը: Դա տա րա նը եր կու տա րի ա զա-
տազրկ ման դա տա պար տեց Գո րի սի կոլ-
խոզ- թատ րո նի նախ կին դի րեկ տոր Բաբ կեն 
Շա քար յա նին, քա նի որ նա հո վա նա վո րել է 
դե րա սան-պրո գուլշ չիկ նե րին: Թատ րո նի դե-
րա սան նե րը օ րա կան աշ խա տում էին «ըն-
դա մե նը» 6-7 ժամ, շա տե րը, ինչ պես և ին քը՝ 

դի րեկ տո րը, հա ճախ ու շա նում էին աշ խա-
տան քից... Ն րա նից հե տո թատ րո նի դի րեկ-
տոր է նշա նակ վել քա րա հուն ջե ցի Անդ րա նիկ 
Բաղ դա սար յա նը:

ՍԵՐ ԳԵՅ ՀԱԽ ՎԵՐԴ ՅԱՆ
ԳՈ ՐԻ ՍԻ ԱՄ ՓՈՓ ՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ-2005Թ.

Գ ո րիս հյու րա խա ղե րի էր ե կել աշ խար-
հահռ չակ Վահ րամ Փա փազ յա նը: 
Ա վե լորդ է նկա րագ րել, թե ինչ ի րա-

րան ցում էր Գո րի սում: Բո լորն էլ ու զում էին 
գո նե մեկ ան գամ տես նել նրա խա ղը, հա-
ղոր դակց վել ճշմա րիտ ար վես տին. 500-600 
տե ղա նոց դահ լիճ և հա զա րա վոր ցան կա-
ցող ներ: Հե րո սութ յուն էր տոմս ձեռք բե րե-
լը: Ներ կա յաց ման օ րը բազ մա թիվ մի լի ցիո-
ներ ներ էին հա վաք վել՝ կարգ պահ պա նե լու: 
Այ նուա մե նայ նիվ, ով տոմս չէր կա րո ղա ցել 
ձեռք բե րել, ձգտում էր ինչ-որ ձևով ներս ընկ-
նել դահ լիճ:

Ներ կա յա ցումն սկսվեց: Ա ռաս պե լա կան 
Փա փազ յա նը շան թի պես շո ղար ձակ վեց բե-
մում և ի րեն գա մեց դահ լի ճը: Ան կա րող եմ 
նկա րագ րել ներ կա յաց ման թո ղած տպա վո-
րութ յու նը, հան դի սա տես նե րի ցնծա լի ծա-
փա հա րութ յուն նե րը:

Վեր ջին ա րարն էր: Քա րա ցած դահ լի ճը 
հետ ևում էր փա փազ յա նա կան հրաշ քին: 
Հան կարծ աղ մու կով բաց վե ցին դահ լի ճի 
դռնե րը, ներս խու ժե ցին մի խումբ պա տա-
նի ներ ու ե րե խա ներ և շար վե ցին պա տե րի 
տակ: Հենց այդ պա հին էլ լսվեց մի դմբոց. 
քար նե տե ցին բեմ: Ցնց ված հան դի սա կան-
նե րը ի րար նա յե ցին, բայց ոչ մի ձայն. ներ-
կա յաց ման ֆի նալն էր... Ո՛չ այն ժա մա նակ, 
ո՛չ էլ հի մա չհաս կա ցանք, թե ո՞վ նե տեց այդ 
քա րը, որ տե ղի՞ց նե տեց, ին չո՞ւ նե տեց: Գու-
ցե այդ ե րե խա նե րից մեկն էր, որ, չկա րո ղա-
նա լով հաղ թա հա րել ներս խցկվե լու դժվա-
րութ յու նը, իր «վրեժն» էր լու ծում, գու ցե 
կու լիս նե րի՞ց նետ վեց այդ քա րը. այդ պես էլ 
մնաց ան հայտ: Բայց հան դի սա տե սի տրա-
մադ րութ յունն ըն կել էր. ին չո՞ւ ա րե ցին այդ 
բա նը: Քար նե տել բեմ, երբ բե մում Մեծն Փա-
փազ յա՞նն էր: Այդ բո լո րին ար տա քուստ ան-
տար բեր՝ Վ. Փա փազ յանն ա վար տեց իր խա-
ղը, հան դի սա վոր քայ լե րով ե կավ բե մա ռաջք, 
կռա ցավ, վերց րեց քա րը և, բարձր պա հած 
ձեռ քի մեջ (որ պես գանգ), ո գե շունչ կար դաց 
մի հատ ված «Համ լե տից».

– Այս գան գը մի ժա մա նակ լե զու ու ներ. 
կա րող էր և եր գել. տես ինչ պե՜ս այս ան պի-
տա նը դեն է շպրտում...

Շա րու նա կութ յու նը չլսվեց: Ծա փե րից 
դղրդաց դահ լի ճը: Հան դի սա տե սը, ոտ քի 
կանգ նած, ծա փա հա րում ու ծա փա հա րում 
էր նրան: Իսկ Փա փազ յա նը շա րու նա կում 
էր մնալ Համ լե տի կեր պա րում և, զրույ ցի 
բռնված չե ղած Հո րա ցիո յի հետ, շա րու նա-
կում էր մե նա խո սութ յու նը.

– Այդ պե՞ս չէ, Հո րա ցիո:
– Այդ պես է , տեր իմ:
Ով ա կա նա տեսն էր այդ փա ռա հեղ 

պա հի, այն իր կյան քի ա մե նա հի շար ժան 
պա հե րից պետք է հա մա րեր, քան զի դա 
սո վո րա կան մար դու հա ղոր դակ ցումն էր 
փա փազ յա նա կան հրաշ քին, աստ վա ծա յին 
այդ զո րա վոր ա րա րու մին:

ՆԻ ՆԱ ՀՈՎ ՍԵՓ ՅԱՆ
«ՀԱ ՄԱՅՆՔ» ԱՄ ՍԱ ԳԻՐ 2002Թ., №2

ՄԻ ՏԽՈՒՐ, ԲԱՅՑ ԱՆ ՄՈ ՌԱՑ ՀՈՒՇ

ՆԻՆԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Տ ա րեց գո րի սե ցի նե րիս հա մար սքան-
չե լի հու շեր կան՝ կապ ված 1950-60-ա-
կան թթ. Գո րի սի մշա կու թա յին կյան քի 

և հատ կա պես՝ Պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի դե րա սա նա կան ի րո՛ք տա ղան դա-
վոր կո լեկ տի վի հետ:

Պե տա կան թատ րո նի նախ կին շեն քը 
(ներ կա հյու րա նո ցի տե ղում էր) թա տե րա-
սեր գո րի սե ցի նե րի հա մար սրբա վայ րի պես 
մի բան էր դար ձած: Ներ կա յաց ման օ րե րին, 
ինչ պես ա սում են, ա սեղ գցե լու տեղ չէր լի-
նում թատ րո նի տոմ սարկ ղի մուտ քի մոտ: 
Եր ջա նիկ էին ա ռաջ նա խա ղի տոմս ձեռք բե-
րող նե րը թեև ներ կա յա ցու մը խա ղաց վում էր 
մի քա նի ան գամ, և բո լոր ցան կա ցող նե րը 
կա րող էին դի տել: Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, 
ա ռաջ նա խաղն ու րիշ էր: 

Տո նախմ բութ յան նման էին անց նում հա-
մար յա բո լոր ներ կա յա ցում նե րը՝ ծա ղիկ ներ, 
ծա փեր, ող ջա գու րանք ներ...

Այդ տա րի նե րին դե րա սա նա կան խում բը 
կար ծես հա տուկ ընտր վում էր:

Թատ րո նի տնօ րենն էր ան վա նի դե րա-
սան Բե նիկ Բ ժիկ յա նը, ռե ժի սորն էր տա ղան-
դա վոր Ա ղա սի Ա լա յա նը, ո րը Եղ. Չա րեն ցի 
հայ րե նա կիցն ու դա սըն կերն էր, հե տա գա-
յում էլ՝ նրա մտե րի մը և տ պա գիր հու շեր ու նի 
Ե ղի շե Չա րեն ցի մա սին: Թատ րո նում աշ խա-
տում էին այն պի սի փայ լուն դե րա սան ներ, 
ինչ պի սիք են Եր վանդ Մա նար յա նը, Ռե միկ 
Բաղ դա սար յա նը, ո րոնք հե տա գա յում դար-
ձան հայ բե մի վար պետ ներ: Խմ բում էին հան-
րա պե տութ յան վաս տա կա վոր դե րա սան ներ 
Վ. Խուր շուդ յա նը, Մ.Վար դան յա նը, դե րա-
սան ներ Մ.Ղա զար յա նը, Ռ.Մու սա յել յա նը, 
Ս.Հով հան նիս յա նը, Գ.Սարգս յա նը, Հ.Գ յուրջ-
յա նը, Զ.Խուր շուդ յա նը, Հ.Հով հան նիս յա նը, 
ժ.Մով սիս յա նը, Գ.Գ ևորգ յա նը (հե տա գա յում 
ճա նաչ ված դրա մա տուրգ), Ա.Ե րամջ յա նը, 
Գեն յան, Ա նի կը, Վ րույ րը, շա տե րը... 

Դ րանց մի մա սը հե տա գա յում դար ձան 
ՀՍՍՀ վաս տա կա վոր ար տիստ ներ: Հի շում եմ 
ցա վա լի, բայց մեր սերն դի թա տե րա սեր նե րի 
հու շե րից եր բեք չջնջվող մի դեպք Թատ րո նի 
տնօ րեն Բ.Բ ժիկ յա նը իր կնոջ՝ տի կին Վար սե-

նի կի հետ պետք է մեկ ներ Գո րի սից, և ի րենց 
հրա ժեշ տի առ թիվ Բ.Բ ժիկ յա նը բե մադ րութ-
յան էր պատ րաս տում Ալ.Շիր վան զա դեի 
«Չար ո գին» պիե սը: Ե կավ ներ կա յաց ման, 
միա ժա մա նակ սիր ված դե րա սան նե րին 
հրա ժեշտ տա լու օ րը: Հի մա եր ևի դժվար է 
հա վա տալ, որ ա մեն մի ներ կա յա ցում քա ղա-
քը մի տե սակ շարժ ման մեջ էր դնում: Մար-
դիկ ան համ բե րութ յամբ էին սպա սում ներ-
կա յաց ման ժա մին: Այդ օրն էլ՝ ա ռա վել քան, 
քան զի գի տեին, որ դա ան վա նի դե րա սա նի 
ու բե մադ րի չի վեր ջին, հրա ժեշ տի ներ կա յա-
ցումն էր, և գիժ Դա նե լի դերն էլ կա տա րում 
էր ին քը: Ես աշ խա տում էի քա ղա քա յին գրա-
դա րա նում, որն այդ տա րի նե րին Գո րի սի 
մտա վո րա կա նութ յան, հատ կա պես բժիշկ նե-
րի, ու սու ցիչ նե րի, դե րա սան նե րի ըն թեր ցա-
նութ յան, վե ճե րի, քննար կում նե րի վայրն էր:

Ներ կա յա ցու մը պետք է սկսվեր ժա մը 
19-ին: Բո լորս ան համ բեր սպա սում էինք այդ 
ժա մին: Բայց դեռ ներ կա յաց ման սկսվե լուն 
մի քա նի ժամ կար, երբ գրա դա րան մտավ 
թատ րո նի տոմ սա վա ճառ Շու շի կը՝ լաց լի նե-
լուց ու ռած ու կարմ րած աչ քե րով: Չս պա սե-
լով մեր հար ցու մին՝ հե կե կա լով պատ մեց, որ 
ա ռա վոտ յան Բ ժիկ յա նի տղան, ո րը գտնվում 
էր բա նա կում, զան գել է տուն, խո սել ծնող նե-
րի հետ, զո րա մաս վե րա դառ նա լուց են թարկ-
վել վթա րի ու մա հա ցել... Բո լորս հուզ մուն քից 
քա րա ցանք. նրանց մի նու ճար որ դին էր: Իսկ 
Շու շի կը, լաց լի նե լով, շա րու նա կեց:

– Թատ րո նից փա խել եմ, որ տոմս չվա-
ճա ռեմ: Հե ռա գի րը տվել են Բ ժիկ յա նին, նա 
մա զե րը փե տում էր, լաց լի նում, բայց ա սում, 
որ ներ կա յա ցու մը պետք է կա յա նա, որ մար-
դիկ տոմս են վերց րել, սպա սում են իր հրա-
ժեշ տին, որ չի կա րե լի այն խա փա նել, որ տի-
կին Վար սե նի կը ո չինչ չգի տի, բայց նա էլ դեր 
ու նի, խա ղա լու է:

Լու րը ան մի ջա պես տա րած վեց քա ղա-
քում: Մար դիկ տխրե ցին, հուզ վե ցին բայց և 
ի մա ցան, որ ներ կա յա ցու մը կա յա նա լու է:

... Բաց վում է վա րա գույ րը, և բե մում 
եր ևում է Բ ժիկ յան-գիժ Դա նե լը: Դահ լի ճը 
ցնցվում է, բայց հան կարծ վախ վոր ված ծա-
փա հա րութ յուն նե րը միան գա մից վեր են ած-
վում մի բուռն պոռթկ ման: Կանգ նել է գիժ 
Դա նե լը բե մի կենտ րո նում, ար տաս վա խառն 
աչ քե րով ող բում է իր Մա նու շա կի մա հը:

Քա րա ցած դահ լի ճից լսվում են հեծկլ-
տոց ներ, բայց Բ ժիկ յա նը դե րի մեջ է: Ի րա-
կանն ու պայ մա նա կա նը խառն վել են ի րար, 
և իր մի նու ճար զա վա կին կորց րած գիժ Դա-
նե լը սի րուն Սո նա յին գրկած ող բում, ող բում 
է՝ «Մա նի շա՜կ, Մա նի շա՜կ»: Հե տո էլ՝ «Սո նա 
Խա թու նիս քե ֆին դիպ չո ղին պա տառ-պա-
տառ կա նեմ, հում-հում կու տեմ»: 

Ա վե լի քան ցնցող էին հա ջորդ տե սա րան-
նե րը: Գիժ Դա նելն ու Սո նա յի մայ րը՝ հաց-
թուխ Շու շա նը, ըն կե ցիկ Սո նա յին սրբա վայր 
են տա նում: Բ. Բ ժիկ յանն իս կա պես դար ձել 
էր գիժ Դա նել. վեր էին ցցվել ճեր մա կած մա-
զե րը, աչ քե րը կար ծես վեր էին թռել բի բե րից: 
Ազ գա կան նե րի մո տից բե րե լով մի կար պետ 
ու մի բարձ՝ ա սում է. «Սո նա խա թու նիս հա-
մար է, հոգ նած է, թող հանգս տա նա»: Վեր-
ջին բա ռե րը կո կոր դից դուրս թռան մի ող բեր-
գա կան մռնչյու նով, ու նա կրկնեց. «Հոգ նած 
է, թող հանգս տա նա...»: Ա սաց ու ող բա ձայն 
հե կե կաց: Հե կե կաց նաև դահ լի ճը: Նույ նիսկ 
տղա մար դիկ չէին կա րո ղա նում զսպել ի րենց 
ար ցունք նե րը:

Վաս տա կա վոր դե րա սա նու հի Մա րուս յա 
Վար դան յա նը, ով նրա խա ղըն կե րու հին էր, 
չկա րո ղա ցավ դի մա նալ ու դուրս փա խավ 
բե մից:

Հա ջորդ գոր ծո ղութ յուն նե րում հայտն-
վում է տի կին Վար սե նի կը և, ան տեղ յակ որ-
դու մահ վա նը, եր գե լով ինչ-որ գործ է ա նում: 
Բուռն էր հան դի սա տե սի ռեակ ցիան, և թն-
դա ցին սիր ված դե րա սա նու հուն հղված ծա-
փե րը, հրա ժեշ տի ծա փե րը... Իսկ նա ու րախ 
ժպտում էր հան դի սա տե սին և ի րեն նվի րած 
ծա ղիկ նե րը մե կիկ-մե կիկ նե տում դահ լիճ: 
Ներ կա յա ցումն ա վարտ վեց: Բեմ դուրս ե կան 
բո լոր դե րա կա տար նե րը, բայց չհասց րե ցին 
վա յե լել ի րենց բա ժին հա սած ծա փա հա րութ-
յուն նե րը: Բ ժիկ յա նի ու ժերն այլևս չհե րի քե-
ցին, և նա թու լա ցած ըն կավ ըն կեր նե րի թևե-
րին...

Վա րա գույ րը փակ վեց ան ժա մա նակ: 
Րո պե ներ հե տո դրսում սպա սող ավ տո մե-
քե նան սի րե լի դե րա սան նե րին մե կընդ միշտ 
բա ժա նեց նրանց այն քա՜ն սի րող գո րիս յան 
հան դի սա տե սից:
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Ուշագրավ էջեր 
Գորիսի թատրոնի 
տարեգրությունից

ԲԵՆԻԿ ԲԺԻԿՅԱՆ (1900-1977)
Բեմադրիչ, դերասան
Ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի 
Կարս քաղաքում: Դերասան, ռեժիսոր 
Ֆերդինանդ Բժիկյանի եղբայրը: Որպես 
ռեժիսոր և դերասան աշխատել է 
Խարկովի, Ստեփանակերտի, Էջմիածնի, 
Ստեփանավանի, Կամոյի, Արթիկի, Գորիսի 
թատրոններում։ 1956թ. արժանացել է 
Հայաստանի ժողովրդական արտիստի 
կոչման:
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ռե ժի սո րը նոր մարդ է, խիստ բարձ րա հա-
սակ, ա մեն ին չով զար մա ցած ու շատ բա րի: 
Նա ինձ ա սաց, թե մնա լու ես քա ղա քում, որ 
մեզ օգ նես պիեսդ բե մադ րե լու:

Սա մի «վար յանտ»:
ժողկրթ բաժ նի վա րի չը, նա, որ ե րեք տա-

րի ա ռաջ իմ ճա կա տին քա ղա քա կան պի-
տակ էր խա րա նել, գո ռաց.

– Ինչ պիե՜ս, ինչ թատ րո՜ն: Գ նում ես 
գյուղ՝ ու սու ցիչ: Վե՛րջ:

Կուսշրջ կո մում էլ ինձ նույն ճա նա պար հը 
ցույց տվին: - Գ յո՜ւղ:

Վե՛րջ:
Սա էլ երկ րորդ «վար յան տը»:
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Մի բարձ րա հա սակ մարդ դուռս ծե ծեց: 
Վա զե ցի բաց ա նե լու: Ախ, այդ դո՞ւ ես, նոր 
ռե ժի սոր: Հա մե ցեք: Նա գլու խը թե քեց, որ 
չզար կի շե մա¬կա լին: Թեթև-ինչ շեկ բե ղեր 
ու նի, շեկ շլյա պա, որ հա նեց ար տիս տիկ 
շար ժու մով:

– Ե կել եմ «Վահ րամ Ո րո տան ցու» ռե ժի սո-
րա կան ըն թերց ման՝ հե¬ղի նա կի, այ սինքն՝ 
քեզ հետ: Ե թե կհա մա ձայ նես, ի հար կե: Ար-
դեն դե րա¬բաշ խումն ա րել եմ, ձևա վո րող 
նկա րիչ հրա վի րել Լե նինգ րա դից:

– Բայց,- ա սա ցի,- նախ հաց, հե տո՝ հարց:
– Հ րա շա լի է,- ձեռ քը բարձ րաց րեց նա:- 

Դա ժո ղովր դա կան ա սաց վածք է, այդ պե՞ս 
չէ:

Հար սի կը սե ղան է սար քում: Ն րա ձեռ-
քերն այն քան նուրբ են, որ լա վա շին դիպ չե-
լիս թվաց՝ փշրվում են:

Անս պա սե լի կա րո տե ցի տա քուկ բնի, սե-
ղան սար քող փա փուկ ձեռ քե րի, շո յող մատ-
նե րի: Նույն անս պա սե լիութ յամբ ո րո շե ցի 
ան պայ ման ա մուս նա նալ: Իմ պաշ տած մե-
նա կութ յունն ար դեն մաշ վել է, դար ձել ձանձ-
րա լի:

– Ա հա թե ի՜նչ, ըն կեր ռե ժի սոր, դուք կար-
դա ցեք պիե սը ինչ պես կա մե նում եք, ինձ 
մի խառ նեք դրան: Ես պատ րաստ վում եմ 
ա մուս նա նա լու:

Հար սի կը հե կե կաց: Ես բռնե ցի նրա ձեռ-
քը:

– Ո՛չ քեզ հետ, ո՛չ քեզ հետ, հի մա՛ր: Ին չո՞ւ 
վա խե ցար:

Նա սեն յա կից դուրս պրծավ, սաստ կաց-
րեց լա ցը: Ռե ժի սո րը, որ ինձ նից եր ևի մի 
տասն հինգ տա րով մեծ էր, թավ մա զե րով 

գլու խը տա րու բե րեց:
– Այս ի՜նչ ա ռեղծ ված է կյան քը...
Ես պիե սը դրի նրա ա ռաջ:
– Դուք զբաղ վե ցեք սրա նով: Ես ժա մա-

նակ չու նեմ, հաս կա նո՞ւմ եք: Ես գնում եմ 
ո րո շե լու, թե ինչ պես ա մուս նա նամ:

Նա հզոր ծի ծա ղեց, ու մենք, ըստ եր ևույ-
թին, հաս կա ցանք միմ յանց:

Ռե ժի սո րը մի շա բաթ մնաց իմ տա նը: Ես 
ու հար սի կը նրան ճա նա պար հե ցինք հարգ 
ու պատ վով: Հար սիկն ա սաց.

– Ինչ լա՜վ մարդ է:
– Ա յո, - հաս տա տե ցի ես,- լավ մարդ է:
Մենք եր կար նա յե ցինք ի րար ե րե սի, 

բայց... չծի ծա ղե ցինք:
* * *

Այս ի՜նչ սքան չե լի է ձմե ռա յին բու քը: 
Եր կինքն ու գե տին քը գրկել են միմ յանց ու 
մռնչում են՝ փոր ձե լով մե կը մյու սին խեղ դել: 
Իմ ձին սլա քի նման կտրում է ձյան ը ռո նի նե-
րը, ճեղ քում բքի պա տը: Իմ աչ քին եր ևում է 
ձյու նա նու շը՝ աստ վա ծու հի Ա նա հի տի տես-
քով: Ես ձիս քշում եմ, որ բռնեմ նրա ճեր մակ 
փե շը, բայց աստ վա ծու հի է, չէ՞, միշտ դա ժան 
ու խայ թող, քրքջում է մռու թիս ու ճախ րում 
դե պի սպի տակ ան դունդ նե րը:

Ո՛չ ահ կա մեջս, ո՛չ զղջում: Կա մե նում եմ 
եր կար վա յե լել ձյու նա փո թոր կի հա ճույ քը:

Մեր շնե րը ցնծութ յամբ փա թաթ վե ցին 
ինձ ու ձիուս: Ես կռա ցա ա մե նից խո շոր 
գամփ ռի ա կան ջին:- Չ տե սա՞ր որ տեղ թաքն-
վեց ձյու նա նու շը՝ ճեր մակ շա պիկ, բաց տո-

տիկ ներ: Չ տե սա՞ր:- Շու նը լի զում է ե րեսս: 
Չի տե սել:

Ձին մտցրի այն քա րայր-ա խո ռը, որ տեղ 
մի ժա մա նակ կանգ նում էր մեր Ոս կե կը: - է՜յ, 
դո՛ւ, ձյու նա նու շի հմայք նե րով նժույգ, հի-
շո՞ւմ ես քո ջա հե լութ յու նը, նաև հորս: Ո՛չ դու 
կաս, ո՛չ հայրս: Ու րեմն ի՞նչ մնաց աշ խար-
հից։

Տա նը եղ բայրս մի գիրք մեկ նեց ինձ:
– Այս տեղ քո «Ցու րա բերդ ցիք» գրվածքն 

է, տե սե՞լ ես:
– Ա յո, - ա սա ցի,- ճեր մակ շղար շով ձյու-

նա նուշ՝ բքի մեջ: Ձիս քշե ցի ետ ևից, չկա րո-
ղա ցա հաս նել: Ճեր մակ էր, ինչ պես սա րում 
նոր ե կած ձյուն, բայց աչ քե րը հրե ղեն էին։ 
Չ կա րո ղա ցա բռնել:

Եղ բայրս ու մայրս տագ նա պով նա յե ցին 
միմ յանց: Եր ևի կար ծե ցին, թե ես գժվել եմ 
կամ սկսել եմ գժվել:

– Ներ կա յաց ման փոր ձերն սկսվել են, 
- եր ևի կաս կա ծը ցրե լու հա մար ա սաց եղ-
բայրս:- Թատ րո նում ու զում են քեզ տես նել։

Ես ձեռ քերս նե տե ցի այս ու այն կողմ։
– Օ՜, ձա՛գ, վագ րի ձագ, կամ քիս կա-

տա՜րն ես։
Եղ բայրս քրտնեց: Հանգս տա ցավ միայն 

այն ժա մա նակ, երբ հաս կա ցավ, որ ես իմ 
դրա մա յի կեղ ևից եմ խո սում:

Մեր կուսշրջ կո մի քար տու ղա րը ըն կեր 
Ին է, նա, որ... Դե նա, է լի՜: Թատ րո նի ըն կեր-
նե րը նրան խնդրում են, որ նա ինձ գյու ղից 
տե ղա փո խի քա ղաք, որ պես զի օգ նեմ ի րենց: 

Ըն կեր Ին մեր ժում է:
Փետր վա րին ռե ժի սո րը հե ռա խո սով ինձ 

կան չեց պիե սիս պրե միե րա յին: Բայց նո րից 
ըն կեր Ին ար գե լեց, որ քա ղաք գնամ: Այն 
հար սի կը, որ ինձ հա մար լա վաշ ու մա ծուն է 
բե րում ա մեն օր, լաց ե ղավ։

– Ես վա խե նում եմ քեզ հա մար:
– Հի մա՚ր, - գո ռա ցի նրա վրա: - Ին չի՞ց ես 

վա խե նում, մենք հո գայ լե րի մե՞ջ չենք ապ-
րում:

Թեր թում կար դա ցի, որ իմ պիե սը «շռնդա-
լից» հա ջո ղութ յուն է ու նե նում, օր է լի նում, որ 
եր կու ան գամ են բե մադ րում, թատ րո նի «ֆի-
նան սա կան ճեղք ված քը» փա կել է: Ես գլուխ-
կոն ծի եմ տա լիս ան կող նուս մեջ:

– Կեց ցե՜ ըն կեր Ին:
Գ ևոն ու Ու րեմսն ի րա վունք ու նեն իմ 

պիե սը դի տե լու, ես՝ ոչ:
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* * *
Հ րա շա լի օր է:
Զիու վրա թռա քա ղաք: Իմ պիե սի քսա-

նե րորդ ներ կա յա ցումն է: Վեր ջա պես ինձ էլ 
են հրա վի րել:

Ն շա նա ծիս վերց րի գնա ցի թատ րոն: Դժ-
վա րութ յամբ եր կու տոմս գտա: Նա յում եմ 
«իմ» մարդ կանց ու չգի տեմ ինչ ա նեմ: Ախր 
ա հա բե մից «իմ» մար դիկ խո սում են իմ լեզ-
վով, ա սում իմ մտքե րը: Դի տող-լսող նե րից 
ո մանք ա հա ար տաս վում են, ո մանք՝ ցնծում: 
Զար մա նում եմ՝ ին չո՞ւ: Նաև ոչ ոք ինձ բա նի 
տեղ չի դնում:

Այ քեզ փոր ձա՜նք:
Ներ կա յաց մամբ հատ կա պես հիա ցած է 

նշա նածս: Ես հե տաքր քիր նա յում եմ նրան: 
Նա դեռ տաս նութ տա րե կան չկա, սի րու նիկ 
է, ան մեղ-ար դար հո գի: Ես զգա ցի, որ հա-
վիտ յան նրա հետ եմ լի նե լու, և նա ինձ շատ 
զա վակ ներ է պարգ ևե լու:

Այ, լավ է, թատ րոն է ե կել նաև քե ռիս: 
Խեղճ քե ռի, կար ծես ծե րա ցել է, իսկ չէ՞ որ 
ըն դա մե նը քա ռա սուն հինգ տա րե կան է: 
Ընդ միջ ման ժա մա նակ քե ռիս թևս բռ նեց, 
հպարտ-հպարտ քայ լեց ժո ղովր դի մեջ, այ-
սինքն՝ տե սեք, սա իմ քրոջ տղան է, իմ ար-
յու նը:

Մի պատ կե րում դա վա ճա նը թեք վեց, որ 
թի կուն քից խփի Վահ րամ Ո րո տան ցուն: Քե-
ռիս թռավ տե ղից, գո ռաց.

– Ա դա՛, է՜յ, Վահ րա՛մ, փա խի՜ր, դա վա-
ճան կա թի կուն քիդ: Է՜յ, է՜յ...

Դահ լի ճը ծա փա հա րեց քե ռուս: Նա 
նստեց, հևաց:

– Ա մեն տեղ էլ դա վա ճան կա: Էս ի՜նչ դա-
ռավ, է՜...

Նույն գի շեր ես վե րա դար ձա գյուղ: Վա ղը 
դաս ու նեմ:
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«Վահրամ Որոտանցու» մասին պատմում է 
հեղինակը՝ Սերո Խանզադյանը

Մոտ եր կու տաս նամ յակ էր ան ցել այն 
ժա մա նակ վա նից, երբ փակ վել էր Գո-
րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո-
նը: Բայց Գո րի սում շա րու նա կում էին 
կա րո տով պատ մել-հի շել մշա կու թա յին 
այդ օ ջա խի մա սին: Ա սել է թե՝ Գո րի-
սում պե տա կան թատ րո նի վե րա բա ցու-
մը հան րա յին պա հանջ էր...

Ա յդ դիր քո րո շումն ու նեին նաև Գո րի սի 
շրջա նի 1980-ա կան նե րի ղե կա վա-
րութ յունն ու հատ կա պես կու սակ-

ցութ յան շրջկո մի 1-ին քար տու ղար Ռո բերտ 
Ա լեք սան յա նը:

1982-ին Գո րի սի ղե կա վա րու մը ստանձ-
նած Ռո բերտ Ա լեք սան յա նը ո րո շա կի հե ղի-
նա կութ յուն էր վա յե լում հան րա պե տութ յան 
ղե կա վա րութ յան շրջա նում, նրա կեր պա րի 
դրա կան ըն կա լում կար Կա րեն Դե միրճ յա նի 
մոտ: Այ սինքն՝ հա սա րա կա կան-քա ղա քա-
կան մթնո լոր տը բա վա կա նին բա րեն պաստ 
էր պե տա կան թատ րո նի վե րա բաց ման 
խնդի րը բարձ րաց նե լու և դ րա կան լու ծում 
տա լու հա մար:

Ա վար տա կան հանգր վա նում էր նաև քա-

ղա քա յին մշա կույ թի պա լա տի կա ռու ցու մը՝ 
բե մա կան և դահ լի ճա յին մեծ հնա րա վո րութ-
յուն նե րով (1968-ի երկ րա շար ժից վնաս վել, 

ա պա քանդ վել էր թատ րո նի շեն քը՝ կա ռուց-
ված դեռևս 1916-ին): Մ նում էր հար ցի պատ-
շաճ նա խա պատ րաս տու մը և, ի հար կե, 
թա տե րա կան կյան քի ակ տի վա ցու մը, տե ղի 
դե րա սա նա կան կադ րե րի հա մախմ բումն 
ու նրանց ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը գե ղար-
վես տա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան և հատ-

կա պես «ժո ղովր դա կան»-ի կո չում ու նե ցող 
թատ րո նի մա կար դա կով:

... 1983 թ. Գո րի սի շրջխորհր դի գործ կո մի 
կուլ տու րա յի բաժ նի վա րիչ նշա նակ վեց տո-
ղե րիս հե ղի նա կը: Բաժ նի ղե կա վար ման ներ-
քո էին գտնվում քա ղա քի և գ յու ղե րի գրա դա-
րան նե րը (գրա դա րան նե րի կենտ րո նաց ված 
հա մա կար գը), երկ րա գի տա կան թան գա-
րա նը, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ա կում-
բա յին հիմ նարկ նե րը, Խն ձո րես կի ու (ա վե լի 
ուշ) Շի նու հայ րի ե րաժշ տա կան դպրոց նե րը 
և, ի հար կե, շրջա նա յին կուլ տու րա յի տու նը: 
Ընդ ո րում՝ շրջա նա յին կուլ տու րա յի տու-
նը, բա ցի մե թո դա կան-կազ մա կեր պա կան 
գոր ծա ռույթ նե րից, ու ներ նաև «ժո ղովր դա-
կան»-ի կո չում ու նե ցող եր կու կո լեկ տիվ՝ ժող-
գոր ծիք նե րի հա մույ թը, ո րը շատ տա րի ներ 
ա ռաջ հիմ նադ րել էր Հա յոց մեծ ա շուղ Ա շո տը 
և թա տե րա կան խում բը:

Ռո բերտ Ա լեք սան յանն ու շրջխորհր դի 
գործ կո մի նա խա գահ Ան ժե լա Բու դաղ յա նը 
կուլ տու րա յի բաժ նի ա ռաջ խնդիր դրե ցին՝ 
ակ տի վաց նել շրջա նի թա տե րա կան ինք նա-
գործ խմբե րի և հատ կա պես ժո ղովր դա կան 
թատ րո նի գոր ծու նեութ յու նը՝ խոս տա նա լով 
բազ մա կող մա նի ա ջակ ցութ յուն:

1984-ին փոխ վեց նաև Գո րի սի քա ղա քա-
յին կուլ տու րա յի բաժ նի ղե կա վա րը. Քա ջիկ 
Մի քա յել յա նի փո խա րեն նշա նակ վեց Գա գիկ 
Ծատր յա նը: Վեր ջի նիս առջև խնդիր դրվեց 
հետ ևել նո րա կա ռույց քա ղա քա յին մշա կույ-
թի պա լա տի կա հա վոր մանն ու ներ քին հար-
դար մա նը:

Թե ինչպես վերաբացվեց 
Գորիսի պետական թատրոնը
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Հայաստանի կոմկուսի 
կենտկոմի 1-ին քարտուղար 
Կարեն Դեմիրճյան. նա էր, ով 
կարևորեց Գորիսի պետական 
թատրոնի վերաբացումը:
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Շր ջա նա յին կուլ տու րա յի բաժ նում թա-
տե րա կան կյան քի ակ տի վա ցումն ի րա կա-
նաց վում էր մի քա նի ուղ ղութ յամբ՝ մայ րա քա-
ղա քա յին պրո ֆե սիո նալ թա տե րախմ բե րի 
հյու րա խա ղեր, թա տե րա կա նաց ված հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում, թա տե րա կան 
ինք նա գործ խմբե րի, «ժո ղովր դա կան»-ի 
կո չում ու նե ցող թատ րո նի վե րա կազ մա կեր-
պում:

1961-ին փակ վել էր Գո րի սի պե տա կան 
թատ րո նը, փո խա րե նը (1962-ին) ստեղծ վել 
էր Գո րի սի ժո ղովր դա կան թատ րո նը: Այդ 
ժա մա նակ ժող թատ րո նի ռե ժի սոր էր նշա-
նակ վել շրջա նա յին կուլ տու րա յի տան տնօ-
րեն Ռու բեն Մու սա յել յա նը (Ռու լենց), նկա րիչ՝ 
Վազ գեն Խշ տո յա նը:

Ռու լեն ցը վաս տա կա վոր դե րա սան էր, 
լու ծար ված պետ թատ րո նի դե րա սան: Եր կու 
տա րի աշ խա տե լուց հե տո նա տե ղա փոխ-
վեց Ս տե փա նա կեր տի Մաք սիմ Գոր կու ան-
վան թատ րոն:

Գո րի սի ժող թատ րո նի ռե ժի սոր նշա-
նակ վեց Գուր գեն Սարգս յա նը՝ լու ծար ված 
պետ թատ րո նի դե րա սան, Եր ևա նի գե ղար-
վես տա թա տե րա կան ինս տի տու տի շրջա-
նա վարտ: Գուր գեն Սարգս յա նը Գո րի սի 
ժող թատ րո նը ղե կա վա րեց մինչև 1983 թ.: 
Այդ ժա մա նակ նա ա ռող ջա կան խնդիր ներ 
ու նե ցավ ու այլևս չէր կա րո ղա նում եր բեմ-
նի ակ տի վութ յամբ գլխա վո րել ժող թատ րո նը 
(հե տա գա յում ընդգրկ վեց վե րա բաց ված Գո-
րի սի պե տա կան թատ րո նի դե րա սա նա կան 
թի մում, նաև մի քա նի բե մադ րութ յուն ի րա-

կա նաց րեց, մա հա ցավ 1997-ին):
Մի խոս քով՝ 1983-ի ամ ռա նը մեր գլխա-

վոր խնդիր նե րից մե կը ժող թատ րո նի ռե ժի-
սո րի ընտ րութ յունն էր: Սերժ Սա յուն ցը հրա-
ժար վեց: Եր կար ո րո նում նե րից հե տո կանգ 
ա ռանք Միր զա Հով հան նիս յա նի թեկ նա-
ծութ յան վրա: Նա հա մա ձայն վեց Եր ևա նից 
Գո րիս տե ղա փոխ վել: 

Մենք ըն դա ռաջ գնա ցինք նրա ա ռա ջադ-
րած բո լոր պայ ման նե րին և ս տեղ ծե ցինք 
աշ խա տե լու, ապ րե լու հա մա պա տաս խան 
հնա րա վո րութ յուն ներ:

Միր զա Հով հան նիս յա նը ծա գու մով Շի-
նու հայր գյու ղից էր, ա վար տել էր Եր ևա նի 
գե ղար վես տա թա տե րա կան ինս տի տու տը 
(1975 թ.): Ն րան հա ջող վեց ոտ քի կանգ նեց-
նել ժո ղովր դա կան թատ րո նը:

Վե րա կազ մա կերպ ված ժող թատ րոնն 
ա ռա ջի նը բե մադ րեց Հա կոբ Պա րոն յա նի 
«Պաղ տա սար աղ բար» կո թո ղա յին գոր ծը: 
Այդ ներ կա յաց մամբ էլ 1984 թ. ապ րի լի 14-ին 
բաց վեց թա տե րա կան ինք նա գոր ծու նեութ-
յան շա բա թը Գո րի սի շրջա նում (ա ռաջ նա-
խա ղը կրկնվեց ապ րի լի 15-ին):

Թա տե րա կան շա բա թը տե ղի էր ու նե-
նում ար դեն իսկ շա հա գործ ման հանձն ված, 
կա հա վոր ված քա ղա քա յին մշա կույ թի պա-
լա տում: Հինգ հար յուր տե ղա նոց դահ լի ճը 
լեփ-լե ցուն էր: Այդ օ րը Գո րի սում իս կա կան 
թա տե րա կան տոն էր:

Ե րեք գոր ծո ղութ յամբ «Պաղ տա սար աղ-
բար» կա տա կեր գութ յան բե մադ րութ յան 
ռե ժի սո րը Մ. Հով հան նիս յանն էր, գոր ծող 
ան ձինք էին՝ Պաղ տա սար աղ բար-Ար տուշ 
Մա քունց, Ա նուշ-Ա. Զո րունց, Կի պար-Ա. 

Խուր շուդ յան, Օգ սեն-Ս. Սա յունց, Փայ լակ-Ա. 
Գալստ յան, Եր կաթ-Ս. Ջա վադ յան, Սուր-Ա.
Աբ րա համ յան, Թա գու հի-Լ.Ա ռա քել յան, Մար-
թա-Ա.Օ հան յան, Սո ղո մոն-Ռ.Գ յուրջ յան: Պա-
րե րի բե մադ րութ յան հե ղի նակն էլ Ա.Ղու կաս-
յանն էր:

Ժող թատ րո նի գոր ծու նեութ յան ակ տի-
վաց մա նը զու գա հեռ էա կա նո րեն ակ տի վա-
ցավ թա տե րա կան ինք նա գոր ծու նեութ յու նը:

Նույն թա տե րա կան շա բաթ վա ըն թաց-
քում, որ մեկ նար կեց Հա կոբ Պա րոն յա նի 
հայտ նի կա տա կեր գութ յամբ, ու շագ րավ 
ներ կա յա ցում նե րով հան դես ե կան Քա րա շե-
նի կուլ տու րա յի տու նը (Շամ խա լո վի «Ս կե-
սու րը»), Խ նա ծա խի կուլ տու րա յի տու նը (Դ. 
Մու րադ յա նի «Մայ րը»), Տաթ ևի կուլ տու րա յի 
տու նը (Ա. Պա պա յա նի «Կեն դա նի հան գուց-
յա լը»), Հա լի ձո րի ա կում բը (Ն. Զար յա նի «Մեծ 
տո նին»), Քա րա հուն ջի կուլ տու րա յի տու նը 
(«Տ նա մերձ այ գին»), Շի նու հայ րի կուլ տու րա-
յի տու նը (Շիր վան զա դեի «Շառ լա տա նը»)...

Թա տե րա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան 
շա բաթ ներ կազ մա կեր պե ցինք նաև հե տա-
գա յում՝ 1985, 1986, 1987 թվա կան նե րին:

Կա յուն կազմ և հաս տա տուն խա ղա-
ցանկ ու նեին Տաթ ևի, Շի նու հայ րի, Քա րա-
հուն ջի, Խ նա ծա խի, Տե ղի, Խոզ նա վա րի, 
Հար ժի սի, Վա ղա տու րի թա տե րա կան ինք-
նա գործ խմբե րը: 

Այդ տա րի նե րին ոչ պա կաս ակ տի վութ-
յամբ կազ մա կեր պում էինք նաև թա տե րա-
կա նաց ված հան դես ներ: Դ րան ցից ա ռա վել 
հի շար ժան են «Զան գե զուր յան ա շու նը», 
«Զան գե զուր յան ձմե ռը», «Գո րի սի օ րը», «Աշ-
խա տան քի տո նը», «Եր գում և պա րում են 

Թե ինչպես վերաբացվեց 
Գորիսի պետական թատրոնը

գո րի սե ցի նե րը», «Բա կունց յան օ րեր» և այլն:
Վե րոնշ յա լին զու գա հեռ կա տար վում էին 

կազ մա կեր պա կան բնույ թի աշ խա տանք ներ՝ 
միտ ված Գո րի սի պե տա կան թատ րո նի վե-
րա բաց մա նը:

Ռո բերտ Ա լեք սան յա նը կա րո ղա ցավ հա-
մո զել Կենտ կո մի ղե կա վա րութ յա նը, որ Գո-
րի սում պե տա կան թատ րո նի վե րա բա ցումն 
իս կա պես անհ րա ժեշ տութ յուն է: Հա մո զել 
էր նաև, որ կան կադ րա յին-դե րա սա նա կան 
անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ: Այս պի սով՝ գնդա-
կը Կուլ տու րա յի մի նիստ րութ յան դաշ տում 
էր այլևս... 

Կուլ տու րա յի մի նիստ րը Յու րի Մե լիք- 
Օ հան ջան յանն էր՝ Մեղ րիի մե ծա համ բավ 
Մե լիք-Օ հան ջան յան ներ գեր դաս տա նի ար-
ժա նա վոր ներ կա յա ցու ցի չը: Նա նույն պես 
կար ևո րում էր Գո րի սում պե տա կան թատ-
րոն հիմ նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը և Գո րի սի 
ղե կա վա րութ յան հետ հա մա տեղ քայ լեր էր 
ձեռ նար կում:

Թատ րո նի վե րա բաց ման գոր ծի հա մա-
կար գու մը պե տա կան մա կար դա կով դրվեց 
Կուլ տու րա յի մի նիստ րի ա ռա ջին տե ղա կալ 
Մա րատ Խա րազ յա նի վրա, ով ի պաշ տո նե 
հա մա կար գում էր հան րա պե տութ յան ար-
վես տի ո լոր տը: Հ րա շա լի անձ նա վո րութ յուն 
էր Մա րատ Ա լեք սանդ րի չը, ար վես տի ո լոր տի 
հմուտ կազ մա կեր պիչ, գոր ծի մարդ, թա տե-
րա կան ար վես տի գի տակ: Գո րի սի թատ րո նի 
վե րա բաց ման խնդրով ե րեք ան գամ այ ցե լեց 
Գո րիս. նրան ու ղեկ ցում էինք (պաշ տո նի բե-
րու մով) ես ու քա ղա քա յին կուլ տու րա յի բաժ-
նի վա րիչ Գա գիկ Ծատր յա նը:

Մենք մաս նակ ցում էինք Մա րատ Խա-
րազ յա նի և Ռո բերտ Ա լեք սան յա նի հան դի-
պում նե րին, ո րոնց ըն թաց քում քննարկ վում 
էին թատ րո նի վե րա բաց մանն առնչ վող 
հար ցե րը: Մա րատ Խա րազ յանն ու Ռո բերտ 
Ա լեք սան յանն ան ձամբ էին այ ցե լում նո րա-
կա ռույց մշա կույ թի պա լատ՝ դի տար կում բե-
մա յին, դահ լի ճա յին պայ ման նե րը, փոր ձա-
սեն յակ նե րը:

Մա րատ Խա րազ յա նի եր րորդ այ ցի ժա-
մա նակ քննարկ ման ա ռար կա դար ձավ վե-
րա բաց վող թատ րո նի տնօ րե նի հար ցը: Մի 
քա նի թեկ նա ծու էր դի տարկ վում. ի վեր ջո 
ե կան ընդ հա նուր հայ տա րա րի, որ թատ րո-
նը պետք է գլխա վո րի Սեյ րան Խա չատր յա-
նը, ում զրույ ցի հրա վի րե ցին իմ ու Գա գիկ 
Ծատր յա նի ներ կա յութ յամբ: 

Սեյ րան Խա չատր յա նը Գո րի սի շրջա-
նա յին գործ կո մի կազմ բաժ նի վա րիչն էր՝ 
մշա կույ թին մոտ կանգ նած անձ նա վո րութ-
յուն: 1985 թ. սեպ տեմ բե րին նա նշա նակ-
վեց թատ րո նի տնօ րեն և պաշ տո նա վա րեց 
մինչև 1987 թ. մա յի սը: Քա ռա սուն տա րե կա-
նում ավ տով թա րի զոհ դար ձավ... Նույն ավ-
տով թա րի զոհ դար ձավ նաև դե րա սան Սու-
րիկ Ջա վադ յա նը...

Եվ այս պես՝ 1985-ի սեպ տեմ բե րին Մե լիք-
Օ հան ջան յա նը ստո րագ րեց Գո րի սի պե տա-
կան թատ րո նը ստեղ ծե լու հրա մա նը: 

Մա րատ Խա րազ յան- Ռո բերտ Ա լեք սան-
յան հան դի պում նե րի ժա մա նակ քննարկ վող 
հար ցե րից մեկն էլ հիմ նադր վող թատ րո նի 
գլխա վոր ռե ժի սո րի հարցն էր: Թեկ նա ծու ներ 
կա յին, բայց նա խա պատ վութ յու նը տրվում 
էր Եր վանդ Մա նար յա նին, ով 1961 թ. փակ-
ված Գո րի սի թատ րո նի վեր ջին ռե ժի սորն էր 
և մեծ հար գանք էր վա յե լում Գո րի սում:

Եր վանդ Մա նար յա նին Գո րիս գոր ծու-
ղե լու հար ցի լու ծու մը ստանձ նեց Մա րատ 
Խա րազ յա նը, իսկ Ռո բերտ Ա լեք սան յա նը 
պար տա վոր վեց ա պա հո վել բնակ վե լու և աշ-
խա տե լու պատ շաճ պայ ման նե րով: 

Արդ յուն քում՝ Եր վանդ Մա նար յա նը նշա-
նակ վեց Գո րի սի վե րա բաց վող թատ րո նի 
գլխա վոր ռե ժի սոր: Եվ Սեյ րան Խա չատր յանն 
ու Եր վանդ Մա նար յա նը սկսե ցին վե րա բաց-
ված թատ րո նի կա ռու ցու մը...

Դ րա նով, փաս տո րեն, ա վարտ վեց Գո-
րի սի ժո ղովր դա կան թատ րո նի 33-ամ յա 
գոր ծու նեութ յու նը: Այդ թատ րո նի ամ բողջ 
անձ նա կազ մը տե ղա փոխ վեց նո րա բաց 
պե տա կան թատ րոն: 1985-ին վե րա բաց-
ված թատ րոնն ա ռա ջի նը բե մադ րեց (1986 
թ. հուն վա րի 16-ին) Վր թա նես Փա փազ յա նի 
«Ժայ ռը» դրա ման (ռե ժի սոր՝ Միր զա Հով-
հան նիս յան): Տա րի նե րի հեռ վից պարտք ու-
նենք մեր հար գանքն ըն ծա յե լու Գո րի սի պե-
տա կան թատ րո նի բո լոր հիմ նա դիր նե րին և 
մաս նա վո րա պես Ռո բերտ Ա լեք սան յա նին, 
Յու րի Մե լիք-Օ հան ջան յա նին ու Մա րատ 
Խա րազ յա նին:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՅՈՒ ՐԻ ՄԵ ԼԻՔ- Օ ՀԱՆ ՋԱՆ ՅԱՆ
 ՀԽՍՀ մշակույթի նախարար (1985-1990թթ.)

ՄԱ ՐԱՏ ԽԱ ՐԱԶ ՅԱ Ն
ՀԽՍՀ մշակույթի նախարարի ա ռա ջին տե ղա կալ

ՌՈ ԲԵՐՏ Ա ԼԵՔ ՍԱՆ ՅԱ Ն
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Խ ն ձո րեսկ գյու ղը հա րուստ մշա կու-
թա յին անց յալ է ու նե ցել: Ե րաժշ-
տա կան բնա գա վա ռի հայտ նի նե րի 

կող քին զար գա ցել է նաև թա տե րա կան ար-
վես տը: Գ յու ղում մշտա պես գոր ծել է թա տե-
րա կան ինք նա գործ խումբ: Սի րել և հարգ վել է 
ժո ղովր դի, գնա հատ վել գյու ղի ղե կա վա րութ-
յան կող մից: Գ յու ղի մշա կույ թի տուն գնա լը 
բնա կիչ նե րի հա մար ե ղել է հա ճե լի ժա մա-
նակ: Գ. Յաղջ յա նի «Մո լո րութ յուն», Պա րոն-
յա նի «Թող վեր ջը բա րի ըլ լա», Շիր վան զա դեի 
«Չար ո գի» և այլ ներ կա յա ցում նե րը խա ղաց-
վել է բազ մա թիվ ան գամ: «Չար ո գին» բարձր 
գնա հա տա կա նի է ար ժա նա ցել նա խա րա-
րութ յան կող մից: Ինք նա գործ խում բը պետք 
է ստա նար «Ժո ղովր դա կա նի» կո չում, քա նի 
որ այդ ժա մա նակ Գո րի սի ժող թատ րո նը հա-
մար յա չէր գոր ծում: Քն նար կում նե րից հե տո 
ծի ծա ղե լի ո րո շում ըն դու նե ցին՝ «Խն ձո րես-

կի կուլ տու րա յի տան Գո րի սի ժող թատ րոն», 
ո րին մենք չհա մա ձայն վե ցինք: Ներ կա յա-
ցում նե րով հան դես ենք ե կել շրջա նի հա-
մար յա բո լոր գյու ղե րում: Գ յու ղի ղե կա վա-
րութ յու նը մշտա պես օգ նում էր ցան կա ցած 
հար ցում, դե րա սա նա կան կազ մը հարգ ված 
և սիր ված էր ժո ղովր դի կող մից: Մե խա նի-
զա տոր նե րի, ու սու ցիչ նե րի, կթվոր- ա նաս-
նա պահ նե րի, պե տա կան ծա ռա յող նե րի 
կող մից էր կազմ ված խում բը: Հեր թա կան 
բե մադ րութ յուն նե րից հե տո ա մե նուր թե ման 
թատ րոնն էր, քննար կում էին դե րա սան նե րի 
խա ղե րը, մի հա ճե լի ու րախ մթնո լորտ էր տի-
րում գյու ղում, և այդ ա մե նը «Մեծն թատ րո-
նի» շնոր հիվ: Խմ բի շնոր հա լի դե րա սան նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ վե րա կանգն վեց և սկ սեց 
գոր ծել Գո րի սի ժո ղովր դա կան թատ րո նը, 
ա պա՝ Գո րի սի պե տա կան թատ րո նը:

ՍԵՐԺ ՍԱՅՈՒՆՑ

Ե ս սո վո րում էի 9-րդ դա սա րա նում. մի 
օր մեր տուն ե կան գրա դա րա նի վա-
րիչ Վո լոդ յա Գ րի գոր յա նը և ա կում բի 

վա րիչ Ար մե նակ Ի սա վերդ յա նը: Ն րանք մորս 
և եղ բորս խնդրե ցին, որ մաս նակ ցեմ ա կում-
բի թա տե րա կան խմբա կի աշ խա տանք նե-
րին, քա նի որ մաս նակ ցում էի դպրո ցի թա-
տե րախմ բին:

Եվ ա ռա ջին ան գամ 1962 թվա կա նին 
մաս նակ ցե ցի մի փոք րիկ թա տե րա կան ներ-
կա յաց ման, ո րը տվեց արդ յունք:

Դ րա նից հե տո՝ մինչև դպրոցն ա վար տե-
լը, միշտ կազ մա կեր պում էինք հա մերգ ներ 
ու թա տե րա կան ներ կա յա ցում ներ, հան դես 
գա լիս շրջա նի գյու ղե րում՝ Շի նու հայ րում, 
Հա լի ձո րում, Խո տում ... 

Այդ ա մե նի ղե կա վա րը Վո լոդ յա Գ րի գոր-
յանն էր: Նա ա ռա ջար կեց բե մադ րել «Մագ-
դա» պիե սը, ո րը և ծա վա լուն էր, և դժ վար: 
Հա մար յա մի քա նի ա միս փոր ձեր կա տա րե-
լուց հե տո հան դես ե կանք սե փա կան բե մում: 
Խա ղում էին գյու ղում հայտ նի դեմ քեր՝ ու սու-
ցիչ ներ Յա շա Ա լեք սան յա նը, գյու ղատն տես 
Սեր յո ժա Պո ղոս յա նը, հաշ վա պահ Կառ լեն 
Ի սա յա նը, ու սա նող ներ Վար դի թեր Գ րի գոր-
յա նը, Սի րան Բա բա յա նը, կա պի բա ժան մուն-
քի վա րիչ Յու րիկ Ներ սես յա նը, բան վոր ներ 
Գ րի շա Թուն յա նը, Յու րիկ Գ րի գոր յա նը, ու-
սա նող Գ րե տա Ներ սես յա նը, Տան յա Գ րի գոր-
յա նը, վա րորդ Մու րադ Ղ ևոնդ յա նը: Ն րանք 
հիմ նա կան մաս նա կից ներն էին: Ու նեինք է լի 
խա ղա ցող ներ. նրանք ոչ բո լոր պիես նե րի բե-
մադ րութ յանն էին մաս նակ ցում: 

Խա ղում էր նաև Սար գիս Իշ խա նի Բա-
բա յա նը: 

«Մագ դա» պիե սը ճա նա չում ձեռք բե րեց 
շրջա նում և շր ջա նից դուրս, ո րի գլխա վոր 
դե րա կա տարն ինքս էի. բազ մա թիվ տե ղե-
րից գնա հա տան քի ար ժա նա ցանք: 

Մագ դա էին կո չում ինձ թե՛ դպրո ցում, 
թե՛ գյու ղում, ո րը ճա կա տագ րա կան ե ղավ իմ 
կյան քում: Մենք հան դես ե կանք Գո րի սի կուլ-
տու րա յի տա նը. մրցույթ էր Գո րիս, Կա պան, 
Սի սիան քա ղաք նե րի ու մեր գյու ղե րի թա տե-
րախմ բե րի միջև...

Մենք հան դես ե կանք «Մագ դա» ներ կա-
յա ցու մով և գ րա վե ցինք ա ռա ջին մրցա նա-
կը. մեր խմբի մա սին գո վես տի խոսք ա սաց 
Ք րիս տա փոր Պետ րոս յա նը՝ կու սակ ցութ յան 
շրջկո մի ա ռա ջին քար տու ղա րը: 

1965 թ. ա կում բա վար Ար մե նակ Ի սա-
վերդ յա նին նշա նա կե ցին կոլտն տե սութ յան 

Հարժիսի ինքնագործ 
թատերական 
խմբակը 1962-73 թթ.

գյու ղատն տես:
Ք րիս տա փոր Պետ րոս յանն ինձ ա ռա-

ջար կեց ա կում բա վա րի պաշ տո նը:
Մեր ինք նա գործ խում բը դրա նից հե-

տո ա ռա վել ճա նա չում գտավ շրջա նում ու 
շրջա նից դուրս: Տար բեր ներ կա յա ցում նե րով 
հան դես ե կանք Գո րի սում, Սի սիա նում, Կա-
պա նում, շրջա նի գյու ղե րում: 

Խա ղա ցինք «Ե զո պո սը», ո րը շատ ծանր 
պիես էր: Խա ղա ցի Ք լեա յի դե րը, իսկ Վո լոդ-
յա Գ րի գոր յա նը՝ Ե զո պո սի դե րը: Մեր ինք նա-
գործ խումբն ի րա վունք նվա ճեց՝ Թ բի լի սիում 
մաս նակ ցե լու թա տե րա կան ինք նա գործ 

խմբե րի մրցույ թին: 
Մի ան գամ էլ հրա վիր ված էինք Հա լի-

ձոր, գյուղ խորհր դի նա խա գահն Ար տա վազդ 
Մկրտչ յանն էր, նա մեզ դի մա վո րեց մինչև 
գյուղ մտնե լը՝ զուռ նա-դհո լով: Երբ սկսվեց 
բե մադ րութ յու նը, ո րում պետք է ու շագ նաց 
լի նեի, ըն կա բե մի հա տա կին՝ հա տա կը հո-
ղից էր: Ու երբ վեր ջա ցավ ներ կա յա ցու մը, 
լրիվ փո շու մեջ կո րած էի: Ի հար կե հուզ վե ցի, 
գլխա վոր հաշ վա պահ Բեգ լա րը խոս տա ցավ, 
որ հա ջորդ ներ կա յա ցու մը կլի նի նո րա կա-
ռույց բե մում: 

Մի քա նի ա միս հե տո Գո րի սի շրջա նա յին 
կուլ տու րա յի բաժ նի վա րի չը Հա կոբ Ման վել-
յանն էր. նա կան չեց և կար գադ րեց, որ պետք 
է հան դես գանք Հա լի ձո րի ա կում բում: Գ նա-
ցինք և ինչ տե սանք՝ բե մի հա տա կը և ողջ 
դահ լի ճը բա րե կարգ ված են, բե մի հա տա կին 
էլ գորգ էր փռված: Ներ կա յա ցու մը վեր ջա-
նա լուց հե տո Ար տա վազդ Մկրտչ յա նը շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նեց, որ նպաս տել ենք 

ա կում բի նո րոգ մա նը:
Հար ժիսն այդ տա րի նե րին ճա նաչ ված էր 

իր ինք նա գործ խմբե րով, դրա հա մար Եր ևա-
նից, այլ վայ րե րից Գո րիս ե կող խմբերն ան-
պայ ման հյու րա խա ղե րի էին ու ղար կում մեզ 
մոտ:

1974 թ., երբ այլ աշ խա տան քի ան ցա՝ 
գյուղ սո վե տի գործ կո մի քար տու ղար, ինք-
նա գոր ծու նեութ յու նը սկսեց թու լա նալ և նա-
հան ջել:

Բայց մինչև այ սօր գյու ղում դրվա տան-
քով են հի շում մեր ինք նա գործ խմբե րի մա-
սին: Խմ բակ նե րում գյու ղի ե րի տա սարդ նե րը 
դժվա րութ յամբ էին ընդգրկ վում: Մինչ դեռ ես 
կա րո ղա նում էի հա մո զել, խրա խու սել կա-
րող ու ժե րին, որ մաս նակ ցեն, դա շատ ջան-
քեր էր պա հան ջում: 

Մեր ակ տիվ աշ խա տան քը նկա տի ու-
նե նա լով՝ վե րա նո րո գե ցին գյու ղի ա կում բը: 
Շատ գե ղե ցիկ կա հա վո րե ցին բե մը: Դահ լիճն 
ամ բող ջութ յամբ նո րաց վեց...  

Հպարտ անցյալ է ունեցել 
Խնձորեսկի թատրոնը

ԳՅՈՒԼԳԱԶ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գյուլգազ Գրիգորյան

Արմենակ Իսավերդյան

Վարդիթեր Գրիգորյան

Յուրիկ Ներսեսյան

Մուրադ Ղևոնդյան

Գրիշա Թունյան

Յուրիկ Գրիգորյան

Վոլոդյա Գրիգորյան

Տանյա Գրիգորյան

Նադեժդա Հայրապետյան

Հար ժիսն այդ տա րի նե րին 
ճա նաչ ված էր իր ինք նա գործ 
խմբե րով, դրա հա մար Եր ևա-
նից, այլ վայ րե րից Գո րիս ե կող 
խմբերն ան պայ ման հյու րա խա-
ղե րի էին ու ղար կում մեզ մոտ:
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-Պա րոն Ջա վա հիր յան, մոտ քա ռա-
սուն տար վա ման կա վար ժա կան 
ստաժ ու նեիք, և հան կարծ Ձեզ 

ա ռա ջար կե ցին թատ րո նի տնօ րե նի պաշ տո-
նը, այն էլ՝ պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե-
տո: Արդ յո՞ք ռիս կա յին չէր, արդ յո՞ք թատ րո-
նի ղե կա վա րու մը Ձեզ չվա խեց րեց:

– Այդ պաշ տո նում իմ թեկ նա ծութ յունն 
ա ռա ջար կեց Սու րեն Խա չատր յա նը՝ Սյու-
նիքի հար ցե րով պետ նա խա րար Վազ գեն 
Սարգս յա նի աշ խա տա կազ մի ղե կա վար Սու-
րեն Աբ րա համ յա նի հա մա ձայ նութ յամբ:

Ն րանք հա մոզ ված էին, որ կկա րո ղա նամ 
թատ րո նը դուրս բե րել ստեղծ ված ծանր վի-
ճա կից: Եվ, թող ան հա մես տութ յուն չհա մար-
վի, մինչ այդ ո րո շա կի ճա նա պարհ էի ան ցել 
Գո րի սի շրջա նի մշա կույ թի ո լոր տում: 1974-
78 թվա կան նե րին ե ղել եմ Գո րի սի շրջա նա-
յին կուլ տու րա յի տան տնօ րեն. դա, ա ռանց 
չա փա զան ցութ յան, վե րել քի տա րի ներ էին 
Գո րի սի շրջկենտ րո նի և շր ջա նի գյու ղե րի 
մշա կու թա յին կյան քում:

Դեռևս 1960-ա կան նե րից «ժո ղովր-
դա կան»-ի կո չում ու նե ցող թա տե րա կան 
խումբն ա վե լի ամ րապնդ վեց, հա մալր վեց 
նոր դե րա սան նե րով ու կա յուն գոր ծու նեութ-
յուն ծա վա լեց և́ շրջան ից դուրս, և́ գյուղե-
րում: Ժո ղո վրդա կա ն թատրո նի ռեժի սո րը 
լուսա հո գի Գուրգե ն Սա րգսյա նն էր՝ Գո գի ն՝ 
թատե րա կա ն բարձրա գույն կրթությա մբ, 
լավ դերա սա ն ու կազմա կե րպի չ:

Թա տրո նի նկարի չը Վա զգե ն Խշտո յա նն 
էր՝ դեռևս պետթա տրո նի ժամա նա կնե րի ց 
գորի սե ցի նե րի ն քաջ հայտնի, ապա ՝ Վա նի կ 
Արզումա նյա նը:

Մե զ հաջո ղվե ց վերա կա զմա կե րպե լ 
ժողգո րծի քնե րի համույթը: Սկզբի ց ի վեր 
պայքա րում էինք «ժողո վրդա կա ն»-ի կոչմա ն 
համա ր: Երևա նում՝ Հա յֆի լհա րմո նիայի 
դահլի ճում տեղի ունե ցա ծ հերթա կա ն 
մրցույթում պատվա վո ր տեղը զբաղե ցրի-
նք, որի ց հետո անսա մբլի ն շնորհվե ց «ժողո-
վրդա կա ն»-ի կոչում:

Դրա նի ց հետո խնդրեցի իմ մեծ բարե կա մ 
Գուսա ն Աշո տի ն՝ տիկնո ջ՝ Արա քսյա Ղա լե չյա-
նի հետ ստանձնե լ ժողգո րծի քնե րի համույթի 
ղեկա վա րումը: Եվ նա, հուրա խություն ինձ, 
համա ձա յնություն տվեց: Դա մեծ իրա դա-
րձություն էր անսա մբլի և ը նդհա նրա պե ս Գո-

րի սի մշակութա յի ն կյանքում, արդյունքնե րը 
շատ շուտո վ տեսա նե լի դարձա ն...

Ահա այսպի սի ճանա պա րհ էի անցե լ 
մինչ այդ՝ մանկա վա րժա կա ն աշխա տա նքի ն 
զուգա հե ռ: Հա վա նա բա ր հենց այդ ամե-
նն էին նկատի ունե ցե լ իշխա նություննե րը, 
որ ինձ առա ջա րկե ցի ն Գո րի սի թատրո նի 
տնօրե նի պաշտո նը: Ի դեպ, մշակույթի տան 
տնօրե ն աշխա տե լու տարի նե րի ն հեռա կա 
կարգո վ սովո րե ցի Մո սկվա յի Կրուպսկա յա յի 
անվա ն համա լսա րա նում ու հաջո ղությա մբ 
ավա րտե ցի այն:

– Արցա խյա ն առա ջի ն պատե րա զմի 
ժամա նա կ Գո րի սը, առա նց չափա զա-
նցությա ն, մարտա կա ն գործո ղություննե րի 
թա տե  րա բե մ էր: Մե ծ վնաս էր կրել թատրո-
նը և́ նյութակ ան, և́ կադրայի ն առումով: 
1994ին զինադա դար հաստատվ եց, ու եկավ 
կորցրածը վերակա նգնելու, մեր վերքերն 
ապաքի նելու ժամանա կը: Հետպ ատերա-
զմյան այդ փուլում էլ ստանձնեցի ք Գորի սի 
թատրոնի ղեկավա րումը:

Նախ՝ ի՞նչ ժառանգ ություն ստացաք կամ 
ի՞նչ վիճակ էր թատրոնում այդ ժամանա կ:

– Հրետա կոծութ յան հետևանք ով շենքը 
մ եծ վնաս էր կրել: Ապակի ների մ ասին 
խոսելու հարկ չկա, բոլոր պատուհ աններն 
ամբողջ ապես վնասված էին: Վնասվ ած էին 
նույնիսկ ներսի պ ատերի սալիկն երը, որոնց-
ով երեսպ ատված էին պատերը: Շարք ից 
դուրս էր եկել տանիքը, ջուրը թ ափվում էր 
բեմ: Եվ այդպես շարուն ակ...

Այդ ժամանա կ, կարելի է ասել, թատրոնը 
կաթվածա հար վիճակում էր, դերասա-
նների մ եծ մասը հ եռացե լ էր. իմ խնդիրն 
էր՝ վերակա նգնել շենքը՝ ստեղծելո վ աշխ-
ատանք ի նորմալ պայմանն եր և, իհարկ ե, 
վերակա զմակերպ ել ստեղծագո րծական 
խումբը:

– Եվ ինչ, կարողա ցա՞ք թատրոնի շենքին 
հասցված վնասները վերացն ել:

– Թատր ոնին շատ օգնեցի ն և́ Սուրե ն 
Խաչատ րյանը, և́ Սուրեն Ա բրահամյան ը, ով 
1996 թ. տարեսկզբ ից նորաստեղ ծ Սյունիք ի 
մարզի առա ջին ղ եկավա րը դա րձավ: Նաև 
իմ անձնական կապերն օգտա գոր ծե ցի...

Այդ ժամանակ ուշագրավ մ ի իրո ղու-

թյ ան բա խվեցինք. հանրապետությ ունում 
պ ետք է տեղի ուն ենար թա տերական 
փառատոն: Եվ, որքան էլ տարօրինա կ է, 
որոշվեց փ առատո նն անց կացնել Գո րիս ի 
պետական թատրոնի դ ահլիճ ու մ: Բայց 
ք անի ո ր թատրոն ի շենքային պայմաններ ը 
մտահոգիչ էին, Երևանից Գորիս ժամանեցի ն 
Թ ատերակա ն գ ործիչ նե րի միության նա-
խագահ Եր վանդ Ղա զան չյանն ու մշակույթի 
նա խարարի տ եղակա լը: Մ ի հարց էին ուզում 
պ արզել ՝ կկարողանա՞նք մինչև փառատոն 
շենքի նոր ոգ ումն ավարտին հ ասցնե լ: 

Մեկ ամ իս ժամանակ տրվեց: Բնականա-
բար, իրենք է լ որոշ խնդիրների լ ուծմա ն 
պ ատասխ անատվու թյ ունը ստ անձնե ցին:

Ի հուրախութ յուն բոլորիս, սահմանված 
ժ ամկետ ու մ հասցրե ցին ք նորմալ պա-

յմաններ ստ եղծել, և փառատո նը կա-
զմակերպվե ց Գ որիսում: Ներկա էի ն 
հանրապ ետ ությունու մ գոր ծող և́ պետական, 
և́ ժողովրդակա ն գ րեթե բոլոր թ ատրոննե րը:

– Իսկ Գորիսի պ ետա կան թ ատ րոնը 
մասն ակցե՞ց փառ ատոնին, հ ասցրեցի ՞ք 
ստեղծագործակ ան խ ումբը վ երա կազմա կե-
րպ ել:

– Ցավոք՝ չ կարողացա նք փառատոնին 
մաս նակցել, ինք ս էլ չէի ուզում, որ դեռևս 
չկայացած թա տերախմբով մաս նակցենք 
փառ ատոնին: Բայց զբաղվում էին ք դերա-
սա նա կան կադրեր հրավ իրելու գո րծով:

– Եվ, որքան հիշում են ք, չնայած ուշա-
ցումո վ, բ այց թատ րոնի ստեղծ ագո րծակա ն 
կ ոլեկտիվն ամ բողջապես վե րականգնվեց:

– Նախ՝ հետ աքրքրվեցի Թատ երակ ան 
ի նստիտուտում սո վորող սյու նեցիներով, գր-
եթե բոլ որին հանդ իպեցի: Ին ստիտուտում 
հա նդիպեցի Շան թ Հո վհանն իսյ անին, Կոր-
յուն Մկրտչյանին, ե րկուսն էլ ընդունեցին 
հ րավերս... Բայց ես պետք է լուծեի նրան ց 
բնակարանի հա րցը և, իհարկե, զ ին վորա-
կան ծ առ այու թյու նը գոնե ժաման ակ-
ավորապես հետ աձգելու խն դիրը:

Ան ձամբ հանդիպեցի Ս պար ապետ Վազգ-
են Սարգսյան ին: Ինքն էլ շահագրգռվա ծ էր, 
որ Գորիսի թ ատր ոնը ոտքի կանգ նի: Սակայն 
հ ետաձգվե ց մեկ ի բանակ մեկն ելը, մյու-
սինը չստաց վեց: Քաղաքայի ն ի շխանությ-
ունն էլ ժա մա նա կա վո րապ ես լուծեց նրան ց 
բնակարանա յին հարցը:

Գորի ս հ րավիրեցի Մ անյ ան ամուսիննե-
րի ն, մ եկ ուրի շին էլ՝ բարձրագույն կրթու-
թյամբ, Եղ եգնաձորից: Հր ավիրեցի Ի շխա ն 
Ղարիբյան ին: Նաև տեղա ցի կա դր եր ին ոտքի 
հանեց ի՝ Սերժ Սայ ունց, Արամայիս Միք-
այել յան, Հրաչուհի Գյու րջյա ն, Գյուրջյան ի 
դուստրը և ուրիշնե ր: Ն աև դերասաններ ի 
փո խանակումնե ր սկս եցինք կ ատարել 
Կապ անի ու Գ որիսի թատ րոնների միջ և. 
գործընկերայ ին լավ հարաբերութ յու նների 
մեջ է ին ք երջանկա հի շա տա կ Կա մո Ար-
զումանյանի հետ:

– Դե, իհար կե, խոսակցությ ան առանձին 
ն յութ է Երվանդ Ման արյա նին վ եր ստին 
Գորիս հր ավիրելը: Ն ա եղել և մն ում էր 
գորիսեցինե րի սիրելին: Ե վ, կարծեք, դար-
ձել էր գորիսյան թ ատ րոնի յուր օրինակ 
խո րհրդանիշ: Առա ջին ա նգ ամ Գորի ս է ր 
եկե լ դեռ ևս պետական թատ րոնի օրերում՝ 
1959-61-ին, երկրորդ անգ ամ՝ պետական 
թա տրոնը 1985- ին վերաբացվել ուց հետո, 
բայց ինչ-ինչ խնդիրների պատ ճառով 
վերա դարձե լ էր Երևան: Ասե լ է թ ե՝ Գորի սի 
թատրոնում վ երստին զգա ցվում էր Երվանդ 
Ման արյա նի կա րի քը...

– Սերժ Սայ ունց ի հետ գնացինք Երև ան, 
ինքը մտերի մ հ արաբերութ յու ններ ուներ 
Երվա նդ Մա նարյա նի հ ետ...

Տարակուս անք ով գնացինք. ին քը, ըստ 
երևույթին, վե րջին անգամ նեղա ցած է ր 
հեռացել Գո րիսից...

Մեզ ընդունեց իր բնակարանում, ծա-
նո թա ցա նք: Գորիսի թ ատե րական ան-
ցյալից հետա քրքիր հու շեր պատմեց: Ես 
անկեղծացա՝ ա սելով, թե Ձեր կարի քն ամ-
բողջ Գորիսն է զգում: Բայց ինք ը հա մա ռո-
րեն դիմ ադրում էր՝ նշելով, թե Գորիս գա-
լու դեպքում կին ը մենակ կմնա, ինքն էլ 
առաջացած տար իք ունի:

«Ի վ երջո ին չո ՞ւ եք ուզում, որ անպայման 
ն որ ից Գ որիս գամ», – հարցրեց վար պետը:

Պատա սխա նեցի՝ Ձեր ֆիզ իկական նե-
րկայություն ն ա նգամ, Գո րիսի փո ղոցներով 
ք այլելը, ն ույնիսկ թա տրոնի մուտք ի մոտ 
կանգնելը ոգև որիչ հանգ ամանքներ կլի-
նեն և́ դերասանական ան ձնակազմի, և́ 
Գո րիսի թա տե րասեր հասարա կությ ան 
համար՝ գումա րած տար ին երի Ձեր փոր ձը, 
վարպետություն ը...

Կինը միջամ տեց՝ «Երվանդ, չե՞ս տեսնում, 
որ ե րիտասարդն ու զում է քո սիրած Գորիսի 
հա մար մի լավ բան անել, համաձ այնվիր, իմ 
մ ասին մի մ տածիր...»: Ի վերջո համաձայ-
նվ եց... Մե նք նրան ապահովեցինք բնակա-
րանով, ապ րելու և ստեղ ծագործ ելու նորմա լ 
պայմա ններով: Մե կ տարու ց ավել ի թա-
տրոնի գլխավոր ռեժ իսորն էր, մ իասին աշխ-
ատ եցինք:

Օրեր ից մի օր, երբ վերադառնում էինք 
Խնածախ գյու ղից (հյուրախաղերի է ինք 
գնացել)՝ ճանա պարհին վթ ար ի ենթա-
րկվեցին ք, բ արեբախտաբ ար ոչ 
մեկին վնաս չ եղավ: Ինք ը ծանր 
տարավ այդ մի ջադեպը (մեքե-

ՅՈՒՐԻ ՋԱՎԱՀԻՐՅԱՆ. 
«Կուզենայի ավելի լավ 
վիճակում տեսնել Գորիսի 
թատրոնը»

Ու րախանում եմ բոլ որ 
հաջողու թյուն ներ ով, ց ավում՝ 
ամեն մի բացթո ղումի 
համա ր: Կ ու զենայի ավելի 
լա վ վիճ ակում տես նել Գորիսի 
թատրոն ը: Եր բե ք չպետք է 
մոռանա լ՝ գոնե 20-րդ դար-
ի առաջին կեսի կ տրվածքով, 
Գորիսը հայ թ ատր ոնի լավա-
գույն հ անգրվաններից էր, 
Գ որիսի թատրոնու մ բեմ ե ն 
բարձր ացել մե ր թատե րական 
ար վեստի ամենանշան ավոր 
դեմ քերի ց շատերը: 

– Սե փական եկա մուտներ ու-
նենա լու խնդիր ը, իսկապես, 
շատ կ արևոր էր մե զ համար: 
Ուստի և կարևոր էին դրս ի 
խմբերի հյ ուրա խաղերը: Պա-
րբե րաբար խմ բե ր էինք հր-
ավիրում Գոր իս ու, կարելի է 
ասել, թատրոն ի դահլիճ ը միշտ 
լ եփլեցուն էր...

Յու րի Գուր գե նի Ջա վա հիր յա նը, 
ծնված 1946թ., 1995-98թթ. գլխա վո-
րել է Գո րի սի պե տա կան դրա մա տի կա-
կան թատ րո նը: Հետ պա տե րազ մա կան 
շրջա նի դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հա-
րու մը հենց նրան էր վի ճակ վել: Եվ առ-
հա սա րակ, լի նե լով թատ րո նի տնօ րեն, 
հա ջո ղեց նոր կյանք հա ղոր դել թատ րո-
նին: Այն պես որ՝ հե տաքր քիր էր զրույ-
ցը նրա հետ...

24 ՈՒՐԲԱԹ
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«Թ ատ րոնն իր պրոբ լեմ նե րով 
միշտ աչ քի է ըն կել, դրանց 
մի խում բը հաղ թա հա րե լով՝ 

ա զատ շունչ ես քա շում, բայց էյ ֆո րիկ վի-
ճա կը կարճ է տևում, նոր խո չըն դոտ ներ են 
հան դես գա լիս: Այ սօր մենք աշ խա տում ենք 
մեր ու ժե րով, մեր ռե սուրս նե րով, որ ժա մա-
նա կին ենք ստեղ ծել: Ձգ տում ենք ե ղա ծի 
վրա մի բան ա վե լաց նել, թեև դա մեր օ րե-
րում շատ դժվար է», – մտո րում է Գո րի սի 
Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի տնօ րեն Շանթ 
Հով հան նիս յա նը:- 25 տա րի է՝ այս տեղ եմ, 
ձգտել եմ կա պերս օգ տա գոր ծել (մայ րա քա-
ղա քա յին ըն կեր ներ և այլն), որ իմ աս պա-
րե զից դուրս չգամ, նաև ե րի տա սարդ նե րին 
ներգ րա վել թատ րո նի մեջ, գյու ղից ոտ քով 
ե կել-գնա ցել եմ, եր բեմն «լա ֆե տի» թափ-
քում: Կա ցա րա նիս հարցն էլ չի լուծ վել, տե-
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը մտա ծել են. «մեկ 
է՝ ին քը տե ղա ցի է, թատ րո նով կզբաղ վի»: 
Արդ յունքն այն է ե ղել, որ այժմ էլ բնա կա րան 
չու նեմ…

Իսկ Շանթ Հով հան նիս յա նը հան րա-
պե տութ յու նում ճա նաչ ված դե րա սա նի ու 
բե մադ րի չի հա մա րում ու նի և ան ցել է թա-
տե րա կան գործ չի ի մաս տա վոր ված ու ար-
գա սա վոր ճա նա պարհ: Որ պես դե րա սան՝ 
հան դես է ե կել Շի նու հայ րի ինք նա գործ 
թա տե րա կան խմբե րում՝ տա կա վին դպրո-
ցա կան տա րի քից: Ա վար տել է Եր ևա նի պե-
տա կան գե ղար վես տա կան ինս տի տու տը 
(թատ րո նի և կի նո յի դե րա սան) մաս նա գի-
տութ յամբ, ո րից հե տո աշ խա տել է դե րա-
սան Գո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նում, 
այ նու հետև՝ ռե ժի սո րի պաշ տո նա կա տար: 
2004-ին թատ րո նի և կի նո յի պե տա կան ինս-
տի տու տի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի հիմ նա դիր-

տնօ րենն էր, կուր սի ղե կա վա րը, դե րա սա նի 
վար պե տութ յան դա սա խո սը: Նա կարո ղա-
ցել է Շու շիում և Կա պա նում նույն պես կազ-
մա վո րել դե րա սա նա կան կուր սեր: Խա ղա ցել 
է բազ մա թիվ ներ կա յա ցում նե րում, բե մադ-
րութ յուն նե րի հե ղի նակ է, նկա րա հան վել է 
գե ղար վես տա կան ֆիլ մե րում: 

2013 թվա կա նին ար ժա նա ցել է «Հա յակ» 
մրցա նա կա բաշ խութ յան «Լա վա գույն դե րա-
սան» մրցա նա կին ՝ Գա րե գին Նժ դե հի դե րա-
կա տար ման հա մար՝ նույ նա նուն ֆիլ մում: 
2014 թվա կա նին ար ժա նա ցել է վաս տա կա-
վոր ար տիս տի, մեկ տա րի հե տո՝ թա տե րա-
գի տութ յան, կի նո գի տութ յան դո ցեն տի կո-
չում նե րի:

Մեծ Բ րի տա նիա յում (կար ճա մետ րաժ կի-
նո յի փա ռա տո նում) և «Ոս կե ծի րան» 15-րդ 
մի ջազ գա յին փա ռա տո նում ար ժա նա ցել է 
լա վա գույն դե րա սան մրցա նա կին: Թա տե-
րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան վար չութ յան 
ան դամ է:

Այս տպա վո րիչ այ ցե քար տից հե տո անց-
նենք Գո րի սի թատ րո նի հիմ նախն դիր նե րին:

Ա մե նա հու զող հար ցը թատ րո նում գլխա-
վոր ռե ժի սոր գտնելն է: Բե մադ րութ յուն են 
ա նում հրա վիր յալ ռե ժի սոր նե րի շնոր հիվ: 
Միշտ այդ բա ցը ե ղել է: Ն վազ վար ձատ րութ-
յու նը ոչ մե կին այլևս հրա պու րել չի կա րող: 
Շանթ Հով հան նիս յա նի բնո րոշ մամբ՝ Գո րի-
սի թատ րո նը մի տե սակ ցատ կա հար թակ է 
ո մանց հա մար. գա լիս են թատ րո նում փոր-
ձար կում ի րենց տե սա կան գի տե լիք նե րը, 
ո րո շա կի չա փով կա յա նում և հե ռա նում: 
Ե րեք տա րուց ա վե լի չեն մնում: Սերն ու 
նվիր վա ծութ յու նը ներ կա յիս սերն դի շրջա-
նում երկ րորդ պլան են մղվել: Մի տու մը միշտ 
էլ ե ղել է, բայց այ սօր ցայ տուն է ար տա հայտ-
վում. «Մենք չենք կա րո ղա նում գլխա վոր ռե-
ժի սոր գտնել, որ գա կապ վի մեր քա ղա քին, 

ձե ռա գիր ստեղ ծի, սրտանց աշ խա տի, մեր վի 
մեր ստեղ ծա գոր ծա կան թի մին: Պատ ճառ-
նե րը մե կը-եր կու սը չեն: Ռե ժի սու րան շատ 
բարդ մաս նա գի տութ յուն է, աստ վա ծա տուր 
շնորհ, որ շա տե րը չու նեն: Միայն ռե ժի սո րի 
դիպ լոմ ու նե նա լը պար տա դիր պայ ման է, 
բայց շատ քիչ է»: 

Թատ րո նը նաև բե ման կար չի անհ րա-
ժեշ տութ յուն ու նի: Տ նօ րե նի փո խանց մամբ՝ 
Գո րի սում կա յա ցած գե ղան կա րիչ ներ կան, 
բայց բե ման կա րիչ հաս կա ցութ յու նը փոքր-
ինչ այլ բան է: Գո րի սի թատ րո նի դեպ քում 
յու րա քանչ յուր հրա վիր յալ ռե ժի սորն իր հետ 
բե րում է բե ման կար չին, ե րաժշ տա կան ձևա-
վո րո ղին: «Բե ման կա րի չը, դի մա հար դա րը, 
դե կո րա տո րը պի տի զգան թա տե րա կան 
կյան քի զար գա ցում նե րը», – եզ րա կաց նում է 
մեր զրու ցա կի ցը: 

Բա ցի այդ՝ հրա վիր յալ մաս նա գետ նե րի 
կե ցութ յան պայ ման նե րը պի տի բա վա րա րել: 
Նախ կի նում, հա մե նայն դեպս, բնա կա րա-
նով ա պա հո վում էին դրսեկ ռե ժի սո րին: Այժմ 
այդ հնա րա վո րութ յու նը չկա, դժվար է ա սել, 
թե ինչ ե ղան թատ րո նին հատ կաց ված մեկ-
եր կու բնա կա րա նը, որ տեղ բնակ վում էին 
դրսեկ մաս նա գետ նե րը: Այժմ էլ թատ րոնն 

ու նի հրա վիր յալ մաս նա գետ՝ ճա նաչ ված դե-
րա սան և ռե ժի սոր Հայկ Մ նա ցա կան յան, ում 
բե մադ րած Հ րանտ Մաթ ևոս յա նի «Աշ նան 
արև» ներ կա յա ցու մը ջեր մութ յամբ ըն դու նեց 
գո րի սե ցի հան դի սա կա նը, և այժմ թատ րո նի 
խա ղա ցան կի լա վա գույն բե մադ րութ յուն նե-
րից է: Թատ րո նի եր րորդ հար կում մի սեն յակ 
են կա հա վո րել ի րենց ու ժե րով, որ տեղ ռե ժի-
սո րը բնակ վում է… Դե րա սան նե րից շա տե-
րը գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից են, եր բեմն 
փոր ձե րը ձգվում են մինչև կես գի շեր, դե րա-
սա նը գի շե րե լու տեղ պի տի ու նե նա՞, թե՞ ոչ: 
Իշ խա նութ յան տա րած քա յին և հա մայն քա-
յին մար մին նե րը պի տի մտա ծեն այդ մա սին, 
ե թե ցան կա նում են թատ րոն ու նե նալ: Միշտ 
էլ թատ րոնն ան հատ նե րի, թատ րո նի նվիր-
յալ նե րի շնոր հիվ է գո յատ ևել, մինչ դեռ պե-
տա կան հո գա ծութ յունն ա ռա ջին պլա նին 
պի տի լի նի:

Շանթ Հով հան նիս յա նը ցավ է ապ րում 
նաև այն բա նի հա մար, որ թատ րո նի դե րա-
սան նե րը բախտ ու ճա կա տա գիր են ո րո-
նում օ տար ա փե րում. «Չորս ա ռա ջա տար 
դե րա սան ու նեինք, ով քեր մաս նա գի տա-

նայում նա և ես ու ինք ն էինք):
Որ ոշ ժամանակ անց ասաց՝ 

«Հոգն ել եմ, նաև տեսնում եմ, 
ո ր թատրոնի աշ խա տանքը նորմալ 

հուն է մտել, կարող եմ հան գիստ խղճով 
վերադառնալ Ե րևան, իսկ ցանկացած 
ծագո ղ խնդրի դեպքում կարող եք ին ձ 
դիմել»: Եվ Երվանդ Մանար յանը գնաց.. .

– Կարողացա՞ք նր ան փոխարի նող 
գտնել:

– Մի կարճ ժ ամանակով Սեր ժ Սայունցն 
էր, ապա՝ Երևանի ց հրա վիրված Լի պա րիտ 
Մա նյ անը դարձավ գլխավ որ ռեժիսոր, ով 
Գորիս էր ե կել դերասանուհի կնո ջ՝ Թամարա 
Ման յան ի հետ: Նրանք և́ մաս նագիտական 
կրթ ութ յուն ունեին, և́ փորձ: Բավականին 
լա վ ա շխատեցին...

Ուզ ում եմ առանձնահատուկ նշ ել Սերժ 
Սա յուն ցի ա նունը: Նա մեծ ներդր ու մ ունի 
Գորիսի պ ետ թատ րոնի կայացման գործ ու մ: 
Նույն կերպ ուզում եմ նշել մեծավաստակ 
Հրա չուհ ի (Ռ ոզ ա) Գյուրջյանի, Ա րամա յիս 
Միքայ ել յան ի, Կորյուն Մկրտ չյ անի, Շանթ 
Հ ովհան նիսյանի անունն երը: Ա ռանց ն րանց 
աջակցու թյան՝ հ ատկապես սկզ բն ական 
շրջանում, հնարա վոր չէր թ ատ րոնի վեր-
ակազմ ակ երպումը:

– Գո րիս ի պետ ակ ան թատրոնն այդ 
ժամ անակ, որքան հ իշում ենք, պետական 
լրավճա ր էր ստան ում, բայց նաև սեփական 
եկամու տներ ունենալու խնդիր կար: Այդ 

առումով, կարծ ու մ ենք, ոչ պակ աս կարևոր 
էին դրսի խմբերի հյուրախաղ երը...

– Սե փական եկա մուտներ ու նենա լու 
խնդիր ը, իսկապես, շատ կ արևոր էր մե զ 
համար: Ուստի և կարևոր էին դրս ի խմբերի 
հյ ուրա խաղերը: Պա րբե րաբար խմ բե ր 
էինք հր ավիրում Գոր իս ու, կարելի է ասել, 
թատրոն ի դահլիճ ը միշտ լ եփ-լեցուն էր...

Թատրոնին կից ս տեղծեցինք նաև թա-
տե րական սրճա րան, որը յուրօրինա կ հա-
վաք ատեղի էր ոչ մ իայն դերասա նների, այլև 
Գո րիսի մտավ որ ականների համա ր:

– Ենթ ադրում ենք, որ ձեր հյուրախաղերով 
կա րող անում էիք ապա հովել կապ ը Գորիսի 
տարած աշր ջա նի բնակչության հետ:

– Հյուրախաղեր կ ազ մակ երպե լը մեր 
գործ ու նեության հիմնակա ն ուղղություն-
նե րից էր: Տարածաշրջանում չկա մի բնա-
կա վայր, որտե ղ ելույթ ունեց ած չլինե նք: 
Այդ տ եսակետից գն ահա տելի է թատրոն ի 
ադմինի ստրատոր Աիդա Հա յրապետ յա նի 
դերակատարությունը:

– Մ ենք չխոսեցինք ներկա յացումներ ի 
երա ժշտական և նկարչ ական ձևավորու-
մների մասին... 

– Նկ արչական ձևավոր ումներն անում 
էին Ար գամ Խուրշուդյանը, Ժ իրա յր Մարտիր-
ոսյան ը: Անու մ էին բա րձր մակարդակով...

Եր աժշտական ձևավոր ման պատա-
սխանատուն Ռո բեր տ Առա քե լյանն էր, ո վ, 
ի դեպ, Գորիսի երաժշ տակ ան կյանքի մեծ 

երախտ ավ որնե րից էր, ո վ, ցավոք, նույնպե ս 
վերջին համավար ակի զո հը դար ձա վ: 
Ի նքը նաև թատրոնի տնօրենի տեղակա-
լն էր, ում գո րծառույթների մե ջ էր մտնում 
երաժշտական ձև ավո րումը: Որոշ բե մա-
դրու թյուններ ի եր աժշ տական ձևավորու մն 
արե լ են գլ խավոր ռեժիս որ Մանյա նը, ին չպ-
ես և Սերժ Սայուն ցը:

– Եվ բազում բեմադրություն նե րից 
որո՞նք են հատ կապես մնացել Ձ եր հիշ-
ողության մեջ:

– Առաջին բեմադր ություն ը «Բանտ-
արկյալը» պիեսն էր (ռեժիսոր՝ Սերժ Սա-
յուն ց): Դ ա 1995-ի հունիսին էր, ես մար-
տին էի տնօրե ն նշանակվ ել: Այն ուհետև 
բեմ հան վեց Երվանդ Մանարյա նի «Իրար-
ան ցում հոգե բուժարանու մ» պ իես ը, որը 
բեմադրեց ինքը ՝ Մանարյ անը: Հետագայ ում 
բեմ ադրվեցին նաև Ա. Բադալյանի «Խ ոշոր 
շահումը» (ռեժ իս որ՝ Ա. Բադալյան), Հ . Աղ-
աջանյանի «Խղճ ի խայթը» (ռեժիսոր ՝ Ա. 
Հ ովհաննիսյան), «Գ իք որը» (ռեժիսոր ՝ Սերժ 
Սայուն ց), «Շրջազգեստով մա րդ իկ» (ռեժիս-
որ՝ Հ. Ա նտոնյան):

Իսկ եր բ 1996-ի գարնանը հրավիրվ եց 
Լիպա րիտ Ման յանը, բե մադրվ եցին նորանոր 
ներկա յացումներ: Հիշու մ եմ՝ «Ա͂խ, ն երվեր, 
ներվե ր», «Քաջ Նազար», «Հար սնացուն 
հ յուսիս ից», «Մ եր բակի մեղեդիները» և ա յլն: 

Գոր իսի թատեր ասեր հ անրութ յան 
վ րա առավել մե ծ տպ ավորություն թո ղեց 

Լ իպարիտ Մանյանի «Բակ ու նցի վե րջին 
օրը» պիեսը (Դա վիթ Գա սպա րյ անի հա յտնի 
մ ենագրության մոտի վնե րով):

– Ու, հավանաբար, թատր ոնի ց հեռացաք 
ափսոսա նքով...

– 1998-ին իշխանություններ ը նպա-
տակ ահարմար գտան ուժ երս օգտագործ ել 
այլ ոլորտում: Ինձ փո խարինեց Նապոլեո ն 
Մկր տչյ անը, ում ինք ս էի փոխարինել ժամա-
նակ ին: Ան կե ղծ լինեմ՝ իմ կյա նքի ընթացքում 
բազմա թի վ ղեկավ ար պաշտո ններ եմ զբ-
աղե ցրել, բա յց ոչ մի տեղ այ դքան սեր ու 
նվիրում չեմ դրել, որքան թատրոնում . ուղղ-
ակի անմնացորդ էի նվ իրվել...

– Հ իմ ա էլ, ըստ երևույթին, հետև-
ում եք Գորիսի պետակա ն թ ատ րոն ի գոր-
ծունեությանը...

– Ու րախանում եմ բոլ որ հաջողու-
թյուն ներ ով, ց ավում՝ ամեն մի բացթո ղումի 
համա ր: Կ ու զենայի ավելի լա վ վիճ ակում 
տես նել Գորիսի թատրոն ը: Եր բե ք չպետք 
է մոռանա լ՝ գոնե 20-րդ դար ի առաջին 
կեսի կ տրվածքով, Գորիսը հայ թ ատր ոնի 
լավա գույն հ անգրվաններից էր, Գ որիսի 
թատրոնու մ բեմ ե ն բարձր ացել մե ր թատե-
րական ար վեստի ամենանշան ավոր դեմ-
քերի ց շատերը: 

Ասելս այն է, որ Գորիսի թատրոն ն ի րա-
վունք չուն ի լավը չլինե լ...

ՀԱՐՑ ԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Շանթ Հով հան-
նիս յա նը հան րա-
պե տութ յու նում 
ճա նաչ ված դե րա-
սա նի ու բե մադ րի-
չի հա մա րում ու նի 
և ան ցել է թա տե-
րա կան գործ չի 
ի մաս տա վոր ված 
ու ար գա սա վոր 
ճա նա պարհ: Որ-
պես դե րա սան՝ 
հան դես է ե կել 
Շի նու հայ րի ինք-
նա գործ թա տե-
րա կան խմբե րում՝ 
տա կա վին դպրո-
ցա կան տա րի քից:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 27

ՇԱՆԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. 
«Ձգտում ենք 
հարմարավետություն 
ստեղծել և՛ դերասանի, 
և՛ հանդիսականի 
համար»
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ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ Շանթ Հով-
հան նիս յա նի գլխա վո րած Գո րի սի պե-
տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նում 
հու նի սի 29-ին և հու լի սի 5-ին սպաս-
ված ի րա դար ձութ յուն էր…

Հ  րանտ Մա թևոս յա նի «Աշ նան ա րև» 
վի պա կի մո տիվ նե րով բե մադ րութ յան 
ա ռաջ նա խաղն էր…

Ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Հայկ 
Մ նա ցա կան յանն էր գրա կան այդ եր կը թա-
տե րա կա նաց րել՝ պիե սի վե րա ծել, ինքն էլ 
ստանձ նել ռե ժի սո րութ յու նը:

Որ քա նով տեղ յակ ենք, «Աշ նան ա րև»-ը 
ա ռա ջին ան գամ է բե մադր վում Գո րի սի պե-
տա կան թատ րո նում, թեև թա տե րա սեր 
հան րութ յու նը մինչ այդ շատ թե քիչ պատ կե-
րա ցում ու ներ «Հայ ֆիլ մի» կող մից 1977-ին 
այդ ստեղ ծա գոր ծութ յան հի ման վրա նկա-
րա հան ված կի նոն կա րի, ինչ պես և հան-
րա պե տութ յան տար բեր թատ րոն նե րում 
(տա րի ներ շա րու նակ) դրա բե մադ րութ յան 
մա սին:

Իսկ Գո րի սում… Սյու նիքի թա տե րա սեր 
հան րութ յա նը (հատ կա պես Սի սիա նում և 
Կա պա նում) դե ռևս 1980-ա կան նե րից քա ջա-
ծա նոթ Հայկ Մ նա ցա կան յա նը եր կու ա միս է՝ 
Գո րի սի պե տա կան թատ րո նում է, հրա վիր-
վել է Շանթ Հով հան նիս յա նի կող մից, և, ըստ 
ե րևույ թին, հա վակ նոտ ծրագ րեր ու նեն, ո րի 
ա ռաջ նե կը «Աշ նան ա րև»-ի բե մադ րումն էր:

Եվ երբ տե ղե կա ցանք գո րիս յան բե մա-
հար թա կում «Աշ նան ա րև»-ի ա ռաջ նա խա-
ղի մա սին, մեզ նա խևա ռաջ եր կու հարց 
հե տաքրք րեց, ո րոնք էլ ուղ ղե ցինք Հայկ 
Մ նա ցա կան յա նին:

– Նախ՝ իր գրի զո րութ յամբ և հմայ քով 
հայտ նի մա թևոս յա նա կան գրա կա նութ յան 
տի րույթ մտնե լը ո րո շա կի քա ջութ յուն է են-
թադ րում, մա նա վանդ երբ ինքդ էլ ստանձ-
նում ես վի պա կի բե մա կա նաց ման գոր ծը, 
մա նա վանդ երբ գրա կան այդ եր կը վա ղուց 
ար ժա նա ցել է թա տե րա գիր նե րի, կի նոս ցե-
նա րիստ նե րի ու շադ րութ յա նը, ա սել է թե՝ քո 
սե փա կան ըն կա լու մը մա տու ցե լու, քո պատ-
կե րաց րած են թա շեր տե րը բա ցա հայ տե լու 

խնդիր ես դնում ինքդ քո ա ռաջ: Արդ յո՞ք 
ռիս կե րը շատ չէին:

– Ան շուշտ, Մա թևոս յան տե սա նո ղի, 
մտա ծո ղի ու գե ղա գե տի աշ խարհ մտնե լը 
մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն է են թադ րում: 
Բայց և մեր օ րե րում նրա հե րոս նե րին, նրա 
հար ցադ րում նե րին ու բա նա ձևում նե րին 
անդ րա դառ նա լը, կար ծեք, պա հանջ ված է. 
այն քա՜ն ի րա կան են հե րոս նե րը, այն քա՜ն 
ար դիա կան են մար դու հայ տե սա կի ու նրա 
վար քի բա նա ձևում նե րը,-ա սաց Հայկ Մ նա-
ցա կան յա նը:

– Իսկ ին չո՞ւ «Աշ նան ա րև», ին չո՞ւ 
Ա ղուն…

– Ա ղու նը կեն դա նի գո յութ յուն է: Ն րա կեր-
պա րով փոր ձե ցինք ցույց տալ, որ մեր բա րո-
յա կա նութ յան ա կունք նե րը դեռ ցա մա քած 
չեն ու չեն ցա մա քե լու, որ հա յի ցան կա լի տե-
սա կի նկա րա գի րը դեռ կո րած չէ, որ այդ տե-
սակն ապ րում է մեր մեջ ու ապ րե լու է միշտ…

Հայկ Մ նա ցա կան յա նի հա մո զիչ պա-
տաս խան նե րը, սա կայն, սոսկ խոս քեր կլի-
նեին, ե թե դրանց «ա ռար կա յա ցու մը» չտես-
նեինք բե մում…

5 հու լի սի. Գո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի 

ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ-
րո նի դահ լի ճը, կա րե լի է ա սել, լեփ-լե ցուն էր: 
Հան դի սա տե սը մոտ մե կու կես ժամ հա մակ 
ու շադ րութ յամբ դի տում-վա յե լում էր ներ կա-
յա ցու մը…

Թու ման յա նի աշ խար հի, Բա կուն ցի Մթ-
նա ձո րի կող քին Մա թևոս յա նը կանգ նեց րել է 
իր Ծ մա կու տը, ո րը, հի րա վի, գրա կան գրան-
ցում ստա ցած ինք նա վար մի ե զերք է: 

Ի րա դար ձութ յուն նե րը տե ղի էին ու նե-
նում հենց այդ տեղ՝ Ա ղու նի և Սի մո նի հար կի 
տակ, բայց… Գո րի սում, ին չը հու շում է բե մի 
հետ նա մա սի նկար չա կան ձևա վո րու մը՝ Շե-
նի երկ նա հաս քա րա ժայ ռե րը, բեր դա քա րը, 
որ ո րոշ մաս նա գետ նե րի կար ծի քով Ձա գե-
ձոր բեր դի տե ղանքն է, դե պի Սուրբ Մար տի-
րոս վի մա փոր ե կե ղե ցին և դե պի Նը հա տա կի 
լեռ ու Խա չի աղբ յուր տա նող ա րա հետ նե րը…

Թե ին չու է Հայկ Մ նա ցա կան յա նը ծմա-
կուտ յան պատ կեր նե րին գո րիս յան մի ջա-
վայ րում շունչ տվել, պարզ է դառ նում բե-
մադ րութ յու նը դի տե լու ըն թաց քում, ո րին 
կանդ րա դառ նանք քիչ հե տո:

Իսկ բե մա հար թա կում դեպ քե րը զար գա-
նում են այն պի սի ըն թաց քով ու կեն դա նի, 

աշ խույժ շար ժում նե րով, որ հան դի սա տե սը 
կա մա թե ա կա մա մաս նա կից է դառ նում 
գոր ծո ղութ յուն նե րին:

Գլ խա վոր դե րում Թեհ մի նե Աբ րա համ յա-
նին ընտ րե լը ճիշտ ո րո շում է ե ղել: Նա հա ջո-
ղում է աշ նան գույ նե րի մեջ ցու ցա նել Ա ղու նի 
ծանր նա զան քը: Թեհ մի նե-Ա ղու նը կա րո ղա-
նում է վերս տին հա մո զել, որ Հ րանտ Մա-
թևոս յա նի հե րոս նե րը չեն մնա ցել գրքի 
է ջե րում, այլ տե ղա փոխ վել են կյանք և ապ-
րում են մեզ հետ: Ամ բողջ ըն թաց քում Ա ղու-
նը պատ րաս տութ յան մեջ է, Ե րևան պի տի 
գնա…

Կ յան քի աշ նա նը մո տե ցող կի նը որ դուն 
ա մուս նաց նե լու գնա լուց ա ռաջ հան րա գու-
մա րի է բե րում անց յա լը, մեծ տա ռա պանք-
նե րի ու փոքր ու րա խութ յուն նե րի ամ բողջ 
շղթան, բեռ նա ձիու տո կու նութ յամբ ապ րած 
իր կյան քը, և ան ցած օ րե րի դառ նութ յան մի-
ջից, այ նուա մե նայ նիվ, լա վա տե սութ յամբ է 
նա յում գա լի քին, մտա ծում որ դու տու նը շե-
նաց նե լու մա սին: Ն րա խոս քե րի մեջ, ա ռա-
ջին հա յաց քից, չա րութ յուն կա, բայց դա 
բխում է իր ապ րած դա ռը կյան քի տխուր 
փոր ձից և որ դու կյան քը լու սա վոր, բա րի 
տես նե լու մայ րա կան մղու մից:

Բե մադ րութ յան ամ բողջ ըն թաց քում 
տես նում ենք Ա ղու նի «հա կա դիր» բևե ռը, 
ո րի մարմ նա վո րու մը Սի մոնն է, ո րի կեր պա-
րը (շնոր հիվ Հա րութ Բա դիր յա նի) նույն պես 
կերտ ված է վար պե տո րեն: Սի մո նի տե սա կը 
և ժա մա նա կը հար ձակ ման են են թարկ վում 
Ա ղու նի տե սա կի և հո գե բա նութ յան կող մից:

Սի մո նի և Ա ղու նի մի ջև ծա վալ վող խո-
սակ ցութ յու նը միան գա մայն տար բեր զգա-
ցո ղութ յուն և աշ խար հա յացք ու նե ցող մարդ-
կանց երկ խո սութ յուն է: Ան վերջ վե ճե րի ու 
կռիվ նե րի պատ ճառ նե րից մեկն էլ Սի մո նին 
պարտք ու նե ցող նե րին առնչ վող հարցն է՝ 
«Սի մոնն աշ խա տում, աշ խա տում, աշ խա-
տում է սրա-նրա հա մար, իսկ վար ձը՝ է գուց, 
ե կող տա րի, եր բեք… Ամ բողջ աշ խար հը Սի-
մո նին պարտք է»:

Ծ մա կուտ յան ի րա կա նութ յու նը, ա վան-
դա կան ու նոր մտա ծե լա կեր պի բա խու մը 
բա ցա հայտ վում են նաև Ա ղու նի և Ա րուս 
սկե սու րի հա կադ րութ յամբ:

Ըստ Ա րու սի՝ «Կի նը սեր պի տի լի նի 
ա մուս նու հա մար» դի տար կու մը չի կա րող 
սահ մա նա փակ վել կնոջ «հա վեր ժա կան 
էութ յա նը» հա վա տա րիմ մնա լու պա հան-
ջով: Դա անհ րա ժեշտ է նաև հա սա րա կա-
կան ո լոր տում: Կինն ա մուս նու լծա կիցն է, 
ու միա սին պի տի քա շեն գու թա նը: Մի լծի 
«եզ ներն» ի րար սո վո րում են ու ի րար խնա-
յում, էլ ուր մնաց մար դը: Կեն դա նին ներ քին 
բնազ դով պաշտ պա նում ու խնա յում է նրան, 
ում հետ քա շում է գու թա նը, և երբ ին քը 
կորց նում է լու ծըն կե րո ջը, ու րեմն կորց նում է 
ինքն ի րեն…

Լ յուդ մի լա Պետ րոս յա նին հա ջող վել է կեր-
տել սկե սու րի կեր պա րը, հա ջող վել է Ծ մա-
կու տի ա վան դույթ նե րը կրո ղի կեր պարն ար-
տա ցո լել ըստ պատ շա ճի, ո րը հա կա սութ յան 
մեջ է նոր մտա ծե լա կեր պի հետ: 

Ներ կա յաց ման բազ մա թիվ ու կա րևոր 
շեր տե րից է ըն տա նի քի գա ղա փա րը, որն ի 
վեր ջո նույ նա նում է օ ջա խի, փոքր հայ րե նի-
քի գա ղա փա րի հետ…

Ա ղու նը Ծ մա կուտ է ե կել Վան քից, և 
կար ծում է, որ դրա նով իսկ մեծ ա նար դա-
րութ յուն է տե ղի ու նե ցել: Քա ղա քից կամ քա-
ղա քա տիպ ա վա նից գյուղ է ե կել, մինչ դեռ 
հա կա ռա կը պի տի լի ներ: Հոր՝ Իշ խա նի ու-
նեց վածքն էլ հա կադ րութ յան մեջ է Ծ մա կու-
տի ինչ քին՝ «Իմ հոր պա լատ նե րը-իմ մար դու 
գո մը»:

Ա ղու նի և Սի մո նի մի ջև մի ու րիշ խնդիր էլ 
կա… Ներ կա յաց ման մեջ Սո նա յին չենք տես-
նում, նա ար դեն մա հա ցել է, բայց ներ կա է 
Ա ղու նի և Սի մո նի հա րա բե րութ յուն նե րում, 
ա վե լի ճիշտ՝ Սո նա յի եր բեմ նի սե րը հա կադր-
ված է Ա ղու նին:

Ժա մա նա կին բա նը նրան էր հա սել, որ 
կար տո լի բեր քա հա վա քին Ա ղու նը փոր ձել էր 
Սո նա յին ծե ծել: Շու շա նը բահն ա ռել ու վրա 
է քշել՝ «Այ աղ ջի, է՜յ… գլուխդ աշ խա տո՞ւմ է, 
թե չէ: Հիտ լե րի դեմ, որ մե րոնք զոհ վե ցին, 
մե նակ մեզ հա մար չզոհ վե ցին, ու ձե րոնք 
էլ, որ էդ պես ողջ-ա ռողջ ե կել են՝ մե նակ ձեզ 
հա մար չեն ե կել, է՜յ…»: Ու դա հի շում է Ա ղու-
նը. ա վան դա կան բա րո յա կա նը բախ վում 
է տրա մա բա նութ յա նը… Բայց և այդ հա-
կա սութ յուն նե րի մեջ հաղ թում է ըն-
տա նի քը, ո րը, ի վեր ջո, դառ նում է 
օ ջախ, փոքր հայ րե նիք՝ Ծ մա կուտ...

Գորիսի թատրոնի բեմում՝ 
ծմակուտյան պատկերներ՝ 
մարդու հայ տեսակի ու նրա 
վարքի ճշգրիտ բանաձևումներով
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կան կրթութ յուն էին ստա ցել, 
թատ րո նը հիմն վում էր նրանց 
վրա, հե ռա ցան ըն տա նիք նե րով: 
Միայն ցածր աշ խա տա վար ձը չէ 
պատ ճա ռը: Ձգ տում էինք նրանց 
հա մար հա ճե լի մթնո լորտ ստեղ-
ծել, խրա խու սել մեր հնա րա վո-
րութ յուն նե րի չա փով: Բայց դա 
քիչ է ի րենց հա մար, նրանք անվ-
տանգ, ա պա հով ու եր ջա նիկ 
կյանք են փնտրում, պար զա պես 
մար դը պի տի ապ րի մի մի ջա-
վայ րում, որ ի րեն դուր է գա լիս, և 
ին չը մղում է ապ րե լու և աշ խա-
տե լու: Այժմ էլ թա փուր հաս տիք-
ներ կան թատ րո նում: Թատ րո-
նը միշտ ու նե ցել է վե րելք ներ, և 
վայ րէջք ներ, բայց խնդիր նե րից 
չխո սել, չբարձ րա ձայ նե լը լավ 
տեղ չի տա նում: Շատ ան գամ 
եմ ա սել, մշա կույ թը պի տի պար-
տադր վի, ա սում են՝ դրա նում 
մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա-
հար ման տարր կա, այդ կար-
ծի քին չեմ, ե թե վաղ վա օր վա 
մա սին ենք խո սում, մշա կույթն 
էլ պի տի պար տադր վի, կրթութ-
յունն էլ, այ լա պես դյու րա մարս, 
բայց մշա կույ թից հե ռու ար ժեք-
նե րը կդառ նան հա սա րա կութ-
յան սե փա կա նութ յու նը: Ն ման 
փաս տեր մենք ու նենք: Բայց, 
այն էլ ա սեմ, որ տե ղե կատ վա-
կան նման դաշ տի պայ ման նե-
րում ճա շակ ձևա վո րե լը շատ 
դժվար է, դա միայն մեր խնդի րը 
չէ…»:

Իսկ գու ցե հան դի սա կա նին 
չի՞ մա տուց վում այն, ին չը հա ճո 
է նրա քիմ քին, սրտա մոտ՝ հո-
գուն: Մեր զրու ցա կիցն այդ տե-
սա կե տին այս պես է ար ձա գան-
քում. «Մենք ու նենք շատ լավ, 
կիրթ հան դի սա տես ներ, ով քեր 
ճշմա րիտ ար վես տով են դաս-
տիա րակ ված... Հոգ ևոր սննդի 
կա րիք ու նի մեր հան դի սա տե-
սը, ի րենց հա ճե լի է մեր ներ կա-
յաց մա նը մաս նակ ցել, խոր հել, 
մտա ծե լու ա ռիթ տվող գոր ծեր 
դի տել և ոչ թե ժա ման ցա յին 
ինչ-որ բա նի մաս նակ ցել, շեշ տը 
չենք դնում ար վես տի տե սա կե-
տից է ժա նա գին, բայց ֆի նանս 
բե րող ներ կա յա ցում նե րի վրա, 
թատ րո նը շա հույթ հե տապն-
դող հիմ նարկ չէ, որ մտա ծենք 
հան դի սա տե սի քա նակ ա պա-
հով վե լու մա սին, բայց և թատ-
րո նի նշա ձողն ի ջեց նենք, հե ղի-
նա կութ յան խնդիր էլ կա: Բո լոր 
թատ րոն նե րի պես ու նենք և՛ 
հա ջող ված ներ կա յա ցում ներ՝ 
դե րա սան նե րը սրտա մոտ խա-
ղով են հան դես ե կել, և՛ ան հա-
ջող: Հա ջող ված ներ կա յա ցումն 
ա վար տե լուց հե տո տա սը րո պե 
կանգ նած ծա փա հա րել են: Ման-
կա վար ժը պի տի օ րի նակ ծա ռա-
յի, բայց հրա վի րա տոմս տա լիս 
ենք, չեն գա լիս ներ կա յաց ման»: 

Մենք այն կար ծիքն ար տա-
հայ տե ցինք, որ թատ րո նը պետք 
է ընտ րի այն ներ կա յա ցում նե րը, 
ո րոնք ինքն ի վի ճա կի է բե մադ-
րե լու: Այ սինքն՝ թատ րոնն իր 
հնա րա վո րութ յուն նե րին, դե րա-
սան նե րի կա րո ղութ յուն նե րին 

հա մա հունչ պի տի ո րո շի, թե 
ինքն ինչ է բե մադ րում:

– Ես էլ եմ այդ կար ծի քին, – 
ա սում է Շանթ Հով հան նիս յա նը, 
– ե թե մեր թատ րո նը Շեքս պի րի 
«Օ թել լոն» բե մադ րե լու հնա րա-
վո րութ յուն չու նի, դե րա սա նա-
կան այդ ռե սուր սը չու նի, ին չո՞ւ 
ա վե լորդ ծի ծա ղի ա ռար կա պի-
տի դառ նա: Մենք նախ ճշտում 
ենք, թե հրա վիր յալ ռե ժի սորն 
ի՞նչ է ու զում բե մադ րել, այդ 
գործն իր մեջ եփ ված պի տի լի նի 
և հա մոզ ված լի նի՝ կա րո՞ղ է այդ 
պիե սը բե մադ րութ յան վե րա ծել: 
Իսկ որ քա նով տե սել ու զգա-
ցել եմ՝ մեր հան դի սա կա նը նա-
խընտ րում է հայ րե նա սի րա կան, 
գո րիս յան կո լո րի տին ու մտա-
ծե լա կեր պին հա տուկ ներ կա յա-
ցում ներ, ո րոնց մեծ հա ճույ քով 
են հա ճա խում: Գո րիս յան թատ-
րոնն ա ռանձ նա նում է բա կունց-
յան թե մա ներ բե մադ րե լով, ինչն 
ա նում ենք նաև քա ղա քի օր վան 
նվիր ված տո նա կա տա րութ յուն-
նե րին: Նաև մեծ ու շադ րութ յուն 
ենք դարձ նում մա նուկ նե րի հա-
մար նա խա տես ված բե մադ-
րութ յուն նե րին: Այն հաս տատ 
հա մոզ մունքն ու նեմ, որ դպրո-
ցա կա նին վաղ տա րի քից պի-
տի կա պել թատ րո նին՝ նրանց 
կտրե լով հա մա ցան ցի վատ ազ-
դե ցութ յու նից՝ ն րանց բե րե լով 
շփման կեն դա նի դաշտ: Լի նում 
ենք դպրոց նե րում, որ տեղ նույ-
նիսկ բե մի հնա րա վո րութ յուն 
չկա, այս հա մա տեքս տում նշեմ, 
որ մեր հա մայն քում շատ քիչ 
բե մեր կան պահ պան ված… Որ-
քա նով նկա տել եմ՝ ե րե խա նե րին 
հե տաքր քիր է կեն դա նի շփու մը, 
պար զա պես նրանց մեջ պի տի 
դաս տիա րա կել թատ րոն հա ճա-
խե լու և դի տե լու մշա կույթ: Այս 
գոր ծին էա պես նպաս տեց ԿԳՄՍ 
նա խա րա րութ յան կող մից սահ-
ման ված ա բո նեն տա յին հա մա-
կար գը: Բո լոր ա շա կերտ նե րին 
տրվում է մե կա կան ա բո նո մենտ, 
որ թատ րոն կամ թան գա րան 
հա ճա խեն: Մենք էլ ուղ ղոր դում 
ենք, որ մեր թատ րո նը գան: 

Թատ րո նը միայն խա ղա-
ցանկ, բե մադ րութ յուն ու հան դի-
սա կան չէ, այլ շենք ու շեն քա յին 
պայ ման ներ, նաև հնա րա վո-
րութ յուն ներ: Այս ա ռու մով ի՞նչ 
ժա ռան գութ յուն է ստա ցել թատ-
րո նի տնօ րե նը: 

«Տ խուր ժա ռան գութ յուն եմ 
ստա ցել, – ա սում է, – թատ րո նի 
մի հսկա յա կան շենք, ո րի տա-
նի քը մի քա նի տե ղից կա թում է: 
Տե ղում նե րի ժա մա նակ տնտես-
վա րը բարձ րա նում է տա նիք, 
կա թոց նե րը վե րաց նում: Նո րո-
գել ենք թատ րո նի ճե մաս րա-
հը, որ հան դի սա կա նը թատ րոն 
գա լով՝ ան շուք մի տեղ չմտնի: 
Ճե մաս րա հում այժմ զա նա զան 
մի ջո ցա ռում ներ են կազ մա-
կերպ վում: Փոր ձա սեն յակ չու ներ 
դե րա սա նը, այժմ կա հա վոր ված 
փոր ձա սեն յակ ու նենք: Մի խոս-
քով՝ ձգտում ենք հար մա րա վե-
տութ յուն ստեղ ծել և՛ դե րա սա-
նի, և՛ հան դի սա կա նի հա մար»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՇԱՆԹ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. 
«Ձգտում ենք 
հարմարավետություն 
ստեղծել և՛ դերասանի, և՛ 
հանդիսականի համար»
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Եվ ու րեմն՝ Ծ մա կուտն ապ րում 
է ու պի տի ապ րի: Հա նուն դրա 
Ա ղունն ա ռան ձին դեպ քե րում իր իսկ 

էութ յա նը «հա կա ռակ» զգա ցո ղութ յուն և 
մտքեր է ու նե նում. ի վեր ջո բնա վո րութ յունն 
ըն թացք է, ո րը կա րող է և կտրուկ շրջա-
դարձ ներ ու նե նա, ին չին և ա կա նա տես ենք 
դառ նում:

Ք սան հինգ տա րե կան Ար մե նակ տղա ու-
նի Ա ղու նը Ե րևա նում, իր չի րա կա նաց ված 
ե րազ նե րը նրա մի ջո ցով պի տի կյան քի կո չի: 
Իսկ փոք րին՝ Սե րո յին, խնդում է օգ նել հո րը, 
փոր ձում է նրան են թա կա դարձ նել նյու թա-
կա նին (ինչ պես ինքն է). «Էս տա նը ինչ-որ 
կա՝ քոնն է, տունն էլ հե տը, ես ու քո հերն էլ 
քո ճոր տերն ենք, այ սինքն՝ քո ծա ռա նե րը»:

Սե րոն էլ մոր հետ Ծ մա կու տից քա ղաք 
մեկ նել է ու զում, և նրան զայ րաց նում է մոր 
կռվա րար բնա վո րութ յու նը (Սե րո յի կեր պա-
րը նույն պես ստաց վել է, դպրո ցա կան Ն վեր 
Մա նուց յա նը դրան հա ճե լիո րեն հա սել է):

Ա յո, Ծ մա կու տը պի տի ապ րի՝ նաև Սե րո-
յով, Սի մո նով ու Ա դա մով (վեր ջի նիս դե րում 
Մ հեր Ղա զար յանն է) և, ի հար կե, Ա ղու նով… 
Բայց լավ ապ րե լու ձգտու մով, ապ րե լու 
ա վան դա կան կար գից բարձ րա նա լու ձգտու-
մով, աշ խա տե լու, ա րա րե լու, ստեղ ծե լու, 
«հաշ վե լու» մի ջո ցով…

Ա սել է թե՝ «Աշ նան ա րև»-ը ոչ միայն ու 
ոչ թե ծանր կյան քի, այլ մարդ կա յին չկա յա-
ցած եր ջան կութ յան և նրան հաս նե լու, եր կի-
րը կան գուն պա հե լու և շե նաց նե լու ներ քին 
մղում նե րի մա սին է, ին չում նո րից հա մոզ վե-
ցինք Գո րի սի պե տա կան թատ րո նի ներ կա-
յաց ման շնոր հիվ:

* * *
Ներ կա յաց ման ամ բողջ ըն թաց քում մտո-

վի զու գա հեռ ներ էինք անց կաց նում գրա-
կա նութ յան մեջ իր տե ղը գտած Ծ մա կուտ 
աշ խար հի և Սյու նիքի լեռ նա յին ու սահ մա-
նա մերձ գյու ղե րի մի ջև…

Թ վում էր, թե Ա ղու նի նա խա տի պը մեր 
լեռ նա յին գյու ղե րի հրա շա լի տիկ նայք են, 
ով քեր, բա զում դժվա րութ յուն նե րի պայ ման-
նե րում ան գամ, պինդ կանգ նած են հայ րե նի 
հո ղին, ով քեր հա զա րամ յակ նե րի խոր քե-
րը հաս նող ար մատ ներ ու նեն հո ղում: Հա-
վա նա բար այդ պես էր մտա ծել նաև Հայկ 
Մ նա ցա կան յա նը, ով ծմա կուտ յան պատ կեր-
նե րին շունչ էր տվել հենց գո րիս յան մի ջա-
վայ րում:

Ա վե լին, բե մադ րութ յան ըն թաց քում եր-
բեմն-եր բեմն թվում էր, թե ծմա կուտ ցիք խո-
սում են մեր գյու ղե րի մարդ կանց ա նու նից 
կամ մտա հոգ են մեր գյու ղե րի հոգ սե րով, 
թվում էր, թե Ա ղու նը ե կել ու բնակ վում է մեր 
գյու ղե րում:

Ներ կա յա ցու մը կոնկ րետ օ րի նակ նե րով 
ու հիմ նա վո րում նե րով վերս տին հա մո զեց, 
որ Ծ մա կու տը հայ րե նիք է, և Ծ մա կու տի 
կո րուս տը (Աստ ված մի ա րաս ցե) աչ քա լու-
սանք է լի նե լու մեր թշնա մուն: Մի խոս քով՝ 

Գլ խա վոր դե րում Թեհ մի նե Աբ րա համ յա նին ընտ-
րե լը ճիշտ ո րո շում է ե ղել: Նա հա ջո ղում է աշ նան 
գույ նե րի մեջ ցու ցա նել Ա ղու նի ծանր նա զան քը: 
Թեհ մի նե-Ա ղու նը կա րո ղա նում է վերս տին հա-
մո զել, որ Հ րանտ Մա թևոս յա նի հե րոս նե րը չեն 
մնա ցել գրքի է ջե րում, այլ տե ղա փոխ վել են կյանք 
և ապ րում են մեզ հետ:

ամ բողջ բե մադ րութ յու նից, ինչ պես և վի պա-
կից, հառ նում է իմ Հա յաս տան հայ րե նի քը…

Հ.Գ. Բազ մա թիվ դժվա րութ յուն նե րի մեջ 
ընկղմ ված Գո րի սի թատ րոնն ա ջակ ցութ յան 
կա րիք ու նի:

Մ շա կու թա յին այդ օ ջա խին մտա հո գող 
գլխա վոր խնդիր նե րը (գո նե մա սամբ) լու-
ծե լու դեպ քում մեր հնա մե նի թատ րո նը կա-
րող է լույ սի և հույ սի մի նոր օ ջախ դառ նալ 
սահ մա նա պահ Սյու նիքում, ին չում հա մոզ-
վե ցինք «Աշ նան ա րև»-ի ա ռաջ նա խա ղը դի-
տե լիս:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Ա յս հա մայն քի ինք նա գործ թատ րո նը 
տա րա ծաշր ջա նում հայտ նի նե րից 
մեկն էր:

Մեզ հա սած տե ղե կութ յուն նե րը՝ բնա կա-
վայ րի մշա կու թա յին զար գա ցում նե րի մա-
սին, սկսվում է նա խորդ դա րի սկզբից: Այն 
ժա մա նակ գյու ղը շատ փոքր էր: XVII դա-
րասկզ բի Բուն Գո րի սի կո տո րա ծից հե տո 
ա վե լի քան մե կու կես դար լքված բնա կա վայ-
րում միայն XIX դա րի կե սե րին են հիմ նա վոր-
վել ա ռա ջին ըն տա նիք նե րը՝ Գո րիս գյու ղից: 
Նույն դա րի 80-ա կան թվա կան նե րին Հին 
Գո րիս-Ե րի շե նում տե ղա կայ ված Մի րու մով-
նե րի ձիա բու ծա րա նին ծա նո թա նա լու նպա-
տա կով այս տեղ այ ցե լած պատ մա գիր Լեոն 
գյու ղը ներ կա յաց նում է այս պես. «…Այս մի 
օ րի նա վոր գյուղ է, մի հայ կա կան գյուղ իր սև-
սև տնե րով, աղ բա կույ տե րով, թմբի գլխին 
կանգ նած է հին ե կե ղե ցին, որն այժմ աչ քից 

Թատերական Հին 
Գորիս-Երիշեն

հե ռա ցած է: Բայց գյուղ չէ, այլ Գո րիս գյու ղի 
գյու ղատն տե սա կան ա գա րա կը (ֆեր մա): 
Հին ժա մա նակ նե րում այս տեղ է ե ղել բուն 
գյու ղը, գնա ցել է տե ղա վոր վել ներք ևում, 
բիզ-բիզ քա րե րի տակ» (ԼԵՈ, երկ.ժող., h.8, 
Եր ևան, 1985 թ., էջ 59):

XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբի ն, 
երբ վե րաբ նակ ված ներն ար դեն շուրջ 100 
տուն էին, գյու ղը ե րաժշ տա կան որ ևէ գոր-
ծի քի վրա նվա գող չու ներ: Այդ բացն ան-
հանգս տաց նում է գյու ղի դեր ձակ Քը թա նին 
( Բի դա լին) Ա վա նին ( Հով հան նես), ո րի գոր-
ծու նեութ յու նը կա րե լի է հա մա րել գյու ղում 
թա տե րա կան-հա մեր գա յին, մշա կու թա յին 
կյան քի հիմք և ս կիզբ: Լի նե լով «աշ խարհ 
տե սած մարդ» (մաս նա գի տութ յու նը սո վո-
րել էր Մի ջին Ա սիա յում, Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տում կռվել էր արևմտ յան ռազ մա ճա կա-
տում, պա տե րազ մից վե րա դար ձել էր զույգ 
ոտ քի թա թե րը կտրած), Ա վա նը ե րաժշ տութ-

ղար շակ Քա րամ յա նը, Բագ րատ Ա ռու շան-
յա նը (կոմ սո մո լի բջի ջի քար տու ղար, հետա-
գա յում՝ ԽՍՀՄ գե նե րալ-լեյ տե նանտ), Թ ևոս 
Ջա վա հիր յա նը (ա ռա ջին կո մե րի տա կան նե-
րից), Նի կո լայ Տո ռոզ յա նը: Իբրև ա ռա ջին կին 
դե րա սան, հիշ վում է Վա ղար շա կի կի նը` ծա-
գու մով ղա րա բաղ ցի Թա մա րան: Գա լուստ 
Մա շուր յա նը և Վա ղար շակ Քա րամ յանն 
այդ տա րի նե րին մաս նակ ցել են նաև Գո րի-
սի թատ րո նի գոր ծու նեութ յա նը, ու նե ցել են 
կար ևոր դե րա կատա րում ներ: Ա ռա ջին թա-
տե րա կան խմբի ջան քե րով բե մադր վել է Կ. 
Մե լիք- Շահ նա զար յա նի «Տմբ լա չի Խա չա նը», 
ա պա՝ Մ․ Բար խու դար յան ցի « Պը լը Պու ղի» 
կա տա կեր գութ յուն նե րը: Այ նու հետև ա ճել է 
թա տե րա կան նոր սե րունդ՝ ի դեմս Վազ գեն 
Դա դալ յա նի (հե տա գա յում ԽՍՀՄ բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր), 
Ռու բեն Տո ռոզ յա նի, Սեր գեյ Ա բել յա նի, Տիգ-
րան Մա նու չար յա նի, Եր վանդ Հայ րում յա նի, 
Գուր գեն և Սամ սոն Օրդ յան նե րի, Ար մե նակ և 
Գո հա րիկ Տո ռոզ յան նե րի: 

Շու տով թատ րո նը գյու ղի կյան քում դար-
ձել է մշա կու թա յին հիմ նա կան գոր ծոն: Դպ-
րո ցա կան շեն քի կա ռու ցու մից հե տո գյուղն 
ար դեն ու նե ցել է իր բեմն ու դահ լի ճը: Թա-
տե րա կան խմբում ընդգրկ վել են Ար մեն 
Ար զու ման յա նը (զոհ վել է հ.մ.պ), Վազ գեն 
Ա թա յա նը (զոհ վել է հ.մ.պ), Խուր շուդ Խուր-
շուդ յա նը, Գուր գեն Քա րամ յա նը, Գա րե գին 
Գ րի գոր յա նը, Գո հա րիկ Դա դալ յա նը, Սու րեն 
Խուր շուդ յա նը (զոհ վել է հ.մ.պ), Սմ բատ Բա-
բա յա նը (զոհ վել է հ.մ.պ), Խա չիկ Մա շուր-
յա նը, Սու րեն Տեր- Հա րութ յուն յա նը 
(հետա գա յում՝ հայտ նի՝ գործ կո մի 
Սու րիկ): 30-40-ա կան թվա կան նե-

յուն սի րող, խոսք ու զրույց հար գող մարդ էր: 
Ն րա մա սին ակ նա ծան քով էր խո սում խոս-
քա շատ ու հե քիա թա սաց պապս. պատ մում 
էր, որ Բի դա լին Ա վա նը տար բեր վայ րե րից 
գյուղ էր հրա վի րում ա շուղ նե րի, ա սա ցող-
նե րի, գյու ղի մեյ դա նում փռում էին գոր գե րը, 
անց էին կաց վում եր գի ու խոս քի մրցույթ-
ներ, տո նախմ բութ յուն ներ: Նա Շու շիից 
ե րա ժիշտ-ու սու ցիչ էր հրա վի րել, որ որ դուն` 
Հա րութ յու նին թառ նվա գել և գ յու ղի ե րի տա-
սար նե րից մե կին՝ դհոլ խփել սո վո րեց նի: 

Թերևս թա տե րա կան կա րե լի է հա մա-
րել նաև այդ տա րի նե րի գյու ղի հայտ նի հե-
քիա թա սաց նե րի` Մա նու չար Օրդ յա նի ու 
Հա րութ յուն Հայ րում յա նի գոր ծու նեութ յու նը, 
ով քեր ձմռան ե րե կո նե րին ղա րա դամ նե րում 
(գլխա տուն), հա վա քում էին գյու ղի մեծ ու 
փոք րին, հե քիաթ ներ պատ մում:

Բուն ինք նա գործ թատ րոնն էլ գյուղ ե կավ 
Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան հաղ թա-
նա կից, Զան գե զու րի խորհր դայ նա ցու մից 
ան մի ջա պես հե տո: Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ար խի վում պահ վող Հին Գո րիս գյու ղի հե ղա-
փո խա կան կո մի տեի 1921 թ. նո յե բե րի 18-ի 
նիս տի թիվ 1 ար ձա նագ րութ յու նից ի մա նում 
ենք (նիս տը ղե կա վա րել է Ոս կան Գ րի գոր յա-
նը, քար տու ղար` Հա րութ յուն Հայ րում յան), 
որ հեղ կոմն ա ռա ջին նիս տի հա մար կար ևոր 
է հա մա րել ե րեք ա ռաջ նա յին հարց: 

Գլ խա վո րը դպրո ցի շեն քա յին և  ու սուց-
ման պայ ման նե րի բա րե լավ ման գործն էր: 
Հա ջորդ հար ցը շու տա փույթ խրճիթ-ըն թեր-
ցա րան և կար միր անկ յուն ստեղ ծե լու մա սին 
էր: Եվ եր րոր դը՝ գյու ղա կան թատ րոն ստեղ-
ծե լու խնդիրն էր: Ո րո շում է կա յաց վել շտապ 
հա վա քել կա րող ու ժե րին, ստեղ ծել թատ րոն, 
կազ մա կեր պել բե մադ րութ յուն: Ար ձա նագ-
րութ յան մեջ նշվում է նաև. «… քա նի որ 
պատ րաստ է բե մը, դի մել լուս բաժին, որ կա-
րող մե կին ու ղար կի բե մը կա հա վո րե լու հա-
մար»: Հայտ նի չէ, թե որ բե մի մա սին է խոս-
քը, քա նի որ գյու ղա կան ա ռա ջին դահ լիճն իր 
բե մով կա ռուց վել է միայն 1925 թվա կա նին՝ 
հա մայն քի մի ջոց նե րով կա ռուց ված դպրո ցի 
նկու ղա յին հար կում: Կա կար ծիք, որ այն կա-
րող է ե ղած լի նել XVI դա րի կա ռույց հայտ նի 
« Ղա րա խա նի տան» դի մաց ե ղած ղա բում: 

Թա տե րա կան ա ռա ջին խմբի մեջ 
ընդգրկ վել են Գա լուստ Մա շուր յա նը, Վա-
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Լա րա խա ղաց, կրկե սի ար տիստ, ով ցու ցադ րում է հա վա սա րակշ ռութ յան (էկ վի լիբ-
րիս տի կա յի) ար վես տը հեն ման եր կու կե տե րի միջև ձգված լա րի վրա: Լա րա խա ղաց նե-
րը հայտ նի են դեռևս հնուց (Հ ռոմ, Չի նաս տան, Պարս կաս տան): Միջ նա դա րում նրանց 
ար վես տը տա րած վել է Մի ջին Ա սիա յում, Կով կա սում, եվ րո պա կան երկր նե րում, ա վե լի 
ուշ՝ Հա րա վա յին Ա մե րի կա յում: XIX դ. կա նե փե պա րա նը փո խա րին վել է պող պա տե 
ճո պա նով, որ հնա րա վոր է դարձ րել լա րի վրա միա ժա մա նակ մի քա նի ար տիստ նե րի 
հան դես գա լը: 

Լա րա խա ղա ցութ յու նը միջ նա դար յան Հա յաս տա նի թա տե րա կան ժան րե րից է՝ 
վկայ ված V դա րից և նոր ժա մա նակ նե րում պահ պան ված որ պես ժո ղովր դա կան պրո-
ֆե սիո նալ ար վեստ: Լա րա խա ղացն ե րաժշ տախմ բի նվա գակ ցութ յամբ պա րում է եր կու 
սյու նե րի միջև ձգված լա րի վրա, իսկ նրա ծա ռան և խա ղա կից ծաղ րա ծուն, ով նաև 
դրամ է հա վա քում հան դի սա կան նե րից, լա րի տակ ըն դօ րի նա կում է նրա շար ժում նե րը 
կա տա կա յին ձևե րով, եր բեմն էլ՝ ծաղ րում նրան:

Ա վե լի քան 50 տա րի է՝ հայ կա կան 
ա վան դա կան զուռ նա-դհո լի հնչյուն նե-
րի ներ քո, երգ ու պա րի ու ղեկ ցութ յամբ, 
հնարք նե րի շար քը լա րի վրա ցու ցադ-
րե լու հա մար աս պա րեզ է դուրս գա-
լիս աճ պա րար-լա րա խա ղաց ՎԼԱԴԻՄԻՐ 
(ՎԼԱԴԻԿ) ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ։ Ն րա ե լույթ նե րը 
վե րած վում են իս կա կան տո նախմ բութ-
յան հատ կա պես փոք րիկ նե րի հա մար, 
դառ նում նրանց ման կութ յան հե քիա թի 
ան բա ժա նե լի մա սը։ 

Վ  լա դի միր Հա կոբ յա նը ծնվել է 1947թ. 
հու նի սի 6-ին ՍԻՍԻԱՆԻ շրջա նի 
ՎԱՂՈՒԴԻ (ներ կա յում՝ ՎԱՂԱՏԻՆ) 

գյու ղում, ուր այժմ էլ բնակ վում են նրա ծնող-
նե րը՝ 97-ամ յա հայ րը և 96-ամ յա մայ րը: 

Լա րի վրա խա ղա լու փոր ձեր սկսել է կա-
տա րել ման կուց՝ ծա ռից ծառ լա րեր կա պե-
լով։ Հե տո ինք նուս զար գաց րել է ու դար ձել 
ազ գա յին թա տե րակր կե սա յին ար վես տի 
հնա գույն այդ ժան րի կրողն ու պահ պա նո ղը։

Ա վար տել է Էջ միած նի ա կում բագ րա դա-
րա նա յին տեխ նի կու մի ռե ժի սու րա յի բա ժի-
նը։ 1970-1990թթ. ՀՍՍՀ կուլ տու րա յի և լու սա-
վո րութ յան մի նիստ րութ յան թույլտ վութ յամբ 
աճ պա րա րութ յամբ, բե մա կան և հ րա պա րա-
կա յին լա րա խա ղա ցութ յամբ հան դես է ե կել 
Հա յաս տա նի տար բեր քա ղաք նե րի ու գյու-
ղե րի դահ լիճ նե րում և հ րա պա րակ նե րում։ 
Եր բեմն շրջա գա յել է հայ կա կան կրկե սի հետ, 
ար ժա նա ցել մրցա նակ նե րի։

Վ լա դի միր Հա կոբ յա նը եր կար տա րի ներ 
ղե կա վա րել է Սի սիա նի քա ղա քա յին մշա-
կույ թի տան թա տե րակր կե սա յին խում բը։ 
1980թ. Մոսկ վա յում կա յա ցած ժո ղովր դա կան 
նվա ճում նե րի ցու ցա հան դե սում ար ժա նա ցել 
է բրոն զե մեդալի, 1985թ. ու սա նո ղութ յան և  
ե րի տա սար դութ յան հա մաշ խար հա յին 12-րդ 
փա ռա տո նում՝ դիպ լո մի։ 1987թ. ար ժա նա-
ցել է մի ջազ գա յին փա ռա տո նի դափ նեկ րի 
կոչ ման։ Ե լույթ է ու նե ցել Կ րոնշ տադտ քա-
ղա քում և  ար ժա նա ցել խրա խու սան քի։ Հա-
յաս տա նում մաս նակ ցել է բազ մա թիվ տո նա-
հան դես նե րի, փա ռա տոն ե րի և  ար ժա նա ցել 
է դրվա տան քի խոս քե րի։ « Պա տա նի փահ-
լե վա նին՝ հա յոց նոր Վա չա գա նին, աստ վա-
ծա տուր հա յոր դուն, սյուն յաց ծնուն դին»,-սա 
Հ․ Շի րա զի կող մից Վ լա դի միր Հա կոբ յա նին 
ուղղ ված ըն ծա յա գիրն է «Ա նիի ա վե րակ նե-
րը» լու սան կա րի հա կա ռակ կող մում։

Վ լա դի միր Հա կոբ յա նը սի րում է թղթին 
հանձ նել իր մտքերն ու տպա վո րութ յուն նե-
րը: Նա հրա տա րա կել է մեկ տասն յակ գրքեր, 
այդ թվում՝ « Ժո ղովր դա կան լա րա խա ղաց» 
գիր քը, « Սի սիա նի կա մա վոր ֆի դա յի նե րը» 
գիրք-ալ բո մը։

1988թ. մաս նակ ցել է Ար ցախ յան հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան շարժ մա նը, ե ղել 
է Սի սիա նում ա ռա ջին հան րա հա վաք նե րի 
կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը։ Ա ռա ջինն է Սի-
սիա նում բարձ րաց րել ե ռա գույն դրո շը։ Հիմ-

նել է «Ազ գա յին ինք նո րո շում» միա վոր ման 
(ԱԻՄ) Սի սիա նի մաս նաճ յու ղը։ Հան դես է 
ե կել բա րե գոր ծա կան հա մերգ նե րով և հա-

սույ թը նվի րա բե րել է Ար ցա խում զոհ ված 
ա զա տա մար տիկ նե րի ըն տա նիք նե րին։

Իր մի ջոց նե րով 1989թ. Սի սիան քա ղա քի 
«Ո րո տան» կի նո թատ րո նի բա կում կանգ-
նեց րել է Գա րե գին Նժ դե հի կի սանդ րին, Վա-
ղա տին գյու ղի դպրո ցի մոտ տե ղադ րել է Սո-
ղո մոն Թեհ լեր յա նի հու շա քա րը, իսկ գյու ղի 
ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա կո թո ղի մոտ՝ 
հու շաղբ յուր։ 

Ա մուս նա ցել է եր կու ան գամ: Ու նի 7 ե րե-
խա՝ չորս տղա և  ե րեք աղ ջիկ։ 

2011թ. ՀՀ վար չա պե տի կող մից ան կա-
խութ յան 20-ամ յա կի ա ռի թով ար ժա նա ցել է 
պատ վոգ րի, ՀՀ նա խա գա հի կող մից՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան մշա կույ թի վաս-
տա կա վոր գործ չի կոչ ման, իսկ ՀՀ պաշտ-
պա նութ յան նա խա րա րի կող մից՝ « Գա րե գին 
Նժ դեհ» մեդալի:

74-ամ յա Վ լա դի միր Հա կոբ յա նը այ սօր էլ 
շա րու նա կում է Հա յաս տա նում շրջիկ լա րա-
խա ղա ցի (փահլ ևա նի) իր գոր ծու նեութ յու նը 
և  ե րի տա սար դա կան ավ յու նով է մաս նակ-
ցում կազ մա կերպ ված տո նա հան դես նե րին 
ու ծի սա կա տա րութ յուն նե րին՝ դարձ նե լով 
դրանք ա ռա վել ու րախ ու հի շար ժան։ 

ԱՆՆԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Հայաստանի ամենատարեց 
գործող լարախաղացը 
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րին բե մադր վել է Շիր վան զա դեի 
« Նա մուս», « Պատ վի հա մար», Սուն-
դուկ յա նի « Խա թա բա լա», Ջ․ Ջա բար-

լիի «Ան թա ռամ ծա ղիկ ներ» և  է լի ու րիշ 
պիես ներ: 

Կար ևոր եմ հա մա րում նշել, որ Խ. Մա-
շուր յա նը, որն ա վար տել էր Գո րի սի ման-
կա վար ժա կան տեխ նի կու մը, հե տա գա յում 
դար ձել է պրո ֆե սիո նալ դե րա սան, աշ խա-
տել է Գո րի սի պե տա կան թատ րո նում (ա վե լի 
ուշ տե ղա փոխ վել է Մի ջին Ա սիա՝ շա րու նա-
կե լու ու սու մը), իսկ ա հա Ս. Տեր- Հա րութ-
յուն յա նը, ո րի ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել էր 
Թուրք մե նիա՝ Աշ խա բադ, թող նում է ծնող նե-
րին, վե րա դառ նում է Գո րիս, որ շա րու նա կի 
խա ղալ ժող. թատ րո նում: Բայց նա ար դեն 
այն քան էր հայտ նի, որ միան գա մից հրա-
վիր վում է Ղա փա նի պե տա կան թատ րոն և 
մինչև պա տե րազմ մեկ նե լը, շուրջ մե կու կես 
տա րի, հասց նում է կա տա րել մի քա նի կար-
ևոր դե րեր:

Պա տե րազ մի տա րի նե րին որ ևէ բե մադ-
րութ յան մա սին հի շո ղութ յուն կամ հի շա-
տա կում չկա: Իսկ ա հա հետ պա տե րազմ յան 
գյու ղը կրկին թա տե րա կան են դարձ նում 
պա տե րազ մից վե րա դար ձած նե րը: Խմ բի 
նախ կին դե րա սան նե րը Գուր գեն Քա րամ-
յա նի, Գա րե գին Գ րի գոր յա նի, Անդ րա նիկ 
Ա սատր յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ (ա կում-
բա վար` Վար յա Բա լո յան) ո րո շում են «վե-
րա կանգ նել» Վ. Մի րաք յա նի « Լալ վա րի որ սը» 
պիե սի բե մադ րութ յու նը, որն ի րա կա նաց-
վում է մեծ հա ջո ղութ յամբ: Ոգ ևո րութ յամբ 
շա րու նակ վում են բե մադր վել Ա. Բար սեղ յա-
նի  « Փակ դռներ», «Ծ նունդ»,  Ջ․ Ջա բար լիի 
« Թա ռա մած ծա ղիկ ներ», Գ․ Բոր յա նի « Նույն 
հար կի տակ» և  է լի ու րիշ պիես ներ:

1959 թ. գյու ղի դպրո ցում ռու սաց լեզ վի 
ու սու ցիչ է նշա նակ վում պրո ֆե սիո նալ ռե-
ժի սոր, Մոսկ վա յի պե տա կան թա տե րա կան 
ինս տի տու տի ռե ժի սո րա կան ֆա կուլ տե տի 
շրջա նա վարտ Գ րի գոր Փի լոս յա նը: Վեր ջինս 
ծա նո թա նա լով տե ղի թա տե րա կան խմբի 
ան դամ նե րի դե րա սա նա կան կա րո ղութ յուն-
նե րին՝ ձեռ նա մուխ է լի նում նրանց ու ժե րով 
բե մադ րել Շիր վան զա դեի « Նա մու սը», ինքն 
էլ նկա րում և պատ րաս տում է բե մա կան 
ողջ հան դեր ձան քը: Ներ կա յա ցու մը բո լո րո-
վին նոր ո րակ էր գյու ղի թա տե րա կան կյան-
քում: Այդ ներ կա յաց մամբ խում բը հան դես է 
ե կել Գո րիս քա ղա քում, շրջա նի գյու ղե րում, 
մաս նակ ցել հան րա պե տա կան փա ռա տո նի: 
(Ա վե լի վաղ Գ. Փի լոս յա նը ներ կա յա ցում էր 
բե մադ րել նաև Շի նու հայր գյու ղում՝ այն տեղ 
ու սու ցիչ աշ խա տած տա րի նե րին): 

Գ յու ղի թա տե րա կան կյան քը մեծ աշ խու-
ժութ յուն է ապ րել 60-ա կան թվա կան նե րի 
ա ռա ջին կե սին: 

Կար ևոր է նշել, որ բո լոր ժա մա նակ նե-
րում գյու ղա կան թատ րո նի գոր ծու նեութ-
յա նը խո չըն դո տել է կին դե րա կա տար նե րի 
պա կա սը: Այդ խնդիրն ա կում բա վար Զա-
բե լա Միր զո յա նը կա րո ղա ցել է լու ծել յու րո-
վի: Նա թատ րո նում խա ղա լու է հրա վի րել 
ոչ թե ա ռան ձին կա նանց, այլ` ա մուս նա կան 
զույ գե րի: Այդ պես՝ բե մա կա նա ցում նե րին 
ներգ րավ վել են Ար տուշ և Առ լի սա Մա լինց-
յան նե րը, Գառ նիկ և Լե նա Խե րունց նե րը, 
Ար տա վազդ և Ա ղավ նի Մա շուր յան նե րը, 
Ա նու շա վան և Հա մեստ Բաղ դա սար յան նե-
րը… Այդ տա րի նե րին խմբում խա ղա ցել են 
Զա բե լա Միր զո յա նը, Գա գիկ Հայ րում յա նը, 
Ար յոլ Տո ռոզ յա նը, Գա րեն Տա տինց յա նը, Բո-
րիս Սա յուն ցը, է լի շա տե րը: Մե կը մյու սի ետ-
ևից բե մադր վել են Ա. Բա բա յա նի « Բոլշ ևիկ 
տղան», Դ. Դե միրճ յա նի « Քաջ նա զա րը», 
Ա րա մա շոտ Պա պա յա նի « Պա տա հում է և  
այս պես» («Աշ խարհն, ա յո, շուռ է ե կել»), այլ 
դրա մա տի կա կան գոր ծեր:

* * *
Գ յու ղա կան թատ րո նի զար գաց ման գոր-

ծում նշա նա կա լի է ե ղել նաև դպրո ցի թա-
տե րա կան խմբի գոր ծու նեութ յու նը: Միայն 
1967-68 ու սում նա կան տա րում Մ. Կոր յու նի 
«Հ նա րա գետ հո վի վը» պիե սի և դպ րո ցա-
կան ֆե լիե տոն նե րի բե մադ րութ յամբ դպրո-
ցի թա տե րական խում բը հան դես է ե կել 
շրջա նի մի քա նի դպրոց նե րում: Վա ճառ ված 
տոմ սե րի գու մա րով վե րա նո րոգ վել, կա հա-
վոր վել է հին դպրո ցի ցա խա նո ցը, բե մի հա-
տա կը: Շեն քա յին ծանր պայ ման ներ ու նե ցող 
դպրո ցում խում բը փոր ձե րի ու ներ կա յա-
ցում նե րի հա մար ստեղ ծել է իր ա պա հով 
գոր ծե լա տե ղը: Խմ բի ան դամ նե րից շա տե րը 
լրաց րել են գյու ղա կան թատ րո նի խա ղա ցող-
նե րի շար քե րը: 
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Հարցազրույց Վասիլ 
Ավետիսյանի հետ
 ≡ ԱՅՑԵՔԱՐՏ
Վա սիլ Ա վե տիս յան. ծնվել է 1950 թ. Բռ-
նա կոթ գյու ղում: 1979 թ. ա վար տել է 
Լե նինգ րա դի Կ րուպս կա յա յի ան վան 
կուլ տու րա յի պե տա կան ինս տի տու տի 
ռե ժի սո րա կան բա ժի նը: 
1993-95թթ. ե ղել է Սյու նիքի հար ցե րով 
պետ նա խա րար Վազ գեն Սարգս յա նի 
խորհր դա կա նը՝ սո ցիա լա կան և հոգ-
ևոր-մշա կու թա յին հար ցե րով:
1996-99 թթ. գլխա վո րել է նո րաս տեղծ 
Սյու նիքի մարզ պե տա րա նի կրթութ յան 
վար չութ յու նը, ո րից հե տո՝ ՀՀ ԱԻ նա-
խա րա րութ յան ճգնա ժա մա յին կա ռա-
վար ման պե տա կան ա կա դե միա յի ռեկ-
տո րի տե ղա կալն էր:
Ներ կա յումս Սյու նիքի մար զի դի պու կա-
հար նե րի դպրո ցի հիմ նա դիր տնօ րենն 
է: Այ դու հան դերձ՝ նրա աշ խա տան քա-
յին գոր ծու նեութ յան սկիզ բը մշա կույ թի 
ո լոր տում էր. 1970-ա կան նե րին Սի սիա-
նի քա ղա քա յին, ա պա շրջա նա յին կուլ-
տու րա յի տան տնօ րենն էր, այ նու հետև 
Սի սիա նի շրջխորհր դի գործ կո մի կուլ-
տու րա յի բաժ նի վա րի չը:
Նաև նրա գոր ծու նեութ յան հետ է կապ-
ված Սի սիա նի ժո ղովր դա կան թատ րո-
նի ծնուն դը, ին չին էլ նվիր ված էր մեր 
զրույ ցը:

-Պա րոն Ա վե տիս յան, մտո վի վե-
րա դառ նանք 1979-80 թվա-
կան ներ և փոր ձենք վեր հի շել 

Սի սիա նի ժո ղովր դա կան թատ րո նի ծնուն-
դը:

– Երբ նշա նակ վե ցի Սի սիա նի քա ղա քա-
յին կուլ տու րա յի տան տնօ րեն, իմ գլխա վոր 

խնդիր նե րից մե կը հա մա րե ցի գե ղար վես-
տա կան ինք նա գործ խմբե րի ստեղ ծումն ու 
նրանց գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պու մը:

Ու նեինք մի քա նի ինք նա գործ խմբեր, 
այդ թվում՝ թա տե րա կան: Թա տե րա կան 
խում բը պի տի հասց նեինք մի մա կար դա կի, 
որ շնորհ վեր «ժո ղովր դա կան»-ի կո չում. դա 
գե ղա վես տա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան 
բարձ րա գույն ձևն էր տվյալ ժա մա նա կաշր-
ջա նում:

Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ էր նախ ևա-
ռաջ լու ծել պրո ֆե սիո նալ ռե ժի սո րի հար ցը:

Իմ այդ ձգտում նե րին ա ջակ ցում էր շրջա-
նի ղե կա վար Շ չորս Դավթ յա նը, ով ընդ հան-
րա պես մեծ ու շադ րութ յուն էր դարձ նում 
մշա կու թա յին կյան քին:

Ռե ժի սո րի հար ցում կանգ ա ռանք Հայկ 
Մ նա ցա կան յա նի թեկ նա ծութ յան վրա:

 ≡ ԱՅՑԵՔԱՐՏ
Հայկ Վազ գե նի Մ նա ցա կան յան, ծնվել 
է 1950 թ. հոկ տեմ բե րի 5-ին: 1969 թ. 
ըն դուն վել է Եր ևա նի գե ղար վես տա թա-
տե րա կան ինս տի տու տի ռե ժի սո րա կան 
բա ժի նը: 1975 թ. Կա մո յի (Գա վա ռի) 
Լ ևոն Քա լան թար ի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նում պաշտ-
պա նել է դիպ լո մա յին աշ խա տան քը՝ 
Է գոն Ռա նե տի «Ա նա ռակ որ դին» պիե-
սը: Ա վար տե լուց հե տո մոտ ութ տա րի 
աշ խա տել է Կա մո յի պետ թատ րո նում: 
Այ նու հետև՝ նա խա րա րութ յան կող մից 
եր կու տա րով գոր ծուղ վեց Մոսկ վա՝ Լե-
նին յան կո մե րիտ միութ յան թատ րոն 
(Լեն կոմ)՝ Մարկ Զա խա րո վի դա սա րա-
նում վե րա պատ րաստ վե լու: Մինչ այդ 
ստեղ ծել էր «Հայ հա մեր գին» կից թա տե-
րա կան խումբ, որն ա ռա ջին տնտհաշ-
վար կա յին խումբն էր Հա յաս տա նում: 
Մոսկ վա յում լի նե լու ըն թաց քում ժա մա-
նակ առ ժա մա նակ գա լիս էր՝ բե մադ-
րութ յուն պատ րաս տում: Երբ Մոսկ վա-
յից վե րա դար ձավ, նշա նակ վեց Կա մո յի 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի գլխա վոր 
ռե ժի սոր՝ մինչև 1985 թ., ա պա տե ղա-
փոխ վեց Ար տա շատ, որ տեղ աշ խա տեց 
չորս տա րի՝ զու գա հեռ դա սա վան դե լով 
ինս տի տու տում: Խո րեն Աբ րա համ յա-

նի հետ հինգ տա րի աշ խա տել է Սուն-
դուկ յա նի ան վան թատ րո նում: 1998 
թվա կա նից Ար տա շա տի պետ թատ րո նի 
գե ղար վես տա կան ղե կա վարն էր: 2018 
թ. վեր ջին Կա մո Ար զու ման յա նը հրա վի-
րեց Կա պան, որ տեղ ե րեք բե մադ րութ-
յուն ի րա կա նաց րեց, ա պա Շանթ Հով-
հան նիս յա նի հրա վե րով տե ղա փոխ վեց 
Գո րիս: 
2003 թվա կա նից ար վես տի վաս-
տա կա վոր գոր ծիչ է:

ՀԱՅԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ. 
«Սիսիանում ժողովրդական 
թատրոնի ստեղծումը մեծ 
իրադարձություն էր այդ 
օրերին»

Սիսիան

Շաքեի ջրվեժ

Որոտնավանք 
(Վաղատնի վանք), 

միջնադարյան 
վանական համալիր 

Որոտանի կիրճի 
ձախակողմյան 
բարձունքի վրա

Քարահունջ 
(Զորաց քարեր), 
պատմամշակութային 
արգելոց և հատուկ 
տարածք Սիսիանի 
մոտ։
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ՍԱՄՎԵԼ 
ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Բ ո լո րիս մոտ 
մ ա ն  կ ա -
կան հի-

շո  ղութ  յուն  նե  րը 
լավ են պահ պան-
ված և հիշ վում 
են մինչև կյան քի 
վերջ:

Իմ՝ 75-ամ յա 
պատ մո ղիս մեջ այդ հու շերն ա վե լի տպա-
վո րիչ են, ո րով հետև կապ ված են հայ րի կիս՝ 
Ա րա մա յիս Սա հակ յա նի աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յան հետ:

2-րդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին 
մաս նակ ցած, 2-րդ խմ բի հաշ ման դամ դար-
ձած հայրս, եր կար տա րի ներ՝ մոտ ե րե սուն 
տա րի, ե ղել է Սի սիա նի շրջա նի Բռ նա կոթ 
գյու ղի ա կում բա վա րը: 

Հի շում եմ, այդ տա րի նե րին ա կում բին 
կից գոր ծում էին տար բեր խմբեր և խմ բակ-
ներ, դրան ցից էին նաև եր գիի և պա րի ու 
թա տե րա կան ինք նա գործ խմբե րը: Դ րան-
ցում ընդգրկ ված էին երգ ու պար, թատ րոն 
սի րող և այդ ար վեստ նե րին ո րոշ չա փով տի-
րա պե տող ան ձինք: Այդ խմբե րը գոր ծում էին 
տա րին բո լոր: Շատ լավ եմ հի շում՝ թա տե-
րա կան ինք նա գործ խում բը ներ կա յաց նում 
էր Վա հան Մի րաք յա նի «Լալ վա րի որսը»: Դե-
րե րը կա տա րում էին Անդ րա նիկ Հա րութ յուն-
յա նը, Կա րո Հով հան նիս յա նը, Հա մեստ Հով-
հան նիս յա նը, Ալ բերտ Ղու կաս յա նը, Մա րատ 
Խա ռատ յա նը և ու րիշ ներ... 

Մի զա վեշ տա լի դեպք, ո րի մա սին մինչև 
հի մա պատ մում են բռնա կոթ ցի նե րը: 

Թա տե րա կան ինք նա գործ խում բը հան-
դես էր գա լիս հար ևան Հա ցա վան գյու ղում՝ 

Վա հան Մի րաք յա նի «Լալ վա րի որսը» պիե-
սով: Տոմս ու նե ցող նե րը նստել էին դահ-
լի ճում, իսկ չու նե ցող նե րը՝ հիմ նա կա նում 
ե րե խա ներ, հա վաք վել էին բե մին կից լու սա-
մու տի մոտ՝ դրսի կող մից, որ տե ղից շատ լավ 
եր ևում էր բե մը և պարզ լսվում էր խոս քը: 
Անդ րա նիկ Հա րութ յուն յա նը (Քա լա շը) բե մից 
ա սում է՝ «Պա տառ-պա տառ կա նեմ, հում-
հում կու տեմ…»: 

Լու սա մու տի մոտ կանգ նած ե րե խա-
նե րից մե կը, ում նույն պես ներս չէին թո ղել՝ 
տոմս չու նե նա լու պատ ճա ռով, փո ղո ցա յին 
տեքս տով բարձրա ձայն պա տաս խա նում է 
որս կա նին… Դահ լի ճը պայ թում է հռհռո ցից, 
բե մադ րութ յունն ընդ միջ վում է...

Այդ դեպ քից հե տո գլխա վոր դե րա կա-
տար Անդ րա նիկ Հա րութ յուն յա նը հոր դո-
րում, խնդրում է՝ դահ լիճ թող նել բո լոր տոմս 
չու նե ցող նե րին, որ պես զի դրսում ոչ մի մարդ 
չմնա: 

Թա տե րա կան ինք նա գործ խմբի ներ կա-
յա ցում նե րի բրենդ հան դի սա ցող «Լալ վա րի 
որս ը» պիե սից հե տո շատ էր ներ կա յաց վում 
«Մ կան ծա կը հա զար թու մա նով առ նել» պիե-
սը, որ տեղ հան դես էին գա լիս Պավ լուշ և Ար-
կադ յա Զա քար յան նե րը, Էռ նեստ Ղա զար յա-
նը, Մա րատ Թանգ յա նը:

Շր ջա նում լավ համ բավ ու ներ ա կում բին 
կից գոր ծող երգ ու պա րի ինք նա գործ խում-
բը, ո րն իր ծրագ րե րով հան դես էր գա լիս 
գյու ղի և շր ջա նի հա սա րա կութ յան առջև:

Խմ բի ան դամ ներն էին թա ռա հար և 
կ լառ նե տա հար Ռազ միկ Գ րի գոր յա նը, ինք-
նուս թա ռա հար, քա ման չա հար, կլառ նե տա-
հար Լ ևիկ Թանգ յա նը, զուռ նա չի ներ Հայկ 
Ան տոն յա նը, Քա ջիկ Գ յում շուդ յա նը, դամ քաշ-
ներ Լո րիկ Սա րո յա նը և Ալ բերտ Խա չատր յա-
նը, դա փա հար Մի շա Գաս պար յա նը, դհոլ չի 
Մար դոնց Մես րո պը, դհոլ չի և ան զու գա կան 
ձայն ու նե ցող Ռազ միկ Ա ռա քել յա նը, նրա 
քույր Գ րե տա Ա ռա քել յա նը և ք րոջ աղ ջիկ 

Գ րե տա Սու լեյ ման յա նը: 
Բռ նա կո թը հա մար վում է Սյու նիքի մեծ 

բնա կա վայ րե րից մե կը, իսկ շրջկենտ րոն Սի-
սիա նից հե տո ա մե նա մեծն է և ու ներ հա մե-
մա տա բար լավ կա հա վոր ված մոտ 400 տե-
ղա նոց դահ լիճ: 

Մայ րա քա ղա քից կամ այլ տե ղե րից ե կած 
թա տե րա կան և եր գի ու պա րի խմբե րը, 
տար բեր հա մույթ ներ, Սի սիան շրջկենտ րո-
նում ե լույթ ու նե նա լուց հե տո պար տա դիր 
հան դես էին գա լիս Բռ նա կո թում:

Բռ նա կոթ ցի նե րը հյու րըն կա լել են Վա-
ղար շակ Սա հակ յա նի «Սա յաթ-Նո վա» ա շու-
ղա կան խմբին, Հով հան նես Բա դալ յա նին, 
Նո րայր Մ նա ցա կան յա նին, Սեր գեյ Սի մոն-
յա նին, Վա չե Հով սեփ յա նին, Ա րաքս յա Գ յուլ-
զադ յա նին և է լի շատ-շա տե րին: 

Ճիշտ են ա սում՝ ա մեն մարդ պետք է իր 
աշ խա տան քը սի րի, նվիր ված լի նի իր աշ խա-
տան քին: Հորս՝ Բռ նա կո թի ա կում բի վա րիչ 
չլի նե լուց հե տո կա մաց-կա մաց թու լա ցան, 
այ նու հետև մա րեցին Բռ նա կո թի ա կում բին 
կից գոր ծող երգ ու պա րի, թա տե րա կան ինք-
նա գործ խմբե րի աշ խա տանք նե րը: Մե ղա-
վոր էր նաև ժա մա նա կաշր ջա նը…

1975 թվա կա նից հե տո մինչև 1994 թվա-
կա նը ե ղել եմ Բռ նա կո թի միջ նա կարգ դպրո-
ցի տնօ րե նը: Դպ րո ցում գոր ծող տար բեր 
խմբակ նե րից էր նաև գե ղար վես տա կան 
ինք նա գոր ծու նեութ յան խմբա կը, ո րը ղե կա-
վա րում էր Լ ևիկ Թանգ յա նը: Միտք ա ռա ջա-
ցավ այդ խմբա կի հի ման վրա ստեղ ծել վա-
ղե մի փառք ու նե ցող, ա կում բին կից գոր ծող 
երգ ու պա րի ինք նա գործ խմբի նման մի 
հա մույթ: Խում բը հա վաք վեց, բայց պետք է 
ընդգրկ վեին այն պի սի ա շա կերտ ներ, ով քեր 
կբա վա րա րեին ժյու րիի կող մից ա ռա ջադր-
ված պայ ման նե րը: Ս տեղծ վեց այդ խում բը, 
ո րը տո նա կան օ րե րին հան դես էր գա լիս 
դպրո ցում, հա սա րա կութ յան առջև...

 

ՓՆՋԻԿ 
ՄԱԿԱՐՅԱՆ

Կ  յ ա ն  ք ը 
մա ր  դ ո ւ ն 
տա լիս է 

ժա մա նակ` վա-
յե լե լու աշ խար հի 
գե ղեց կութ յու նը: 
Գե ղեց կութ յունն 
ար վեստ է, ո րը 
շե ղում է ա ռօր յա կյան քից ու ստի պում մտա-
ծել հա վեր ժա կա նի մա սին: Մ շա կույ թը միակ 
բանն է, որ մնում է, ե թե մնա ցա ծը մո ռաց-
վում է: Ազ գը զո րեղ է իր մշա կույ թով, որն էլ 
ձևա վո րում է ազ գի ո րա կը: Չ կա մշա կույթ՝ 

չկա ազգ: Եվ ե թե մենք ու զում ենք ու նե նալ 
ո րակ յալ ժո ղո վուրդ, պետք է հաս կա նանք, 
որ քա ղա քա ցին, ան կախ նրա նից, թե որ տեղ 
է ապ րում, ու նի ար ևի տակ ապ րե լու ի րա-
վունք: Մ շա կույ թը զար գա նում և ապ րում 
է ոչ միայն քա ղաք նե րում, այլև գյու ղե րում: 
Սյու նիքի մար զում կա մի հրա շա գեղ գյուղ՝ 
Ան գե ղա կոթ, ո րը բո լոր ժա մա նակ նե րում 
էլ ակ տիվ է ե ղել իր մշա կու թա յին գոր ծու-
նեութ յամբ: Մ շա կույ թի տան աշ խա տա կից՝ 
Փն ջիկ Մա կար յա նս միշտ բարձր եմ պա հել 
գյու ղի պա տի վը՝ բազ մա չար չար, բազ մա բո-
վան դակ և եր կար տա րի նե րի աշ խա տան քի 
շնոր հիվ: Ե րա նե լի տա րի ներ էին 80-90 թվա-
կան նե րը: 

Մ շա կու թա յին ակ տիվ գոր ծու նեութ յամբ 
էր զբաղ վում Ան գե ղա կո թի մշա կույ թի տու-
նը: Այն տեղ գոր ծում էին ինք նա գործ թա տե-

րա կան, հա մեր գա յին և աս մուն քի խմբեր: 
Բազ միցս թա տե րա կան խում բը ժո ղովր դի 
դա տին է ներ կա յաց րել տար բեր ժան րե րի 
բե մադ րութ յուն ներ, ո րոնք մինչև այ սօր սե-
րունդ նե րի հի շո ղութ յան մեջ են:

Գ րի գոր Տեր-Գ րի գոր յա նի «Ա˜խ, ներ վեր, 
ներ վեր» պիե սը, «Շր ջազ գես տով տղա մար-
դիկ»-ը, «Կեն դա նի հան գուց յա լը». վեր ջինս 
ներ կա յաց վել է Սի սիա նում՝ փա ռա տո նի 
ժա մա նակ և ար ժա նա ցել է գո վա սան քի ու 
խրա խու սան քի: Թա տե րա կան խում բը մա-
նուկ նե րի հա մար ներ կա յաց րել է բազ մա պի-
սի և բազ մա տե սակ բե մադ րութ յուն ներ:

Մշա կույ թի տանն ու նե ցել և այժմ էլ ու-
նենք աս մուն քի խմբակ, որի սա նե րը հրա շա-
լի աս մուն քում են՝ Սահ յան, Ս ևակ, Չա րենց, 
Թու ման յան, Շի րազ...

 

ԼՈՐԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Սյունիքի մարզի Լորի միջնակարգ դպրոցի 
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Մ ար դիկ ապ րե լով գյու ղա կան հա-
մայնք նե րում՝ կար ծես, կտրված էին 
զար գա ցող ի րա դար ձութ յուն նե րից, 

մշա կույ թից...
Միտ քը, որ հնա րա վոր էր թատ րո նի 

մի ջո ցով ապ րեց նել մարդ կանց, կտրե լով 
տխուր ա ռօր յա յից, ար դեն ոգ ևո րիչ էր այն 
ժա մա նակ։

1990-ա կան թվա կան ներն էին. կյան քի 
դա ռը հար ված նե րը հաղ թա հա րե լը փոքր-ինչ 
դժվար էր, մարդ կանց գո հաց նե լը՝ դժվա րին 
գործ, սա կայն` ոչ անհ նա րին։

Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Լոր գյու ղի 
մի խումբ ե րի տա սարդ ներ՝ գոր ծող մշա կույ-
թի տան հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, կազ մա-
կեր պե ցին թա տե րա կան խումբ։ Չու նե նա-
լով դե րա սա նի մաս նա գի տութ յուն` խա ղում 
էին վստահ ու հա մո զիչ, որ հան դի սա տե սին 
հու սա խաբ չա նեն ու նոր ներ կա յա ցում նե րի 
սպա սում ա ռա ջաց նեն։

Այդ օ րե րի դե րա սան ներց մե կի հետ զրու-

ցե լիս՝ պատ մեց մի դեպք, ո րը շատ տպա վո-
րիչ էր. պա տե րազ մից հե տո հոր անս պա սե լի 
վե րա դար ձը և աղջ կա հան դի պումն ար տա-
ցո լող դրվա գը խա ղա լիս հան դի սա տե սի 
հուզ մունքն այն քան ակն հայտ էր, ո րը վկա-
յում էր՝ մեր խա ղը ստաց վել է...։

Խում բը, բա ցի Լոր գյու ղից, սկսեց ներ-
կա յա ցում նե րով հան դես գալ նաև հար ևան 
գյու ղե րում՝ գյու ղաբ նակ նե րին ևս կա պե լով 
մշա կույ թին ու ըն թեր ցա նութ յա նը։

Թատ րոնն ապ րում էր ու ապ րեց նում 
մարդ կան ց։ 

Հուշի պատառիկներ Սիսիանի գյուղերի 
ինքնագործ թատերական խմբերի մասին

ԲՌՆԱԿՈԹ

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ

ԼՈՐ

– Պա րոն Մ նա ցա կան յան, Դուք 
ճա նաչ ված, սիր ված դե րա սան եք, 
բայց այս դեպ քում Ձեր ան ձի նկատ-

մամբ հե տաքրք րութ յու նը ծնվեց այն 
բա նից հե տո, երբ ի մա ցանք, որ Սի սիա նի 
ժո ղովր դա կան թատ րո նը ժա մա նա կին ինք-
ներդ եք հիմ նադ րել:

Զար մա նա լիո րեն Սի սիա նում բե մար վես-
տը երկ րորդ պլան է մղվել տաս նամ յակ ներ 
շա րու նակ. ե թե 1932 թ. Մեղ րիում, Կա-
պա նում, Գո րի սում պե տա կան թատ րոն ներ 
ստեղծ վե ցին, ա պա Սի սիա նում՝ ոչ: Կար ըն-
դա մե նը գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծու-
նեութ յուն… 

Սի սիան ցի նե րը պատ մում են՝ երբ 1981 
թ. Սի սիա նում կազ մա կերպ վեց ժո ղովր դա-
կան թատ րոն՝ դա ըն կալ վեց իբրև մեծ ի րա-
դար ձութ յուն: 

Ինչ պե՞ս հայտն վե ցիք Սի սիա նում, ինչ-
պե՞ս հղա ցավ այդ գա ղա փա րը…

– Գա ղա փա րի հե ղի նա կը Սի սիա նի այն 
օ րե րի ղե կա վար Շ չորս Դավթ յանն էր, գա-
ղա փա րը կյան քի կո չողն էլ ինքն էր:

Օ րե րից մի օր Սի սիա նի կուլ տու րա յի 
բաժ նի վա րիչ Վա լե րիկ Բալ յա նը ե կավ «Հայ-
հա մերգ»՝ ինձ հետ հան դի պե լու, և ա սաց, որ 
ի րեն Շ չորս Դավթ յանն է գոր ծու ղել, պետք է 
գնալ Սի սիան, այս պի սի մի գա ղա փար կա 
ի րա գոր ծե լու: Ե կա Սի սիան, ծա նո թա ցա 
Շ չորս Դավթ յա նի հետ, հարց րեց կար ծիքս, 
ա սա ցի՝ ժող թատ րոն կա րող եմ ստեղ ծել, 
բայց դրա նից այն կողմ, ե թե պա հան ջեք, չի 
ստաց վի, ո րով հետև Սի սիա նում պետ թատ-
րոն տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում հնա րա-
վոր չէր ստեղ ծել:

Ա սաց՝ ինչ քա՞ն ժա մա նա կով ես մտա-
դիր մնալ Սի սիա նում, ա սա ցի՝ չգի տեմ, խոս-
տա ցել եմ ժող թատ րոն ստեղ ծել, թե որ քան 
կտևի՝ չգի տեմ: Երբ ա վար տեմ գործս՝ կվե-
րա դառ նամ Եր ևան…

Տ ևեց ըն դա մե նը վեց ա միս, վեց ամ սում 
եր կու բե մադ րութ յուն ե ղավ, դա 1981 թվա-
կա նին էր… 

– Եվ ի՞նչ հիմքի վրա՝ դե րա սա նա կան, 
նյու թա կան…

– Նախ՝ որ պես զի ճշտեմ, թե Սի սիա նում 
ինչ ռե սուրս կա, ինք նա գործ խմբե րի փա-
ռա տոն կազ մա կեր պե ցի: Ցա վոք, այդ ու-
ժե րից ոչ ոք պետք չե կավ, հիմ նա կա նում 
պա րա յին խմբեր էին: Բայց իմ կող քին հա-
վաք վե ցին մար դիկ, ո րոնց մի ջո ցով հնա-
րա վոր էր ստեղ ծել ժող թատ րոն: Ն րան ցից 
պետք է ա ռանձ նաց նեմ Ա շոտ Մի նաս յա նին, 
ով այդ ժա մա նակ այլ ո լոր տում էր: Ինձ մոտ 
ե կավ նաև ֆին բաժ նի վա րի չի տղան (ա նու-
նը չեմ հի շում), Վար դի կը՝ Բռ նա կո թից... 
Մենք քա ղա քա յին կուլ տու րա յի տան հիմքի 
վրա ստեղ ծե ցինք թատ րոն, կար նաև շրջա-
նա յին կուլ տու րա յի տուն:

– Այ սինքն՝ ինք նա գործ խմբե րից դե րա-
սա նա կան կադ րեր չընտ րե ցի՞ք:

– Դ րանք ան գամ ինք նա գործ խմբեր 
չէին, պար զա պես մեծ ցան կութ յուն ու նեին, 
սի րող ներ էին… Հետս մի տղա էր ե կել իմ 
խմբից, կի թառ էր նվա գում, լավ էլ եր գում էր, 
ին քը ցան կա ցավ գալ Սի սիան՝ մնալ և խա-
ղալ: 

Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը կոչ վում էր 
«Ս պի ներ», ո րը ե րեք տղա յի մա սին է, ով քեր 
հան ցա գոր ծութ յուն են կա տա րում և ընկ-
նում ոս տի կա նութ յան ձեռ քը: 

«Վ տան գա վոր» բան էր կա տար վում, ես 
կու լիս նե րում կանգ նած սու լում էի, որ Ա շո-
տին շե ղեմ. մտնում էր դե րի մեջ ու դուրս 
չէր գա լիս, լավ հի շում եմ, Դար պաս գյու ղում 
էր…

Երկ րորդ ներ կա յա ցու մը կոչ վում էր «Ա-
դամ ու Ե վա յի դա տա կան գոր ծը»:

– Պա րոն Մ նա ցա կան յան, պա տա հա-
բար մի գրքում հան դի պե ցի՝ երբ Սի սիա նի 
նո րաս տեղծ ժող թատ րո նը բե մադ րում էր 
ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը, ե կել էին մաս նակ-
ցե լու նաև Հա մո Սահ յա նը, բա նա սի րա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Վազ գեն Մ նա-
ցա կան յա նը՝ Ձեր հայ րը:

– Երբ Սահ յանն ամ ռա նը գա լիս էր Սի-
սիան, գա լիս էր նաև իմ փոր ձե րը դի տե լու: 
Այն քան հե տաքր քիր պատ մութ յուն ներ են 
դրանք, որ էլ ա սե լու չէ: Շ չորս Դավթ յա նը բե-
րում էր փոր ձե րիս, դե ի՞նչ կար այն տեղ մշա-
կույ թի ո լոր տում, որ տա ներ և ցույց տար 
այդ ժա մա նակ, այլ բան էր գյու ղը՝ ցո րեն, 
դաշ տեր… Մենք Լ ծե նի ան տառ էինք գնա ցել՝ 
շա բա թօր յա կի, մո տե ցա Շ չորս Դավթ յա նին 
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Շ չորս Դավթ յանն ըն կե րա կան ջերմ հա-
րա բե րութ յուն նե րի մեջ էր նրա հոր՝ բա-
նա սեր Վազ գեն Մ նա ցա կան յա նի հետ, ում 
նույն պես խնդրեց՝ որ դուն հա մո զել Սի սիա-
նում աշ խա տե լու հա մար:

Հայ կը հա մա ձայն վեց ու ե կավ Սի սիան: 
Ա պա հո վե ցինք ապ րե լու և ս տեղ ծա գոր ծե լու 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րով, և սկ սեց աշ-
խա տել:

Հի շում եմ՝ ա մե նօր յա աշ խա տանք էր, 
ա մե նօր յա փոր ձեր...

– Եվ երբ բե մադր վեց ա ռա ջին ներ կա յա-
ցու մը:

– Չեմ հի շում, թե ինչ ներ կա յաց րինք 
ա ռա ջի նը, բայց... Թատ րո նի ա ռաջ նա խա-
ղին ե կան մաս նակ ցե լու Հա մո Սահ յանն ու 
Վազ գեն Մ նա ցա կան յա նը, Շ չորս Դավթ յա նը:

Մինչ այդ Սի սիան էին ժա մա նել Կուլ տու-
րա յի մի նիստ րութ յան ժողս տեղ ծա գոր ծութ-
յան տան մաս նա գետ նե րը. նրանք պետք 
է (գոր ծող կար գի հա մա ձայն) նախ հա վա-
նութ յուն տա յին, ո րից հե տո թույ լատ րեին 
խա ղալ...

Ն րանք բարձր գնա հա տա կա նի ար ժա-
նաց րին մեր ներ կա յա ցու մը:

Այդ ներ կա յա ցու մը բե մադ րե ցինք նաև 
Սի սիա նի գյու ղե րում:

Ա ռաջ նա խա ղը բարձր գնա հա տա կա նի 
ար ժա նա ցավ նաև Հա մո Սահ յա նի կող մից, 
շնոր հա վո րեց բո լո րիս:

– Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, խնդիր էր 
մնում «ժո ղովր դա կան»-ի կո չում ստա նա լը, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտար նաև հաս տիք-
ներ ու նե նալ...

– Նախ՝ օգտ վե լով ա ռի թից, տա րի նե րի 
հեռ վից ու զում եմ ե րախ տա գի տութ յան խոս-
քեր հնչեց նել Սի սիա նի շրջխորհր դի գործ-
կո մի կուլ տու րա յի բաժ նի վա րիչ, եր ջան-
կա հի շա տակ Վա լե րիկ Բալ յա նի հասցեին: 
Հ նա րա վոր չէ մո ռա նալ նրա ոգ ևո րութ յու նը, 
ջան քե րը թատ րո նի ստեղծ ման հար ցում:

Ա ռաջ նա խա ղից հե տո շա րու նա կե ցինք 
նոր բե մադ րութ յուն ներ ի րա կա նաց նել:

Երկ րորդ բե մադ րութ յու նից հե տո, ո րը 
նույն պես լավ ըն դու նե լութ յան ար ժա նա ցավ, 
մեր ինք նա գործ թա տե րա կան խմբին շնոր-
հե ցին «ժո ղովր դա կան»-ի կո չում, ինչն այդ 
օ րե րի հա մար մեծ ի րա դար ձութ յուն էր ու 
հաղ թա նակ:

– «Ժո ղովր դա կան»-ի կո չում ստա նա լուց 
հե տո Հայկ Մ նա ցա կան յա նը տե ղա փոխ վեց 
Եր ևան, ո՞վ փո խա րի նեց նրան:

– Ժող թատ րո նի ռե ժի սո րի պաշ տո նը 
ստանձ նեց Ար տուշ Ե սա յա նը, ով Էջ միած նի 
տեխ նի կու մի ռե ժի սո րա կան բաժ նի շրջա-
նա վարտ էր:

Նա կա րո ղա ցավ հա ջո ղութ յամբ ի րա կա-
նաց նել թատ րո նի գոր ծու նեութ յու նը:

Թատ րո նի նկա րիչն ի սկզբա նե Ժո րա Սի-
մոն յանն էր:

– Իսկ ո՞ւմ եք հի շում թատ րո նի դե րա-
սան նե րից:

– Վուրգ Ոս կան յան, Մա րատ Խա ռատ-
յան, Ա շոտ Մի նաս յան, Գեն յա Ե ղիա զար յան, 
Հաս միկ ա նու նով մի աղ ջիկ, ո րի ազ գա նու նը 
չեմ հի շում, Գալ յա Պետ րոս յան և ու րիշ ներ:

– Եվ մինչև երբ գոր ծեց Սի սիա նի ժող-
թատ րո նը:

– Ս տույգ տե ղե կութ յուն ներ չու նեմ, բայց 
կար ծում եմ՝ 90-ա կան նե րի սկզբին լու ծար-
վեց:

– Ինչ պե՞ս էր սի սիան ցի հան դի սա տեսն 
ըն դու նում «ժող թատ րոն»-ի ե լույթ նե րը:

– Բո լոր ներ կա յա ցում նե րին դահ լի ճը լեփ-
լե ցուն էր՝ և́ քաղ աք ում, և́ գյուղե րում:

– Իսկ գյուղա կա ն թատե րա կա ն խմբերի ց 
հատկա պե ս ո՞ր մեկի ն եք հիշում:

– Ույծի, Դա րբա սի , Անգե ղա կո թի, Նո րա-
վա նի, Շա ղա տի , Սա լվա րդի  թատրո ննե րը :

Նրա նց (և ո չ միայն նրանց) մասնա-
կցությա մբ Սի սի անում քանի ցս անց ենք 
կացրե լ թատե րա կա ն ինքնա գո րծ խմբերի  
փառա տո նե ր:

– Ենթա դրում ենք՝ այդ ժամա նա կա-
շրջա նում շրջանի  թատե րա կա ն կյանքի ն 
նոր երա նգ էին հաղո րդում պրոֆե սի ոնա լ 
թատե րա կա ն խմբերի  հյուրա խա ղե րը, 
ճանա չվա ծ դերա սա ննե րի  շրջայցե րը :

– Մե ր ներկա յա ցումնե րի ց մեկի ն եկել և 
մա սնա կցում էր Սո ս Սա րգսյա նը . նա այնքա ն 
տպավո րվե ց, որ վերջում բացա կա նչե ց՝ «Կե-
ցցե́ ք, սիսիա նցիներ ...»:

Ի դեպ, Սոս Սար գսյանը հաճախ էր 
լինու մ Սիս իանու մ, հանդիպ ումներ ունեն ում 
մարդկան ց հետ:

Մհեր  Մկրտչյան ի սիսիա նյան այցեր ն եմ  
հիշու մ, մտերիմ  հարաբ երու թյուններ էին 
ստեղծվել  մեր միջև :

Գոր իսի ու Կապ անի թատրոն ներն են 
հաճախ ակի հյուրախ աղեր ի եկել , նաև 
Արտաշ ատի թատրոն ը:

Մայ րաքաղ աքայ ին գրեթե բոլոր 
թատրոն ների ելու յթներն եմ հիշու մ:

Շչոր ս Դավ թյանի շնորհիվ մշակու թային 
կյանքը, այդ թվում՝ թատեր ական  կյանքը, 
վերել ք ապ րեց Սիս իանու մ:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

Հարցազրույց Վասիլ 
Ավետիսյանի հետ

և ա սա ցի՝ կլի նի՞ իմ ե րե խա նե րը ոչ մի բա-
նի չմաս նակ ցեն, թույլ տվեք՝ գնանք ան տառ 
և փոր ձերն այն տեղ շա րու նա կենք: Ա սաց՝ 
ո՞նց, բո լո րին միա սին տա նե լու ես վրա նի 
տա՞կ պա հես, թույլ կտա՞ն ծնող նե րը: Գ նա-
ցի ծնող նե րին խնդրե ցի, թույլ տվե ցին, ու 15 
օր մնա ցինք ան տա ռում:

– Եվ հա սա րա կութ յու նը ո՞նց ըն դու նեց 
ժող թատ րո նի ե լույ թը:

– Շատ լավ, և դ րա կեն դա նի վկան է տի-
կին Թե րե զան՝ Շ չորս Դավթ յա նի կի նը: Բո լոր 
ներ կա յա ցում նե րին ներ կա էր… Երկ րորդ 
ներ կա յաց մանն ար դեն կո լեկ տիվն ա վե լի 
մե ծա ցավ: Ինձ կեն դա նի ե րաժշ տութ յուն էր 
պետք, շնորհ քով տղա կար՝ Յու րա ա նու նով, 
հո յա կապ դաշ նա մուր էր նվա գում: Ի րեն 
նստեց րել էի դաշ նա մու րի մոտ, կեղ ծա մը 
հագց րել, կոն յա կով բա ժա կը դրել կող քին, 
համ նվա գում էր, համ՝ խմում: Հե տաքր քիր 
տե սա րան էր, մի խոս քով շատ լավ ըն դու նե-
ցին: Պ րո ֆե սիո նալ մար դիկ ե կան մայ րա քա-
ղա քից՝ ժողս տեղ ծա գոր ծութ յան տնից՝ ներ-
կա յա ցումն ըն դու նե լու. Ար մեն Շահ բազ յան, 
ով եր կար տա րի ներ դա սա խո սում էր ման-
կա վար ժա կան ինս տի տու տում: Ն րանց կար-
ծի քը շատ կար ևոր էր՝ «ժո ղովր դա կան»-ի 
կո չում ստա նա լու հա մար, և եր կու հաս-
տիք պի տի տա յին՝ նկա րիչ ու ռե ժի սոր: Այդ 
ժա մա նա կա հատ վածն իմ կեն սագ րութ յան 
ա մե նա վառ, ա մե նա հիշ վող ա միս ներն էին…

– Եվ ին չու՞ եր կու ներ կա յա ցու մից հե տո 
ո րո շե ցիք հե ռա նալ:

– Ես այդ պես էի պայ մա նա վոր վել, իմ 
ա ռա քե լութ յու նը թատ րոն հիմ նադ րելն էր: 
Թատ րո նը բա ցե ցի, ռե ժի սո րի հաս տիքն ար-
դեն կար, նաև փո խա րի նող գտնվեց… 

Վա լե րիկ Բալ յա նը հմուտ կազ մա կեր պիչ 
էր: Ես այլևս Սի սիա նում ա նե լիք չու նեի…

– Եր ևի հայ րի կը՝ Վազ գեն Մ նա ցա կան-
յանն էլ մտա հոգ էր, որ ան ձամբ ե կել էր ժող-
թատ րոնի ա ռաջ նա խա ղը դի տե լու:

– Նա Շ չորս Դավթ յա նի և Հա մո Սահ յա-
նի հետ շատ մտե րիմ հա րա բե րութ յուն ներ 
ու ներ:

– Իսկ Հա մո Սահ յա նը կար ծիք հայտ նե՞ց 
ա ռաջ նա խա ղը դի տե լուց հե տո:

– Ի հար կե… Սահ յանն ու րա խա նում էր, 
երբ ինչ-որ նոր բան էր ստեղծ վում Սի սիա-
նում: 

– Հե տա գա յում հե տաքրքր վու՞մ էիք Սի-
սիա նով:

– Ես մինչ այժմ էլ Ա շոտ Մի նաս յա նի հետ 
շատ մտե րիմ եմ, զան գա հա րում եմ հե-
տաքրքր վում:

– Այժմ էլ Շանթ Հով հան նիս յա նի հրա վե-
րով Գո րի սում եք:

– Ես ա ռա ջար կե ցի, նա էլ չմեր ժեց, ու հի-
մա Գո րի սում եմ, բե մադ րութ յուն եմ ա նում: 
Բե մադ րել եմ Հ րանտ Մաթ ևոս յա նի «Աշ նան 
ար ևը»: Նույ նիսկ՝ հար գե լով Հ րանտ Մաթ-
ևոս յա նի կար ծի քը, քա նի որ իր ա մե նա սի րե-
լի հե ղի նա կը Գար սիա Մար կեսն էր, նրա նից 
մի նա խա դա սութ յուն եմ ընդգր կել «Աշ նան 
արև»-ի մեջ, ա վե լի ստույգ՝ Ա ղունն է հնչեց-
նում. «Բազ մա ցեք կո վեր, կյան քը կարճ է»:

– Փաս տո րեն «Աշ նան արև»-ի նոր մեկ-
նութ յու՞ն եք ա րել, ի՞նչ եք ու զում ա սել:

– Ա ղու նի կեր պարն իմ հա մար մի ա ռեղծ-
վա ծա յին կեր պար է, ե թե նման հա մայն քա-
պե տեր ու նե նա յինք, բո լո րո վին այլ վի ճակ 
կլի ներ մե զա նում: Ազն վութ յան տի պար է, 
մեծ կամք ու նե ցող, ձգտող, հաս նող մի մարդ-
կա յին կեր պար: Խն դի րը դրեց՝ պի տի կա տա-
րի, ինչ գնով ու զում է լի նի, թե կուզ կյան քի 
գնով: Մենք հի մա քիչ ենք հան դի պում նման 
կեր պար նե րի՝ աշ խա տող, ա րա րող մարդ-
կանց: Ես շատ գոհ եմ Գո րի սի դե րա սան նե-
րից, ա մեն ինչ լավ են ա րել: Ար դեն մի քանի 
ներ կա յա ցում է ե ղել…

ՀԱՅԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ. 
«Սիսիանում ժողովրդական 
թատրոնի ստեղծումը մեծ 
իրադարձություն էր այդ 
օրերին»

մի լիո նա նոց քա ղա քում 30-ից ա վե լի թատ-
րոն է գոր ծում… Այն տեղ թող մտա ծեն՝ ինչ են 
փա կում, բայց ոչ մար զե րում: Մայ րա քա ղա-
քի թատ րոն նե րը ո՞նց են գա լու մար զեր, այդ 
ծախ սե րը ո՞նց են հո գա լու:

– Հա մա ցան ցը, տե սալ սո ղա կան մե դիան, 
կա մա թե ա կա մա, թատ րո նին բե րել են 
մրցակ ցա յին դաշտ: Ի՞նչ եք կար ծում՝ կդի-
մա նա՞ թատ րո նը:

– Թատ րոնն ա մեն ժա մա նակ էլ դի մա-
ցել է: Ցան կա ցած լար ված ի րա վի ճա կում էլ 
կստեղծ վեն այն պի սի գոր ծեր, որ այդ լար-
վա ծութ յու նը կհաղ թա հար վի, ան գամ թատ-

րո նը կա րող է օգտ վել դրա նից: Հա մա ցան ցը 
եր բեք չի կա րող փո խա րի նել կեն դա նի թատ-
րո նին: Ինչ քան ժա մա նակ է՝ կա հե ռուս տա-
տե սութ յուն, բայց թատ րո նը դի մա ցավ այդ 
մրցակ ցութ յա նը, հաղ թա հա րեց, հի մա քչերն 
են հե ռուս տա ցույց դի տում, ա վե լի շատ 
թատ րոն են հա ճա խում: Լավ ներ կա յա ցում 
բե մադ րիր, և հան դի սա տեսն ան պայ ման 
կգա…

– Շ նոր հա կա լութ յուն հար ցազ րույ ցի հա-
մար…

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 31

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 30

Վալերի Բալյան

Շչորս Դավթյան

– Պա րոն Մ նա ցա կան յան, ե թե թա տե րա-
գի րը կամ սցե նա րի հե ղի նա կը ցան կա նում 
է որ ևէ գրա կան գործ վե րա ծել պիե սի, հե-
տաքր քիր է՝ մինչև որ տե՞ղ է նրա ա զա տութ-
յան սահ մա նը, մինչև որ տեղ կա րող է ա զա-
տութ յուն տալ իր եր ևա կա յութ յա նը…

– Գրական գործը կա, ու սում նա սի րում 
եմ այն և ո րո շում ներ ըն դու նում՝ քա նի որ 
ռե ժի սորն ինքս եմ: Իսկ ե թե ռե ժի սորը չէ բե-
մադ րութ յուն ա նո ղը, ու րիշ կերպ կա րող է 
ստաց վել: Միև նույն է, ե թե ռե ժի սո րը վերց նի՝ 
ինչ-որ բան կփո խի: Մենք ա զատ ենք այն-
քան, որ քան թույլ է տա լիս ստեղ ծա գոր ծութ-
յան սյու ժեն, ո գին… 

– «Աշ նան ար ևում», փաս տո րեն, գլխա-
վոր հե րո սի կեր պա րը պա հանջ ված հա մա-
րե ցիք մեր օ րե րի հա մար…

– Շատ-շատ պա հանջ ված…
– Տար բեր կար ծիք ներ են հի մա հնչում, 

հատ կա պես մայ րա քա ղա քում՝ արդ յո՞ք անհ-
րա ժեշտ է մեր նախ կին շրջկենտ րոն նե րում, 
հա մայնք նե րում թատ րոն ու նե նալ, թե՞ ոչ: 
Եր բեմն ա սում են՝ դրա կա րի քը չկա, եր բեմն 
էլ՝ մեզ այս քան թատ րոն պետք չէ, ե կեք՝ քչով 
բա վա րար վենք: Ձեր կար ծի քը:

– Բո լոր շրջան նե րում թատ րոն ներ կա յին: 
Ես կար ծում եմ՝ թատ րոն չի կա րե լի փա կել 
առ հա սա րակ: Կա րող ես բա ցել, ե թե դրա 
պա հան ջը կա, բայց փա կել չի կա րե լի: Ե ղավ 
ժա մա նակ՝ Գո րի սի թատ րո նը փա կե ցին: Ժո-
ղո վուր դը ոտ քի կանգ նեց և Դե միրճ յա նից 
պա հան ջեց, որ թատ րո նը նո րից բաց վի: Ան-
կախ ա մեն ին չից՝ թատ րո նը սե րունդ է դաս-
տիա րա կում, ե րե խա նե րը սի րով հա ճա խում 
են. հենց նման հան գա մանք նե րը նկա տի 
պի տի ու նե նալ:

– Շա տերն ա սում են՝ բա վա րար վենք 
միայն մայ րա քա ղա քով…

– Մայ րա քա ղա քում կա րող են կրճա տել, 
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Ըստ բա նա վոր տե ղե կութ յուն նե րի՝ 
թատ րո նը Մեղ րիում սկսել է գոր ծել 
1880-ա կան թվա կան նե րից. Մեղ րու 
դպրո ցի 1882թ. հիմ նադր ման տար-
վա նից: Այն ըն թա ցել է դպրո ցի աշ խա-
տանք նե րի հետ զու գըն թաց:
Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը ե ղել է Մեղ րու 
կյան քից՝ Մեղ րու բար բա ռով: Կազ մա-
կեր պող նե րը ե ղել են՝
1. Ս տե փան Տեր-Զա քար յան- Փա րի զի 
հա մալ սա րա նի ու սա նող,
2. Գ ևորգ Խար ման յան- Ներ սիս յա նա-
ավարտ ա վագ ու սու ցիչ,
3. Մաթ ևոս Շահ յան- գրա գետ անձ նա-
վո րութ յուն, քա ջա տեղ յակ Մեղ րու բար-
բա ռին:

Ա  ռա ջին ներ կա յաց ման ժա մա նակ կա-
նա ցի դե րը խա ղա ցել է Մ. Շահ յա նը: 
Ներ կա յա ցու մը տե ղի է ու նե ցել գյու ղի 

մեծ տնե րում: Մինչև դպրո ցի շեն քի կա ռու-
ցու մը թատ րո նի ներ կա յա ցում նե րը խա ղաց-
վել են գյու ղի հար մա րա վետ տնե րում:

Դպ րո ցի կա ռու ցու մից հե տո, երբ սկսվում 
է դպրո ցա կան նոր մալ աշ խա տան քը, թատ-
րո նի գոր ծում հան դես են գա լիս դպրո ցի ու-
սու ցիչ նե րը՝ տե ղա ցի ե րի տա սարդ նե րի հետ: 
Ներ կա յա ցում նե րը տե ղի էին ու նե նում դպրո-
ցի շեն քում: Ա ռա ջին դա սա րա նի սեն յա կը, 
ո րոշ նպա տակ ներ հաշ վի առ նե լով, մեծ էր 
կա ռուց ված, որ տեղ և լի նում էին թատ րո-
նի ներ կա յա ցում նե րը: Թատ րո նի հա մար 
մշտա կան բեմ չկար. ա մեն մի ներ կա յաց ման 
հա մար բեմ էր պատ րաստ վում մեծ դժվա-
րութ յամբ:

1895-1896թթ. ցա րա կան իշ խա նութ յան 
կող մից դպրո ցը փա կե լուց հե տո ձա խող վում 
է նաև թատ րո նի գոր ծը Մեղ րիում: 

Սկզբ նա կան շրջա նում՝ 1900թ., խա ղաց-
վել են պատ մա կան ող բեր գութ յուն ներ, մանր 
կա տա կեր գութ յուն ներ և տե ղի կյան քից 
վերց ված կեն ցա ղա յին եր ևույթ ներ:

Վե րը նշված ժա մա նա կաշր ջա նում թատ-
րո նի գոր ծում ակ տիվ գոր ծել և աշ խա տել են 
դպրո ցի ու սու ցիչ ներ Ա զա րիա Դա նիել յա նը 
և Գ ևորգ Խար ման յա նը, գյու ղի ե րի տա սարդ 

դպրո ցա վարտ ներ Կա րա պետ Շահ յա նը, 
Գ րի գոր Տեր-Դավթ յա նը, Մե լիք սեթ Մել քում-
յա նը:

1905թ. Մեղ րիում կազ մա կերպ վում է 
թա տե րա սեր նե րի ըն կե րութ յուն (սի րող նե րի 
խումբ). թա տե րա խում բը բաղ կա ցած էր 15 
հո գուց:

Ու ներ իր վար չութ յու նը՝ ե րեք հո գուց. նա-
խա գահ, քար տու ղար և գան ձա պահ, մշտա-
կան ռե ժի սոր Գ ևորգ Գ. Խար ման յան և հու-
շա րար Գ ևորգ Վաչ յան: Խմ բի ան դամ նե րը՝ 
Գ ևորգ և Սո նա Խար ման յան ներ, Մաթ ևոս և 
Մա րիամ Վաչ յան ներ, Հո թեր և Ա ռա քել Մե-
լիք-Աս լան յան ներ, Ա լեք սան Տեր-Գ րի գոր յան, 
Զա քար Խար ման յան, Շ մա վոն Նի կո ղոս յան, 
Ա բեթ նակ Խա չիկ յան, Բար թուղ Տոշ յան, Աշ-
խեն Ա ղա վել յան, Սու րեն Տեր-Գ րի գոր յան, օր. 
Վար դու հի՝ դպրո ցի ու սուց չու հի, Եր վանդ Աբ-
րո յան և Դա վիթ Տեր-Զա քար յան:

Մեղ րիում ա ռա ջին ան գամ բեմ բարձ րա-

ցող, խա ղա ցող կա նայք ե ղել են Վար վա ռե 
Դա նիել յա նը, Շու շա նիկ Դա նիել յա նը, Սո նա 
Խար ման յա նը, Մա րիամ Վաչ յա նը և Հո թեր 
Մե լիք-Աս լան յա նը:

1907-1908թթ. թա տե րա կան տա րում Զ. 
Խար ման յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ և ջան-
քե րով կա ռուց վում է մշտա կան պատ րաս տի 
բեմ՝ փոքր բե մա հար թա կով, իր կու լիս նե րով 
և հու շա րա րի տե ղի հար մա րութ յուն նե րով, 
իսկ Դա վիթ Տեր-Զա քար յա նը նկա րում և 
պատ րաս տում է մի գե ղե ցիկ վա րա գույր: Այս 
մի ջո ցա ռում նե րը մեծ գե ղեց կութ յուն են տա-
լիս Մեղ րու փոք րիկ թատ րո նին: 

Ներ կա յաց ման դահ լի ճում հա զիվ էր տե-
ղա վոր վում 100 մարդ, դրա հա մար էլ ներ կա-
յա ցում նե րը միշտ լի նում էին ե րեք ան գամ, 
որ պես զի բո լոր գյու ղա ցի նե րը կա րո ղա նան 
դի տել ներ կա յա ցում նե րը: Մեղ րիում թատ րո-
նի պա հան ջը մեծ էր. գյու ղա ցի նե րը մեծ սի-
րով էին թատ րոն գա լիս:

Ներ կա յա ցում նե րի հա մար անհ րա ժեշտ 
ի րե րը կամ հա գուս տե ղե նը հա վաք վում էին, 
ձեռք էին բեր վում գյու ղա ցի նե րից, տնե րից:

Գ յու ղա ցի նե րը մեծ սի րով էին կապ ված 
թատ րո նի հետ, միշտ պա հան ջում էին, որ 
ներ կա յա ցում նե րը հա ճախ լի նեն:

1905-1910թթ. ըն թաց քում Մեղ րիում խա-
ղաց վել են հետև յալ պիես նե րը՝ «Բա րե գոր-
ծա կան դի մա կի տակ», «Պատ վի հա մար», 
«Չար ո գի», «Նա մուս», «Պե պո», «Խա թա բա-
լա», «Ժայռ», «Մար վող ճրագ ներ», «Ոճ րա-
գոր ծի ըն տա նի քը», «Եվ գի նե», «Ս պան ված 
ա ղավ նի», «Դա վա ճա նութ յուն» և մի շարք 
այլ պիես ներ ու մանր կա տա կեր գութ յուն ներ:

* * *
1904թ. աշ նա նը՝ հոկ տեմ բեր ամս վա 

վեր ջե րին, ես օ տա րութ յու նից վե րա դար ձա 
հայ րե նի Մեղ րի: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
գյու ղում տե ղա կան ու ժե րով ու սու ցիչ Գ ևորգ 
Խար ման յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ պատ-
րաս տում էին ներ կա յա ցում: Ես ևս  ընդգրկ-
վե ցի այդ ներ կա յաց ման պատ րաստ մա նը: 
Ն յու թը վերց ված էր Ա գու լի սի և Մեղ րու շրջա-
նի կեն ցա ղա յին նիս տու կա ցի կյան քից: Գ րել 
էր Եփ րեմ Վար դան յա նը՝ գրա կան լեզ վով, 
տեղ-տեղ օգ տա գործ ված Ա գու լի սի և Մեղ րու 

ՄԵՂՐՈՒ ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
Զաքարիա Խարմանյանի 
հուշագրությունից

շրջա նի գյու ղե րի բար բառ նե րը: Մաս նակ ցող 
ան ձինք՝ Գ ևորգ և Սո նա Խար ման յան ներ, 
Մաթ ևոս և Մա րիամ Վաչ յան ներ, Ա ռա քել 
և Հո թեր Մե լիք-Աս լան յան ներ, Զա քա րիա 
Խար ման յան, Մի լի տոս Օ հան յան, Թ ևատ րոս 
Մ խի թար յան և հու շա րար Գ ևորգ Վաչ յան: 
Ներ կա յա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 1904թ. նո-
յեմ բե րի վեր ջե րին՝ Մեղ րու դպրո ցի շեն քում, 
ա ռա ջին դա սա րա նի սեն յա կում: Չ նա յած 
բե մա կան մի շարք ան հար մա րութ յուն նե-
րին` ներ կա յա ցու մը տեղի ունեցավ, ան ցավ 
հա ջող: Հան դի սա կան նե րը գոհ մնա լով ներ-
կա յա ցու մից՝ բուռն ծա փա հա րութ յամբ վար-
ձատ րե ցին խա ղա ցող նե րին: Այդ ներ կա յա-
ցու մը կար ծես հիմք հան դի սա ցավ Մեղ րիում 
հե տա գա տա րի նե րի պար բե րա բար տրվող 
ներ կա յա ցում նե րի:

* * *
1904թ. նո յեմ բե րին գյու ղում տրված ներ-

կա յա ցու մից հե տո 1905թ. սկզբնե րին ինձ 
հետ ծա նո թա ցավ հայ րե նա կից Ա լեք սան 
Տեր-Գ րի գոր յա նը: Թատ րո նը և բե մը սի րող 
մարդ էր: Ի րար պա տա հե լիս միշտ խո սում 
և զ րու ցում էինք թատ րո նի, ներ կա յա ցում-
նե րի մա սին: Պարզ վեց, որ նա էլ ինձ նման 
թատ րոն և բեմ սի րող մարդ է: Մ տա ծե ցի, 
որ մի ներ կա յա ցում կազ մա կեր պեմ: Եվ երբ 
ի մա ցանք, որ նախ կին տա րի նե րին գյու ղում 
տրված ներ կա յա ցում նե րի կազ մա կեր պող-
նե րից մե կը ե ղել է Գ ևորգ Խար ման յա նը (Ներ-
սիս յան դպրո ցում սո վո րե լիս մո տիկ ծա նո-
թութ յուն է ու նե ցել տա ղան դա վոր դե րա սան 
Պետ րոս Ա դամ յա նի հետ), մեր մտադ րութ յու-
նը հայտ նե ցինք Գ ևորգ Խար ման յա նին: Հա-
վա նութ յուն տվեց և խոս տա ցավ մաս նակ ցել 
ու ռե ժի սո րութ յան ղե կը ստանձնել:

Ընտ րե ցինք խա ղալ Է մին Տեր-Գ րի գոր յա-
նի «Բա րե գոր ծա կան դի մա կի տակ» պիե սը:

Կազ մա կեր պե ցինք թա տե րա կան ըն կե-
րութ յուն, որ գյու ղում պար բե րա բար կկազ-
մա կեր պեր ներ կա յա ցում ներ:

Թա տե րա սեր նե րի ըն կե րութ յու նը բաղ-
կա ցած էր 15-16 հո գուց, ու ներ իր գոր ծող 
վար չութ յու նը ե րեք հո գուց. նա խա գահ, 
քար տու ղար, գան ձա պահ, մշտա կան ռե ժի-
սոր Գ ևորգ Խար ման յան և հու շա րար Գ ևորգ 
Վաչ յան: Եվ այս պես սկսվեց գյու ղում պար-
բե րա բար՝ ա մի սը մեկ ներ կա յա ցում տա լը: 

1907թ. աշ նա նը ներ կա յա ցում նե րի 
շրջա նը սկսե լուց վար չութ յան ա ռաջ խնդիր 
դրեցի՝ դպրո ցի ա ռա ջին դա սա րա նի սեն յա-
կում պատ րաս տել մշտա կան բեմ՝ բե մա հար-
թա կով, բե մա կան հար մա րութ յուն նե րով: 
Վար չութ յու նն ըն դու նեց իմ ա ռա ջար կութ յու-
նը և սկ սեց իմ նա խա ձեռ նութ յամբ բե մի կա-
ռու ցու մը դպրո ցի ա ռա ջին դա սա րա նի սեն-
յա կում, դե պի նախ կին ու սուց չա նո ցի կող մը, 
որ տեղ շատ հար մար էր պատ րաս տել բե մի 
կու լիս ներ՝ դռնե րով ու պա տու հան նե րով, 
բե մի ա ռա ջին մա սում հար մա րա վետ հու-
շա րա րի տե ղով, նոր վա րա գույր, ո րի նկա-
րա զար դու մը կա տա րեց թա տե րա սեր նե րի 
ըն կե րութ յան ան դամ Դա վիթ Տեր-Զա քար-
յա նը՝ ճե մա րա նա վարտ: Եվ այս պես 1908թ. 

1917թ. հոկ տեմ բեր ամ-
սից սկսվե ցին թա տե րա-
կան աշ խա տանք նե րը: 
Ներ կա յա ցում նե րը տե ղի 
էին ու նե նում դպրո ցի 
շեն քում կա ռուց ված 
բե մում: Երբ 1922թ. կա-
ռուց վեց նոր դահ լիճ, 
1923թ. դպրո ցի շեն քում 
ե ղած բեմն իր բո լոր 
պա րա գա նե րով փո-
խադր վեց այնտեղ, ո րից 
հե տո Մեղ րու թատ րո-
նի աշ խա տանք նե րը և 
ներ կա յա ցում նե րը կա-
տար վում էին նոր դահ-
լի ճում:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 34

Ազարիա Մարտիրոսի Ադելյան (Դանիելյան) 
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սկզբից ներ կա յա ցում նե րը լի նում էին նոր բե-
մում, որն իր բե մա հար թա կով մեծ շուք ու գե-
ղեց կութ յուն էր տա լիս ներ կա յա ցում նե րին, և 
այդ պես այդ դահ լիճն ու բե մը մնա ցին Մեղ-
րու թատ րո նի օգ տա գործ ման ներ քո մինչև 
թատ րո նի հա մար նոր դահ լի ճի կա ռու ցու մը։

1911թ. մարտ ամ սին ես Մեղ րուց դուրս 
ե կա և գ նա ցի սո վո րե լու: Մոտ 6 տա րի Մեղ-
րուց կտրվե լով՝ մնա ցի օ տա րութ յու նում:

1917թ. մա յիս ամ սին ե կա Մեղ րի: Գա լով 
Մեղ րի, մեծ հե տաքրք րութ յամբ ծա նո թա-
ցա, թե ինչ վի ճա կում է գտնվում թատ րո նի 
աշ խա տան քը Մեղ րիում: Թա տե րա սեր նե-
րի ըն կե րութ յու նը տա րի նե րի ըն թաց քում 
փոխ վել, գոր ծել է որպես սի րող նե րի ինք նա-
գործ խումբ: Շա տե րը չկան՝ փոխ վել, թո ղել 
ու գնա ցել են: Ե կել ու մաս նակ ցում են նոր, 
ե րի տա սարդ թա տե րա սեր նե րը: Ռե ժի սոր էր 
Վար շամ Փար սա դան յա նը-ու սու ցիչ, ճե մա-
րա նա վարտ, հու շա րար՝ Սա թիկ Տեր-Զա քար-
յան, դե րա կա տար ներ՝ Ջա վա հիր Վաչ յան, 
Շու շիկ Տեր-Զա քար յան, Շու շիկ Վաչ յան, Շո-
ղիկ Վար դան յան, Ղ ևոնդ Մ խի թար յան, Խա-
չա տուր Մե լիք-Աս լան յան, Ե րեմ Խառատ յան, 
Դա վիթ Մու րադ յան, Սու րեն Նի կո ղոս յան, 
Սմ բատ Ա զար յան և մի շարք այլ ըն կեր ներ, 
ո րոնց թվում և՝ Ար շա վիր Վաչ յան: Ես նո րից 
ընդգրկ վե ցի թա տե րա սեր նե րի խմբում: Աշ-
խա տան քի հենց ա ռա ջին օ րը հան դի պե ցի 
իմ նախ կին տա րի նե րի ըն կեր՝ բե մար վեստ 
սի րող Ա լեք սան Տեր-Գ րի գոր յա նին և հա մա-
տեղ աշ խա տանքով շա րու նա կե ցինք մեր 
մաս նակ ցութ յու նը Մեղ րու թատ րո նում:

1917թ. հոկ տեմ բեր ամ սից սկսվե ցին թա-
տե րա կան աշ խա տանք նե րը: Ներ կա յա ցում-
նե րը տե ղի էին ու նե նում դպրո ցի շեն քում 
կա ռուց ված բե մում: Երբ 1922թ. կա ռուց վեց 
նոր դահ լիճ, 1923թ. դպրո ցի շեն քում ե ղած 
բեմն իր բո լոր պա րա գա նե րով փո խադր-
վեց այնտեղ, ո րից հե տո Մեղ րու թատ րո նի 
աշ խա տանք նե րը և ներ կա յա ցում նե րը կա-
տար վում էին նոր դահ լի ճում: Իմ աշ խա-
տան քը Մեղ րու թատ րո նում շա րու նակ վեց 
մինչև 1934-1935թթ.: Եվ այս պես՝ շուրջ 25 
տա րի աշ խա տել եմ Մեղ րու թատ րո նում:

Հա մա ռոտ ինք նա կեն սագ րութ յուն
Ես ծնվել եմ Մեղ րի գյու ղում 1885թ. օ գոս-

տո սի 24-ին գյու ղա ցու ըն տա նի քում: Վաղ 
տարիքում զրկվել եմ հո րից և ապ րել մորս 
խնամ քի տակ: Ծ նող ներս մինչ խորհր դայ նա-
ցու մը և խորհր դայ նա ցու մից հե տո զբաղ վել 
են հո ղա գոր ծութ յամբ: Մինչև 1900թ. ապ րել 
եմ գյու ղում, ո րից հե տո հոկ տեմ բե րին գնա-
ցել եմ օ տա րութ յուն՝ Անդր կասպ յան եր կիր՝ 
Թուրք մենս տա նի քա ղաք Կ րաս նո վոդսկ, 
ծա ռա յել մաս նա վոր առևտ րա կա նի մոտ 
մինչև 1903թ.: Մարտ ամ սին տե ղա փոխ վել 
եմ Թիֆ լիս՝ աշ խա տել մաս նա վոր կոն ֆե-
տի գոր ծա րա նում՝ բան վոր, միա ժա մա նակ 
ե րե կո նե րը սո վո րել: 1904թ. աշ նա նը վե րա-
դար ձել եմ Մեղ րի: Այս տեղ մնա ցել եմ մինչև 
1911թ. մարտ ա մի սը: Մեղ րիում զբաղ վել եմ 
հո ղա գոր ծութ յամբ և միա ժա մա նակ կազ մա-
կեր պել թա տե րա սեր նե րի ինք նա գործ խումբ 
և պար բե րա բար գյու ղում ներ կա յա ցում ներ 
տվել: 1911թ. մարտ ամ սին գնա ցել եմ Թիֆ-
լիս՝ հաշ վա պա հութ յուն սո վո րել առևտ րա-
կան գի տութ յուն նե րի կուր սե րում: 1912թ. 
ամ ռա նը գնա ցել եմ Ուզ բեկս տան՝ Ս կո բելև 
քա ղա քում աշ խա տել մաս նա վոր առևտ րա-
կան Ա թա բեկ յա նի մոտ, որ պես հաշ վա յին 
աշ խա տող:

1917թ. մա յիս ամ սին վե րա դար ձել եմ 
Մեղ րի, ուր ապ րում եմ մինչև օրս: Մի շարք 
տա րի ներ աշ խա տել եմ Մեղ րու սպառկոո-
պե րա տի վում՝ զա նա զան պաշ տոնում: Միա-
ժա մա նակ՝ մինչև 1934-35թթ. աշ խա տել եմ 
Մեղ րու թատ րո նում:

1937թ. ա մառ վա նից աշ խա տում եմ Մեղ-
րու կոլ խո զում:
ԶԱՔԱՐԻԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԽԱՐՄԱՆՅԱՆ

17 ՄԱՐՏԻ 1941Թ.

Մեղրու թատրոնի 
պատմությունից

ԼԻԼԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Ս յու նիքի 12 գա վառ նե րից է ե ղել պատ-
մա կան Ար ևիք գա վա ռը, որն այդ գե-
ղե ցիկ ա նու նը ստա ցել է ար ևոտ տեղ 

լի նե լու պատ ճա ռով: Պար սիկ ներն էլ հենց 
այդ նկա տի ու նե նա լով է, որ տա րած քը կո չել 
են Գե նուա զի՝ այ սինքն ար ևոտ վայր: Այս տեղ 
բազ մա զան են ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան 
պայ ման նե րը: Բարձ րա դիր լեռ նա լան ջե րին 
ալպ յան բու սա կա նութ յուն է ա ճում, քիչ հա-
րա վում՝ սա ղար թա խիտ ան տառ ներ, իսկ 
ա րաք սա մերձ հով տում ա ճում են մեր ձար-
ևա դար ձա յին մշա կա բույ սեր: 

Գե ղե ցիկ է Մեղ րին: Այս չքնաղ լեռ նաշ-
խար հին բնութ յու նը շռայ լո րեն տվել է արև 
և մեղ րա ծոր մրգեր: Հս կա լեռ նե րի ու սե րին 
մեր պա պե րի կա ռու ցած բեր դերն են, ո րոնք 
վկա յում են մեր լեռ նաշ խար հի մարդ կանց 
ան պար տե լի ո գու, հա յե ցի ա նա ղարտ կեր-
պա րի մա սին: Պատ մամ շա կու թա յին հե-
տաքր քիր ար ժեք ներ է ու նե ցել մեղ րե ցին... 

Ար խի վա յին փաս տաթղ թե րի հա մա ձայն՝ 
Մեղ րիում թատ րոն գոր ծել է մինչև 1880-ա-
կան թվա կա նը: Թատ րո նի շենք չլի նե լու 
պատ ճա ռով ա ռա ջին ներ կա յա ցում նե րը 
տրվել են հա րուստ մեղ րե ցի նե րի մեծ ու հար-
մա րա վետ տնե րում: 1882թ. սկսած թատ րո-
նի գոր ծո ղութ յուն ներն ըն թա ցել են դպրո ցի 
աշ խա տանք նե րին զու գըն թաց: Ներ կա յա-
ցում նե րը կայացել են դպրո ցի ա մե նա լու սա-
վոր դա սա սեն յա կում՝ 1-ին դա սա րա նում: 
Դե րա կա տա րում նե րով մաս նակ ցել են նաև 

ու սու ցիչ ներ ու ա շա կերտ ներ: Տա րեց նե րի 
վկա յութ յամբ՝ ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը ե ղել 
է Մեղ րու բար բա ռով և ու նե ցել է դաս տիա-
րակ չա կան նշա նա կութ յուն: Ցա վոք, վեր նա-
գի րը չեմ հի շում: Ա ռա ջին ներ կա յաց ման ակ-
տիվ կազ մա կեր պիչ ներն ու մաս նա կից ներն 
են ե ղել Ս տե փան Տեր-Զա քար յանն ու Մաթ-
ևոս Շահ յա նը:

Ն րանք տղա մարդ կանց ա ռան ձին խմբեր 
են ստեղ ծել, ո րոնք սե փա կան մի ջոց նե րով 
բե մադ րել են պիես ներ, կա տա րել նաև կա-
նա նց դե րեր:

Մինչև 1900թ. Մեղ րիում հիմ նա կա նում 
բե մադր վել են կա՛մ պատ մա կան թե մա յով 
ող բեր գութ յուն ներ, կա՛մ էլ կա տա կեր գութ-
յուն ներ: Ա մեն մի ներ կա յաց ման ժա մա նակ 
ստիպ ված են ե ղել նոր բե մա հար թակ պատ-
րաս տել, ո րով հետև հիմ նա կա նը չեն ու նե ցել:

1895-96 թվա կան նե րին, երբ ցա րա կան 
իշ խա նութ յան կող մից փակ վում է դպրո-
ցը, ձա խող վում է նաև թատ րո նի գոր ծու-
նեութ յու նը: Հե տա գա յում՝ 1905թ., Մեղ րիում 
ստեղծ վում է թա տե րա սեր նե րի ըն կե րութ-
յուն, որն ան վա նում են «Սի րո ղաց խումբ», 
որն էլ ստեղ ծում է իր վար չութ յու նը (նա խա-
գահ, քար տու ղար, գան ձա պահ):

Խմ բում ընդգրկ վում են նաև կա նայք:
Տա րեց մեղ րե ցի ներն ակ նա ծան քով են 

խո սել Վառ վա ռե և Շու շա նիկ Դա նիել յան նե-

րի, Սո նա Խար ման յա նի, Մա րիամ Վաչ յա նի, 
Հո թեր Մե լիք-Աս լան յա նի մա սին: «Կա տար-
յալ գե ղեց կու հի ներ էին», – նշել է Զա քա րե 
Խար ման յա նը, ում ջան քե րով էլ ստեղծ վում 
է մշտա կան բեմ՝ բե մա հար թա կով, կու լիս նե-
րով, հու շա րա րի տե ղի հար մա րութ յուն նե-
րով: Դա վիթ Տեր-Զա քար յանն էլ, ով թատ րո-
նի խենթ սի րա հար էր, պատ րաս տում է բե մի 
վա րա գույրն իր սե փա կան մի ջոց նե րով:

«Սի րո ղաց ըն կե րութ յու նը» Մեղ րիում 
գոր ծել է մինչև 1911 թվա կա նը: 

1905-11թթ. ըն կե րութ յան ռե ժի սոր ներն 
են ե ղել Գ ևորգ և Սո նա Խար ման յան նե րը: 
Ն վիր յալ գոր ծու նեութ յուն է ծա վալ վել նաև 
Բար դուղ Տոշ յա նը: Թատ րո նի նկա րիչն ու 
քար տու ղարն էր Մի լի տոս Օ հան յա նը:

Սիր ված դե րա սան ներ էին Ա լեք սան 
Տեր-Գ րի գոր յա նը, Հա պետ նակ Խա չիկ յա նը, 
Ար շակ Վաչ յա նը, Հով հան նես Մկրտչ յա նը, 
Սու րեն Տեր-Գ րի գոր յա նը, Ծա տուր Օ հան-
յա նը: Մեղ րե ցի նե րը՝ որ պես բարձր կուլ տու-
րա յի տեր մար դիկ, ընտ րում էին ոչ միայն 
բե մի, այլև դահ լի ճի կա ռա վա րիչ ներ, որոնք 
սկզբից մինչև վերջ հսկում էին կար գա պա-
հութ յու նը, կարգ խախ տող նե րին տու գա-
նում: Հս կիչ ներն ի րենց տնե րից բե րում էին 
տնա յին պայ ման նե րում պատ րաս տած հալ-
վա, թխվածք, չո րա ցրած միրգ, սու ջուխ, 
ա լա նա և վա ճա ռում հան դի սա տես նե րին:

Ի ս տաց ված գու մարն օգ տա գործ վում 
էին թատ րո նի ընդ հա նուր ծախ սե րի հա մար: 
Ներ կա յաց վող պիես նե րի տոմ սե րի ար ժեքն 
ընդ հա նուր առ մամբ 1 (մեկ) ռուբ լի էր:

Քա նի որ դպրո ցի դահ լի ճում շատ մար-
դիկ չէին տե ղա վոր վում, պիե սը կրկնում էին 
2-3 ան գամ:

1905-11թթ. «Սի րո ղաց ըն կե րութ յու նը» 
բե մադ րել է հետև յալ պիես նե րը՝

«Վոդ ևիլ 200000»-ը, «Ար ցուն քի հո վի-
տը», «Բա րե գոր ծա կան դի մա կի տակ», 
«Մար վող ճրագ ներ», «Ոճ րա գոր ծի ըն տա նի-
քը», «Եվ գի նե», «Ար շի Մա լա լան», «Ս պան-
ված ա ղավ նին», «Խա թա բա լա», «Չար ո գի», 
«Նա մուս», «Պե պո», «Ժայ ռը» «Քանդ ված 
օ ջա խը», «Օ թել լոն», «Ս կե սու րը», «Գաղ թը»: 
Զար մա նա լի է, որ ա ռանց սե փա կան մի ջոց-
նե րի, ա ռանց հար մա րութ յուն նե րի, ա ռանց 
թատ րո նի շեն քի Մեղ րիի «Սի րո ղաց ըն կե-
րութ յու նը» կա րո ղա ցել է նման գոր ծու նեու-
թյուն ծա վա լել: Եփ րեմ Վար դան յա նը գրել 
է Մեղ րու կեն ցա ղին վե րա բե րող պիես ներ, 
ներ կա յաց րել ըն կե րութ յան քննարկ մա նը և 
բե մա կա նաց րել: Կո մի կա կան դե րա կա տա-
րում նե րով մեղ րե ցի հան դի սա կան նե րին 
հիաց րել է Մի լի տոս Օ հան յա նը: Տա րեց մեղ-
րե ցի նե րը լիա թոք ծի ծա ղով էին հի շում Մի-
լի տո սի սա տի րան, նրա հու մո րի ընդգծ ված 
զգա ցու մը: Պատ մում են, որ «Գաղթ» ներ-
կա յաց ման ժա մա նակ դպրո ցի դահ լի ճում 
զար մա նահ րաշ աշ խու ժութ յուն է տի րել, 
երբ Օ հան յա նը ծաղ րի է են թար կել 
Մեղ րիից հե ռա ցող բնա կիչ նե րին: 
Հե տա գա յում «Սի րո ղաց խում-

Ի վեր ջո՝ ի՞նչ էին բե մա կա-
նաց նում մեղ րե ցի նե րը, ի՞նչ 
էին ցան կա նում ա սել «Ներ-
հակ Ա ռա քե լը» ստեղ ծա գոր-
ծութ յամբ: Մեղ րիում ու սում-
նա րա նի նոր շենք կա ռու ցե լու 
հա մար պետք էր յու րա քանչ-
յուր ըն տա նի քից՝ որ պես ու-
սում նա հարկ, 3-ա կան ռուբ լի 
հա վա քեին: Սա կայն հայտն-
վում են ներ հակ մար դիկ՝ 
Ա ռա քելն ու Մղդ սի Մու սին, 
խան գա րում այդ գոր ծը:

ՄԵՂՐՈՒ ԹԱՏՐՈՆԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
Զաքարիա 
Խարմանյանի 
հուշագրությունից
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Նոր բեմադրություն

Մ եղ րու թա տե րա սեր հա սա րա կութ-
յու նը միշտ էլ ան համ բե րութ յամբ է 
սպա սել իր սի րած Մեղ րու ժող թատ-

րո նի յու րա քանչ յուր նոր բե մադ րութ յա նը: 
Այդ էր վկա յում նաև վեր ջերս կուլ տու րա յի 
տան լեփ-լե ցուն դահ լի ճը, երբ ներ կա յաց-
վում էր ժող թատ րո նի նոր բե մադ րութ յու նը՝ 
Գ. Սարգս յա նի «Հա վեր ժա կան սի րո գաղտ-
նի քը» ե րեք գոր ծո ղութ յամբ կա տա կեր գութ-
յու նը: Ա ռօ րեա կան է պիե սի թե ման, որ տեղ 
ար ծարծ վում են սի րո, բա րո յա կա նութ յան 
հա վեր ժա կան խնդիր նե րը, իսկ հե րոս նե րը 
ժա մա նա կա կից մար դիկ են՝ ի րենց ապ րե-
լա կեր պով, կյան քի ու սի րո հան դեպ ի րենց 
ու րույն դա տո ղութ յամբ: Ա հա թե ին չու հան-
դի սա կա նը ամ բողջ խա ղի ըն թաց քում հե-
տաքրք րութ յամբ էր հետ ևում հա վեր ժա կան 
սի րո, գե ղե ցիկ ե րազ նե րի հա մար հե րոս նե-
րի շուր ջը պտտվող կոնֆ լիկտ նե րի լուծ մա-
նը, ո րը հա ջող կա տա րե ցին սի րող դե րա-
սան նե րը: Ն րանք կա րո ղա ցան լու ծում տալ 
կոնֆ լիկտ նե րին, սո վո րեց րին կյան քի նկատ-
մամբ լցվել լա վա տե սութ յամբ, չմո ռա նա լով 
եր գի ծել նրանց, ով քեր թեթ ևամ տո րեն են 
վե րա բեր վում ըն տա նի քի, սի րո հար ցե րին: 
Ա հա այդ պի սին էր գի տաշ խա տող Սոկ րա-
տը (դե րա կա տար՝ Մի շա Ա զատ յան) և Ար սե-
նը՝ (դե րա կա տար՝ Ռու բիկ Մ խի թար յան): Այս 
ան գամ ևս շ նոր հա լի խա ղով աչ քի ըն կան 
կուլ տու րա յի տան աշ խա տակ ցու հի ներ Թա-
մա րա Ան տոն յա նը (Մա րիի դե րում) և Ալ վարդ 
Հա կոբ յա նը (Ար մե նու հու դե րում): Հան դի սա-
տե սը մի ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յամբ 
ըն դու նեց սի րող դե րա սան, կեն սա թո շա կա-
ռու Ռա ֆիկ Կա րա պետ յա նի խա ղը, որն այն-
պե῀ս տի պիկ ու հա մո զիչ կեր պով կեր տել էր 
զբո սայ գու պա հա կի դե րը: Կո լեկ տի վը այդ 
ներ կա յաց մամբ հան դես է ե կել նաև Լեհ վազ, 
Շ վա նի ձոր, Լիճք, Տաշ տուն, Կարճ ևան գյու-
ղե րում:

Ն. ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ ՅԱՆ

Ժող թատ րո նի նոր բե մադ րութ յու-
նը

Մեղ րու մշա կույ թի տան ժո ղովր դա կան 
թատ րո նի կո լեկ տի վը նոր տար վա նա խօր յա-
կին հա ճե լի պա հեր մա տու ցեց շրջա նի թա-
տե րա սեր նե րին՝ հան դես գա լով հեր թա կան 
բե մադ րութ յամբ: Այս ան գամ հան դի սա տե սի 
դա տին հանձն վեց ժա մա նա կա կից դրա մա-
տուրգ Գ րի գոր Յաղջ յա նի «Նոր նա խա գահ» 
եր կու գոր ծո ղութ յամբ դրա ման: Վեր ջինս 
ներ կա յաց նում է 60-ա կան թվա կան նե րի 
գյու ղը կոլտն տե սա յին շի նա րա րութ յան հոգ-
սե րով ու խնդիր նե րով, գյու ղի կյան քում կա-
տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րով: Այդ ա մե նը 
կա րո ղա ցել է տպա վո րիչ ձևով հան դի սա-
տե սին ներ կա յաց նել թատ րո նի կո լեկ տի վը: 
Ն րա նում ընդգրկ ված են տար բեր տա րի քի 
ու տար բեր մաս նա գի տութ յան սի րող դե րա-
սան ներ, ո րոնց խա ղը հան դի սա տե սի կող-
մից դիտ վում է հե տաքրք րութ յամբ: Ի րենց 
դե րե րը հա ջո ղութ յամբ էին մարմ նա վո րել 
տա րի ներ ի վեր մեղ րե ցի հան դի սա տե սի 
ծա փե րին ար ժա նա ցած, կեն սա թո շա կա ռու 
Կա րինե Պա պիկ յա նը (Ա նա հիտ մայ րիկ), 
Ա շոտ Հա կոբ յա նը (Ա ռա քել ա մի), Ռու բիկ 

Մ խի թար յա նը (հաշ վա պահ Դ րաս տա մատ), 
Ալ վարդ Հա կոբ յա նը (Ար ևիկ), Վո լոդ յա Հով-
հան նիս յա նը (պա հես տա պետ Գաս պար), 
ինչ պես նաև Համ լետ Հա կոբ յանն ու Մես րոպ 
Հա րութ յուն յա նը: Բե մադ րութ յան ռե ժի սորն է 
Ալ վարդ Հա կոբ յա նը:

Ժող թատ րո նի կո լեկ տի վը այս նոր ներ-
կա յաց մամբ ար դեն շրջա գա յել է Լեհ վազ, 
Կարճ ևան, Շ վա նի ձոր գյու ղե րում, հան դես 
ե կել Մեղ րու դպրո ցա կան նե րի առջև: Շու-
տով «Նոր նա խա գա հը» ներ կա յա ցու մը հնա-
րա վո րութ յուն կու նե նա դի տե լու նաև Մեղ րի 
և Ա գա րակ ա վան նե րի աշ խա տա վոր նե րը:

Ա. ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ

Ժող թատ րո նը շրջա գա յում է
Մեղ րու մշա կույ թի տան ժո ղովր դա կան 

թատ րո նի կո լեկ տի վը նոր տար վա նա խօր-
յա կին հա ճե լի ա նակն կալ մա տու ցեց թա տե-
րա սեր նե րին՝ ներ կա յաց րեց Ա. Ա րաքս ման-
յա նի «Վար դեր և ար յուն» 6 գոր ծո ղութ յամբ 
դրա ման:

Պիե սը, ո րը թատ րո նի կո լեկ տի վը բե-
մադ րութ յան էր պատ րաս տել ի պա տիվ հայ 
ժո ղովր դի ազ գա յին վե րածնն դի 60-ամ յա 
հո բել յա նի, ար տա ցո լում է Հա յաս տա նում 
սո վե տա կան կար գե րի հաս տատ ման հա-
մար մղվող պայ քա րի ա ռան ձին դրվագ ներ, 
պատ մում այ սօր վա հա մար ի րենց կյան քը 
նվի րած մարդ կանց տա ռա պանք նե րի ու 
սխրանք նե րի մա սին:

Ներ կա յաց ման մեջ ընդգրկ ված են մեկ 
տասն յա կից ա վե լի սի րող դե րա սան ներ, 
տար բեր մաս նա գի տութ յան ու զբաղ մուն քի 
տեր մար դիկ, ո րոնց ա զատ ու ան կաշ կանդ 
խա ղը ջեր մո րեն ըն դուն վեց հան դի սա կան-
նե րի կող մից: 

Ի րենց դե րե րում հա ջող ված էին հատ կա-
պես Մեղ րու երկ րա բա նա կան ար շա վախմ բի 
ա կում բի վա րիչ Ս. Գ ևորգ յա նը (մայր Սա թո), 
Մ. Պետ րոս յա նը (Վա սիլ), ավ տո ձեռ նար կութ-
յան ավ տո վա րորդ ներ Ա. Նի կո ղոս յա նը (ան-
տա ռա պահ քե ռի), Ս. Օ հան յա նը (պապ), 
ա շա կեր տու հի Վ. Ա բել յա նը (Նա նար), պա-
հա ծո նե րի գոր ծա րա նի բան վոր Գ. Ա թա նես-
յա նը (զին վոր) և ու րիշ ներ: 

Բե մադ րութ յան ռե ժի սորն է Ա. Հա կոբ-
յա նը: Այդ նույն ներ կա յաց մամբ ժող թատ րո-
նի կո լեկ տի վը հան դես է ե կել շրջկենտ րո նի, 
Ա գա րակ ա վա նի աշ խա տա վոր նե րի առջև, 
շրջա գա յում է նաև շրջա նի գյու ղե րում:

Հ. ԴԱՎԹ ՅԱՆ

Նոր բե մադ րութ յուն
Մեղ րու կուլ տու րա յի տան ժո ղովր դա կան 

թատ րո նի կո լեկ տի վը նոր տար վա նա խօր-
յա կին հան դի սա կա նին ներ կա յա ցավ նոր 
բե մադ րութ յամբ՝ դրա մա տուրգ Ա րա րատ 
Բար սեղ յա նի «Ծո վի նար» կա տա կեր գութ-
յամբ:

Պիե սի հիմ քում ժա մա նա կա կից թե ման 
է, հե րոս նե րը մեր օ րե րի մար դիկ են՝ ի րենց 
խո հե րով, ձգտում նե րով, կյան քով ու կեն ցա-
ղով: Ա հա թե ին չու հան դի սա կա նը ա ռա ջին 
իսկ պա հից հե տաքրք րութ յամբ է լցվում կո-
լեկ տի վի խա ղի նկատ մամբ: Դե րա սան նե րը 

Մամուլը Մեղրու 
թատերախմբերի մասին
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բը» պիես ներ է բե մադ րել նախ կին 
շրջսպառ կոո պե րա ցիա յի, իսկ հե-
տո՝ նախ կին գոր ծա դի րի շեն քի դահ-

լի ճում, ո րը ժո ղո վա րան էր կոչ վում այն 
պատ ճա ռով, որ այն տեղ էին անց կաց նում 
ժո ղով ներ և տա րա տե սակ մի ջո ցա ռում ներ: 

«Սի րո ղաց ըն կե րութ յու նը» բե մադ րում 
էր նաև մեղ րե ցի գրող Ա զա րիա Ա դել յա նի 
գոր ծե րը՝ մեծ մա սամբ ձե ռա գիր վի ճա կում: 
Ցա վոք, նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ամ-
բող ջա կան և ա ռան ձին հա տո րով լույս տե-
սան միայն Ա.Ա դել յա նի մա հից հե տո: Մինչև 
գրո ղի մա հը շատ պատմ վածք ներ լույս 
էին տես նում «Մուրճ» ամ սագ րում 1894-
1900թթ.:

Մեղ րե ցի նե րի սի րած գոր ծե րից էր Ա դել-
յա նի «Ներ հակ Ա ռա քե լը» ստեղ ծա գոր ծութ-
յու նը, որն այն քան հա րա զատ էր դար ձել, 
որ ան գամ երգ էին հո րի նել ներ հակ մար դու 
մա սին:

Ան կուշտ ու ներ հակ մար դը
Իր բույ նը զար դա րող սարդ է,
«Սաղ իմն է» ա սող մար դը
Աշ խար հի հա մար դարդ է,
Վայ նրան, ում կյան քը բարդ է,
Ում խորթ է մարդ կա յին դար դը:
«Ա. Ա դել յանն իր «Ներ հակ Ա ռա քե լը» 

պատմ վածքն ան ձամբ թարգ մա նել է ռու-
սե րեն, ո րը և տ պագր վել է «Кавказская 
жизнь» ռու սա կան պատ կե րա զարդ հան դե-
սի ա ռա ջին գրքում», – գրել է «Մուրճ» ամ սա-
գրի խմբագ րի Ավ. Ա րաս խան յանը (1996թ., 
«Մուրճ», №10):

Հե տաքր քիր է, թե ին չո՞ւ այս գործն այդ-
քան սի րե լի էր դար ձել թե՛ Մեղ րիում, թե՛ 
Մեղ րիից դուրս:

Նախ՝ «Ներ հակ Ա ռա քե լը», ինչ պես նշել է 
Ա դել յա նը, ե ղե լութ յուն է, բնա կա նա բար՝ հո-
գե հա րա զատ էր մեղ րե ցի նե րին, հե տո էլ՝ այն 
սրտա մոտ թե մա էր բո լոր նրանց հա մար, 
ում կրթութ յան դրա կան նո րա փո խութ յուն-
նե րին խո չըն դո տել են ներ հակ, հե տամ նաց, 
չկամ մար դիկ:

Ի վեր ջո՝ ի՞նչ էին բե մա կա նաց նում մեղ-
րե ցի նե րը, ի՞նչ էին ցան կա նում ա սել «Ներ-
հակ Ա ռա քե լը» ստեղ ծա գոր ծութ յամբ: Մեղ-
րիում ու սում նա րա նի նոր շենք կա ռու ցե լու 
հա մար պետք էր յու րա քանչ յուր ըն տա նի-
քից՝ որ պես ու սում նա հարկ, 3-ա կան ռուբ լի 
հա վա քեին: Սա կայն հայտն վում են ներ հակ 
մար դիկ՝ Ա ռա քելն ու Մղդ սի Մու սին, խան-
գա րում այդ գոր ծը: Մղդ սին հե տամ նաց, 
անգ րա գետ վար ժա պետ էր, որն իր խո նավ 
ու մութ խա նու թում էր դա սեր վա րում: «Իր 
խա նու թում կտավ էր ներ կում և շա րա կան-
ներ սո վո րեց նում: Մո սին չոք էր տա լիս ներ-
կի կա րա սի ա ռաջ և սկ սում իր գոր ծը: Պա տի 
տակ դրված խո նավ դո շակ նե րի վրա նստո-
տում էին նրա խեղճ ա շա կերտ նե րը մի-մի 
գիրք ձեռք նե րին՝ մռմռում: Մղդ սին կտա վը 
ներ կի մեջ էր գցում և պատ վի րում իր գու-
նատ և «ա պու շա ցած» ա շա կերտ նե րին.

– Գիրք ներդ վեր դրե ցեք, ձեռք ներդ էլ 
խաչ ա րեք: Լավ ի մա ցեք, տա փը մտած ներ, 
էն օր վա նման ա կանջ ներդ է շի ա կանջ ներ 
միք շի նիլ»:

Եվ ա մեն օր նույն տաղտ կա լի դա սե րը: 
Դ րա հա մար էլ նրա մոտ սո վո րող 15 ա շա-
կեր տից 10-ը հե ռա նում է՝ Թիֆ լի սի Ներ սիս-
յան դպրա նոցն ա վար տած Սմ բատ Մ խի-
թար յա նի մոտ ու սա նե լու: Մղդ սի Մո սու 
հա մա խոհն էր Ա ռա քե լը, ում տա նել չէին 
կա րո ղա նում մեղ րե ցի նե րը՝ նրան հա մա րե-
լով հա ցով քոռ, քա րա սիրտ, դա ժան: Ա ռա քե-
լը նեն գա բար ընդ հար վում է Սմ բա տի հետ: 
Կ ռիվն այն քան է թե ժա նում, որ Ա ռա քե լը 
սպա նում է Սմ բա տին: Ու սում նա րա նի շեն քը 
կա ռուց վում է, կա ռուց վում է, սա կայն ծանր 
զո հո ղութ յան գնով: 

Տա րեց նե րի վկա յութ յամբ՝ Մղդ սի Մո սու 
դե րը հրա շա լի է կա տա րել Ա լեք սան Տեր-
Գ րի գոր յա նը: «Ս կե սու րը» պատմ ված քը, 
ո րը դրա մա յի է վե րած վել և բե մա կա նաց-
վել, Ա դել յա նի լա վա գույն ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րից, է և մեղ րե ցի նե րի վկա յութ յամբ՝ 
Ա զա րիա Ա դել յա նի անձ նա կան կյան քի գե-
ղար վես տա կան մարմ նա վո րումն է: Ս կե-
սուր-հարս փոխ հա րա բե րութ յան դժվար ու 
ծանր դրա ման է դրված այս ստեղ ծա գոր-
ծութ յան հիմ քում:

Գ ևորգն ու նի իր ընտ րած հարս նա ցուն, 
սա կայն մոր սրտով չէ, քան զի Սա թե նի կը 
գլխա բաց է ման գա լիս: Դժ վար են հա մո զում 
ա պա գա սկես րո ջը՝ Թա մա նին, որ չկոտ րի 
որ դու սիր տը, և Գ ևոր գը վեր ջա պես ա մուս-
նա նում է Սա թե նի կի հետ: Ըն տա նի քում 

սկսվում են ա նա խոր ժութ յուն նե րը, ո րոնք 
թունդ վե ճեր ու կռիվ ներ են դառ նում: Նոր 
ծննդա բե րած Սա թե նի կը, չդի մա նա լով սկես-
րոջ հա լա ծանք նե րին, փախ չում է հայ րա կան 
օ ջա խը, որ տեղ էլ մա հա նում է, մա հա նում 
է նաև նրա նո րա ծին ե րե խան: Ա դել յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը Մեղ րու կյան քի 
ար տա ցո լումն են՝ լի տա ռա պանք նե րով, 
սո ցիա լա կան կյան քի դժվա րութ յուն նե րով, 
բայց և հույ սով, հա վա տով: 

Այդ տա րի նե րին Մեղ րիում բե մադր վում 
են նաև Ա դել յա նի մյուս գոր ծե րը՝ «Ն րա ցա-
վը», «Եր կու կրա կի մեջ», «Տ գի տութ յան զո-
հեր», «Ճա նա պար հին», «Ճար չկա», «Նոր 
հոգ սի հետ ևից», «Դառն խոս տո վանանք»:

1898թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին Ստ. Շա հում-
յա նը Ռի գա յից իր կնո ջը՝ Ք. Տեր-Գ րի գոր յա-
նին ուղղ ված նա մա կում գրել է. «Ըն թեր ցիր 
«Մուրճ» ամ սագ րում տպագր ված «Դառն 
խոս տո վա նանք» պատմ ված քը, հե տաքր-
քիր գործ է, հե ղի նա կը Ռի գա յի պո լի տեխ նիկ 
ինս տի տու տի ու սա նող է, իմ սի րե լի ու պատ-
վե լի բա րե կամ Ա զա րիա Ա դել յա նը»: («Գ րա-
կա նութ յան մա սին», Եր ևան, Պետհ րատ., 
1947թ., էջ 182):

«Սի րո ղաց ըն կե րութ յան» ակ տիվ ան-
դամ նե րից է ե ղել Դա վիթ Հով հան նե սի Մու-
րադ յա նը: Ծն վել է Մեղ րիում 1897թ. հուն վա-
րի 2-ին` չքա վոր գյու ղա ցու ըն տա նի քում: 
Ման կուց կորց րել է հո րը: Ծանր պայ ման-
նե րից դրդված է վերցրել պանդխ տութ յան 
ցու պը և դե գե րել օ տար երկր նե րում: Հա սել 
է մինչև անդր կասպ յան երկր ներ: Սկզբ նա-
կան կրթութ յունն ստա ցել է Մեղ րու ծխա կան 
դպրո ցում: 1915թ. մաս նակ ցել է ա ռա ջին 
իմ պե րիա լիս տա կան պա տե րազ մին՝ կռվե-
լով սի բիր յան գնդում: 1917թ. վե րա դար ձել է 
Մեղ րի, նվիր վել Մեղ րու մշա կու թա յին կյան-
քին: Ն րա խմբագ րութ յամբ Մեղ րիում հրա-
տա րակ վել է «Սո ղե» ամ սա գի րը:

1927թ. մաս նակ ցել է գրող նե րի հա մա-
միու թե նա կան հա մա գու մա րին: 30-ա կան 
թթ. աշ խա տել է Եր ևա նի կոն սեր վա տո րիա-
յում՝ հաշ վա պահ: Գ րել է շատ պիես ներ, վե-
պեր: Պաշ տո նա պես տպագր վել են միայն 
2-ը՝ «Աբ դուլ Միր զա» և «Մայ րը»: Ն րա պիես-
նե րից են «Ե վան», «Վե րելք», «Ս պի տակ շա-
պի կով աղ ջի կը», «Ար դա րա դա տութ յան հա-
մար», «Շու շա նա գույն զգես տը», «Բա րով 
վա յե լեք», «Զա րե», «Թույլ օ ղակ», «Չ մո ռաց-
ված շու շան ներ»:

Շատ տա րի ներ ա ռաջ Մեղ րու շրջա նա-
յին գրա դա րա նում (հե տա գա յում՝ պո լիկ լի-
նի կա յի շեն քա տե ղում) ար խի վա յին փաս-
տաթղ թե րի մեջ մի ձե ռա գիր նա մակ ըն կավ 
ձեռքս, որն ուղղ ված էր հար գար ժան Սար-
գիս Սա ղա թել յա նին: Մեջ բե րում եմ մի հատ-
ված, որ այն ժա մա նակ սրբո րեն ար տագ րել 
եմ, քա նի որ նա մակն ինձ ոչ մի կերպ չէին 
տրա մադ րում:

«Հար գե լի հայ րե նա կից ներ. ծան րո ցով 
ու ղար կում եմ ձեզ «Զա րե», «Բա րով վա յե-
լեք», «Շու շա նա գույն զգեստ», «Չ մո ռաց ված 
շի րիմ ներ» ան տիպ պիես նե րը»: Վեր ջինն իր 
մեջ ընդգր կում է 1890-1910թթ. Մեղ րիում տե-
ղի ու նե ցած քա ղա քա կան դեպ քե րը: Դ րանք 
վաշ խա ռու նե րի կող մից հարս տա հար ված, 
ան տա նե լի նե ղութ յուն նե րի մեջ տա ռա պող 
մարդ կանց պայ քա րի անց քերն են, ո րոնց մե-
ծա մաս նութ յուն նե րին ինքս ա կա նա տես եմ 
ե ղել: Իմ նպա տակն է ե ղել անց յա լի խա վա րի 
մի ջից վեր հա նել հայ րե նա կից նե րիս կյան քի 
ու պայ քա րի պատ մութ յու նը: Ինչ խոսք, գոր-
ծերս թե րութ յուն ներ կու նե նան, դա փույթ չէ 
ինձ հա մար: Եվ ո րով հետև ա ռող ջա կան վի-
ճակս վատ է, շտա պում եմ գո նե մե քե նագր-
ված նե րը հասց նել ձեզ: Հե տա գա յում գու ցե 
գտնվեն մար դիկ, որ կկա մե նան օգ տա գոր-
ծել: Դա էլ բան է:

Հար գան քով՝ ձեր հայ րե նա կից Մու րադ-
յան»:

Շատ ո րո նե ցի, շատ չար չար վե ցի, որ-
պես զի ի մա նամ, թե ո՞ւմ մոտ են «հանգր-
վա նել» այս գոր ծե րը, ո չինչ չկա րո ղա ցա 
պար զել: Իմ մեջ մնա ցած ցա վը զսպե լով՝ 
տա րի նե րի հե ռա վո րութ յու նից խնդրում եմ 
ան հայտ հաս ցեա տի րո ջը.

«Ար խիվ հանձ նեք այդ գոր ծե րը, դրանք 
Ձե րը չեն, դրանք գան ձեր են, որ Մեղ րիին 
են պատ կա նում: Չէ՞ որ ար խի վա յին փաս-
տաթղ թե րում էլ ար ձա նագր ված են, որ այդ 
գոր ծե րից շա տե րը ձե ռա գիր վի ճա կում (ոչ 
մե քե նագր ված) բե մա կա նաց վել են Մեղ-
րիում»:

Ազ նիվ ե ղեք, դեռ ուշ չէ»:
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բե մի վրա ա սես քայլ առ քայլ տա նում են մեր 
օ րե րի մարդ կանց ոտ նա հետ քե րով, հա ղոր-
դա կի ց դարձ նում նրանց զգաց մունք նե րին, 
վեհ նպա տակ նե րին և ն րանց շուր ջը ծա վալ-
վող կոնֆ լիկտ նե րին: Դե րա սան նե րը խա ղի 
ըն թաց քում վեր են հա նում և մեր ա ռօր յա 
կյան քում դեռևս հան դի պող ա րատ ներն ու 
բա ցե րը և եր գի ծում դրանք: Ա հա թե ին չու 
հան դի սա կա նը մի ու րույն հա մակ րան քով է 
լցվում պրո ֆե սո րի մոր՝ Վար դի շաղ տա տի 
բա րութ յան նկատ մամբ, ո րի դե րը այն պես 
լավ էր մարմ նա վո րել ժո ղովր դա կան թատ-
րո նի ռե ժի սոր Ալ վարդ Հա կոբ յա նը: Ժա մա-
նա կա կից մտա վո րա կա նի՝ գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծու Մար տին Մա տին յա նի դե րում 
հան դի սա կա նը բե մի վրա ա ռա ջին ան գամ 
տե սավ երկ րա բա նա կան ար շա վախմ բի 
փա կա նա գործ Սամ վել Հով հան նիս յա նին, 
ո րը իր գե ղե ցիկ խա ղով ար ժա նա ցավ հան-
դի սա կա նի հա մակ րան քին: Ծո վի նա րի 
դե րա կա տար, կուլ տու րա յի տան աշ խա-
տակ ցու հի, սի րող դե րա սան Թա մա րա Ան-
տոն յա նը աչ քի ըն կավ իր շնոր հա լի խա ղով: 
Կուլ տու րա յի տան դի րեկ տոր Մի շա Ա զատ-
յա նը լավ էր մարմ նա վո րել Ծո վի նա րի հոր՝ 
պրո ֆե սոր Աբ գար Դի վան յա նի կեր պա րը: 

Ինչ պես միշտ, այս ան գամ էլ Մեղ րու ավ-
տո ձեռ նար կութ յան ավ տո վա րորդ Ռու բիկ 
Մ խի թար յա նը տի պիկ ու հա մո զիչ էր ու սա-
նող Խո րե նի դե րում: Իսկ ու սա նող Վարդ գե սի 
դե րում Ա գա րա կի պրոֆ տեխ նի կա կան ու-
սում նա րա նի սան Գ րի գոր Հայ րա պետ յանն 
է: Հա մո զիչ էր և Մեղ րու ճան շին վար չութ յան 
աշ խա տա կից Լ ևոն Գ ևորգ յա նի (ճար տա րա-
պետ) դե րա կա տա րու մը:

Ճիշտ է, սի րող դե րա սան նե րի մի մա-
սը ա ռա ջին ան գամ էր բե մում, բայց նրանց 
ա ռա ջին քայ լերն իսկ ար ժա նի են դրվա տան-
քի: Բե մադ րութ յան ըն թաց քում կա յին և ո րոշ 
տեխ նի կա կան, լեզ վա կան թե րութ յուն ներ, 
ո րոնք կա րե լի է վե րաց նել:

Շ. ԲԱ ԲԱ ՅԱՆ
«Ա ՐԱՔՍ», 01.01.1980Թ.

Ժող թատ րո նի նոր 
բե մադ րութ յու նը

Շր ջա նա յին մշա կույ թի տան ժո ղովր դա-
կան թատ րո նը հան դի սա տե սին ներ կա յա-
ցավ այս տար վա իր անդ րա նիկ ներ կա յա-
ցու մով՝ Գ. Գ ևորգ յա նի «Սր տի հետ խաղ չեն 
ա նի» եր կու գոր ծո ղութ յամբ դրա մա յով: 

Ու րա խա լի է նախ այն, որ յու րա քանչ յուր 
ներ կա յաց ման ժա մա նակ նոր ա նուն ներ, 
նոր ու ժեր են ի հայտ գա լիս ժող թատ րո նի 
սի րող-դե րա սան նե րի ան վա նա ցան կում: 
Սե րը դե պի բե մը, դե պի ի րենց ինք նա գործ 
թատ րո նը այս տեղ էր բե րել տար բեր զբաղ-
մուն քի ու տա րի քի մարդ կանց, ո րոնց հա-
ջող վել է ստեղ ծել հա մո զիչ կեր պար ներ, բո-
վան դա կա լից, խո սուն ներ կա յա ցում: 

Չ նա յած մեղ րե ցի հան դի սա տե սը բո լո րո-
վին էլ ան ծա նոթ չէ ներ կա յաց ման գլխա վոր 
դե րա կա տար, կեն սա թո շա կա ռու Կա րի նե 
Պա պիկ յա նի խա ղին (նախ կի նում նա եր կար 
տա րի ներ խա ղա ցել է Մեղ րու թատ րո նում), 
տասն յակ տա րի նե րի ընդ մի ջու մից հե տո դե-
րա սա նու հին կրկին իր տա րեր քի մեջ էր, մեծ 
ներշն չան քով կեր տեց մշե ցի հայ կնոջ՝ Ա նուշ 
մայ րի կի կեր պա րը:

Ժող թատ րո նի նոր ներ կա յա ցու մը շո շա-
փում էր ըն տա նի քի, սի րո, ընդ հան րա պես 
մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հար-
ցեր, առնչ վում բա րո յա կան դաս տիա րակ չա-
կան հա րուստ թե մա տի կա յին:

«Սր տի հետ խաղ չեն ա նի» դրա մա տի-
կա կան պատմ ված քի հե րոս նե րը ժա մա նա-
կա կից մար դիկ են՝ ու րույն ներք նաշ խար հով, 
մտա ծե լա կեր պով: Ս տեղ ծա գոր ծութ յան հիմ-
քում մի սո վո րա կան ըն տա նի քի պատ մութ-
յունն է: Խա թար վել է ըն տա նի քի ան դոր րը, 
ըն տա նի քի հոր՝ Անդ րա նիկ Բա դալ յա նի ան-
միտ, ան լուրջ վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռով: 
Եր կու ե րե խա նե րը մնա ցել են ա նօգ նա կան, 
իսկ դա շատ ծանր է տա նում մշե ցի հայ կի-
նը՝ Անդ րա նի կի մայ րը: «... Խղ ճի օ րենք կա, 
սրբութ յան օ րենք, հա յի օ րենք», – կրկնում է 
Ա նուշ մայ րի կը: Ու սիր տը, ի րոք, չի դի մա նում 

այդ ա նա խոր ժութ յուն նե րի հոր ձա նու տում:
Սի րող դե րա սան նե րը ի րենց խա ղով 

կա րո ղա նում են հան դի սա տե սի մեջ հա-
մա պա տաս խան վե րա բեր մունք ստեղ ծել և 
դ րա կա նի, և բա ցա սա կա նի նկատ մամբ: Այդ 
ա ռու մով ար ժե նշել Մեղ րու ԱՏՁ-ի աշ խա-
տա կից Ար տուշ Նի կո ղոս յա նի (դա տա վոր), 
ավ տո վա րորդ Սամ վել Օ հան յա նի (Անդ րա-
նիկ), գա զի գրա սեն յա կի փա կա նա գործ 
Գ րի գոր Հայ րա պետ յա նի (Ստ յո պա) և № 22 
պրոֆ տե խու սում նա րա նի սան Ար մեն Նի-
կոլ յա նի (Գա գիկ) դե րա կա տա րում նե րը:

Ներ կա յա ցու մը բե մադ րել է ժող թատ-
րո նի ռե ժի սոր Ալ վարդ Հա կոբ յա նը և 
ինքն էլ խա ղում է ե րի տա սարդ կնոջ՝ 
Թա մա րա յի դե րը:

Ժող թատ րո նը նույն ներ կա-
յաց մամբ հան դես է ե կել Մեղ-
րիում, Ա գա րակ ա վա նում, 
շրջա գա յում է շրջա նի 
գյու ղե րում:
Ն. ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ-

ՅԱՆ
«Ա ՐԱՔՍ», 

11.06.1981Թ.

Տո նա ծա ռի ու րախ 
հան դես

Ար դեն երկ րորդ տա րին է՝ 
շրջկենտ րո նի մշա կույ թի պա-
լա տում ե րե խա նե րի հա մար 
կազ մա կերպ վում են Նոր տար վա 
տո նա ծա ռի ու րախ  հան դես ներ։

Հիմնարկ-ձեռ նար կութ յուն-
նե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
աշ խա տող նե րի ե րե խա նե րը հնա-
րա վո րութ յուն են ու նե նում հան դի-
պե լու ի րենց սի րե լի հե քիաթ նե րի և 
մուլտ ֆիլ մե րի հե րոս նե րին։

Այս տար վա տո նա հան դե սի սցե նա րի 
հե ղի նա կը և բե մադ րողն է մշա կույ թի պա-
լա տի ժո ղովր դա կան թատ րո նի ռե ժի սոր Ա. 
Հա կոբ յա նը։ Տո նա հան դե սի ժա մա նակ ե րե-
խա նե րին հյուր էին ե կել Բա րի Կա խար դու-
հին (Մ. Սարգս յան) ու Կար միր գլխար կը (Շ. 
Բա դալ յան), Բու րա տի նոն (Ռ. Վար դան յան) 
և Կոշ կա վոր կա տուն (Ս. Գ րի գոր յան), Չե-
բու րաշ կան (Հ. Մար տի րոuյան) և Ան գե տի կը 
(Լ. Մկրտչ յան), Շա պոկլ յա կը (Գ. Հայ րա պետ-
յան), Կա րա բաս֊ Բա րա բա սը (Ա. Ա ռա քել-
յան), չար ա վա զակ նե րը (Ա. Իս րա յել յան և 
Վ. Պետ րոս յան) և, ի հար կե, Ձ մեռ պապն ու 
Ձ յու նա նու շի կը (Ս. Օ հան յան, Վ. Ա բել յան)։ 

«Ա ՐԱՔՍ», № 3, 1985Թ.

Ժող թատ րո նի նոր 
բե մադ րութ յու նը

«… Լավ ճա նա չե ցեք այս կրծող նե րին, 
ո րոն ցից ա մեն մե կը մի ա վա զակ է, ու տե լիս 

ինչ ա սես կուլ են տա լիս, բայց չեն մտա ծում, 
թե ինչ պես պի տի մար սեն, սրանց պա տի ժը 
չի օգ նի, սրանց հար կա վոր է ե ղին ջով դա ղել, 
որ ցա վից կսկծան: Բայց ի մա ցեք, այդ պի սի-
նե րը ոչ մեր այ սօրն են, ոչ վա ղը: Ես՝ էս տեղ 
շատ բան եմ տե սել, բայց միշտ թաքց րել եմ, 
փա կել բե րանս, դրա հա մար էլ սրանք էս 
օրն են ըն կել, ան տար բեր ենք ե ղել կրծող նե-
րի դեմ:

Պարզ է, որ ամ բողջ հա սա րա կութ յու նը 
պետք է ոտ քի կանգ նի… մինչև միաս նա կան 
պայ քար չլի նի, չենք կա րող չա րի քի ա ռաջն 
առ նել…»:

Այս խոս քե րը հնչում են բե մա հար թա-
կից, հնչում են գլխա վոր դե րա կա տար նե-
րից մե կի՝ շար քա յին աշ խա տո ղի՝ հա վա քա-
րար Նու բար մայ րի կի բե րա նից։ Այս պես է 
ա վարտ վում Է դուարդ Նա զար յա նի «Առ նետ-
ներ» եր կու գոր ծո ղութ յամբ կա տա կեր գութ-
յան բե մադ րութ յու նը, որն ի րա կա նաց րել է 
Մեղ րու մշա կույ թի պա լա տի ժո ղովր դա կան 
թատ րո նի կո լեկ տի վը (ռե ժի սոր՝ Ա. Հա կոբ-
յան, նկա րիչ՝ Է. Կա րա պետ յան)։

«Առ նետ նե րը» (ան հա վա նա կան դեպք, 
հա վաս տի վեր ջա վո րութ յամբ) ժող թատ րո նի 
կո լեկ տի վի այս տար վա թվով երկ րորդ աշ-
խա տանքն է, ո րը շրջա նի բո լոր գյու ղե րում, 
Ա գա րա կում ներ կա յաց վե լուց հե տո օ րերս 
բեմ հան վեց նաև քա ղա քի մշա կույ թի պա-
լա տում։ Ներ կա յա ցու մը ջեր մո րեն ըն դուն-
վեց հան դի սա տե սի կող մից։ 

Պիե սում ար ծարծ վում էին մեր ա ռօր յա 
կյան քի կոնկ րետ խնդիր ներն ու եր ևույթ նե-
րը, որ պես ցա վոտ հար ցեր ու պրոբ լեմ ներ։ 
Իսկ կա տա կեր գութ յան թե ման հա մա հունչ 
էր այ սօր վա մեր ժա մա նա կաշր ջա նի հետ։ 

Պիե սի սյու ժեն հենց այդ պի սին է. ա նաշ-
խատ ե կա մուտ ներ կոր զե լը հա մա րե լով 
ի րենց գոր ծու նեութ յան նպա տա կը, «Տիե-
զերք» կոչ վող բու ֆե տում հա վաք վել էին 
դրա մա շորթ ներ, ո րոնք տար բեր ձևե րով 
խա բում էին հա ճա խորդ նե րին։ Յու րա քանչ-
յու րը յու րո վի փող էր կու տա կում, ա րա տա-
վո րում առևտ րի աշ խա տո ղի ա նու նը։ 

Ներ կա յա ցու մը ջեր մո րեն ըն դուն վեց 
հան դի սա կա նի կող մից։ Բա վա կա նա չափ 
լավ տպա վո րութ յուն թո ղեց սի րող դե րա-
սան նե րի խա ղը։ Ու րա խա լի է, որ կրկին 
բեմ էին բարձ րա ցել ժող թատ րո նի հնա գույն 
դե րա սան ներ, կեն սա թո շա կա ռու ներ Կա-
րի նե Պա պիկ յանն ու Թա մա րա Աս լան յա նը: 
Ն րանց մարմ նա վո րած Նու բար մայ րի կը և 
բու ֆե տա պա նու հի Ան գի նը հա ջող ված կեր-
պար ներ էին։ Ար ժե նշել նաև ե րի տա սարդ 
վա րորդ Հա րութ յուն Քա րամ յա նի (խո հա-
րար) ա զատ ու ան կաշ կանդ խա ղը։ Հա ջող-
ված էին Մ. Ա զատ յա նի Սե նի կը, նրա կի նը՝ 
Ա դե լի նան (Շ. Բա դալ յան), Վ. Հով հան նիս յա-
նի (վերս տու գի չը) և մ յուս նե րի դե րա կա տա-
րում նե րը:

Ն. ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ ՅԱՆ
«Ա ՐԱՔՍ», № 83, 1986Թ.

Հ րա վի րում է Մեղ րու 
ժող թատ րո նը

Ար դիա կան թե մա է ընտ րել «Քե ֆը մնում 

է ու ժի մեջ» վեր նագ րով իր պիե սի հա մար 
դրա մա տուրգ Ար տա շես Բա բա յա նը: Ար-
վես տի վար չութ յու նում բա վա կա նա չափ 
բա րեխղ ճո րեն գծագ րող աշ խա տող Տո նիկ 
Վար դա նի չը 60 տա րե կան է: Ա սել է թե՝ կեն-
սա թո շա կի հա սա կին է հա սել: Ա ռանց աշ-
խա տակ ցի կար ծիքն ի մա նա լու, հիմ նար կի 
պե տը՝ Սո խակ Սո խա կի չը ցան կա նում է 
նրան ու ղար կել հանգս տի, հատ կա պես, որ 
«վեր ևից» ե կո ղի միջ նոր դութ յամբ խոս տա-
ցել է մեկ ու րի շին տե ղա վո րել այդ տեղ: Պե-
տի նա խա ձեռ նութ յամբ բա վա կան գու մար է 
հա վաք վում և մեծ խնջույք կազ մա կերպ վում 
Տո նիկ Վար դա նի չին հրա ժեշտ տա լու նպա-
տա կով: Սա կայն քե ֆի ա մե նավճ ռա կան 
պա հին Տո նիկ Վար դա նի չը, գլխի ընկ նե լով 
ին չումն է բա նը, վճռա կա նո րեն հայտ նում է, 
որ ին քը դեռևս ա ռույգ է զգում ի րեն և կեն-
սա թո շա կի գնա լու բնավ էլ մտադ րութ յուն 
չու նի:

Պե տը ու շա թափ վում է…
Մեղ րու ժող թատ րո նի կո լեկ տի վը շու տով 

հան դի սա տե սի դա տին կհանձ նի իր այս նոր 
բե մադ րութ յու նը, ո րի ռե ժի սորն է Ալ վարդ 
Հա կոբ յա նը, նկա րի չը՝ Է դիկ Կա րա պետ յա նը: 
Հիմ նա կան դե րե րում հան դես են գա լիս ժող-
թատ րո նի կո լեկ տի վի հնա գույն ան դամ ներ 
Ար տա շես Աս լան յա նը, Կա րի նե Պա պիկ յա նը, 
ինչ պես նաև սի րող դե րա սան ներ Մար տին 
Պետ րոս յա նը, Վո լոդ յա Կա րա պետ յա նը, Ար-
կադ յա Սարգս յա նը, Ար մեն Խոնդ յա նը, Վո-
լոդ յա Հով հան նիս յա նը, Կա րի նե Գ ևորգ յա նը, 
Ա լիկ Խա չատր յա նը և ու րիշ ներ:

Նոր բե մադ րութ յու նը ար դեն ար ժա նա ցել 
է հան րա պե տա կան ժողս տեղ ծա գոր ծութ յան 
տան և ՀՍՍՀ կուլ տու րա յի մի նիստ րութ յան 
կուլ տուր-լու սա վո րա կան աշ խա տանք նե րի 
գի տամե թո դա կան բաժ նի հա վա նութ յա-
նը, և ս պաս վում է, որ լայն ըն դու նե լութ յուն 
կգտնի նաև շրջա նի հան դի սա կան նե րի կող-
մից:

ՀՐ. ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ
«Ա ՐԱՔՍ», № 153, 1986 Թ.

Պարգ ևե ցին հա ճե լի պա հեր
Քա ղա քի մշա կույ թի պա լա տում կազ-

մա կերպ ված տո նա ծա ռի հան դես նե րին 
մա նուկ նե րին մեծ խինդ ու բերկ րանք 
պատ ճա ռե ցին Ձ մեռ պապն ու Ձ յու նա-
նու շի կը: Սա կայն նրանք միայն եր կու սով 
չէին... Մ շա կույ թի պա լա տի ժող թատ րո նի 
կո լեկ տի վը նոր տար վա առ թիվ ներ կա-

յա ցում էր պատ րաս տել մա նուկ նե-
րի հա մար՝ բե մա կա նաց նե լով Ար-
տա շես Բա բա յա նի «Հե քիաթ նոր 
տար վա շե մին» պիե սը: Ինչ պես 
բո լոր հե քիաթ նե րում, այս տեղ ևս 
բա րին հաղ թում է չա րին: Իսկ այդ 

բա րի մար դիկ Ձ մեռ պապն է, Ձ յու նա-
նու շի կը, պիո ներ Վա րու ժա նը, ան տա-
ռա պահ Սա նա սա րը: 

Ն րանք ա մեն ինչ ա նում են, որ-
պես զի նոր տա րին ու րախ անց նի 
ու նոր տար վա տո նա ծա ռին Ձ յու-
նա նու շի կը լի նի Սա նա սար պա պի 
աղ ջիկ Նար գի զը: Բայց նրանց դեմ 
չար դավ են նյու թում ան տա ռաբ-
նակ օ ձե րը, դա րա նա կա լում են 
ան տա ռում, խլում այն շո րե րը, որ 
Ձ մեռ պա պը ու ղար կել էր Ձ յու նա-
նու շի կի հա մար: 
Սա կայն դա նրանց չի հա ջող վում, 

բա րին հաղ թում է չա րին: Թ վում է, թե 
պիե սը մո տե նում է ա վար տին, բայց մեկ էլ 

Ձ մեռ պա պի կա խար դա կան գա վա զա նում 
որ տե ղից-որ տեղ բե մա հար թակ է իջ նում 
փայ լուն զար դե րի մեջ շող շո ղուն տո նա ծա-
ռը: Բեմ ու դահ լիճ կար ծես միա ձուլ վում են, 
բե մա հար թակ են բարձ րա նում նաև հան-
դի սա տես ե րե խա նե րը, եր գում, պա րում, 
զվար ճաց նում մե ծե րին ու փոք րե րին:

Բե մադ րութ յան հա ջո ղութ յու նը (ռե ժի սոր՝ 
Ա. Հա կոբ յան) մեծ չա փով պայ մա նա վոր ված 
էր սի րող դե րա սան ներ Լ յո վա Աս լան յա նի (Ձ-
մեռ պապ), դպրո ցա կան ներ Գա յա նե Ա վե-
տիս յա նի (Ձ յունա նու շիկ), Է դուարդ Գ րի գոր-
յա նի (Վա րու ժան), Կա րի նե Գ ևորգ յա նի (Օ ձի 
կծած), Ար կա դի Սարգս յա նի (Սա նա սար), 
Շու շիկ Բա բա յա նի (Օ ձի թքած) գրա վիչ ու 
վար պետ խա ղով: Ժող թատ րո նի շնոր հա-
լի նկա րիչ Է դիկ Կա րա պետ յա նի կա տա-
րած նկար չա կան ձևա վո րու մը այս ան գամ 
ևս  աչ քի էր ընկ նում ինք նա տի պութ յամբ, 
բարձր ճա շա կով:

Ն. ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ ՅԱՆ
«Ա ՐԱՔՍ» , № 7, 1986 Թ.

Մամուլը Մեղրու 
թատերախմբերի մասին
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 35
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Հիշողություններ Մեղրու գյուղերի 
թատերական ինքնագործ խմբերի մասին

Շվանիձոր

Ա ՆԱ ՀԻՏ ԶԱ ՔԱՐ ՅԱ Ն
Շ վա նի ձո րի միջն. դպրո ցի նախ կին տնօ րեն

Թ ատ րո նը այն պի սի մի ջա վայր է, 
որ տե ղից հա սա րա կութ յու նը շատ 
բան ու նի սո վո րե լու: Այն ար հես տա-

կա նո րեն թա փան ցում է ու րիշ նե րի կյան քի 
ո լոր տը և մարդ կանց թող նում քաղցր հի շո-
ղութ յուն ներ և ակն թար թա յին դա ռը պա հեր:

Ես՝ լի նե լով մի ջին սերն դի ներ կա յա-
ցու ցիչ, ա կա նա տես եմ ե ղել մեր գյու ղի 
թա տե րա կան կյան քի մի քա նի դրվագ նե րի: 
Երբ սո վո րում էի 5-6-րդ դա սա րան նե րում, 
մեր դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը մշա կույ թի տան 
տնօ րեն Վա րոս Մար տի րոս յա նի և գ րա-
դա րա նա վար Սերվի նե Փար սա դան յա նի 
ուղ ղորդ մամբ կազ մա կեր պում էին բե մադ-
րութ յուն ներ հայ րե նա սի րա կան թե մա նե րով՝ 
Րաֆ ֆու «Սամ վե լը» և «Խեն թը» վե պե րից 
ո րո շա կի դրվագ ներ:

Պիես նե րի գիրք կար, տար բեր դաս տիա-
րակ չա կան և հայ րե նա սի րա կան մո տիվ նե-
րով գրված:

Մեր ու սու ցիչ նե րը՝ Վան յան Ար սե նը 
(դպրո ցի տնօ րեն), Ա ռա քել յան Բաբ կե նը 
(մա թե մա տի կա յի ու սու ցիչ), Ա լի սա Խա-
չատր յա նը (հա յոց լեզ վի ու սուց չու հի), Սու-
սան նա Դե միրճ յա նը (ֆիզ կուլ տու րա յի ու-
սու ցիչ), Պո ղոս Ար զու ման յա նը (հա յոց լեզ վի 
ու սու ցիչ), Աստ ղիկ Գ րի գոր յա նը (ֆի զի կա յի 
ու սուց չու հի) և բարձր դա սա րան նե րի ա շա-
կերտ նե րը բե մադ րում էին շատ հե տաքր քիր 
դրվագ ներ: Ն րանք այն պի սի պա թո սով էին 
խա ղում բե մում, կար ծես պրո ֆե սիո նալ դե-
րա սան ներ լի նեին: Ն րանց շա րու նա կե ցինք 
մենք՝ հա ջորդ սերն դի ու սու ցիչ ներս:

Ար զու ման յան Պո ղոս, Ա ռա քել յան 
Սամ վել, Խա չատր յան Է լի զա, Խա չատր յան 
Սե դա, Բու նիաթ յան Ա նա հիտ, Զա քար յան 
Ա նա հիտ, Ար զու ման յան Աշ խեն և ու րիշ ներ:

Դահ լի ճը լեփ-լե ցուն էր լի նում: Բա ցի 
բե մադ րութ յու նից, բո լոր տո նա կան մի ջո-
ցա ռում նե րն ու ղեկց վում էին գրա կան-գե-
ղար վես տա կան մոն տաժ նե րով, համերգ-
նե րով, թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րով՝ 
ա շա կերտ նե րի կող մից: 28 տա րի աշ խա տել 
եմ դպրո ցում, որ պես ուս մաս վար-կազ մա-

կեր պիչ և այդ մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա-
կեր պել եմ ինքս: Ինձ նից հե տո թա տե րա-
կան ներ կա յա ցում ներ է պատ րաս տել Ա նի 
Մախ սուդ յա նը: Գ յու ղի կյան քը ե ռում էր: 
Մ շա կու թա յին կյան քը շատ աշխույժ էր: Այս-
տեղ կա րե լի է հի շել նաև Յո հան Ֆ րիդ րիխ 
Շիլ լե րի խոս քե րը. «Թատ րո նը պատ ժում է 
դա տա րա նի կող մից ան պա տիժ մնա ցած 
հա զա րա վոր ա րատ նե րը, խոր հուրդ է տա-
լիս հա զա րա վոր ա ռա քի նութ յուն ներ, ո րոնց 
մա սին օ րեն քը լռում է»:

Թատ րո նը խա բեութ յունն ու սու տը 
հա նում է նրանց ծուռ լա բի րին թոս նե րից, և 
ցե րեկ վա լույ սի ներ քո մեր կաց նում նրանց 
սար սա փե լի տես քը: Թատ րո նը մեր առջև 
բա ցում է մարդ կա յին տա ռա պան քի հա մայ-
նա պատ կե րը: 

լեհվազ

ՎԱՐ ՍԵ ՆԻԿ ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
Լեհ վա զի միջն. դպրո ցի տնօ րեն

1991 թ. Լեհ վազ գյու ղի 
ա կում բի վա րիչ Ար-
մեն Մար տի րոս յա նի 

և գեղ մաս վար Թա մա րա Հայ րա պետ յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ վեց ինք նա գործ 
թա տե րա կան խմբակ, ո րը շու տով հան դես 
ե կավ ներ կա յա ցում նե րով:

Անդ րա նիկ ներ կա յաց ման՝ «Առ նետ-
ներ»-ի, բե մադ րող ռե ժի սորն էր Վո լոդ յա 
Հով հան նիս յա նը: Թա տե րա կան ներ կա յա-
ցում նե րով խում բը հան դես ե կավ Մեղ րու 
շրջա նի գրե թե բո լոր գյու ղե րում, ինչ պես 
նաև Քա ջա րա նում:

Խմ բա կին մաս նակ ցում էին Վար դուշ 
Հայ րա պետ յա նը, Լու սի նե Մկրտչ յա նը, Լու-
սի նե Գաս պար յա նը, Ար մեն Մար տի րոս յա նը 
և այ լք:

Այ նու հետև խմբա կի հա մար պիես ներ 
գրեց բա նաս տեղծ Ներ սես Ա ղա բեկ յա նը: 
Թա տե րա կան խմբա կը լավ ըն դու նե լութ յան 
ար ժա նա ցավ հա սա րա կութ յան կող մից: 
Այն աշ խու ժութ յուն բե րեց ինչ պես գյու ղի, 
այն պես էլ շրջա նի ա ռօր յա յում, որն ա վե լի 
գու նա գեղ դար ձավ: 

կարՃեվան

ՄԵԼԻՆԵ ԳևՈՐԳՅԱՆ

Ե ր ջան կութ յու նը թևեր չու նի, նրան 
տա լիս է մար դը ազ նիվ, սի րող, 
մաք րող հայ րե նա սեր մար դը՝ ան շա-

հախն դիր, նվի րա կան գոր ծե րով:
Հ զոր Սյու նիքի գե ղա տե սիլ լեռ նա շա րե-

րից մե կին ծվա րել է Կարճ ևա նը՝ փոք րիկ, 
մեզ հա մար քնքուշ այս գյու ղը:

Կարճ ևա նը, կարճ ևան ցի նե րը հայտ նի 
են ար վես տի, կեն ցա ղա վա րութ յան, սահ-
մա նա պա հի օ րի նա կե լի կող մե րով: Ս րանք 
ե կել են վաղ ժա մա նակ նե րից. նվա գել ու 
թա տեր գութ յան, ար հեստ ներ սո վո րե լու հա-
մար Կարճ ևա նից շնոր հա լի նե րը գնում էին 
Գողթն գա վա ռի Ա գու լիս քա ղա քը, մաս նա-
գի տա նում, վե րա դառ նում գյուղ:

Թատ րո նը նույն պես ան ցել է այդ ճա նա-
պար հը: Հո ղի մշա կը, այ գե գոր ծը, պատ-
շարն ու առևտ րա կա նը դառ նում էին դե րա-
սան, խմբա վար, ե րա ժիշտ, կազ մա կեր պիչ 
(ան շուշտ՝ սի րո ղա կան):

Հենց այդ պի սի մարդ կան ցով էլ ապ-
րել է մեր ժո ղո վուր դը, ա րա րել է ա մեն ինչ՝ 
մարդ կանց եր ջան կաց նե լու հա մար: Այդ պես 
էլ ապ րել է, զար գա ցել է մշա կույ թը, նույ-

նիսկ պատ մութ յան դա ժան օ րե րին: Եր բեմն 
կա րո տում ես ան ցած դա րի վեր ջե րին 
ար վես տի նկատ մամբ հա մա ժո ղովր դա կան 
սի րուն, որի հի շո ղութ յուն ներն ապ րում են և 
ապ րեց նում, հու սադ րում մարդ կանց: 

Կարճ ևան ցի նե րի մեջ պահ պան ված 
հի շո ղութ յուն նե րը վկա յում են, որ թատ-
րո նը (թա տե րա կան ժան րը) ան պա կաս է 
ե ղել աշ խա տա սեր, բա ռիս բուն ի մաս տով, 
գյու ղա ցի նե րի ա ռօր յա յից: Ա ռօր յա, որ լի է 
ե ղել և՛ վշտե րով ու ցա վե րով, և՛ հա ճե լի ու-
րա խութ յուն նե րով ու դրանց հետ հա մա տեղ 
աչ քի ընկ նող հյու րա սի րութ յամբ:

Ե րե կո յան՝ աշ խա տան քից հե տո, զվար-
ճա լիք նե րը, բե մադ րութ յուն նե րը, տո նա կա-
տա րութ յուն նե րի անց կա ցու մը կա տա րել 
են ինք նա բուխ, ինք նա կամ: Այդ ու րա խութ-
յու նը, հա մագ յու ղա կան մի ջո ցա ռում նե րը 
նպաս տում էին գյու ղի տա րած քից դուրս 
կարճ ևան ցի նե րի կեն ցա ղի ճա նաչ մա նը: 
Հա ճախ էին լի նում հյու րա խա ղեր, ո րոնք 
նույն պես ու սա նե լի բա ներ էին հա ղոր դում 
ի րենց ներ կա յա ցու մով: Գ յու ղի թա տե րա կան 
ինք նա գոր ծու նեութ յան վրա մեծ հետք է 
թո ղել Կապա նի թատրոնի աշ խա տե լու ո ճը: 
Ար հես տա վարժ կապան ցի նե րի ներ կա յա-
ցում նե րը մեծ ոգ ևո րութ յամբ էին դի տում 
կարճ ևան ցի նե րը, իսկ դե րա սան նե րը վերց-
նում էին ի րենց անհ րա ժեշ տը:

Թատ րո նի ներ կա յաց ման հա մար հա-
վաք վում էին գյու ղա կան ա կում բում, ընտ-
րում այն պիե սը, որ պետք է բե մադր վեր (ղե-
կա վար՝ Նու շիկ Զա քար յան), բե մա հար թա կը 
կամ բե մը կոլտն տե սութ յան դահ լի ճում էր, 
կա հա վո րում էին այն, ինչ պես կա րող էին 
և ինչն անհ րա ժեշտ էր: Լավ ճա շակ ու նե-
ցող գյու ղա ցի նե րը միշտ գոհ էին մնում թե՛ 
դե րա սան նե րի խա ղից, թե՛ թե մա տի կա յից, 
ո րը լի նում էր հիմ նա կա նում գրա կան դա-
սա կան գոր ծե րից: Հ պար տութ յուն եմ ապ-
րում, որ դեռ 30-ա կան թթ. քա ղա քից հե ռու 
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այս փոք րիկ գյու ղում ինք նա գործ թա տե րա-
կան խում բը բե մադ րել է Շիլ լե րի «Ա վա զակ-
նե րը» դրա ման, ո րում գլխա վոր դե րում 
ե ղել է Հա րութ յուն յան Անդ րա նի կը՝ 60-ամ յա 
այ գե գոր ծը, թա տե րա կան խում բը փոր ձե րը 
կա տա րում էր ե րե կո նե րը, որ պես զի ա կումբ 
հա ճա խող ե րի տա սարդ նե րը չբո ղո քեին, որ 
ա կում բը (միակ սեն յակն էր) փա կում են և 
ի րենց ժա ման ցին խան գա րում:

Թատ րո նի ազ դե ցութ յու նը մեծ էր և գ նա-
հա տե լի, գյու ղում ծնված շատ ե րե խա նե րին 
կնքում էին դրա կան կեր պար նե րի ա նուն-
նե րով. օ րի նակ խա ղա ցող դե րա սան Ա շոտ 
Ղա զար յանն իր որ դուն և աղջ կան ան վա նել 
էր Սու սան և Սեյ րան («Նա մուս» -ից):

Թատ րո նի ռահ վի րան (ա ռանց չա փա-
զան ցութ յան)՝ Լե րենց Ա ղա յա նը սի րա հար-
վեց Ալ վար դին և ա մուս նա ցավ ի րա կան 
Ալ վար դի հետ: Ա յո, նաև ի րա կան սեր էր 
ծնում թատ րո նը…

Ա մեն մի դրա մա տիկ գործ դառ նում 
էր հան դի սա տե սի սե փա կա նութ յու նը, 
շար ժում մտա վոր աշ խար հը՝ եր բեմն՝ սեր, 
եր բեմն՝ զայ րույթ, եր բեմն՝ հայ րե նա սի րութ-
յուն, եր բեմն էլ՝ ա տե լութ յուն բա ցա սա կա նի 
նկատ մամբ: 

Ս րանք դաս տիա րա կող, ու սու ցա նող 
կար ևո րութ յուն ներ չե՞ն արդ յոք: Այ սինքն՝ 
թատ րոնն իր գլխա վոր դե րը կա տա րում էր. 
լրաց նում էր ժո ղովր դի հո գե կան, բա րո յա-
կան դաս տիա րա կութ յան տա կա ռը: 

Այժմ նշեմ մի քա նի դրա մա տի կա կան 
գոր ծե րի ցանկ, որ խա ղաց վել է Կարճ ևա-
նում.

«Պատ վի հա մար», «Ցա վա գա րը», «Ան-
մեղ մե ղա վոր նե րը», «Ա նուշ» (օ պե րա յին), 
ա վե լի վաղ՝ «Նա մուս», «Քաջ նա զար», «Լալ-
վա րի որ սը»:

ժա մա նա կա կից թե մա նե րով՝ «Կեն դա նի 
հան գուց յա լը», «Փո թո րիկ մի բա ժակ ջրում», 
«Վար դեր և ար յուն» և այլն:

Դե րա սան նե րից թվար կեմ.
Ա շոտ Ղա զար յան Հ.,
Սու րեն Ա վե տիս յան Ավ. – հե տա գա յում Եր-
ևա նի պետ թատ րոն,
Լե րենց և Ժո րա Ա ղա յան ներ – այ գե գործ, գ/ս 
նախ.,
Եր մոն յա Մա րութ յան – ու սու ցիչ,
Վար դի թեր Ա վե տիս յան – տ նա յին տնտե սու-
հի,
Ռու բիկ Մել քում յան, Գա գիկ Խա չիկ յան – վա-

րորդ ներ,
Մե լի նե Գ ևորգ յան – ու սու ցիչ,
Սա թիկ Կա րա պետ յան – գ րա դա րանա վար,
Սու սան նա Խա չատր յան – գ րա դա րանա-
վար:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ա շա կերտ-
նե րը կա տա րում էին հա մա պա տաս խան 
դե րեր:

Կարճ ևա նի թատ րոնն ան վա նում չու-
ներ, պե տա կան ա ջակ ցութ յուն չու ներ, 
նե ցուկ են ե ղել գյու ղա ցի նե րը և տե ղա կան 
մար մին նե րը:

Բա ցի Կարճ ևա նում մշտա պես գոր ծե-
լուց, թա տե րա կան խում բը շրջա գա յել է 
Ա գա րակ, Մեղ րի քա ղաք նե րում, մի շարք 
գյու ղե րում:

Իսկ ին չո՞ւ դա դա րե ցին ինք նա գործ 
խմբե րի աշ խա տանք նե րը թե՛ մեր գյու ղում, 
թե՛ շատ գյու ղե րում...

Պար զից պարզ է՝ ոչ թե ժո ղո վուրդն է 
ձանձ րա ցել, մե ծամ տա ցել, այլ շատ բա ներ 
են փոխ վել, ար մա տա ցել է ան տար բե րութ-
յու նը...

Հե ռուս տա տե սութ յու նը, հա մա կարգի չը, 
համացանցը՝ ի րենց հաս տա տուն բազ մաձ-
ևե րով քա շում են ի րենց:

Քա ղա քա կան, մի ջազ գա յին դաշ տե րը, 
ան ցան կա լի ի րա դար ձութ յուն ներն ան սիրտ 
և հու սա բեկ են դարձ րել մարդ կանց:

Մար դիկ ապ րում են նոր ո ճով…
Սա կայն հա մոզ մուն քով կա րե լի է և 

վե րա կանգ նել մո ռաց վա ծը, ե թե լի նի մշա-
կույ թի նա խա րա րութ յան օգ նութ յու նը, ե թե 
ներ կա յիս սե րուն դը հեն վի հայ րե նիք սի րող, 
մշա կույ թի ար ժեք նե րը գնա հա տող մարդ-
կանց մտա ծե լա կեր պի էութ յա նը:

Ու րեմն՝ սի րենք, պահ պա նենք և վե րա-
կանգ նենք ա մե նա հա րուստ հնա րա վո րութ-
յուն ու նե ցող ար վես տի այս ճյու ղը:

 

Մեղրին և իր ժողթատրոնը՝ ականատեսների վկայությամբ 
Մեղ րիի մշա կույ թի պա լա տի թատ րո-
նին ժո ղովր դա կա նի կո չում շնորհ վել է 
1964 թվա կա նին՝ ՀԽՍՀ կուլ տու րա յի 
մի նիստ րութ յան կո լե գիա յի ո րոշ մամբ: 
Կո լեկ տի վի խա ղա ցան կում հիմ նա կա-
նում հայ դրա մա տուրգ նե րի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ էին, նաև կա յին ռուս, 
ԽՍՀՄ մյուս ժո ղո վուրդ նե րի, ար տա-
սահ ման յան երկր նե րի դրա մա տուրգ-
նե րի պիես ներ: Ժող թատ րո նի դե րա-
սա նա կան կազմն ընդգր կում էր տար-
բեր տա րի քի, զբաղ մուն քի և մաս նա-
գի տութ յան տեր մարդ կանց, ո րոնց 
միա վո րել են սերն ու հե տաքրք րութ յու-
նը թա տե րա կան ար վես տի հան դեպ: 

Մ ինչև խորհր դա յին կայս րութ յան փլու-
զու մը՝ 1979-ից ժող թատ րո նի ռե-
ժի սորն Ալ վարդ Հա կոբ յանն էր, ով 

«Ս յուն յաց երկ րին» ման րա մաս ներ ներ կա-
յաց րեց թա տե րա կան այդ կո լեկ տի վի գոր-
ծու նեութ յան մա սին: Ալ վար դը թատ րո նի 
նվիր յալ է, հա մե նայն դեպս, այդ պի սի տպա-
վո րութ յուն կա րե լի է ստա նալ նրա հետ զրու-
ցե լիս: Դպ րո ցա կան տա րի քում խա ղա ցել է 
թա տե րա կան խմբում, դպրոցն ա վար տե լուց 
հե տո տար բեր դե րեր է տա րել ժող թատ րո-
նում, հըն թացս հե ռա կա ու սուց մամբ ա վար-
տել է Էջ միած նի ա կում բագ րա դա րա նա յին 
տեխ նի կու մը: 

Տե ղե կա նում ենք, որ յու րա քանչ յուր տա-
րի ե րեք պիես էին բե մադ րում, շրջա գա յում 
էին Մեղ րու շրջա նի գյու ղե րով (Լեհ վազ, 
Շ վա նի ձոր, Լիճք, Տաշ տուն, Կարճ ևան և 
այլն), դե րա սան նե րը հա մար յա չէին վճար-
վում, միայն ռե ժի սորն ու բե ման կա րիչն էին 
աշ խա տա վարձ ստա նում: Բե մա կան հա-
գուս տի խնդրում էլ դժվա րութ յուն ներ կա յին: 
Ալ վար դը մի զա վեշ տա կան պատ մութ յուն 
է ա նում. բե մադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա-
գոր ծել են իր տա տի կի կո շիկ նե րը: Այն պես է 
ստաց վել, որ վեր ջի նիս ինք նազ գա ցո ղութ յու-
նը վա տա ցել է, «Շ տապօգ նութ յուն» են կան-
չել, մե քե նան ե կել է, բայց տա տի կի կո շիկ-
նե րը չեն գտել, որ հագց նեն և տե ղա փո խեն 
հի վան դա նոց: 

«Մեղ րին սի րում էր թատ րո նը, – վեր հի-
շում է մեր զրու ցա կի ցը, – բա վա կա նին սի րո-
ղա կան դե րա սան ներ կա յին, շրջա նի ղե կա-
վա րութ յու նը պար տա դիր մաս նակ ցում էր 

ա ռաջ նա խա ղե րին: Ե րա նի ենք տա լիս այդ 
օ րե րին, ո րոնք ան դարձ ան ցան: Կա րո տով 
եմ հի շում այդ ժա մա նակ նե րը, այդ պի սի ան-
կեղծ կո լեկ տիվ չկար, ոնց որ մի ըն տա նիք 
լի նեինք: Ափ սոս, որ դե րա սան նե րի մի մա սը 
այժմ չկա... Շ նոր հա լի դե րա սան ներ կա յին՝ 
Թա մա րա Աս լան յան, ով նաև բե մադ րիչ էր, 
Կա րի նե Պա պիկ յան, Ռե միկ Ա հա րոն յան, Լո-
րիս Ա միր խան յան, Ռու բիկ Մ խի թար յան, Վո-
լոդ յա Հով հան նիս յան, Զա րիկ Զա քար յան, ով 
շրջա նա յին զագ սի վա րիչն էր և հա սա րա կա-
կան հի մունք նե րով եր կար տա րի ներ խա ղա-
ցել է ժող թատ րո նում»:

Ժող թատ րո նի խա ղա ցան կում տեղ էին 
գտել և ժո ղովր դա կա նութ յուն էին վա յե լում 
Ա րա մա շոտ Պա պա յա նի «Պա հանջ վում է 
ստա խոս», Էդ վարդ Նա զար յա նի «Առ նետ-
ներ»-ը եր կու գոր ծո ղութ յամբ, Գ. Սարգս յա նի 
«Հա վեր ժա կան սի րո պատ մութ յու նը» ե րեք 
գոր ծո ղութ յամբ կա տա կեր գութ յուն նե րը և 
այլն: Այդ բե մադ րութ յուն նե րի հե րոս նե րը 
ժա մա նա կա կից մար դիկ են՝ ի րենց ապ րե-
լա կեր պով, կյան քի և սի րո հան դեպ ի րենց 
ու րույն դա տո ղութ յամբ: Ա մա նո րի նա խօ-
րեին ժող թատ րո նի կո լեկ տի վը մա նուկ նե րի 
հա մար մշտա պես ներ կա յա ցում է պատ-
րաս տել: «Ա րաքս» շրջա նա յին թեր թից (№ 7, 
1986 թ.) տե ղե կա նում ենք, որ բե մադ րել են 
Ար տա շես Բա բա յա նի «Հե քիաթ նոր տար վա 
շե մին» պիե սը: Ժող թատ րո նի շնոր հա լի նկա-
րիչ Է դիկ Կա րա պետ յա նի նկար չա կան ձևա-
վո րու մը այս ան գամ ևս  աչ քի էր ընկ նում 
ինք նա տի պութ յամբ, բարձր ճա շա կով: 

Մեղ րիի ժող թատ րո նը պար բե րա բար 
մաս նակ ցել է հյու րա խա ղե րի և փա ռա տո-

նե րի, Էջ միած նում երկ րորդ տեղն են գրա վել 
«Իմ սի րե լի Ժոր ժը» բե մադ րութ յամբ:

Ալ վար դի մոտ պահ պան վող փաս տաթղ-
թե րը լույս են սփռում Մեղ րիի ժող թատ րո նի՝ 
1980-ա կան նե րի գոր ծու նեութ յան վրա: Տե-
ղե կա նում ենք, որ խա ղա ցան կի հար ցում 
վե րա դա սից պար տադր վա ծութ յուն կար: 
Այս պես, նա խա րա րութ յան կուլ տուր-լու սա-
վո րա կան աշ խա տան քի և ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան հան րա պե տա կան գի-
տա մե թո դա կան կենտ րո նի տնօ րե նը գրութ-
յուն է ու ղար կել Մեղ րու շրջխորհր դի գործ կո-
մի կուլ տու րա յի բա ժին, որ Հոկ տեմ բեր յան 
հե ղա փո խութ յան 70-ամ յա կին նվիր ված 
գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան 
հա մա միու թե նա կան փա ռա տո նի կա պակ-
ցութ յամբ ժող թատ րո նի խա ղա ցան կում 
պար տա դիր ընդգր կել հե ղա փո խա կան, 
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան, քա ղա քա ցիա-
կան թե մա յով մեկ պիես: 

Որ խա ղա ցան կը թե լադր վում էր վեր ևից՝ 
ի մա նում ենք պաշ տո նա կան մի այլ գրութ-
յու նից. ՀԽՍՀ կուլ տու րա յի մի նիստ րութ յան 
ա կում բա յին հիմ նարկ նե րի և ժողս տեղ-
ծա գոր ծութ յան վար չութ յան խա ղա ցան-
կա յին-խմբագ րա կան կո լե գիա յի գլխա վոր 
խմբա գիր Հ.Ե րա նոս յա նի՝ Մեղ րու շրջսո վե-
տի գործ կո մի կուլ տու րա յի բաժ նի վա րիչ 
Ա.Հա րութ յուն յա նին ուղղ ված գրութ յամբ 
խնդրվում էր ներ կա յաց նել Մեղ րու ժող թատ-
րո նի 1987 թվա կա նի խա ղա ցան կը՝ կազմ-
ված հայ կա կան, ռու սա կան և եղ բայ րա կան 
հան րա պե տութ յուն նե րի, ինչ պես նաև սո-
ցիա լիս տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան երկր-
նե րի դրա մա տուրգ նե րի պիես նե րից:

Վե րա դա սի թույլտ վութ յամբ լի նում էր 
նաև փո փո խութ յուն խա ղա ցան կում. մի այլ 
դեպ քում խա ղա ցան կա յին-խմբագ րա կան 
կո լե գիան չի ա ռար կել, որ Գ. Գ ևորգ յա նի 
«Կ տա կը» փո խա րի նել Ա. Բա բա յա նի «Քե ֆը 
մնում է ու ժի մեջ» պիե սով:

Ալ վարդ Հա կոբ յա նի փո խանց մամբ՝ թա-
տե րա կան խմբեր են գոր ծել Ա գա րակ քա-
ղա քում, Վահ րա վա րում, Կարճ ևա նում. վեր-
ջինս ա վե լի բարձր մա կար դակ ու ներ…

Ժող թատ րո նի բե ման կա րիչ Է դիկ Կա րա-
պետ յա նը, ում ևս հան դի պե ցինք Մեղ րիում, 
ա վե լի վաղ է ան դա մագր վել ժող թատ րո նի 
կո լեկ տի վին՝ 1971-ից: Հի շում է, որ ժո ղո վուր-
դը հա ճույ քով էր հա ճա խում ներ կա յա ցում նե-
րին, քան մի այլ մշա կու թա յին մի ջո ցառ ման: 
Բե մադ րութ յուն նե րի ժա մա նակ դահ լի ճում 
ա զատ ա թոռ չէր լի նում: Մար դիկ նույ նիսկ 
թա տե րա կան փոր ձե րին էին մաս նակ ցում: 
Հա մե րաշխ կո լեկ տիվ են ու նե ցել, ո րի ան-
դամ նե րի մի մասն ար դեն հա վեր ժի ճամ-
փորդ է դար ձել: Պատ մում է , որ ամ բողջ կյան-
քում ինք նա կա տա րե լա գործ ման ձգտումն իր 
ան բա ժան ու ղե կիցն է ե ղել: «Որ տեղ գտնվել 
եմ, ձգտել եմ լի նել թատ րո նում, ծա նո թա նալ 
թա տե րա կան այդ կո լեկ տի վի խո հա նո ցին: 
Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նում լի նե լիս 
թա քուն մտել եմ բեմ, որ տես նեմ ձևա վո րու-
մը, ինչ-որ բան սո վո րեմ: Եր բեմն դա ա վե լի 
շատ բան է տա լիս, քան մի գիրք կար դա լը», 
– եզ րա կաց նում է մեր զրու ցա կի ցը: 

Այժմ Մեղ րիում թատ րոն ու թա տե րա կան 
կյանք չկա, ին չը նշա նա կում է, որ քա ղա քա-
կիրթ մարդ դաս տիա րա կե լու մի շատ կար-
ևոր բա ղադ րիչ պա կա սում է հա մայն քում: 
Մինչ դեռ Մեղ րին թա տե րա կան ա վան դույթ-
ներ է ու նե ցել, ո րոնք տա նում են տաս նամ-
յակ նե րի խոր քե րը…

Որ պես հրա պա րակ ման վեր ջա բան՝ ու-
զում ենք նշել, որ Մեղ րիի շրջա նի Գու դեմ նիս 
գյու ղում է ծնվել ՀՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ 
Մի լի տոս Ղա զար յա նը: Բե մա կան ա ռա ջին 
քայ լերն ա րել է տե ղի թա տե րա կան ինք նա-
գործ խմբե րում: Ար տիս տա կան լուրջ գոր-
ծու նեութ յու նը սկսել է Մեղ րու թատ րո նից, 
այ նու հետև խա ղա ցել է Գո րի սի, 1962 թվա-
կա նից՝ Կա պա նի Ալ. Շիր վա զան դեի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րոն նե-
րում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ԱԼՎԱՐԴ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ժողթատրոնի 
ռեժիսոր

ԷԴԻԿ 
ԿԱՐԱ ՊԵՏՅԱՆ
Ժող թատ րո-
նի շնոր  հա լի 

նկա րիչ

Հիշողություններ Մեղրու գյուղերի 
թատերական ինքնագործ խմբերի մասին
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 ≡ ՄԱՍ 1

ԱՐ ԹՈՒՐ ԳԱԲ ՐԻԵԼ ՅԱՆ

Թատ րո նը կյան քի հա յե լին է, գու ցե սա 
նկա տի ու ներ Շեքս պի րը, երբ ա սում 
էր. «Կ յան քը բեմ է, մար դիկ՝ դե րա սան-
ներ»: Թատ րոնն այն վայրն է, ուր մար-
դիկ մո ռա նում են ա մեն ա ռօ րեա կան 
բան ու լցվում ար վես տի լույ սով:

Թ ատ րո նի մեջ հա մակց ված են ար-
վես տի բո լոր տե սակ նե րը: Թատ-
րոնն ու նի հա զա րամ յակ նե րի հա-

րուստ պատ մութ յուն, ո րը սկիզբ է առ նում 
վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից ու հաս նում 
մեր օ րե րը, և հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց-
քում բազ մա թիվ կա ռուց ված քա յին ու գա-
ղա փա րա կան փո խա կեր պում նե րի են-
թարկ վե լով՝ կա տա րում է իր կար ևո րա գույն 
գոր ծա ռույ թը՝ մաք րա գոր ծու մը: Սյու նիքը 
եր բեք ան մասն չի ե ղել թա տե րա կան ար-
վես տի դրսևո րում նե րից՝ սկսած թա տե րար-
վես տի ա կուն քը հա մար վող ժո ղովր դա կան 
ծի սա կան խա ղե րից մինչև միջ նա դար յան 
թատ րո նի դրսևո րում ներ՝ վկան Խո րե նա-
ցու և  այլ պատ միչ նե րի հի շա տա կում նե րը 
գող թան եր գիչ նե րի ու Նա զե նիկ վար ձա կի 
մա սին։ 20-րդ դա րի սկզ բին՝ ժո ղովր դա-
կան, ծի սա կան ու միջ նա դար յան թատ րո-
նի գո յութ յու նից հա զա րամ յակ ներ անց, հայ 
թատ րոնն իր նոր տես քով ու կա ռուց ված քով 
հայտն վեց նաև Կա պա նում՝ նոր-նոր ձևա-
վոր վող բան վո րա կան ա վա նում: Նո րա գույն 
թատ րո նը Կա պան ե կավ շնոր հիվ հայտ նի 
թա տե րա կան գոր ծիչ, հայ թատ րո նի մեծ 
նվիր յալ Ա մո Խա րազ յա նի: 1925 թվա կա նին 
նրա գլխա վո րած «Ա զատ կո լեկ տիվ» շրջիկ 
թատ րո նը հյու րա խա ղե րով հան դես ե կավ 
Զան գե զու րում: Թա տե րա խում բը Զան գե զու-
րում ներ կա յա ցավ «Բե կում», «Հա տա կում», 

Կապանի թատրոնը. 
պատմական ակնարկ

«Օ ղա կում», «Կոմ սո մոլ Աստ ղի կը» ներ կա յա-
ցում նե րով։ Թա տե րա կան ար վեստն այն պես 
գե րեց ու հմա յեց կա պան ցի նե րին, որ նոր 
ձևա վոր վող հան քարդ յու նա բե րա կան ձեռ-
նար կութ յան ղե կա վար ներն ա ռա ջար կե ցին 
Խա րազ յա նին՝ տե ղում ստեղ ծել թատ րոն: 
Խա րազ յա նի մեկ տար վա ջան քե րը տվե ցին 
արդ յունք՝ 1926 թվա կա նին Ա մո Խա րազ-
յա նի թատ րո նի մի քա նի դե րա սան նե րից 
(Ռու բեն Սարգս յան, Բար խու դար Ղա զի յան, 
Ա րուս յակ Մար տի րոս յան, Ջու լիետ Կա ժո-
յան, Հա մեստ Ս տե փան յան) և տե ղի սի րող-
նե րից կազմ ված թա տե րա խում բը բա ցեց 
իր վա րա գույ րը, ստեղծ վեց Հան քա փոր-
նե րի թատ րո նը: Թատ րո նի շեն քը փայտ-
յա մի փոք րիկ կա ռույց էր, որ գտնվում էր 
Սյու նիքի մարզ պե տա րա նի և «Հայ փոս տի» 
տե ղում (Հան քա փոր նե րի թատ րո նի շեն քի 
լու սան կա րը պահ պան վել է Կա պա նի երկ-
րա գի տա կան թան գա րա նում): Այս թատ րո-
նը գոր ծեց մինչև 1935 թ: 1935 թվա կա նին 
թատ րո նին տրվեց պե տա կան կար գա վի-
ճակ և սեպ տեմ բե րին՝ ար դեն նո րա կա ռույց 
բան վո րա կան ա կում բում (ներ կա յիս շեն քի 
մեր ձա կայ քում՝ այժմ յան Նժ դե հի հրա պա րա-
կում կա ռուց ված և չ շա հա գործ վող բիզ նես 
կենտ րո նի տե ղում) բաց վեց Կա պա նի պե-
տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի վա-
րա գույ րը՝ Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեի «Չար 
ո գի» նե կա յա ցու մով: Հի շար ժան է, որ նույն 
այդ թվա կա նին իր մահ կա նա ցուն կնքեց 
Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեն, և ն րա հայտ նի 
ե լույ թը Մ շա կույ թի գոր ծիչ նե րի ժո ղո վում՝ 
շրջա նա յին թատ րոն ներ ստեղ ծե լու վե րա-
բեր յալ, պատ ճառ հան դի սա ցավ, որ թատ րո-
նը կոչ վի Շիր վան զա դեի ա նու նով: Կա պա նի 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րոնն իր 
գե ղար վես տա կան ու գե ղա գի տա կան ար ժե-
հա մա կար գով նպաս տեց քա ղա քա յին մշա-
կույ թի ձևա վոր մա նը: Կա պա նի նո րա բաց 
թատ րո նը դար ձավ հան րա պե տութ յու նում 
նոր սկզբնա վոր վող ա ռա ջին թատ րոն նե րից: 
Ն րա պատ մութ յան մեջ ոս կե տա ռե րով են 
գրված թատ րո նի հիմ նա դիր ստեղ ծա գոր ծա-
կան կազ մի ա նուն նե րը, դե րա սան ներ Վան-
յա Բա լա յան, Բագ րատ Կի րա կոս յան, Ա նիկ 
Հա րութ յուն յան, Ա րուս յակ Մար տի րոս յան, 
Մ խի թար Դավթ յան, Խո րեն Դավթ յան, Հա-
մեստ Ս տե փան յան, Ռու բեն Սարգս յան, Բար-
խու դար Ղա զի յան, նկա րիչ Արտ յու շա Վան-
յան, հիմ նա դիր գե ղար վես տա կան ղե կա վար 
և տ նօ րեն Սու րեն Միր զո յան: Այս ստեղ ծա-
գոր ծա կան կազ մով ձեռ նա մուխ ե ղան նոր 
ներ կա յա ցում նե րի, բե մադ րութ յուն նե րի, և 
տա րի նե րի ըն թաց քում ծնվե ցին բազ մա թիվ 
ներ կա յա ցում ներ՝ հիմք դնե լով թատ րո նի 
ա ռա ջին խա ղա ցան կին՝ «Պատ վի հա մար», 

ղե կա վա րում էր ե րե խա նե րից կազմ ված թա-
տե րա կան ստու դիան: Վե րոնշ յալ ար տիստ-
նե րի, հատ կա պես Եր վանդ Ղա զանչ յա նի դե-
րը մեծ է Կա պա նի թատ րո նի պրո ֆե սիո նալ 
զար գաց ման գոր ծում։ Որ պես ե րախ տա գի-
տութ յուն՝ Եր վանդ Ղա զանչ յա նին շնորհ վել է 
Կա պա նի պատ վա վոր քա ղա քա ցու կո չում, 
Թու ման յան 16 հաս ցեի դի մա պա տը զար դա-
րում է հու շա տախ տակ՝ նվիր ված Գալ յա Նո-
վեն ցին, ևս մեկ միաս նա կան՝ Գալ յա Նո վենց 
և Եր վանդ Ղա զանչ յան հու շա տախ տակ էլ 
զար դա րում է Կա պա նի դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի կո ղա պա տը։ Ն րանք ի րենց ե րի-
տա սար դութ յան չորս տա րին նվի րել են Կա-
պա նում թա տե րար վես տի զար գաց մա նը: 
Թատ րո նի հա մար բազ մա բե ղուն են ե ղել 
այդ չորս տա րին, մե կը մյու սի հետ ևից ծնվել 
և թատ րո նի խա ղա ցանկն են հարս տաց րել 
դա սա կան և ժա մա նա կա կից հե ղի նակ նե րի 
բազ մա թիվ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ՝ «Ա րամ-
բի», «Նույն հար կի տակ», «Քո ժպի տը մի լիոն 
ար ժե», «Սոս և Վար դի թեր», «Սեր և խար-
դա վանք, «Ար մե նու հի», «Ռու զան»։ Թատ րո-
նի պատ մութ յան ողջ ըն թա ցում անմ նա ցորդ 
նվի րու մով ծա ռա յե ցին շատ ռե ժի սոր ներ։ 
Ի րենց հետ քը թո ղե ցին թատ րո նի պատ մութ-
յան է ջե րում Զե բիկ Զա խար յա նը, Նո դիա 
Բաղ դա սար յա նը, Գ ևորգ Գ ևորգ յա նը, Սամ-
վել Գա յամ յա նը, Վար դան Հով հան նիս յա նը, 
Վազ գեն Սարգս յա նը, Հա կոբ Ղա զանչ յա նը, 
Իշ խան Ղա րիբ յա նը (թատ րո նի գե ղար վես-
տա կան ղե կա վարն էր վեր ջին եր կու տա-
րում) և  այլք: 

Թատ րոնն իր երկ րորդ գե ղար վես տա-
կան վե րած նունդն ապ րեց 1984 թվա կա-
նին, երբ թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր նշա-
նակ վեց Մոսկ վա յում կրթութ յու նը ստա ցած 
և վե րա դար ձած Հա կոբ Ղա զանչ յա նը: Նրա 
ղե կա վար ման շրջա նում թատ րո նի խա-
ղա ցան կը հարս տա ցավ հրա շա լի ներ կա-
յա ցում նե րով՝ Ա լեք սանդր Բ լո կի «Ար քան 
հրա պա րա կում»՝ թարգ մա նութ յամբ Գա գիկ 
Դավթ յա նի, «Ս պան ված ա ղավ նին», «Կապ-
կազ թա մա շա», «Ա քիլ լե՞ս, թե՞ Պ յե րո», 
«Բախ տա վոր մար դիկ» և  այլ ար ժե քա վոր 
ներ կա յա ցում նե րով, ո րոնք բո լորն էլ ար ժա-
նա ցան ժա մա նա կի թա տե րաքն նա դատ նե-
րի դրվա տան քին և  արժ ևո րե ցին թատ րո նի 
գե ղար վես տա կան տե ղը հան րա պե տութ-
յան թա տե րա կան աշ խար հում: Հա կոբ Ղա-
զանչ յա նի ղե կա վա րութ յամբ, Ալ յո շա Գաս-
պար յա նի տնօ րե նութ յամբ թատ րոնն իր 
պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ մեկ նեց 
հյու րա խա ղե րի ԽՍՀՄ մայ րա քա ղաք Մոսկ-
վա: Շիր վան զա դեա կան նե րը Խորհր դա յին 
Միութ յան մայ րա քա ղա քի հան դի սա տե սին՝ 
Մա յա կովս կու ան վան թատ րո նի բե մում, 
ներ կա յաց րե ցին Ե ղի շե Չա րեն ցի «Կապ կազ 
թա մա շա» և «Ա քիլ լե՞ս, թե՞ Պ յե րո» ներ կա-
յա ցում նե րը՝ ար ժա նա նա լով հան դի սա տե սի 
գո վեստ նե րին և հա մա միու թե նա կան թեր-
թե րի անդ րա դարձ հոդ ված նե րին: 

Կա պա նի թատ րո նի պատ մութ յան մեջ 
իր լու սա վոր հետքն է թո ղել Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր ար-
տիստ, եր ջան կա հի շա տակ Վազ գեն Սարգս-
յա նը, ով լի նե լով կա պան ցի հան դի սա տե սի 
կող մից ա մե նա սի րե լի ար տիստ նե րից մե կը՝ 
թատ րո նի հա մար ա մե նադժ վա րին շրջա-
նում իր ու սե րին վերց րեց ստեղ ծա գոր ծա-
կան խմբի ղե կա վա րումն ու ռե ժի սո րի պար-
տա կա նութ յուն նե րը: Վազ գեն Սարգս յա նը 
բե մադ րեց բազ մա թիվ հրա շա լի ներ կա յա-
ցում ներ, ձևա վո րեց թատ րո նի՝ հետ պա տե-
րազմ յան շրջա նի խա ղա ցան կը: Ինչ պես որ 
անգ նա հա տե լի էր նա որ պես ար տիստ, այն-
պես էլ անգ նա հա տե լի էր որ պես ռե ժի սոր, 
ո րի վկա յութ յու նը նաև պե տութ յան կող մից 
նրա վաս տա կի գնա հա տումն էր բազ մա թիվ 
մե դալ նե րի, մրցա նակ նե րի և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր ար տիս-
տի կոչ ման տես քով: 

1991 թվա կա նին, թատ րո նի ողջ պատ-
մութ յան ըն թաց քում ա մե նա մեծ փոր-
ձութ յուն նե րի պա հին, թատ րո նի տնօ րեն 
նշա նակ վեց ա ռա ջա տար ար տիստ Կա մո 
Ար զու ման յա նը: Նա գրե թե քսան տա րի՝ 
մինչև իր կյան քի վեր ջը, թատ րոնն ան խա-
փան տա րավ բա զում փոր ձութ յուն նե րի մի-
ջով։ Կա մո Ար զու ման յա նի գլխա վո րութ յամբ 
թատ րո նը մաս նակ ցեց բազ մա թիվ փա ռա-
տո նե րի, այդ թվում և մի ջազ գա յին «Բե լա յա 
Վե ժա» թա տե րա կան փա ռա տո նին՝ Բ րեստ 
քա ղա քում, ար ժա նա նա լով բազ մա թիվ 
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Արմեն Գուլակյան

Սուրեն Միրզոյան

«Նա մուս», «Վա գիֆ», «Զո յա», «Ե րի տա-
սարդ գվար դիա», «Ռու զան», «Օ թել լո», «ՈՒ-
րի շի ե րե խան», «Պե պո», «Խա թա բա լա» և  
այլն: 

1951 թվա կա նին ՀԽՍՀ Մի նիստր նե րի 
խորհր դի ո րո շու մով թատ րո նը լու ծար վեց, 
և դե րա սան նե րի մի մա սը տե ղա փոխ վեց 
Գո րի սի թատ րոն։ 1958 թվա կա նին թատ րո-
նը վե րա բաց վեց Զան գե զու րի միջշր ջա նա-
յին թատ րոն ա նու նով։ Դ րա հա մար գե ղար-
վես տա կան ա մուր հիմք հան դի սա ցավ նույն 
թվա կա նին Եր ևա նի գե ղար վես տա թա տե-
րա կան ինս տի տու տի Ար մեն Գու լակ յա նի դե-
րա սա նա կան նո րա վարտ կուր սը: Եր վանդ 
Ղա զանչ յա նը, Գալ յա Նո վեն ցը, Արծ րուն Մա-
նուկ յա նը, Ա լեք սանդր Քո չար յա նը, Ու րա նիա 
Պո ղոս յա նը, Գուժ Մա նուկ յա նը, Արծ րուն Մա-
նուկ յա նը ե կան Կա պան ու դար ձան վե րա-
բաց ված թատ րո նի պրո ֆե սիո նալ կո րի զը: 
Թատ րոն վե րա դար ձան Վան յա Բա լա յա-
նը, Ա նիկ Հա րութ յուն յա նը, Ա նիկ Տո նո յա նը, 
Ռու բեն Սարգս յա նը, Բար խու դար Ղազ յա նը 
(Եր ևա նից), Մի լի տոս Ղա զար յա նը, Ա րուս-
յակ Մար տի րոս յա նը (Գո րի սից)։ Թատ րո նի 
տնօ րեն նշա նակ վեց՝ Ա լեք սեյ Մար տի րոս-
յա նը, ռե ժի սոր ներ՝ Առ նոլդ Մար տի րոս յանն 
ու Զե բիկ Զա քար յա նը։ Բուռն ստեղ ծա գոր-
ծա կան գոր ծու նեութ յամբ էր զբաղ վում Եր-
վանդ Ղա զանչ յա նը, ով ոչ միայն խա ղում ու 
բե մադ րութ յուն ներ էր ի րա կա նաց նում, այլ 
նաև թա տե րա կան ու մշա կու թա յին հոդ ված-
ներ էր հե ղի նա կում տա րա ծաշր ջա նի «Պղն-
ձի հա մար» շա բա թա թեր թում, զու գա հեռ 
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մրցա նակ նե րի։ Թատ րոնն ապ րեց իր հյու-
րա խա ղա յին շռնդա լից օ րե րը՝ հա ճա խա կի 
հյու րա խա ղեր ու նե նա լով մայ րա քա ղաք Եր-
ևա նում ու հա ն րա պե տութ յան գրե թե բո-
լոր բե մե րում։ Կա մո Ար զու ման յա նի, որ պես 
թատ րո նի տնօ րե նի ա մե նա մեծ վաս տակն 
այն էր, որ թատ րո նը 2006 թվա կա նին, տաս-
նամ յակ ներ շա րու նակ (հիմ նադր ման օր վա-
նից) սե փա կան բեմ ու տա նիք չու նե ցած, 
ու նե ցավ իր սե փա կան տա նի քը. նախ կին 
«Ս յու նիք» կի նո թատ րո նի շեն քը հատ կաց-
վեց թատ րո նին, որ տեղ գոր ծում է մինչ այժմ։ 
Կա մո Ար զու ման յա նի ղե կա վար ման տա րի-
նե րին թատ րո նի հիմ նա կան խա ղա ցան կը 
հա րուստ էր դա սա կան, պատ մա հայ րե նա-
սի րա կան ներ կա յա ցում նե րով, կո մե դիա նե-
րով, դրա մա նե րով, ման կա կան ներ կա յա-
ցում նե րով։ Ու շագ րավ ներ կա յա ցում նե րից 
էին «Ա մուս նութ յուն ի տա լա կան ձևով»՝ բե-
մադ րող՝ ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ Հով-
հան նես Հով հան նիս յան, «Նժ դեհ»՝ բե մադ-
րող՝ ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ Վազ գեն 
Սարգս յան, «Աշ նան արև»՝ բե մադ րող՝ ՀՀ 
ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Հայկ Մ նա-
ցա կան յան, «Փա կու ղուց այն կողմ», «Սր ճա-
րան հի շո ղութ յուն», «Սե րը պա հա րան չի 
հարց նում»՝ բե մադ րող՝ Ար տա վազդ Գ րի գոր-
յան և  այլն։ 

Այ սօր Կա պա նի Ա լեք սանդր Շիր վան զա-
դեի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նը գոր ծում է Սյու նիքի մարզ պե տա-
րա նի են թա կա յութ յամբ, տնօ րենն է Տիգ րան 
Ա թա յա նը, ռե ժի սո րը՝ Ք րիս տի նե Ս լո յա նը, 
հիմ նա կան դե րա սա նա կան կազ մի մեջ են 
բե մի ա ռա ջա տար վար պետ ներ Ար տա վազդ 
Գ րի գոր յա նը, Նա տալ յա Բաղ դա սար յա նը, 
Մա րիե տա Քո չար յա նը, Աի դա Սա հակ յա նը, 
Գա յա նե Զա խար յա նը, Գա յա նե Պո ղոս յա նը, 
Ա րամ Հայ րա պետ յա նը, Գա յա նե Վար դիկ-
յա նը, Ար թուր Գաբ րիել յա նը, Տիգ րան Ղու-
կաս յա նը, Վար սի նե Ա վա նես յա նը, Լի լիթ Սա-
հակ յա նը: Վեր ջին ժա մա նակ ներս թատ րո նը 
հա մալ րե ցին ե րի տա սարդ ար տիստ ներ Մո-
նա Փար սա դան յա նը, Ար թուր Դա նիել յա նը։ 
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ՆԱՏԱԼՅԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
… 1960-ա կան թվա կան նե րին Կա պա նի 

Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նը շա րու նա կում էր մի 
մեծ ստեղ ծա գոր ծա կան երթ, որ սերն դե սե-
րունդ պի տի փո խան ցեր ա րար ման ո գին…

Հին ա վան դույ թը շա րու նակ վում էր. նո-
րա նոր ե րի տա սարդ ներ էին գա լիս թատ-
րոն և լ րաց նում ստեղ ծա գոր ծա կան կազ մը՝ 
Ռա ֆա յել Քո թանջ յան, Բո րիս Հով հան նիս-
յան, Աի դա Բուլ դար յան, Ջու լիետ Կա ժո յան: 
Գո րի սի թատ րո նից 1962 թ. ե կան նաև Մի-
լի տոս Ղա զար յա նը, Ա րուս յակ Մար տի րոս-
յա նը և Ֆ լո րա Մի րաք յա նը: Հի րա վի, հզոր 
ստեղ ծա գոր ծա կան կազ մի առ կա յութ յունն 
էր, որ ծնեց Շիր վան զա դեի «Մոր գա նի խնա-
մին», Պ ռոշ յա նի «Սոս և Վար դի թե րը», Շիլ-
լե րի «Սեր և խար դա վան քը», Գ. Ֆի գեյ րե դո-
յի «Ե զո պո սը», Ե.Օտ յա նի «Չար շը լը Ար թին 
ա ղա» ներ կա յա ցում նե րը: Գ րի գոր ա ղա յի 
դե րում հան դես ե կավ ՍՍՀՄ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ Գուր գեն Ջա նի բեկ յա նը: 1966 թվա-
կա նի հու նիս-հու լիս ա միս ներն էին… 

Եվ ա հա ներ կա յա ցու մը պատ րաստ է. 
խա ղում էին Հա կոբ Պա րոն յա նի «Ա տամ նա-
բույժն ար ևել յան» օ պե րե տը՝ Ռո բերտ Եղ-
յա նի բե մադ րութ յամբ: Բե մում էր թատ րո նի 
ողջ ստեղ ծա գոր ծա կան կազ մը: Գլ խա վոր 
դե րում Ռա ֆա յել Քո թանջ յանն էր՝ հան դի-
սա տե սի սի րե լին: Դահ լի ճը ցնծում էր… Ծա-
փեր… Ծա ղիկ ներ…

Տոն էր, 1965-66 թվա կան նե րի թա տե-
րաշր ջա նի փա կումն էր… Պետք էր նշվեր 
Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե-
տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի հո բել-

յա նը, կո լեկ տի վը «Զան գե զուր» հյու րա նո ցի 
ա ռա ջին հար կի ռես տո րա նում էր: Ե րի տա-
սար դութ յու նը տա րեր քի մեջ էր… Դե րա սան-
դե րա սա նու հի նե րը եր գում էին, պա րում, 
ու րա խա նում… Հան կարծ դե րա սա նու հի նե-
րից մե կը ճչում է՝ «Ռո բե՜րտ»… «Կի՜մ, ի՞նչ 
ես ա նում»… Բո լո րը քա րա ցել են, Ռո բերտ 
Եղ յա նը տա պալ ված ըն կած էր հա տա կին… 
Իսկ թատ րո նի ե րի տա սարդ աշ խա տա կի ցը, 
բե մի բան վոր-լու սա վո րող Կի մը սար սա փած 
աչ քե րով նա յում էր իր իսկ ձեռ քի մեջ բռնած 
ար յու նոտ դա նա կի շեղ բին…

… Բ ժիշկ նե րին չհա ջող վեց փրկել Ռո-
բերտ Եղ յա նի կյան քը…

… Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րոնն ու-
նե ցել է վե րելք ներ և վայ րէջք ներ… Սա կայն 
թատ րո նի նա հա պետ նե րի միաս նութ յունն 
օգ նեց ստեղ ծել կա յուն ստեղ ծա գոր ծա կան 
դաշտ: Շիր վան զա դեա կան նե րը ո րո շե ցին 
Կի րո վա կա նի (Վա նա ձոր) Հով հան նես Ա բել-
յա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նից հրա վի րել ռե ժի սոր Նոդ յա Բաղ-
դա սար յա նին և  իր կնո ջը՝ ե րի տա սարդ դե-
րա սա նու հի Սու սան նա Բաղ դա սար յա նին: 
Նա խա րա րը հա մա ձայ նեց: 1966 թ. հոկ տեմ-
բե րին Նոդ յա Բաղ դա սար յա նը նշա նակ վեց 
Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե տա-
կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի գլխա վոր 
ռե ժի սոր: Նա ո րո շեց ա ռա ջի նը հե քիաթ-
ներ կա յա ցում բե մադ րել: Դի տե լու էին գա-
լիս ոչ միայն փոք րե րը, այլև մե ծե րը: Հե տո 
բե մադ րութ յուն բե մադ րութ յան հետ ևից՝ Մ. 
Ման վել յանի «Ար շա լույ սին», Շիր վան զա-
դեի «Պատ վի հա մար»-ը, Վոյ նի չի «Բոռ»-ը, 
Մո լիե րի «Ա կա մա բժիշկ»-ը, Սուն դուկ յա նի 
«Քան դված օ ջախ»-ը, Շիր վան զա դեի «Չար 
ո գի»-ն… Հան դի սա տե սը վե րա դար ձել էր 
թատ րոն, զգաց վում էին 60-ա կան նե րի 
է ներ գե տիկ դաշ տը, ոգ ևո րութ յու նը: Նոդ յա 
Բաղ դա սար յա նի բե մադ րութ յուն նե րը բարդ 
հո գե բա նա կան կա ռուց ված քով և  էքս ցենտ-
րիզ մի հաս նող կո մի կա կան հնարք նե րով մի 
նոր էջ բա ցե ցին Վան յա Բա լա յա նի, Մի լի տոս 
Ղա զար յա նի, Ռու բեն Սարգս յա նի, Ա նիկ Հա-
րութ յուն յա նի, Ա վագ Ա վագ յա նի, Վիկ տոր 
Հա կոբ յա նի, Խա չիկ Գ րի գոր յա նի, Ժակ Են-
գի բար յա նի, Սու սան նա Բաղ դա սար յա նի, 
Ֆ լո րա Մի րաք յա նի, ե րի տա սարդ դե րա-
սան ներ Վո լոդ յա Հով հան նիս յա նի, Վազ գեն 
Սարգս յա նի, Է դիկ Գալստ յա նի, Լի լիկ Հով-
հան նիս յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում: 

1967 թվա կա նին Վան յա Բա լա յա նը և 
Մի լի տոս Ղա զար յանն ար ժա նա ցան հան-
րա պե տութ յան «Վաս տա կա վոր ար տիստ»-ի 
պատ վա վոր կոչ ման:

… 1970-71 թթ. թա տե րաշր ջա նի վա րա-
գույ րը բաց վեց Սե րո Խան զադ յա նի «Մ խի-
թար սպա րա պետ» բե մադ րութ յամբ, բե-
մադ րիչ՝ Նոդ յա Բաղ դա սար յան: Թատ րո նի 

տնօ րենն էր Զա վեն Օ հան յա նը: «Մ խի թար 
Ս պա րա պետ» ներ կա յաց ման ազ դե ցութ-
յունն ու ար ձա գանքն ան նա խա դեպ էին: 
Բե մում հի սու նից ա վե լի դե րա սան կար… 
Բա ցի պրո ֆե սիո նալ դե րա սան նե րից (մաս-
սա յա կան տե սա րան նե րում) մաս նակ ցում 
էին նաև գի շե րօ թիկ դպրո ցի թա տե րա կան 
ստու դիա յի սա նե րը, թիվ 7 միջ նա կարգ 
դպրո ցի թա տե րա կան խմբա կի սա նե րը, 
թիվ 2 միջն դպրո ցի աս մուն քի խմբա կի ե րե-
խա նե րը, ներ կա յաց մա նը հուզ ված հետ ևում 
էր նաև հե ղի նա կը՝ Սե րո Խան զադ յա նը: Նա 
տպա վոր ված էր Մ խի թա րի (Խա չիկ Գ րի գոր-
յան) և Գո հա րի (Սու սան նա Բաղ դա սար յան) 
խա ղով: Ութ օր ա նընդ մեջ ներ կա յա ցու մը 
խա ղա ցին լեփ-լե ցուն դահ լի ճում…

Հե տո սկսվե ցին Կ. Գոլ դո նիի «Եր կու տի-
րոջ ծա ռան» պիե սի բե մադ րա կան աշ խա-
տանք նե րը, բե մադ րիչ՝ Նոդ յա Բաղ դա սար-
յան: Ռու բեն Սարգս յա նի «Տ րու ֆալ դի նոն» և 
Սու սան նա Բաղ դա սար յա նի «Բեատ րի չեն» 
զար մաց րել էին նա խա րա րութ յան աշ խա-
տա կից, դրա մա տուրգ Գ ևորգ Սարգս յա նին, 
նա ե կել էր ներ կա յա ցու մը «ըն դու նե լու»:

Խա ղա ցան կը հարս տա նում էր՝ Վոյ նի չի 
«Ա նարգ ված կնոջ վրե ժը»… (պիե սի թարգ-
մա նութ յու նը՝ Մի լի տոս Ղա զար յա նի), բե-
մադ րիչ՝ Նոդ յա Բաղ դա սար յան, նկար չա կան 
ձևա վո րու մը՝ Ռո բերտ Կա մո յա նի: Յա վու-
րո վի «Վի տո շի փե շե րին», բե մադ րիչ՝ Նոդ-
յա Բաղ դա սար յան, Ան դեր սե նի «Ասք սի րո 
և հա վա տար մութ յան»-ը Ա լի սա Քո չո յա նի 
դիպ լո մա յին աշ խա տանքն էր: Ա զատ Շա-
հին յա նի «Թող ղո ղան ջեն զան գե րը»՝ բե մադ-
րիչ՝ Ռո բերտ Կա մո յան:

Թատ րո նը կրկին վե րելք էր ապ րում: 
1973թ. նո յեմ բե րին թատ րո նի տնօ րեն նշա-
նակ վեց հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր 
ար տիստ, դրա մա տուրգ, դե րա սան, ռե ժի-
սոր Գ ևորգ Գ ևորգ յա նը: Գլ խա վոր ռե ժի սո րը 
Նոդ յա Բաղ դա սար յանն էր, գլխա վոր նկա րի-
չը՝ Ռո բերտ Կա մո յանը, նկա րի չը՝ Վահ րամ 
Խա չատր յա նը:

Խա ղա ցան կը հարս տա ցավ նոր բե մադ-
րութ յուն նե րով՝ Բո ւա չի ձե «Բա կում կա տա ղի 
շուն կա», բե մադ րութ յու նը՝ Գ ևորգ Գ ևորգ-
յա նի, Լ յուդ վիգ Մի քա յել յա նի «Վա րազ դատ»՝ 
բե մադ րիչ՝ Նոդ յա Բաղ դա սար յան:

Գ ևորգ Գ ևորգ յա նը սկսեց բե մադ րել 
իր հե ղի նա կած պիես նե րը. «Հա յաս տանն 
ա նուշ է», «Պա տիվ», «Կա պույտ ձիա վո րը», 
«Լույ սը հյու սի սից», «Սեր ժանտ Կա րոն»… 
Ներ կա յա ցում նե րը բազ մա շերտ էին, բազ-
մաբ նույթ, հայ րե նա սի րա կան ո գով տո գոր-
ված: 

1975 թվա կա նին բարձր կար գի դե րա-
սան ներ Ա նիկ Հա րութ յուն յա նը, Ա րուս յակ 
Մար տի րոս յա նը և Ժակ Են գի բար-
յանն ար ժա նա ցան Հա յաս տա նի 
վաս տա կա վոր ար տիս տի կոչ ման: 

Կապանի թատրոնը. 
պատմական ակնարկ
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 39

Կապանի մշակույթի կենտրոնը, որտեղ տարիներ շարունակ գործել է Կապանի պետթատրոնը
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Շիր վան զա դեա կան նե րը մեկ-
նում էին հյու րա խա ղե րի. Եր ևան, 
Էջ միա ծին, Գ յում րի, Ար թիկ, Ար մա-

վիր, Հ րազ դան, Դի լի ջան, Լո ռի, Բերդ… 
Կր կին պայ ծառ ու եր ջա նիկ օ րեր էին, ու 
դարձ յալ ա վան դույ թը շա րու նակ վում էր: 

1978 թ. թատ րոն ե կան ե րի տա սարդ 
ռե ժի սոր ներ Սամ վել Գա յամ յա նը և Ա շոտ 
Գ րի գոր յա նը: Տ նօ րեն նշա նակ վեց Մու րադ 
Հա րութ յուն յա նը, Սամ վել Գա յամ յա նը բե-
մադ րեց մի շարք պիես ներ՝ Գոլ դո նի «Վե նե-
տիկ յան երկ վոր յակ ներ», Վարդ գես Պետ րոս-
յա նի «Վեր ջին ու սու ցի չը»…

Զ. Խա լափ յա նի «Դպ րո ցա կան կա տա-
կեր գութ յուն», Սուն դուկ յա նի «Պե պո»-ն… 
1979 թ. թատ րո նը հա մալր վեց նոր դե րա-
սա նա կան կադ րե րով: Եվ ար դեն փորձ-
ված, պրո ֆե սիո նալ դե րա սան ներ, Հա յաս-
տա նի վաս տա կա վոր ար տիստ Մի լի տոս 
Ղա զար յա նի, Հա յաս տա նի վաս տա կա վոր 
ար տիստ ներ Ա նիկ Հա րութ յուն յա նի, Ա րուս-
յակ Մար տի րոս յա նի, դե րա սան ներ Ա վագ 
Ա վագ յա նի, Վազ գեն Սարգս յա նի, Նա տալ յա 
Բաղ դա սար յա նի, Օ լեգ Մկրտչ յա նի, Բո րիկ 
Հո վա կիմ յա նի, Ա նա հիտ Սարգս յա նի, Մա-
րիե տա Քո չար յա նի, Գա գիկ Հա րութ յուն յա-
նի, Կ լա րա Ոս կան յա նի կող քին հայտն վե ցին 
նոր դեմ քեր՝ Կա մո Ար զու ման յան, Ար տա-
վազդ Գ րի գոր յան, Գ րի շա Մար գար յան, Ալ-
բերտ Պապ յան, Սամ վել Ղա զար յան, Սամ վել 
Մա նուկ յան, Ա նա հիտ Հա րութ յուն յան, Ա նուշ 
Մար տի րոս յան և  ու րիշ ներ:

1980-ա կան նե րին բե մադր ված Սո ֆոկ-
լե սի «Է դիպ ար քա», Ա ղա սի Այ վազ յա նի 
«Դիպ լի պի տո», Մո լիե րի «Տարտ յուֆ», Նո-
դար Դում բա ձեի «Մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցութ յուն», Ռո բերտ Նե լի «Անձրև վա ճա ռո-
ղը», Է դո ւար դո Դե Ֆի լի պո յի «Ա մուս նութ յուն 
ի տա լա կան ձևով» պիես նե րի բե մադ րութ-
յուն նե րը մի նոր ո րակ հա ղոր դե ցին թատ-
րո նին՝ դառ նա լով ե րի տա սարդ ռե ժի սոր ներ 
Ա լեք սանդր Գ րի գոր յա նի, Ե սա յի Մա նուկ յա-
նի, Ռո ման Մա թեաշ վի լու և Ար մեն Շահ բազ-
յա նի ա ռա ջին լուրջ աշ խա տանք նե րը: Իսկ 
Նոդ յա Բաղ դա սար յա նը բե մադ րեց Մու րա-
ցա նի «Ռու զան» պատ մա կան դրա ման և 
Հա կոբ Պա րոն յա նի «Պաղ տա սար աղ բար» 
կա տա կեր գութ յու նը: 

Հայ մեծ դե րա սան Մ հեր Մկրտչ յա նի հետ 
հան դի պու մը թատ րո նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կազ մի պրո ֆե սիո նալ, բարձր ար վես տի հետ 
շփման մե ծա գույն պահն էր: Հա կոբ Պա րոն-
յա նի «Պաղ տա սար աղ բար» ներ կա յա ցու մը 
խա ղա ցինք հան րա պե տութ յան գրե թե բո լոր 
քա ղաք նե րում: Հիաց մուն քի և կա րո տի հան-
դի պում ներ էին դրանք՝ լցված մեծ ե րախ-
տա գի տութ յամբ ու սի րով… Ընդ հան րա պես 
մեծ վար պետ նե րի հետ ներ կա յա ցում խա-
ղալն ա վան դույթ էր և  այն շա րու նակ վեց Ար-
մեն Խոս տիկ յա նի, Վո լոդ յա Ա բաջ յա նի, Լ ևոն 
Թու խիկ յա նի, Վի գեն Ս տե փան յա նի, Ա զատ 
Գաս պար յա նի հետ: Սա կայն դրանք լոկ աս-
տի ճան ներ էին, որ պի տի հասց նեին մո տա-
կա բար ձուն քին, որն այն քան էլ հե ռու չէր…

 1983թ. մեծ շու քով նշվեց Մի լի տոս Ղա-
զար յա նի ծննդյան 75-ամ յա կը, և նա ար ժա-
նա ցավ ՀՍՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիս տի կոչ-
ման:

…1985թ. Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան 
թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր նշա նակ վեց 
Հա կոբ Ղա զանչ յա նը: Ն րա հետ ե կան Ար-
մեն Բա յաթ յա նը, Վար դան Հով հան նիս յա նը, 
Կա րի նե Ջան ջու ղազ յա նը, Հով հան նես Հով-
հան նիս յա նը, Պայ ծառ Համ բար յա նը, Ռու բեն 
Գ ևորգ յա նը և  ու րիշ ներ:

1985-1990-ա կան թվա կան նե րը հա մար-
վում են Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
վե րել քի շրջա նը: Բե մադ րա կան ներ կապ-
նա կը հա րուստ էր, ձե ռագ րե րը՝ տար բեր 
և հե տաքր քիր: Շիր վան զա դեի «Մոր գա նի 
խնա մին» ներ կա յա ցումը՝ Ար մեն Բա յաթ յա-
նի բե մադ րութ յամբ, 20 տա րի մնաց թատ-
րո նի խա ղա ցան կում: Բե մադ րութ յու նը 
շատ հե տաքր քիր էր, իսկ Վազ գեն Սարգս-
յա նի «Մին թոև»-ը կա տար յալ… Գլ խա վոր 
ռե ժի սոր Հա կոբ Ղա զանչ յա նը բե մադ րեց 
Դ րու ցեի «Սր բութ յուն սրբոց»-ը, «Հինգ ռո-
մանս»-ը, Նար- Դո սի «Ս պան ված ա ղավ նին», 
Ն. Ա դալ յա նի «Ս պա սում»-ը, Ժ. Հա րութ յուն-
յա նի «Բախ տա վոր մար դիկ»-ը, Ա. Քա լան-
թար յա նի «Բու մե րանգ»-ը, Պ. Զեյ թունց յա նի 
«Վեր ջին խա ղը», Դ. Դե միրճ յա նի «Նա պո լեոն 
Կոր կոտ յան»-ը…

… Հա կոբ Ղա զանչ յա նը կար ծես զգում և 
կ ռա հում էր սո վետ միութ յան փլու զու մը և բե-

Անիկ Հարությունյան Արուսյակ Մարտիրոսյան

Հրաչյա ԳաբրիելյանՆոդյա ԲաղդասարյանԱրմեն Բայաթյան

Միլիտոս ՂազարյանՎանյա Բալայան

մադ րեց Ե ղի շե Չա րեն ցի «Կապ-
կազ թա մա շա»-ն  ու «Ա քիլ լե՞ս, 
թե՞ Պ յե րո» ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը, ո րոնք ան նա խա դեպ 
հա ջո ղութ յուն ու նե ցան Եր ևա-
նում, Գ յում րիում, Ար մա վի րում և 
հան րա պե տութ յան այլ քա ղաք-
նե րում: Չա րեն ցի «Կապ կազ 
թա մա շա» քա ղա քա կան ֆար-
սը 1987թ. ար ժա նա ցավ Հա-
յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
միութ յան մրցա նա կի: Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նը, Կա մո Ար զու ման-
յա նը, Ար տա շես Ոս կան յա նը, 
Հ րաչ յա Գաբ րիել յա նը և Ար տա-
վազդ Գ րի գոր յա նը դար ձան դափ նե կիր ներ…

Պա տա հա կան չէր նաև Չա րեն ցի «Կապ-
կազ թա մա շա» և «Ա քիլ լե՞ս, թե՞ Պ յե րո» 
ներ կա յա ցում նե րով հյու րա խա ղե րը Մոսկ-
վա յում: Բե մադ րութ յուն նե րը ներ կա յաց վե-
ցին Մա յա կովս կու ան վան թատ րո նում: Կա-
պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան թատ րո նի 
մա սին գրվե ցին «Советская культура» և 
«Театральная Москва» ամ սագ րե րում: Իսկ 
մեծ դե րա սան Ար մեն Ջի գար խան յանն ա սել 
է. «Դի տե լով «Կապ կազ թա մա շա» քա ղա-
քա կան ֆարս-ը՝ մտա ծում ես, որ այս տեղ 
չկա գա վա ռա կան թատ րոն, այլ կա մայ րա-
քա ղա քին ար ժա նի ներ կա յա ցում»: Սո վետ-
միութ յան հո գե վար քի տա րի ներն էին՝ 1988 
թվա կան՝ շար ժումն ար դեն սկսվել էր: Հա-
յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ-
յու նը՝ ՀԹԳՄ Սյու նիքի բա ժան մուն քի հետ, 
կազ մա կեր պեց «Կա պան-88» ե րի տա սար-
դա կան փա ռա տոն: Պա տաս խա նա տուն 
Հա կոբ Ղա զանչ յանն էր, կազ մա կեր պի չը՝ 
դրա մա տուրգ Ռա ֆա յել Հա կոբ ջան յա նը: 
Թա տե րա կան կո լեկ տիվ ներ կա յին Լե նինգ-
րա դից, Վ րաս տա նից, Եր ևա նից, Գ յում-
րիից…

Նույ նիսկ մոս կով յան թեր թե րի ու ամ սագ-
րե րի մեկ նա բան ներ էին ե կել: Կա պա նում 
էին հայ գրե թե բո լոր թա տե րա գետ ներն ու 
քննա դատ նե րը, ե րի տա սարդ թա տե րա գետ-
ներ՝ նույն պես: Սուն դուկ յա նի թատ րոնն էլ էր 
մաս նակ ցում փա ռա տո նին: Ար մեն Էլ բակ յա-
նի բե մադ րած «Սի րե լի Ե լե նա Սեր գեև նա» 
ներ կա յա ցու մը հիաց րել էր հան դի սա տե սին: 
Ան նա Էլ բակ յա նի հմայ քով էր լցված Կա պա-
նը, Վար դու հի Վար դե րես յա նի օժտ վա ծութ-
յամբ, նաև՝ Տիգ րան Ոս կան յա նի տա ղան-
դով… «Կա պան-88» փա ռա տո նին Կա պա նի 
թատ րո նը մաս նակ ցեց Չա րեն ցի «Կապ կազ 
թա մա շա», «Ա քիլ լե՞ս, թե՞ Պ յե րո» և Դե միրճ-
յա նի «Քաջ նա զար» ներ կա յա ցում նե րով:

… Հա կոբ Ղա զանչ յա նի կան խազ գա-
ցու մը սպաս վող ի րա դար ձութ յուն նե րին՝ 
Ալ. Բ լո կի «Ար քան հրա պա րա կում» դրա-
մա տի կա կան պոե մի բե մադ րութ յունն էր: 
Գոր ծը թարգ մա նել էր թատ րո նի լա վա գույն 
բա րե կամ, բա նաս տեղծ և թարգ մա նիչ Գա-
գիկ Դավթ յա նը: «Ար քան հրա պա րա կում» 
ներ կա յա ցու մով թատ րո նը մաս նակ ցեց 
ռու սա կան դրա մա տուր գիա յի փա ռա տո-
նին… Այն ժա մա նակ ռուս թա տե րա գետ նե-
րը չհա մա ձայն վե ցին ներ կա յաց ման ո րոշ 
մտքե րի, մտահ ղա ցում նե րի ու մեկ նա բա-
նութ յուն նե րի հետ: Սա կայն հե տա գա յում 
պարզ վեց, որ ռե ժի սո րը կռա հել էր գա լի քը... 
1988 թվա կա նին Եր ևա նում կազ մա կերպ-
ված շեքս պիր յան փա ռա տո նին մաս նակ ցեց 
նաև Կա պա նի թատ րո նը, Շեքս պի րի «Փո-
թո րի կը» ներ կա յա ցու մով՝ Վար դան Հով հան-
նիս յա նի բե մադ րութ յամբ: Նա բե մադ րել էր 
նաև՝ Պ սա ֆա սի «Պա հանջ վում է ստա խոս», 
Գ րի գոր Տեր-Գ րի գոր յա նի «Թռչ նա կը վան դա-
կում» ներ կա յա ցում նե րը: Ռու բեն Գ ևորգ յա-
նի բե մադ րած Ն. Դում բա ձեի «Ես, տա տի կը, ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 46

Ի լի կոն և Ի լա րիո նը» ներ կա յա ցու մը շատ 
հե տաքր քիր էր, իսկ Ս տե փան Ղա զանչ յա նը՝ 
հրա շա լի:

1988-ին թատ րո նը հյու րա խա ղե րով հան-
դես ե կավ Լե նի նա կա նում (Գ յում րի) «Բախ-
տա վոր մար դիկ», «Քաջ նա զար», «Կապ կազ 
թա մա շա», «Ա քիլ լե՞ս, թե՞ Պ յե րո», «Վեր ջին 
խա ղը», «Ես, տա տի կը, Ի լի կոն և Ի լա րիո նը» 
ներ կա յա ցում նե րով:

… Ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման 
ա ռա ջին իսկ օ րե րից ար տիս տը դար ձավ 
հրա պա րա կա խոս՝ ազ գա յին ո գի ներշն չե լով 
ղա րա բաղ յան շարժ մամբ ոգ ևոր ված զանգ-
ված նե րին: Հա կոբ Ղա զանչ յա նին միա ցան 
Կա մո Ար զու ման յա նը, Վահ րամ Խա չատր-
յա նը, Ա շոտ Խա չատր յա նը, Ռո բերտ Կա մո-
յա նը, Ար տա շես Ոս կան յա նը, Հ րաչ յա Գաբ-
րիել յա նը, Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նը, Վազ գեն 
Սարգս յա նը, Նա տալ յա Բաղ դա սար յա նը, 
Ս լա վիկ Ոս կան յա նը և  ու րիշ ներ: Թատ րո-
նը դուրս ե կավ հրա պա րակ և ս տեղ ծեց 
հրա պա րա կա յին ներ կա յա ցում ներ՝ «Դա-
վիթ- Բեկ», «Քա ջեր միշտ էլ կան», «Տիգ րան 
Մե ծի վիշ տը»… Ժո ղո վուր դը կա րոտ էր հայ-
րե նա սի րա կան խոս քի, ազ գա յին մո ռաց ված 
ա վան դույթ նե րի…

1988 թվա կան… Դեկ տեմ բե րի 7… Կոր-
ծա նիչ երկ րա շարժ Ս պի տա կում, Գ յում րիում, 
Ջա ջու ռում… Թատ րո նի տղա նե րը, Հա կո-
բի գլխա վո րութ յամբ, շտա պե ցին հաս նել 
օգ նութ յան.. Հա կոբ Ղա զանչ յան… ա նուն, 
որ մեր թատ րո նի է ջե րում մե ծա տա ռով է 
գրվում: Ղա զանչ յան նե րը՝ ամ բողջ ըն տա նի-
քով. Եր վանդ Ղա զանչ յան, Գալ յա Նո վենց, 
Հա կոբ Ղա զանչ յան, վա ղա մե ռիկ Ս տե փան 
Ղա զանչ յան ե կան ու ան ցան մեր քա ղա քի ու 
թատ րո նի կյան քով՝ թող նե լով մեծ հետք, սեր 
ու հո գա տա րութ յուն… 1989թ. հու նի սի 19-
ին Գ յում րիի Վ. Ա ճեմ յա նի ան վան թատ րո նի 
գլխա վոր ռե ժի սոր նշա նակ վեց Հա կոբ Ղա-
զանչ յա նը, իսկ նույն թվականի սեպ տեմ բե րի 
27-ին Կա պա նի թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր 
նշա նակ վեց Ար մեն Շահ բազ յա նը: Նա ե կավ 
և  իս կույն ձեռ նա մուխ ե ղավ աշ խա տան քի: 
Բե մադ րեց Շ վար ցի «Ե րեք թխկի» հե քիա թը: 
Ներ կա յաց ման մեջ հա ջո ղութ յուն ու նե ցավ 
ե րի տա սարդ դե րա սա նու հի Աի դա Սա հակ-
յա նը (աշ խա տա վոր Վա սի լի սա): 

1990 թ. թատ րո նի կո լեկ տի վը «Բախ տա-
վոր մար դիկ», «Տաք սի, տաք սի», «Մոր գա նի 
խնա մին», «Ե րեք թխկի», «Սեր, սեր, սեր», 
«Նա զա նի փե սան» ներ կա յա ցում նե րով հյու-
րա խա ղե րի մեկ նեց Վ րաս տա նի հա յաբ նակ 
Ա խալ քա լա քի և Բոգ դա նով կա յի շրջան ներ: 

1990 թ. մար տին սկսվե ցին Վ. Սա րո յա նի 
«Կո տո րածն ման կանց» պիե սի բե մադ րա-
կան աշ խա տանք նե րը: Թա տե րա գետ Լո ւի-
զա Սամ վել յա նը եր կու ա միս հյու րըն կալ վեց 
Կա պա նում և մաս նակ ցեց «Կո տո րածն ման-
կանց» պիե սի բե մադ րա կան աշ խա տանք-
նե րին… Մա յի սի 26-ին ներ կա յա ցու մը հանձ-
նե ցինք հան դի սա տե սի դա տին… Գլ խա վոր 
դե րում (Ար շիլ) հան դես ե կավ ՀՀ ժո ղովր դա-

կան ար տիստ Լ ևոն Թու խիկ յա նը…
1990-91 թթ. կո լեկ տի վը «Պա հանջ-

վում է ստա խոս», ռե ժի սոր՝ Վար դան Հով-
հան նիս յան, «Զուտ կա նա ցի խա ղեր», 
ռե ժի սոր՝ Ա շոտ Խա չատր յան, «Նա պո լեոն 
Կոր կոտ յան», «Մոր գա նի խնա մին» ներ-
կա յա ցում նե րով հյու րա խա ղե րով հան դես 
ե կավ Հա յաս տա նի բո լոր շրջան նե րում ու 
գյու ղե րում: Մենք ոտ նա հետ քեր թո ղե ցինք 
ա մե նա հե ռա վոր գյու ղե րում. Խոզ նա վար, 
Վաղատուր, Հար ժիս, Բարձ րա վան, Հա-
ցա վան ու Սալ վարդ, Կու րիս- Գու դեմ նիս, 
Շ վա նի ձոր… Մեզ հա մար չկար տե ղա ցի ու 
եկ վոր.. Կար միայն Ս յուն յաց ժո ղո վուրդ… 
1992 թվա կան նե րին պա տե րազմ… Թատ-
րո նը մոտ կանգ նած լի նե լով սահ մա նին 
ու սահ մա նա պա հին՝ մաս նակ ցեց պա տե-
րազ մին սրով ու խոս քով, խրա մա տում և 
զո րա մա սում՝ ուժ ու քա ջութ յուն ներշն չե-
լով զին վո րին ու քա ղա քա ցուն: Այդ օ րե-
րին ստեղծ վեց հա յոց ազ գա յին բա նա կը, և  
այդ բա նա կի ա կունք նե րին սեր տո րեն մոտ 
էր կանգ նած Կա պա նի թատ րո նը, որն իր 
պարտքն էր հա մա րում միշտ լի նել զին վո-
րի կող քին՝ լի նի դա հաղ թա կան ճա կա տա-
մար տից ա ռաջ, հե տո, թե՚ տո նա կան օ րե-
րին: … Պա տե րազ մի ժա մա նակ դե րա սա նը 
դար ձավ զին վոր: Թատ րո նի նո րան շա նակ 
տնօ րեն Կա մո Ար զու ման յա նը (1991թ.) դե-
րա սան նե րի ջո կատ ստեղ ծեց 25-30 հո գուց 
բաղ կա ցած՝ Կա մո, Ար տա վազդ, Ս լա վիկ, 
Հ րաչ յա, Ար տա շես, Գ րի շա, Վահ րամ և 
Ա շոտ Խա չատր յան ներ, Բո րիկ, Գա րիկ, Գոռ, 
Վազ գեն, Նա տալ յա, Մա րիե տա, Աի դա, Գա-
յա նե Պո ղոս յան, Գա յա նե Զա խար յան… Ցե-
րե կա յին ժա մե րին ներ կա յա ցում ներ էինք 
խա ղում, հան դի պում ներ կազ մա կեր պում 
զո րա մա սե րում, ա պաս տա րան նե րում, 
խրա մատ նե րում, իսկ գի շե րը տղա նե րը 
մեկ նում էին հեր թա պա հութ յան…

…Հան դի պու մը Սի սիա նի գնդի հետ ան-
մո ռա նա լի էր, հրա մա նա տար ներն էին Հո-
վիկ Ա զո յանն ու Ա շոտ Մի նաս յա նը… Ի՜նչ 
ու րա խութ յուն էր, ինչ պե՜ս էին ծի ծա ղում 
«Մոր գա նի խնա մի» ներ կա յա ցու մը դի տե-
լիս, ինչ պարզ, ջինջ, կրա կոտ, մա քուր ու 
բա րի աչ քեր ու նեին… Ե րե կո յան նետ վե-
ցին Ղա զան չիի պաշտ պա նութ յա նը… Ա զա-
տագր վեց Ղա զան չին, ու ոչն չաց վեց Կա-
պա նը հրե տա կո ծող թի րա խը… Ն րան ցից 
շա տե րը չվե րա դար ձան… Եվ նրանց կրա-
կոտ աչ քե րը հա վեր ժո րեն մնա ցին մեր նկա-
րա հա նած տե սաե րի զի վրա… Թատ րոնն 
ա մեն տեղ էր. Մեղ րի, Լիճք, Շ վա նի ձոր… 
Կռ վող ջո կա տի հետ, հա տուկ նշա նա կութ-
յան ներ քին զոր քե րի ջո կա տի հետ, Գո րի սի 
գնդում, Սի սիա նի զին վո րա կան միա վո րում-
նե րում… Պա տե րազ մը լայ նա ծա վալ բնույթ 
էր կրում… Թատ րո նը ո գեշն չող ե լույթ ներ 
էր ու նե նում Հո րա դի զի ճա կա տում, ա ռա-
ջին գծում, խրա մա տում, բլին դաժ նե րում, 
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Մշակույթի և հասարակական գործիչ, ՀՀ 
թատերական գործիչների միության անդամ

Ա  վար տե լով Լե նինգ րա դի (Սանկտ 
Պե տեր բուրգ) կուլ տու րա յի ինս տի-
տու տի մաս սա յա կան տո նա կա տա-

րութ յուն նե րի ռե ժի սու րա յին բա ժի նը, 1976 
թ. վե րա դար ձել եմ Հա յաս տան, աշ խա տան-
քի նշա նակ վել Կա պա նի շրջա նա յին կուլ-
տու րա յի տան մե թո դա կան կա բի նե տում՝ 
թա տե րար վես տի պա տաս խա նա տու, միա-
ժա մա նակ Կա պա նի N 7 միջ նա կարգ դպրո-
ցում, որ պես էս թե տի կա յի ու թա տե րար վես-
տի ա ռար կա յի ու սու ցիչ: Հենց այդ դպրո ցում 
էլ ձևա վոր վեց 9-10 դա սա րան ցի նե րի թա-
տե րար վես տի խում բը: Այն դար ձավ ա պա-
գա ե րի տա սար դա կան թա տե րա կան խմբի 
սկիզ բը: Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը Դ. Դե միրճ-
յա նի «Քաջ Նա զար»-ն  էր, ո րով բաց վեց 1977 
թ. թա տե րաշր ջա նը: Այս բե մադ րութ յանն 
ար ձա գան քե ցին «Կա պան յան կյանք» ռա-

դիոն, «Պղն ձի հա մար» թեր թը:
Եր կի րը տո նում էր Հոկ տեմ բեր յան հե-

ղա փո խութ յան 60-ամ յա կը: Շր ջա նա յին 
մշա կույ թի տու նը պատ րաստ վում էր մաս-
նակ ցե լու այդ կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նում 
կա յա նա լիք փա ռա տո նին: Ինչ-որ նո րա մու-
ծութ յուն էր պետք: Գառ նիկ Խա չատր յա նը, 
ով իմ դպրո ցա կան պա րի և  եր գի ան սամբ լի 
ղե կա վարն էր, ղե կա վա րում էր պա րի ան-
սամբ լը, լավ էր ճա նա չում ինձ, ներգ րա վեց 
որ պես ռե ժի սոր: Բե մադր վեց թա տե րա կա-
նաց ված կոմ պո զի ցիա՝ Հայկ Բժշկ յան ցի 
(Գա յի) հե րո սա կան հե ծե լա զո րի հաղ թա-
նակ նե րից մի դրվագ:

Թա տե րա կա նաց ված դրվա գում ե րի-
տա սար դա կան թա տե րա կան խմբի, պա րի 
և  երգ չախմ բի մաս նա կից ներն էին: Միջփն-
ջա յին փա ռա տո նում հաղ թե լուց հե տո հան-
րա պե տա կան փա ռա տո նում ոս կե մե դա-
լի ար ժա նա ցանք: Հա ջոր դիվ բե մադ րե ցի 
«Ան մահ նե րը հրա մա յում են», սցե նա րի և 
բե մադ րութ յան հե ղի նա կը նույն պես ես էի: 
Ա ռաջ նա խա ղը կա յա ցավ «Քա ջա րա նա շին» 
տրես տի մշա կույ թի պա լա տի մեծ բե մում:

Բե մադ րութ յու նը նվիր ված էր Մեծ հաղ-
թա նա կին: Ար ձա գանք նե րը ոգ ևո րիչ էին: 
Շր ջա նա յին կուլ տու րա յի տանն իմ գոր ծու-
նեութ յունն ա վարտ վեց: 

Կա պա նում նո րա բաց մշա կույ թի կենտ-
րո նը նոր կադ րեր էր հա վա քագ րում: Որ պես 
ե րի տա սարդ մաս նա գետ՝ հրա վիր վե ցի և 
ն շա նակ վե ցի ման կա կան բաժ նի վա րիչ: Ինձ 
հետ տե ղա փոխ վեց նաև ե րի տա սար դա կան 
թա տե րա կան խում բը: Առջ ևում նոր տա րի 
էր: Ա ռա ջին ան գամ մեծ բե մում Պուշ կի նի 
հե քիաթ նե րի թե մա նե րով բե մադ րե ցի «Ս պի-

տա կաձ յու նի կը», նկար չա կան ձևա վո րու մը՝ 
պա լա տի ան զու գա կան դի զայ ներ, գե ղան-
կա րիչ Ալ բերտ Ա սատր յա նինն էր, ե րաժշ տա-
կան ձևա վո րու մը՝ Սերժ Բա լա յա նի, Ֆե լիքս 
Հայ րա պետ յա նի: 1978 թ. գար նա նը տե ղի 
ու նե ցավ Բա կուն ցի «Միր հավ»-ի բե մա կա-
նա ցու մը:

Բե մա կա նա ցումն ի րա կա նաց վել է մշա-
կույ թի կենտ րո նի մեծ սրա հում: Այն ամ բող-
ջո վին հիմն ված էր պլաս տի կա յի, ե րաժշ-
տա կան լու ծում նե րի, լույ սի, ինչ պես նաև 
Բա կուն ցի խոս քի վրա: Փոր ձել էի էքս պե րի-
մեն տալ ներ կա յա ցում ստեղ ծել՝ ա ռանց դե-
կոր նե րի, թեթև հնձա նով և  ա րա հետ նե րով: 
Նո րո վի մա տու ցե ցի Դի լան դա յուն ու Սո նա-
յին: Հա յոց լեզ վի և գ րա կա նութ յան ու սուց-
չու հի Վ րա ժիկ Բաղ դա սար յա նը, ով խստա-
պա հանջ էր, իր շնոր հա վո րան քի խոս քում 
ա սաց.

– Նույ նիսկ ես Դի լան դա յուն ու Սո նա յին 
նո րո վի ճա նա չե ցի:

Աշ նա նը՝ 1978 թ., նշա նակ վե ցի Կա պա նի 
սար քա շի նա կան գոր ծա րա նի ԼԿԵՄ կո մի-

տեի քար տու ղար: Շա րու նա կում էի 
դա սա վան դել ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նում, որ պես «Բե մա կան խոսք» 
և «Բե մա կան շար ժում» ա ռար կա նե-
րի դա սա տու: Եվ այս ե րի տա սարդ-
նե րից շա տե րը նույն պես ընդգրկ ված 
էին ե րի տա սար դա կան թա տե րա կան 
խմբում:

Ա մե նատ խու րը թա տե րա կան 
խմբի աշ խա տան քը դա դա րեց նելն 
էր: Բայց ել քը գտա: Հ րա վի րե ցինք Ալ. 
Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան 
դրամատիկական թատ րո նի դե րա-
սան Վազ գեն Սարգս յա նին և խնդ րե-
ցինք փո խա րի նել՝ որ պես թա տե րա-
կան խմբի ղե կա վար:

Վազ գե նը ղե կա վա րեց խում-
բը մինչև 1984 թվա կանն, այդ ըն-
թաց քում բե մադ րե լով մեծ կտա վի 
դրա մա տի կա կան գոր ծեր: 1982 թ. 
փետր վա րին նշա նակ վե ցի մշա կույ-
թի պա լա տի տնօ րեն: Որ պես տնօ րեն 
թույ լատր ված չէր խումբ ղե կա վա րել, 

ուս տի մեր ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն կե-
րութ յու նը շա րու նակ վեց: Վազ գե նը բե մադ-
րեց Պերճ Զեյ թունց յա նի «Աստ ծո տաս ներ-
կու օ րը» պիե սը՝ «Տիգ րան Մեծ» ան վամբ: 
Պատ մա կան դրա ման (ող բեր գութ յուն ե րեք 
մա սից) հա յոց պատ մութ յան մո տիվ նե րով 
էր: Խում բը հա մալր վել էր շնոր հա լի ե րի տա-
սարդ նե րով: Բե մադ րութ յու նը մեծ հա ջո ղութ-
յուն ու նե ցավ և մա մու լում լայն ար ձա գանք 
գտավ: Ոչ պրո ֆե սիո նալ դե րա սան ներն 
ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ էին վե-
րա բեր վել բե մադ րութ յա նը: Ա ռա ջին հա ջո-
ղութ յու նից ոգ ևոր ված՝ Վազ գեն Ռու բե նի չը 
ձեռ նա մուխ ե ղավ Գ րի գոր Գ րի գոր յա նի «Կա-
պույտ ձիա վո րը» պիե սի բե մադ րութ յա նը: 
Նո րից հրա շա լի բե մադ րութ յուն, ոգ ևո րութ-
յուն և շ նոր հա վո րանք ներ: 

Սա կայն 1984 թ. Վազ գենն իր խմբի հետ 
տե ղա փոխ վեց շի նա րար նե րի մշա կույ թի 
պա լատ և ս տեղ ծեց «Ռու բեն Սարգս յան» 
թատ րոն: Խմ բի մի մա սը մնաց մշա կույ թի 
պա լա տում: Հենց այդ ժա մա նակ թատ րո նից 
Գա րիկ Խա չատր յանն ա ռա ջար կեց ե րի տա-
սար դա կան թատ րո նը ղե կա վա րել: Սկս վեց 
մի ու րիշ շրջան. բուռն վե րել քի և 
հա ջո ղութ յուն նե րի շրջան: Խում բը 
հա մալր վեց Կա պա նի գոր ծա րան-

Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ Կա պա նի 
տա րա ծաշր ջա նի գյու ղե րում գոր ծել 
են ինք նա գործ թա տե րա կան խմբեր: 
Այդ խմբե րի՝ խորհր դա յին դա րաշր ջա-
նի վեր ջին տա րի նե րի գոր ծու նեութ յան 
մա սին փոր ձե ցինք տե ղե կութ յուն ներ 
ի մա նալ Լուս յա Խա չատր յա նից, ով աշ-
խա տել է Կա պա նի շրջխորհ դի գործ կո-
մի կուլ տու րա յի բաժ նում:

-Հար գե լի Լուս յա, շատ հա ճե լի է, 
որ տա րի ներ անց կրկին զրու ցե-
լու ա ռիթ է ծա գել:

Մեր զրույ ցի թե ման Կա պա նի տա րա-
ծաշր ջա նի ոչ վաղ անց յա լի թա տե րա կան 
կյանքն է:

Ե թե քա ղա քի թա տե րա կան անց յա լի մա-
սին ամ բող ջա կան տե ղե կութ յուն ներ ու նենք, 
թեև դեռևս ոչ ամ բող ջո վին հա մա կարգ ված, 
ա պա շրջա նի գյու ղե րի մշա կույ թի օ ջախ-
նե րում (ա կումբ, գրա դա րան, կուլ տու րա յի 
տուն) գոր ծած խմբե րի մա սին բա ցա կա յում 
են տե ղե կութ յուն նե րը:

Եվ այս զրույ ցով ձգտում ենք հնա րա-
վո րինս վե րա կանգ նել գյու ղե րի թա տե-
րա կան ա ռօր յա յի մա սին հի շո ղութ յու նը 
1970-80-ա կան նե րին առնչ վող:

Սկ սենք մի հար ցից, որ մա տե նա գի տա-
կան նյու թե րում հան դի պե ցինք, բայց և չ կա-
րո ղա ցանք ման րա մաս ներ ի մա նալ: Խոս քը 
պոե զիա յի թատ րո նի մա սին է, ո րը, ե թե 

չենք սխալ վում, գոր ծել է Կա պա նի շրջա նա-
յին կուլ տու րա յի տա նը:

– Պոե զիա յի թատ րո նի ստեղծ ման գա ղա-
փա րը պատ կա նում է Կա պա նի շրջա նա յին 
մշա կույ թի բաժ նի վա րիչ Հ րա չու հի Կա րա-
պետ յա նին, իսկ սցե նա րի հե ղի նակ նե րը Հր. 
Կա րա պետ յանն ու Լուս յա Խա չատր յանն 
էին։ Ե րաժշ տա կան ձևա վո րող՝ Վ լա դի միր 
Վար դա զար յան։

Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը Պ. Ս ևա կի «Անլ-
ռե լի զան գա կա տուն» ստեղ ծա գոր ծութ յունն 
էր՝ «Ղո ղանջ հի շա տա կի» ան վամբ։ Իր ձևով 
ա ռա ջինն էր հան րա պե տութ յու նում: Ա ռա-
ջին կար ևոր ե լույ թը Եր ևա նի Ս տա նիս լավս-
կու ան վան ռու սա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նում էր, որ տեղ մեր խում բը գրա վեց 
ա ռա ջին պատ վա վոր տե ղը։ Եր ևա նից հե-
տո ե լույթ նե րը շա րու նակ վե ցին Կա պա նում, 
«Քա ջա րան շին» տրես տի մշա կույ թի պա լա-
տում: Այ նու հետև բե մա կա նաց վեց Ավ. Ի սա-
հակ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին նվիր-
ված ներ կա յա ցու մը: Նաև ե ղեռ նի զո հե րի 
հի շա տա կին ենք նվի րել ներ կա յա ցում նե րից 
մե կը:

– Տե ղե կութ յուն ներ ու նենք, որ Կա պա նի 
շրջա նա յին կուլ տու րա յի տա նը նաև տիկ նի-
կա յին թատ րոն է գոր ծել. ո՞վ էր կազ մա կեր-
պի չը, որ քա՞ն ժա մա նակ գոր ծեց, ի՞նչ էին 
բե մադ րում:

– Տիկ նի կա յին թատ րո նի մա սին տե-
ղե կութ յուն չու նեմ։ Այն, եր ևի, ա վե լի ուշ է 

ե ղել։ Այդ մա սին ա վե լի ճիշտ կլի նի զրու ցել 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պետ թատ րո նի 
այն ժա մա նակ վա դե րա սան Գ րի շա Մար-
գար յա նի հետ: Հըն թացս նշեմ, որ մենք ման-
րա պա տում նե րի թատ րոն ենք ու նե ցել, ո րը 
ե զա կի էր իր տե սա կով: Ման րա պա տում-

նե րը գրվում և մ շակ վում էին շրջա նա յին 
մշա կույ թի տան մե թո դիստ նե րի կող մից և 
ն րանց ան մի ջա կան կա տար մամբ՝ Լուս յա 
Խա չատր յան, Է լիչ կա Կոս տանդ յան, Է դե-
մա Ղահ րա ման յան, Ա նա հիտ Թամ րազ յան: 
Գոր ծում էր նաև վո կալ-գոր ծի քա յին խումբ՝ 
Վ լա դի միր Վո լոդ յա նի գլխա վո րութ յամբ: 
Ման րա պա տում նե րի թատ րո նին մաս նա-
գի տա կան օգ նութ յուն են ցու ցա բե րել Կա-
պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան դրա մա-
տի կա կան թատ րո նի դե րա սան ներ Գ րի շան, 
Ար տոն, Ար տա շե սը, Սամ վե լը։ Ման րա պա-
տում նե րի թատ րո նը մի շարք ան գամ մաս-
նակ ցել է Սի սիա նում, Ե ղեգ նա ձո րում և 
Վայ քում կազ մա կերպ ված մրցույթ-փա ռա-
տո նե րին և զ բա ղեց րել պատ վա վոր տե ղեր։

– Ըստ մեր ու նե ցած սուղ տե ղե կութ յուն-
նե րի՝ հա ջող ված ինք նա գործ թա տե րա կան 
խմբեր ենք ու նե ցել Դա վիթ բեկ, Տան ձա վեր, 
Լեռ նա ձոր, Ծավ, Եղ վարդ, Շի կա հող, Ս յու-
նիք, Ճա կա տեն գյու ղե րում: Խնդ րեմ...

– Հար ցին ի պա տաս խան նշեմ, որ փոք-
րիկ թա տե րա կան խմբեր են գոր ծել Կա պա-
նի շրջա նի գյու ղե րում՝ Դա վիթ բեկ (Նար միկ 
Ա լա վերդ յան), Արծ վա նիկ (Վ րեժ Հա րութ յուն-
յան), Նո րա շե նի կի կենտ րո նա կան տե ղա-
մաս (Ս վե տիկ Մա րութ յան, Սա թիկ Ոս կան-
յան, Ռո մա Ա վա նես յան), Ծավ և Շիշ կերտ 
(Ա լիկ Պար սամ յան), Շի կա հող (Մա յիս կա 
Հով հան նիս յան, Հա կոբ Թո սուն յան), Ս յու-
նիք բա նա վան (Ա նա հիտ Թամ րազ յան, 
Ժո րա Ա վա նես յան), Լեռ նա ձոր (Նու րի ցա 
Թադ ևոս յան), Տան ձա վեր գյու ղում ու սու ցիչ-
ներն էին մաս նակ ցում՝ Ար մո ա նու նով ման-
կա վարժ, ով Մա րուս յա Գ ևորգ յա նի հետ էր 
կազ մա կեր պում, ինքն էլ խա ղում էր:

Շր ջա նա յին մշա կույ թի բաժ նի կո լեկ տի-
վը՝ հան ձինս ղե կա վար նե րի՝ Մու շեղ Համ-
բար ձում յան, Հ րա չու հի Կա րա պետ յան, 
Գառ նիկ Հով հան նիս յան, Մու րադ Հա րութ-
յուն յան, Ա շոտ Բեգ լար յան, և մե թո դիստ նե-
րի՝ Լուս յա Խա չատր յան, Հաս միկ Ջա-
վադ յան, Ար մի նե Դավթ յան, Է դե մա 
Ղահ րա ման յան, Է լիչ կա Կոս տանդ-

Երիտասարդական 
թատրոնի 
հետքերով…

Ինքնագործ թատերական 
խմբերը Կապանի 
տարածաշրջանի գյուղերում
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յան, Ռու զան նա Հա րութ յուն յան, 
Մա րո Մաթ ևոս յան, ջանք չէին 
խնա յում գյու ղե րում նույն պես կազ-

մա կեր պե լու թա տե րա կան խմբեր։
– Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րի թա տե-

րա կան կյան քը, ան շուշտ, չէր սահ մա նա-
փակ վում տե ղի խմբե րի ե լույթ նե րով:

Ըն դուն ված էին թա տե րա կան խմբե րի 
փո խայ ցե լութ յուն նե րը, Կա պա նի Ալ. Շիր-
վան զա դեի ան վան և մայ րա քա ղա քի պրո-
ֆե սիո նալ խմբե րի հյու րա խա ղե րը:

Ե թե այդ ա ռու մով հի շո ղութ յուն ներ ու-
նեք, ա պա կու զե նա յինք լսել:

– Շիր վան զա դեի ան վան թատ րո նի 
կո լեկ տիվն ինքն էր ընտ րում իր հյու րա-
խա ղե րի քար տե զը։ Ն րանց կող մից մաս-
նա գի տա կան մի ջամ տութ յուն ներ ե ղել են, 
ան ձամբ մաս նակ ցել են ներ կա յա ցում նե-
րին, բայց հիմ նա կա նում նյու թերն ընտր-
վել և մ շակ վել են շրջա նա յին մշա կույ թի 
տան մե թո դիստ նե րի կող մից (Լուս յա Խա-
չատր յան, Է դե մա Ղահ րա ման յան, Է լիչ կա 
Կոս տանդ յան, Օ ֆել յա Սա հակ յան, Ար մի նե 
Դավթ յան, Հաս միկ Ջա վադ յան, Վ լա դի միր 
Վար դա զար յան, Ար մեն Գ րի գոր յան, Ռու-
զան նա Հա րութ յուն յան): Ի դեպ՝ շրջա նա-
յին մշա կույ թի տան ման րա պա տում նե րի 
թատ րո նը ձմռան ա միս նե րին ե լույթ ներ էր 
ու նե նում գյու ղա կան հա մայնք նե րի բնակ-
չութ յան հա մար, իսկ ամ ռա նը՝ Քա ջա րա նի, 
Ան տա ռա շա տի և Շիշ կեր տի սար վոր նե րի, 
կթվոր նե րի և  ա նաս նա պահ նե րի հա մար։

Լավ է, թե՝ վատ, դրանք են թա տե րա-
կան խմբե րի, նրանց կազ մա կեր պիչ նե րի, 
մաս նա կից նե րի մա սին իմ հի շո ղութ յուն նե-
րը։ Թող նե րող լի նեն այն մար դիկ, ում չեմ 
հի շում։

– Շ նոր հա կա լութ յուն հար ցազ րույ ցի 
հա մար:

– Ես էլ շնոր հա կալ եմ, որ տա րի ներ անց 
ա ռիթ ու նե ցանք այս կերպ զրու ցե լու։

Խա ղա ղութ յուն մեր երկ րին։
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 

ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ

«Գիսանե» ակումբ-սրճարանի և գիշերօթիկ 
դպրոցի թատերական ստուդիայի մասին
Հան դե սի սույն հա մա րում՝ մի քա նի 
հոդ ված նե րով, անդ րա դարձ կա Կա-
պա նի թա տե րա կան անց յա լին ու ներ-
կա յին: Սա կայն թա տե րա կան կյան քին 
առնչ վող ո րոշ դրվագ ներ ա ռան ձին 
ներ կա յաց նե լու կա րիք ու նեն, ին չի հա-
մար էլ զրույ ցի հրա վի րե ցինք Կա պա-
նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան թատ րո նի 
դե րա սա նու հի Նա տալ յա Բաղ դա սար-
յա նին: 

-Հար գե լի Նա տալ յա, Դուք Կա պա նի 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան թատ-
րո նի պատ մութ յան գի տակ նե րից 

եք. Ձեր հե ղի նա կած պատ մա կան ակ նար կը՝ 
վեր ջին մոտ հի սուն տար վա ընդգր կու մով, 
տեղ է գտել մեր հան դե սի սույն հա մա րում:

Սա կայն մի քա նի հար ցե րի կու զե նա յինք 
անդ րա դառ նալ ա ռան ձին: Սկ սենք Կա պա-
նի գի շե րօ թիկ դպրո ցի թա տե րա կան ստու-
դիան վեր հի շե լով, ո րի կա յաց ման գոր ծում 
Դուք նույն պես ներդ րում ու նեք: Ըստ մեր 
ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րի՝ ստու դիան 40 
տար վա կյանք է ու նե ցել՝ 1967-ից մինչև 
2008 թվա կա նը:

– Կա պա նի գի շե րօ թիկ դպրո ցի թա տե-
րա կան ստու դիան, իս կա պես 40 և  ա վե լի 
տար վա կյանք է ու նե ցել: Դպ րո ցի տնօ րեն 
Ա վիս Գ րի գո րի Էլչ յա նը հմուտ ման կա վարժ 
էր և  իր շուրջն էր հա վա քել նշա նա վոր ման-
կա վարժ նե րի ու ար վես տա գետ նե րի, որ 
դպրո ցում կա րո ղա նա ստեղ ծել ա շա կեր տի 
ան հա տա կա նութ յու նը, նա խա սի րութ յու նը, 
բնա վո րութ յունն ու աշ խար հա յաց քը ձևա վո-
րող ճիշտ մի ջա վայր: Այդ պատ ճա ռով դպրո-
ցում աշ խա տե լու էր հրա վի րել ե րա ժիշտ-եր-
գա հան Գառ նիկ Խա չատր յա նին և Կա պա նի 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր 
Նոդ յա Բաղ դա սար յա նին: 1966 թվա կա նին 
դպրո ցում ար դեն գոր ծում էին եր գի, պա րի, 
ժող գոր ծիք նե րի խմբակ ներ, երգ չա խումբ: 
Իսկ 1967 թվա կա նին բաց վե ցին թա տե րա-
կան ստու դիա յի ա վագ ու կրտսեր խմբե րը…

Ես դեռ 10-11 տա րե կան աղջ նակ էի, երբ 
սի րով ան դա մագր վե ցի թա տե րա կան ստու-
դիա յի պա րապ մունք նե րին: Դա սե րը շատ 
հե տաքր քիր էին անց նում… Եվ ես, կար ծես, 
թռչում էի երկն քում: Նոդ յա Բաղ դա սար յա նը 
մեզ մտա ծել էր սո վո րեց նում… Սո վո րեց նում 
էր սե փա կան կար ծիք ու նե նալ, հաս տա տա-
կամ լի նել, սի րել ար վես տը, կար ևո րել գի տե-
լի քը, շատ գրքեր կար դալ… Նա բե մադ րեց, և 
մենք խա ղում էինք Թու ման յա նի գրե թե բո-
լոր հե քիաթ նե րը, կա րո ղա նում էինք մեկ նա-
բա նել կեր պար նե րը… Նույ նիսկ Թու ման յա նի 
«Գի քո րը» խա ղա ցինք… Այն քան հու զի՜չ էր…

Մաս նակ ցում էինք դպրո ցա կան 
մրցույթ նե րի, փա ռա տո նե րի… 1970թ. 
մենք ստու դիա յի սա նե րով մաս նակ ցե ցինք 
պետ թատ րո նի «Մ խի թար Ս պա րա պետ» 
բե մադ րութ յան մաս սա յա կան տե սա րան նե-
րին…

…Տասն յակ-տասն յակ պա տա նի ներ ու 
աղ ջիկ ներ՝ հմուտ բե մադ րի չ Նոդ յա Բաղ դա-
սար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, քայ լել են թա տե-
րա կան հմա յիչ ա րա հետ նե րով… 1984թ -ից 
գի շե րօ թիկ դպրո ցի թա տե րա կան ստու դիան 
ղե կա վա րել եմ ինքս: 

Ինձ հա մար դա մեծ պա տաս խա նատ-
վութ յուն էր… Բա ցի բե մադ րութ յուն նե րից, 
դպրո ցում բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռում ներ էին 
կազ մա կերպ վում: Դ րանց մաս նակ ցում էին 
դպրո ցի բո լոր խմբե րը՝ եր գի, պա րի, թա տե-
րա կան, էստ րա դա յին, աս մուն քի: Դպ րոցն 
ու ներ նաև ռա դիո հան գույց և լու սա բա նում 
էր բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը: Դպ րոցն ու ներ 
նաև դիս կո տեկ՝ ե րե խա նե րի հան գիս տը 
կազ մա կեր պե լու հա մար: Կար մի ջո ցա ռում-
նե րի հե տաքր քիր շարք՝ «Ազգ, եր կիր, մշա-
կույթ»: Թա տե րա կան ստու դիա յի շնոր հիվ 
մի ջո ցա ռում նե րը ձեռք էին բե րում պրո ֆե-
սիո նալ տեսք ու տա րո ղութ յուն…

2000-2005 թթ. դպրո ցի թա տե րա կան 
ստու դիան ղե կա վա րել է ՀՀ վաս տա կա վոր 
ար տիստ Վազ գեն Սարգս յա նը:

2005թ. հե տո թա տե րա կան ստու դիա յի 
պար տա կա նութ յուն նե րը ստանձ նել է դպրո-
ցի գե ղա գի տութ յան մե թոդ միա վոր ման նա-

խա գահ, ման կա վարժ, կազ մա կեր պիչ Հաս-
միկ Մես րոպ յա նը: 

– Կա պա նի թա տե րա կան տա րեգ րութ յան 
մեջ իր տեղն ու նի պա տա նի հան դի սա տե սի 
թատ րո նը, ո րը գոր ծել է (ե թե չենք սխալ-
վում) 1999-2001 թվա կան նե րին: Այդ մա-
սին...

– Կա պա նի պա տա նի հան դի սա տե սի 
թատ րո նը ստեղծ վել է 1999թ. դեկ տեմ բե-
րին՝ ՀՀ հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (նա խա գահ՝ Ջեմ մա 
Հաս րաթ յան) Սյու նիքի բա ժան մուն քի (Նո րա 
Բաղ դա սար յան) «Վեր նա տուն» ստեղ ծա-
գոր ծա կան ա կում բին կից: Ա ռա ջին բե մադ-
րութ յու նը Ն. Բաղ դա սար յա նի «Հե քիաթ նե րի 
շքա հան դես» ներ կա յա ցումն էր՝ նվիր ված 
Ա մա նո րին: Ներ կա յա ցու մը խա ղում էինք 
ման կա պար տեզ նե րում: Երկ րորդ ներ կա-
յա ցու մը՝ Ան տո ւան դը Սենտ Էքզ յու պե րիի 
«Փոք րիկ իշ խա նը» բե մադ րութ յունն էր: Ներ-
կա յա ցու մը տե ղի ու նե ցավ «Ս յուն յաց ար ծիվ-
ներ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
«Արծ վա բույն» դահ լի ճում: Ա ռաջ նա խա ղին 
ներ կա էին Սյու նիքի մար զի կրթութ յան, մշա-
կույ թի ո լոր տի աշ խա տա կից ներ, դպրոց նե-
րի տնօ րեն ներ, դե րա սան ներ, ար վես տա-
գետ ներ…

Ներ կա յա ցու մը տպա վո րիչ էր, բո լո րը 
հա ճե լիո րեն զար մա ցել էին փոք րիկ դե րա-
սան-դե րա սա նու հի նե րի դե րա կա տա րում-
նե րով՝ Էքզ յու պե րի՝ Գոռ Թադ ևոս յան, փոք-
րիկ իշ խան՝ Անդ րա նիկ Օ հան ջան յան, Վարդ՝ 
Յու լիան նա Գ րի գոր յան, Օձ՝ Ան նա Թու ման-
յան (նե րե ցեք բո լո րի ա նուն նե րը չեմ հի շում): 
Ներ կա յա ցու մը խա ղա ցինք Կա պա նի և Քա-
ջա րա նի բո լոր դպրոց նե րում: Էքզ յու պե րիի 
100-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նում 
կազ մա կերպ վել էր ման կա պա տա նե կան 
փա ռա տոն՝ «Ն ռա նե»: 

Մենք հրա վիր ված էինք, բայց չկա րո ղա-
ցանք ներ կա յա նալ փա ռա տո նին, ֆի նան-
սա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով: Ս տիպ ված 
«Ձա գե ձոր» հե ռուս տաըն կե րութ յան ա ջակ-
ցութ յամբ նկա րա հա նե ցինք ներ կա յա ցու մը 
և  ու ղար կե ցինք փա ռա տո նի կազ մա կերպչ-

նե րին: Պարգ ևատր վե ցինք հու շան վեր նե րով 
և դիպ լո մով…

2001թ. ՊՀԹ-ը փակ վեց՝ հո վա նա վոր չու-
նե նա լու պատ ճա ռով…

– Մեր հի շո ղութ յան մեջ է մար զա յին «Սո-
սի» հե ռուս տա տե սութ յու նում տևա կան ժա-
մա նակ Ձեր նա խա ձեռ նութ յամբ գոր ծած 
ման կա կան հե ռուս տա շա րը, որն ա վե լի շատ 
տիկ նի կա յին հե ռուս տա թատ րո նի տպա վո-
րութ յուն էր թող նում:

– Ա յո, դուք ճիշտ եք, «Զան գակ» ստու-
դիա յի կրտսեր խմբի փոք րիկ աղջ նակ նե րը 
ե թե րում կար ծես տիկ նիկ ներ լի նեին... (ծի-
ծա ղում է):

«Սո սի» հե ռուս տա տե սութ յան ման կա-
պա տա նե կան «Զան գակ» հե ռուս տա շար- 
հա ղոր դու մը ստեղծ վեց 2001 թվա կա նին: 
«Զան գակ»-ի հիմ նա կան նպա տակն էր՝ 
ա ճող սերն դի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա-
կութ յան զար գա ցու մը, հա յոց լեզ վի պահ-
պան ման խնդիր նե րը (խո սենք հա յե րեն), 
շնոր հա լի ե րե խա նե րի բա ցա հայ տու մը:

«Զան գակ» ման կա կան հա ղոր դումն 
ա ռա ջին ան գամ ե թեր հե ռար ձակ վեց 2001թ. 
մա յի սի 19-ին: Ա ռա ջին ա միս նե րին հա ղոր-
դու մը բաղ կա ցած էր եր կու է ջից՝ ող ջույն-
նա խա բան և հե քիաթ (բա րի գի շեր): Հա-
ղոր դու մը, ու սու ցո ղա կան էր: «Զան գա կը» 
հա ղոր դում էր ե րե խա նե րի հա մար, ե րե-
խա նե րի մի ջո ցով, ե րե խա նե րի մա սին… Աս-
տի ճա նա բար «Զան գա կի» հե ռար ձակ ման 
տևո ղութ յունն ա վե լա ցավ, է ջե րը՝ նույն պես… 
«Պոե զիա», «Հա յոց լե զու», «Հա յե րը», «Զա-
նա զանք», «Հ յու րաս րահ», «Հե քիաթ», մուլտ 
ֆիլմ…

Ն կա րա հա նում նե րը շատ հե տաքր քիր 
էին: Ա ռա վել հե տաքր քիր էին անց նում Ա մա-
նո րի հան դես նե րի նկա րա հա նում նե րը: «Սո-
սի» հե ռուս տա տե սութ յուն էինք հրա վի րում 
Կա պա նում և Քա ջա րա նում գոր ծող բո լոր 
պա րախմ բե րին, «Վա հան Մա նուկ յան» եր գի 
ստու դիա յի սա նե րին, ան հատ կա տա րող նե-
րի, հյու րեր էինք ու նե նում նաև Մեղ րիից, Գո-
րի սից, Սի սիա նից: «Զան գակ»-ի հա ղոր դում-
նե րը մեծ հե տաքրք րութ յամբ էին դի տում ոչ 
միայն դպրո ցա կան ներն ու նա խադպ րո ցա-
կան նե րը, այլև մե ծե րը…

2015թ. ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով լու ծար-
վեց «Սո սի» հե ռուս տա տե սութ յու նը և հա-
զա րա վոր ե րե խա ներ զրկվե ցին «Զան գակ» 
ման կա պա տա նե կա կան հա ղոր դու մը դի տե-
լու հնա րա վո րութ յու նից:

– Դուք նաև ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն էիք 
ու նե նում Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ-
յան Կա պա նի մաս նաճ յու ղի և Կա պա նի Ալ. 
Շիր վան զա դեի ան վան թատ րո նի հիմ նադ-
րած «Գի սա նե» ա կումբ-սրճա րա նի գոր ծու-
նեութ յա նը: Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, 
որ ա կում բը Կա պա նում թա տե րա կան մի ջա-
վայրն ակ տիվ և  ար թուն պա հե լուն նպաս-
տող գոր ծոն էր:

Ձեր հի շո ղութ յուն նե րը՝ ա կում բի մա սին:
– Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 

միութ յան Սյու նիքի բա ժան մուն քը ստեղծ վեց 
1986 թվա կա նին: ՀԹԳՄ Սյու նիքի բա ժան-
մուն քը ղե կա վա րում էր Հա կոբ Ղա զանչ յա-
նը: Բա ժան մուն քը ընդգր կում էր Կա պա նի 
և Գո րի սի թատ րոն նե րի աշ խա տա կից նե-
րին: Կա մո Ար զու ման յա նը ՀԹԳՄ Սյու նիքի 
բա ժան մուն քին կից հիմ նադ րեց «Գի սա նե» 
ա կումբ-սրճա րա նը:

«Գի սա նե»-ի ա ռա քե լութ յունն էր նպաս-
տել Կա պա նում մշա կույ թի զար գաց մանն ու 
պահ պան մա նը և միշտ ար թուն ու ակ տիվ 
պա հել թա տե րա կան մի ջա վայ րը:

«Գի սա նե» ա կում բը քա ղա քի «միտքն» 
էր, որ տեղ հա վաք վում էր Կա պա նի ողջ 
ին տե լեկ տո ւալ նե րու ժը՝ գիտ նա կան ներ, 
ար վես տա գետ ներ, բա նաս տեղծ ներ, ե րա-
ժիշտ ներ, գե ղան կա րիչ ներ, դե րա սան ներ, 
ման կա վարժ ներ, բժիշկ ներ, եր գիչ ներ: Կազ-
մա կերպ վում էին մի ջո ցա ռում ներ, քննար-
կում ներ, բա նա վե ճեր… 

«Գի սա նեն» քա ղա քի «ո գին» էր, որ տեղ 
հա վաք վում էր հա մա խոհ նե րի՝ նույ նան պա-
տակ մարդ կանց մի մեծ խումբ և կազ մա-
կեր պում ցու ցա հան դես ներ, մե ծար ման ե րե-
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«Գի սա նեն» «մեր փրկօ ղակն» 
էր: 2000 թվա կա նին, երբ թատ-
րո նին զրկե ցին բե մից՝ կող պե-
ցին մշա կույ թի պա լա տի դե պի 
բեմ տա նող դռնե րը, մենք՝ դե-
րա սան ներս, ընկճ ված, գլխի կոր 
գնա ցինք «Գի սա նե»:

նե րում աշ խա տող թա տե րար վես-
տի սի րա հար ե րի տա սարդ նե րով: 
Այն քան մեծ էր ոգ ևո րութ յու նը… 

Ն րանք հան դես էին գա լիս կազ մա կերպ-
վող բո լոր մի ջո ցա ռում նե րում: 1985 թ. Գա-
րի կը թատ րո նից տե ղա փոխ վեց մշա կույ թի 
պա լատ, նշա նակ վեց կուլտ մաս սա յա կան 
բաժ նի վա րիչ, միա ժա մա նակ շա րու նա կեց 
ղե կա վա րել Ե րի տա սար դա կան թատ րո-
նը: 1985 թ. Մեծ հայ րե նա կա նի հաղ թա նա-
կի 40-ամ յակն էր: Ընտր ված էր ժա մա նա կի 
լա վա գույն թա տե րա կան պիես նե րից մե կը՝ 
Ա լեք սեյ Հա րութ յուն յա նի «Պատ ժի ա ռա վե-
լա գույն չա փը»: Ա ռաջ նա խա ղը կա յա ցավ 
հաղ թա նա կի օրվա՝ մա յի սի 9-ի նա խօ րեին, 
և տա սը օր մեծ դահ լի ճը ծա փա հա րում էր 
խմբին: Հա ջո ղութ յու նը ոգ ևո րել էր ե րի-
տա սարդ նե րին: Օր ու գի շեր փոր ձեր էին 
ա նում: Բե մադ րութ յան էր պատ րաստ վում 
հա ջորդ գոր ծը՝ Հայկ Խա չատր յա նի «Խաչ-
մե րուկ» դրա ման: Զու գա հեռ պատ րաստ-
վում էր հա ջորդ բե մադ րութ յու նը՝ Գ րի գոր 
Տեր-Գ րի գոր յա նի «Թռչ նա կը վան դա կում» 
կա տա կադ րա մա տի կա կան պիե սը և Հ. 
Պա րոն յա նի «Ա տամ նա բույժն ար ևել յան» 
կա տա կեր գութ յու նը: Հա ջո ղութ յուն ներն ակ-
նա ռու էին, և գե ղար վես տա կան խոր հուր դը 
ե րի տա սար դա կան թատ րո նը ներ կա յաց րեց 
ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան կենտ-
րո նին՝ խմբին ժո ղովր դա կա նի կոչ մանն ար-
ժա նաց նե լու ո րոշ ման մա սին:

Հանձ նա ժո ղո վը դի տե լով ե րեք ներ կա-
յա ցու մը՝ ո րո շում կա յաց րեց ժո ղովր դա կան 
կոչ ման ար ժա նաց նել Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի ե րի տա սար դա կան թատ րո նին՝ 
գեղ. ղե կա վար և ռե ժի սոր՝ Գա րիկ Խա չատր-
յան: Այս պի սով՝ մշա կույ թի պա լա տի վեց 
խումբ ու նեին ժո ղովր դա կա նի կո չում: Հե տո 
ե կավ 1988 թ., սկսվեց հա յոց հա մազ գա յին 
շար ժու մը, Գա րի կին կան չե ցին Ար ցախ, եր-
կար ժա մա նակ աշ խա տում էր Ար ցա խի հե-
ռուս տա տե սութ յու նում: Միայն մի ան գամ 
ե կավ Կա պան՝ կա րոտն առ նե լու, պա տե-
րազ մից հե տո էր: Հի մա չկան ո՛չ Վազ գե նը, 
ո՛չ Գա րի կը: Բայց կա նրանց թո ղած ա րա հե-
տը, ո րոն ցով քայ լել են շատ ե րի տա սարդ ներ՝ 
Անդ րա նի կը, Ռա ֆի կը, Սամ վե լը և  այլք, ո րոնց 
հա մար թատ րո նը կա խար դանք էր, ա նանց 
սեր, ո րին սի րա հար ված մնա ցին նրանք:
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-Պա րոն Ա թա յան, երբ ստանձ նե-
ցիք Կա պա նի թատ րո նի տնօ-
րե նի պաշ տո նը, ի՞նչ ժա ռան-

գութ յուն ստա ցաք, նման հարց սո վո րա բար 
տնտե սա կան ղե կա վար նե րին ենք տա լիս, 
բայց թատ րոնն էլ, ըստ ա մե նայ նի, տնտե-
սութ յուն ու նի՝ բե մա կան հնա րա վո րութ-
յուն ներ, ձայ նա յին և լու սա յին հա մա կար-
գեր, դե րա սա նա կան կազ մի սո ցիա լա կան 
վի ճակ, հան դեր ձա րան, փոր ձա սեն յակ և  
այլն: Չ մո ռա նանք, որ թատ րո նի մեծ վար-
պետ Ս տա նիս լավս կին ա սում էր, որ թատ-
րո նը սկսվում է հան դեր ձա րա նից:

– Ե կեք ժա ռան գութ յու նից չխո սենք: Մինչ 
իմ այս տեղ գալն ի՞նչ է ե ղել, ո՞նց է ե ղել, այդ 
ա մե նի մեջ չեմ ու զում մտնել և  ոչ էլ ի մաստ 
եմ տես նում: Դա այլ խո սակ ցութ յան նյութ 
է, մի հար թութ յուն, ո րի մեջ չեմ ու զում ինձ 
տեսնել:

Սո ցիա լա կան ա ռու մով եր ևի մարդ կանց 
մի քիչ վնաս եմ տվել, ո րով հետև պա կա-
սեց րել ենք հա վել յալ կես դրույք նե րը և  այլն: 
Ըստ հաս տիք նե րի ո րո շա կի փո փո խութ յուն-
ներ են ե ղել: Սկզբ նա կան փու լում (պաշ տո-
նը ստանձ նել է 2019 թ. օ գոս տո սի 29, խմբ.), 
ոչ մե կին չեմ տե ղա շար ժել: Այս փու լում է, որ 
մարդ կանց փո խում եմ: Թատ րոնն ի սկզբա-
նե կար որ պես այդ պի սին, նույն մար դիկ կա-
յին, ո րոնց վրա հեն վե լով՝ փոր ձում եմ դրա-
կան փո փո խութ յուն ներ կա տա րել:

– Իսկ սերն դա փո խութ յան խնդի րը հա-
սու նա ցե՞լ էր, երբ ստանձ նե ցիք պաշ տո նը:

– Սերն դա փո խութ յան խնդիր, բնա կա-
նա բար, կար: Շատ լուրջ խնդիր էր դա, հի մա 
էլ կա, միշտ էլ կլի նի, քա նի որ թատ րո նը հա-
րա ճուն փո փոխ վող օր գա նիզմ է, այդ օր գա-
նիզ մին պար բե րա բար թարմ ար յուն պի տի 
նե րար կել, յու րա քանչ յուր տա րի, ե թե կու զեք՝ 
վեց ա մի սը մեկ, պի տի նոր մար դիկ գան, 
պի տի թարմ շունչ մտնի թատ րոն: Ա ռանց 
այդ ա մե նի, ո րոշ ժա մա նակ անց թատ րո նը 
պար զա պես իր մահ կա նա ցուն կկնքի: Բարդ 
էր սկզբնա կան շրջա նում, մար դիկ, եր ևի, 
ճիշտ չէին ըն կա լում: Բայց սերն դա փո խութ-
յու նը ոչ միայն կա յա ցավ, այլև մե խա նիզ մի 
նման սկսել է աշ խա տել, այ սինքն՝ դա պար-
բե րա բար պի տի լի նի:

– Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան 
նա խա գահ Հա կոբ Ղա զանչ յա նը մեր թեր թին 
տված հար ցազ րույ ցում նշել է, որ Կա պա նի 
թատ րո նում բա վա կա նին փո փո խութ յուն-
ներ են տե ղի ու նե նում, հե տաքր քիր շունչ է 
ե կել թատ րոն: Կ ման րա մաս նե՞ք նրա գնա-
հա տա կա նը: 

– Կոնկ րետ չեմ կա րող ա սել, թե ինչ նկա-
տի ու նի պա րոն Ղա զանչ յա նը: Ե թե ընդ հա-
նուր փո փո խութ յուն նե րի մա սին է խոս քը, 

բնա կան է՝ և՛ կո լեկ տի վի աշ խա տաոճն է 
փոխ վել, և՛ կադ րա յին փո փո խութ յուն ներ 
են ե ղել, աշ խա տանք նե րի ուղղ վա ծութ յունն 
է փոխ վել, այ սինքն՝ փո փո խութ յուն ներ, որ-
պես այդ պի սին, շատ կան: Բե մը մե ծաց րել 
ենք, ներդր վել է լու սա յին նոր հա մա կարգ, 
նոր ձայ նա յին հա մա կարգ, թատ րո նում 
պար բե րա բար նո րո գում ներ են կա տար վում, 
գույ քա յին թար մա ցում ներ կան: Այդ խնդրում 
ու նենք ա ջակ ցող ներ, փո փո խութ յուն նե րը 

մեր թատ րո նում, կա րե լի է ա սել, ի ներ ցիոն 
բնույթ են կրում, շղթա յա կան ռեակ ցիա յի 
նման, չես կա րող մի բան ա նել, մի ջին մա սը 
թող նել, վեր ջից սկսել...

– Բեմն աղ քա տութ յուն չի սի րում: Ներ-
կա յա ցու մից ա ռաջ կա րո ղա նու՞մ եք բեմն 
ա պա հո վել անհ րա ժեշտ դե կո րա ցիա յով, 
դե րա սան նե րին՝ բե մա կան հա գուս տով, այլ 
պա րա գա նե րով:

– Բե մին տրված այդ բնո րոշ մանն այն-
քան էլ հա մա միտ չեմ, դա տարկ բե մում դե-
րա սան ներն այն պի սի խաղ կա րող են ցու-
ցադ րել, որ եր բեմն դե կո րա ցիան ա վե լորդ 
է դառ նում: Իսկ դե կո րա ցիա յի ա ռու մով 
ա ռայժմ որ ևէ խնդիր չենք ու նե ցել, փառք 
Աստ ծո, նոր մալ աշ խա տում ենք, ար տաբ յու-
ջեն գո յա նում է: Ն ման խնդիր չի ծա գել: 

– Որ քա նով տեղ յակ ենք, երբ ստանձ-
նե ցիք տնօ րե նի պաշ տո նը, հան դի սա կա նի 
հոսք ե ղավ դե պի թատ րոն, և դա այն դեպ-

ՏԻԳՐԱՆ ԱԹԱՅԱՆ. «...Թատրոնը հարաճուն 
փոփոխվող օրգանիզմ է, և անընդհատ 
թարմ շունչ պիտի մտնի թատրոն»

Տիգ րան Ա թա յան 
ծնվել է 1988 թ․ մա-
յի սի 11-ին, սո վո րել 
է Կա պա նի թիվ 13 և 
թիվ 7 միջն. դպրոց-
նե րում։
2005 թ․  ըն դուն վել 
է ԵԹԿՊԻ դե րա սա-
նա կան ֆա կուլ տե-
տը։ Ա վար տե լուց 
հե տո նրան շնորհ վել 
է ար վես տա գի-
տութ յան բա կա-
լավ րի աս տի ճան 
« Դե րա սա նա կան 
ար վեստ» մաս նա գի-
տութ յամբ։ 2011 թ. 
դեկ տեմ բե րից մինչև 
2014 թ. հուն վար 
աշ խա տել է «ԱՌՏ 
Շեյ պինգ» ՍՊԸ տնօ-
րե նի պաշ տո նում։ 
2012 թ․ հոկ տեմ բե-
րից մինչև 2015 թ․ 
սեպ տեմ բե րի 1-ը՝ 
« Վայբլ» ՍՊԸ-ի նյու-
թա տեխ նի կա կան 
մա տա կա րար ման 
բաժ նի պետ։
2015 թ․ սեպ տեմ բե րի 28-ից մինչև 2019 թ․  
օ գոս տո սի 29-ը աշ խա տել է « Դա սուգ» ՍՊԸ 
տնօ րե նի պաշ տո նում։
2019 թ․  օ գոս տո սի 29-ից մինչև այ սօր 
« Կա պա նի Ալ․ Շիր վան զա դեի ան վան դրա-
մա տի կա կան թատ րոն» ՊՈԱԿ-ի տնօ րենն է։ 
Ա մուս նա ցած է, ու նի եր կու ե րե խա։
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քում, երբ նաև Ձեր օ րոք, ինչ պես նկա տե-
ցինք, դա դա րեց րիք հրա վի րա տոմ սեր հատ-
կաց նել: 

– Թող ան հա մես տութ յուն չլի նի, ե թե 
ա սեմ, որ ճա նաչ ված մարդ եմ քա ղա քում, 
և  ով ինձ տես նում է, պատ կե րաց նում է, որ 
ին քը հրա վի րա տոմ սով պի տի գա թատ րոն: 
Հատ կա պես ո րո շե ցի, որ ոչ մի պա րա գա յում 
հրա վի րա տոմս չի տրվե լու: Ինչ խոսք, բա վա-
կա նին նե ղա ցած մար դիկ կա յին… Ես հրա-
վի րա տոմ սը կնա խընտ րեմ տալ ա նա պա-
հով ըն տա նիք նե րին, նրան, ով ցան կա նում է 
թատ րոն հա ճա խել, բայց հնա րա վո րութ յուն 
չու նի տոմս գնել: Բայց չտալ այն մարդ կանց, 
ով քեր ի վի ճա կի են գնել ներ կա յաց ման այդ 
տոմ սը, բայց սպա սում են հրա վի րա տոմ սի: 
Ի հար կե, գի տակ ցում եմ, որ ի րենք ու շադ-
րութ յան կա րիք ու նեն և  ա վե լի շատ դրան են 
սպա սում: Բայց, հար գե լի ներս, մեր թատ րո-
նը 156 նստա տեղ ու նի: Այս քա ղա քում մենք 
ի րար ճա նա չում ենք, և չեմ կա րող բո լո րին 
հրա վի րա տոմս հատ կաց նել: Դա չի լի նե լու: 
Տոմս գնե ցեք և  ե կեք ներ կա յաց ման. դա նաև 
ձեր փոք րիկ ներդ րումն է Կա պա նի թատ րո-
նի զար գաց ման գոր ծում: Ա մեն գնված տոմ-
սը ո րո շա կի հարց է լու ծում: Ե թե մար դիկ 
ցան կա նում են լի նել թատ րո նի կող քին, ինչ-
որ չա փով սա տար լի նել, դա է մեզ ուժ տա-
լիս, որ մենք ան դա դար աշ խա տան քի մեջ 
լի նենք: Ոչ մե կի ձեռ քին չենք նա յում, բայց 
ե թե ո րոշ մար դիկ ու զում են թատ րո նի կող-
քին մնալ, ինչ-որ բա նով օգ տա կար լի նել, դա 
մեծ ոգ ևո րութ յուն և հե տա գա գոր ծու նեութ-
յան ազ դակ է մեզ հա մար: Ա յո, բա վա կա նին 
մեծ էր հան դի սա տե սի հոս քը դե պի թատ րոն, 
բայց ե ղավ կո րո նա վի րու սի հա մա վա րակ 
և պա տե րազմ, որ բա ցա սա բար անդ րա-
դար ձան թատ րո նի հա ճա խե լիութ յան վրա: 
Այս վեր ջին ե րեք ամ սում հոս քը զգա լիո րեն 
նվա զել է, ին չը խորհր դա ծութ յուն նե րի տե-
ղիք է տվել: Գու ցե ինչ-որ տեղ թե րա ցել ենք, 
ինչ-որ բան սխալ ենք ա րել, ո րով հետև հե-
տըն թացն ակ ներև այլ հան գա ման քի հետ 
հնա րա վոր չէ կա պել: Կար ծում եմ՝ դա ա մեն 
դեպ քում մեր խնդիրն է: Պի տի խո րա նանք 
եր ևույ թի էութ յան մեջ: Այս քա նը: Նաև մինչև 
տա րե վերջ նոր գե ղար վես տա կան ղե կա վար 
կու նե նանք: Այժմ բա նակ ցութ յուն ներ ենք 
վա րում, կար ծում եմ՝ դրա կան ա վարտ կու-
նե նա:

– Շատ քիչ ժա մա նակ է մնա ցել թա տե-
րաշր ջա նի բաց մա նը, Կա պա նի թատ րոնն 
ա ռաջ նա խա ղո՞վ կսկսի այն:

– Մեր թատ րո նը շու տով կհա մալր վի մի 
դե րա սա նու հիով: Բե մադ րութ յու նը, որ պես 
այդ պի սին, ար դեն պատ րաստ է, մնում է, 
որ նոր դե րա սա նու հին միա նա կո լեկ տի վին: 
Ներ կա յա ցու մը՝ «Ձ մե ռը սե ղա նի տակ», բե-
մադ րել է Եր ևա նի թա տե րա կան ինս տի տու-
տի դիպ լոմ նիկ նե րից մե կը: Մենք ա ռա ջար կել 
էինք բու հի տնօ րի նութ յա նը, որ ա վար տա-
կան կուր սի դե րա սան նե րից որ ևէ մե կը մեր 
թատ րո նում պաշտ պա նի դիպ լո մա յին աշ-
խա տան քը: Մենք գոր ծուղ վա ծին սի րով պա-
հել ենք, սի րով դի մա վո րել, չենք թո ղել նրա 
վրա ֆի նան սա կան որ ևէ բեռ ընկ նի: Բո լոր 
ծախ սե րը հո գա ցել ենք: Շատ բար դութ յուն-
նե րի մի ջով ան ցավ բե մադ րութ յու նը, բայց 
գործն ա վար տին հա սավ:

– Կա պա նի դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
բե մադ րած «Ես դեռ հույս ու նեմ» ներ կա-
յա ցու մից ծնվեց ե րաժշ տա կան մի ալ բոմ, 
որ «Հույս» խո րա գիրն է կրում, վեր ջերս էլ 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նում Ձեր, դե-
րա սան, եր գիչ Խո րեն Լ ևոն յա նի, Իշ խան 
Ղա րիբ յա նի և «Հ1» ա լի քով հե ռար ձակ վող 
«Երգ եր գոց» հա ղորդ ման ե րա ժիշտ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ ներ կա յաց վե ցին «Հույս» 
ալ բո մում զե տեղ ված եր գե րը: Մի քիչ այդ 
մա սին:

– Նախ ա սեմ, որ թատ րո նի զար գաց ման 
ճա նա պար հը տե սանք մեր սե փա կան մի-
ջոց նե րի ներդր ման տես քով: Ա ռա ջին օր վա-
նից, ինչ Կա պա նի թատ րո նում եմ, թատ րո-
նին ա ջակ ցում է մեր ըն տա նե կան բիզ նե սը՝ 
«Ֆե նիքս» հա մա լի րը:

Տե ղե կաց նեմ, որ մեր անձ նա կան ձայ-
նագր ման ստու դիան ենք այս տեղ բե րել, և  
այդ ժա մա նակ թատ րո նի գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար Իշ խան Ղա րիբ յա նի հետ, 
նա նաև ե րա ժիշտ է, ո րո շե ցինք թատ րո նի 
ներ կա յա ցում նե րը ո րո շա կիո րեն թե քել դե-
պի ե րաժշ տա կան ո լոր տը: Քան զի ու նենք 
այդ հնա րա վո րութ յու նը: Նախ սկսե ցինք մեր 
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կո ներ: Ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման 
օ րե րին այդ մեծ տա րած քը եր բեմն փոքր էր 
թվում… Հա կոբ Ղա զանչ յա նի և Կա մո Ար զու-
ման յա նի շուրջն էին հա վաք վում հար յու րա-
վոր մար դիկ…

Պա տե րազ մի ժա մա նակ «Գի սա նեն» քա-
ղա քի «խիղճն» էր…

Կա մո Ար զու ման յա նը «ան հատ ձեռ նե-
րեց» էր, նա նույ նիսկ առև տուր էր կազ մա-
կեր պում, որ պես զի զին վոր նե րի մոտ դա-
տար կա ձեռն չգնանք… Եվ միայն հոգ ևոր 
սնունդ չէ, որ տա նում էինք…

«Գի սա նեն» «մեր փրկօ ղակն» էր: 2000 
թվա կա նին, երբ թատ րո նին զրկե ցին բե մից՝ 
կող պե ցին մշա կույ թի պա լա տի դե պի բեմ 
տա նող դռնե րը, մենք՝ դե րա սան ներս, ընկճ-
ված, գլխի կոր գնա ցինք «Գի սա նե»:

– Գու ցե գնա՜նք… պա հան ջե՜նք… հարց-
նենք ին չո՞ւ…

– Ճիշտ է, հարց նելն ա մոթ չէ, չի մա նալն է 
ա մոթ… Մարդ կա մե ծե րին է հարց նում (Նա-
րե կա ցուն, Չա րեն ցին), մարդ էլ կա ղե կա-
վա րութ յա նը… Բո լո րը զար մա ցած ի րար նա-
յե ցին… Վա չեն էր Եփ րեմ յան: Եվ հան կարծ 
պոռթ կաց ծի ծա ղը…

… Տա ղան դի հարց չկա, այս կամ այն չա-
փով բո լորն են տա ղան դա վոր, բայց… բո լո-
րը չէ, որ կա րո ղա նում են մարդ մնալ… Կա-
մո Ար զու ման յա նը կա րո ղա ցավ մարդ մնալ 
մինչև իր կյան քի վեր ջին օ րը…

– Ե թե խո սում ենք Կա պա նի թա տե րա-
կան անց յա լի մա սին, ա պա չենք կա րող 
շրջան ցել քա ղա քի դպրոց նե րում գրե թե 
մշտա պես գոր ծած ինք նա գործ թա տե րա կան 
խմբե րի մա սին: Ու նե՞ք տե ղե կութ յուն ներ 
դպրո ցա կան ինք նա գործ խմբե րի մա սին:

– Կա պա նում թա տե րար վես տը միշտ էլ 
սիր ված և գ նա հատ ված է ե ղել… Գ րե թե բո-
լոր դպրոց նե րում և գ յու ղա կան ա կումբ նե-
րում գոր ծել են թա տե րա կան խմբեր: Կազ-
մա կերպ վել և  անց են կաց վել մրցույթ ներ 
ու փա ռա տո ներ: 1987 թվա կա նին ՀԹԳՄ 
Կա պա նի մաս նաճ յու ղը (Հա կոբ Ղա զանչ-
յան) կազ մա կեր պեց դպրո ցա կան խմբե րի 
մար զա յին մրցույթ-փա ռա տոն: Մր ցույթ-փա-
ռա տո նին մաս նակ ցե լու հա մար հայտ էր 
ներ կա յաց րել 17 թա տե րա կան խումբ՝ Կա-
պա նից և Քա ջա րա նից: Մաս նակ ցում էին 
գրե թե բո լոր դպրոց նե րը: Գո րի սի և Սի սիա-
նի հայ տե րը ներ կա յաց վել են Գո րի սի թատ-
րո նի ռե ժի սո րին:

Մր ցույթ-փա ռա տո նը Կա պա նում և Գո-
րի սում մեկ նար կեց նույն օ րը, նույն ժա մին: 
Հաղ թող նե րը ե րեք օր հե տո պետք է մաս-
նակ ցեին մար զա յին փու լին՝ Կա պա նում: 
Ներ կա յա ցում նե րը մե կը մե կից հե տաքր քիր 
էին, պրո ֆե սիո նալ ձեռք էր դի պել կար ծես… 
Եվ ի րոք այդ պես էր... Դպ րոց նե րի թա տե րա-
կան խմբե րի ղե կա վար նե րը պրո ֆե սիո նալ 
դե րա սան ներ կամ ռե ժի սոր ներ էին:

Մար զա յին փու լում հաղ թե ցին և դիպ-
լոմ ներ ստա ցան Կա պա նի № 2 միջն. դպրո-
ցի թա տե րա կան խում բը՝ Թու ման յա նի 
«Ա նուշ»-ը ներ կա յաց ման հա մար, գի շե րօ-
թիկ դպրո ցի թա տե րա կան ստու դիան՝ Շիր-
վան զա դեի «Պատ վի հա մար»-ը ներ կա յաց-
ման հա մար, Սի սիա նի № 1 միջն. դպրո ցի 
թա տե րա կան խում բը՝ Թու ման յա նի «Բա-
րե կեն դան»-ը ներ կա յաց ման հա մար: Փա-
ռա տոնն ա պա ցու ցեց, որ դպրոց նե րում գե-
ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յունն ա մուր 
հիմ քե րի վրա է դրված:

1996թ. ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յու-
նը կազ մա կեր պեց «Իմ ա զատ ու ան կախ 
Հա յաս տա նը 5 տա րե կան է» ման կա պա տա-
նե կան հան րա պե տա կան փա ռա տոն:

Մար զա յին փուլն անց էր կաց վում Կա-
պա նի ար վես տի քո լե ջի եր գե հո նա յին դահ-
լի ճում: 

Փա ռա տո նը տևեց ե րեք օր: Կա պա նի 
գի շե րօ թիկ դպրո ցի թա տե րա կան ստու դիա-

յի «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի…» ներ կա յա-
ցու մը՝ (բե մադ րիչ՝ Նա տալ յա Բաղ դա սար-
յան) ար ժա նա ցավ ա ռա ջին մրցա նա կի և 
մաս նակ ցեց Եր ևա նում փա ռա տո նի հան-
րա պե տա կան փու լին՝ ար ժա նա նա լով դրա-
մա կան պարգ ևի և «Մաս նակ ցութ յան վկա-
յա կան»-ի:

– Մենք տե ղե կութ յուն ներ ու նենք, որ Դուք 
նաև թա տե րա կա նաց ված հան դես նե րի, ինչ-
պես և ներ կա յա ցում նե րի սցե նար նե րի հե ղի-
նակ եք:

Հատ կա պես ո՞ր հան դես նե րը կամ ներ-
կա յա ցում ներն են Ձեր թա տե րագ րութ յամբ 
բե մադր վել:

– Գի տե՞ք, դրանք ա ռանձ նա պես շատ 
չեն… Եվ իմ սցե նար նե րը բե մադ րել եմ միայն 
ես, կամ բե մադր վել են իմ մաս նակ ցութ յամբ: 
Ես գրում ու բե մադ րում եմ այն ժա մա նակ, 
երբ դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը կա… «Ծի րա-
նի ծառ»-ը բե մադր վել է 2011թ.: Այն նվիր ված 
էր Հա յոց ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին… 

Ներ կա յաց ման ա սե լիքն էր. ո՞վ ենք… 
որ տե ղի՞ց ենք գա լիս… ո՞ւր ենք գնում… և 
…ի՞նչ ենք պա հան ջում. Նո յից մինչև Հ րանտ 
Դինք ու Գուր գեն Մար գար յան: Ներ կա յաց-
ման մեջ զբաղ ված էր թատ րո նի ողջ ստեղ-
ծա գոր ծա կան կազ մը: Հու րա խութ յուն ինձ, 
թատ րո նի դե րա սա նա կան կազ մը հա մալր-
վել էր ինս տի տուտն ա վար տած նոր կադ րե-
րով՝ Ա րամ Հայ րա պետ յան, Լևս Դավթ յան, 
Մո սո Կա րա պետ յան, Գա յա նե Վար դիկ յան, 
Սու սան նա Գալստ յան (երգ չու հի)… Ներ կա-
յաց ման մեջ ընդգրկ ված էին նաև Կա մո Ար-
զու ման յա նը (Նոյ), Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նը, 
Բո րիկ Հո վա կիմ յա նը, Մա րիե տա Քո չար յա-
նը, Գոռ Հա կոբ յա նը (Կո մի տաս), Գա յա նե 
Զա խար յա նը… Մաս սա յա կան տե սա րան նե-
րը շատ էին, և յու րա քանչ յու րը խա ղում էր 
2-ից 3 դեր… Ներ կա յա ցու մը շատ դի նա միկ 
էր, տե սա րան նե րը հա ջոր դում էին ի րար… 
Վա րա գույ րը բաց վում էր Եկ մալ յա նի «Ով 
հա յոց աշ խարհ» ե րաժշ տութ յամբ և լս վում 
էր Նո յի (Կա մո Ար զու ման յան) խորհր դա վոր, 
տպա վո րիչ ձայ նը… Չէ, դու չես հյուս վել ար-
յուն ու մսից, հյուս վել ես՝ ազգ իմ, պար զա-
պես լույ սից…

Չէ, ներ կա յա ցու մը չե՛ս պատ մի, այն դի-
տել է պետք… Ներ կա յա ցու մը հան դի սա տե-
սի վրա մեծ ազ դե ցութ յուն թո ղեց, նույ նիսկ 
ես էի տպա վոր ված… Հա ջող ված տե սա րան-
ներ կա յին… Ինքս ինձ նից մի քիչ գոհ էի… 
Լավ էր «Նա րե կա ցու տե սա րա նը» (Մո սո 
Կա րա պետ յան), «Մ շո ճա ռըն տի րը շա լա կած 
կա նանց տե սա րա նը», «Ե րե խա նե րին կորց-
րած կա նանց տե սա րա նը, երբ բե մից իջ նում 
էին դահ լիճ և  այն տեղ փնտրում ե րե խա նե-
րին», հե տաքր քիր էր Սո ղո մոն Թեհ լեր յա-
նի տե սա րա նը (Լևս Դավթ յան), Կո մի տա սի 
տե սա րա նը. Գոռ Հա կոբ յան (եր գում էր կեն-
դա նի ձայ նով), «Լ րագ րող նե րի տե սա րա նը» 
(Լևս, Մո սո): Ֆի նա լը շատ սիմ վո լիկ էր և 
տ պա վո րիչ՝ բո լո րը հա վաք վում էին բե մում՝ 
«Սեպ» դառ նում՝ պատ րաստ մխրճվե լու 
թշմա նու սիր տը… Եվ հան կարծ հառ նում էր 
Ե ռա գույնն ու ծա ծան վում… Սու սան նան եր-
գում էր (կեն դա նի կա տա րում) Սմ բատ յա նի 
«Հա յաս տան» եր գը: Բեմ էին բարձ րա նում 
դահ լի ճից եր կու փոք րիկ նե րը՝ Նա րե կը (6 
տա րե կան) և Ան նան (5 տա րե կան), վա զում, 
կանգ նում էին «Սեպ»-ի աջ և ձախ կող մե րին 
և նա յում ծա ծան վող Ե ռա գույ նին, ու վա րա-
գույ րը փակ վում էր: Մենք չէինք ող բում, դա 
ո գե կո չու մի ներ կա յա ցում էր՝ «Հի շում եմ ու 
պա հան ջում»:

Չէ, թող չթվա, թե թե րութ յուն ներ չկա-
յին… ընդ հա կա ռա կը… կա յին տե սա րան ներ, 
որ թույլ էին, լու սա յին է ֆեկտ ներ ընդ հան րա-
պես չու նեինք… հա գուս տը, բե մի ձևա վո րու-
մը աղ քա տիկ էին… Թե պետ գի տակ ցում էի, 
որ ար ված է հնա րա վո րինս ա ռա վե լա գույ-
նը…

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ
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Դե րա սան, բե մի ա ռա ջա տար վար պետ 
Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նը չորս տաս-
նամ յա կից ա վե լի Կա պա նի Ալ. Շիր վան-
զա դեի ան վան թատ րո նում է, կա պան-
յան բե մի հնաբ նակ նե րից մե կը՝ ծննդով 
Լե նի նա կա նից: Եր վանդ Ղա զանչ յա նի 
սա նե րից է, մեծ վար պե տի դե րա սա-
նա կան կուրսն է ա վար տել Լե նի նա-
կա նի թատ րո նում, բե մա կան ա ռա ջին 
մկրտութ յու նը ստա ցել Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի՝ այն ժա մա նակ Մաք սիմ Գոր-
կու ա նու նը կրող թատ րո նում: 1979-
ից Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան-
վան դրա մա տի կա կան թատ րո նում է և 
մինչև հի մա թատ րո նից չի բա ցա կա յել. 
տար բեր տա րի քի դե րա սան նե րի հետ 
է խա ղա ցել, բայց կա րո տով է հի շում 
ա վագ սերն դի մարդ կանց՝ հան րա պե-
տութ յան ժո ղովր դա կան ար տիստ Մի-
լի տոս Ղա զար յան, վաս տա կա վոր ար-
տիստ ներ Ա րուս յակ Մար տի րոս յան, 
Ա նիկ Հա րութ յուն յան, ար տիս ներ Ա վագ 
Ա վագ յան, Սու սան նա Բաղ դա սար յան...

Ա ր տա վազ դը խմբագ րութ յուն էր ե կել՝ 
հե տը բե րե լով պատ վոգ րեր, շնոր-
հա կա լագ րեր, թեր թե րի հրա պա րա-

կում ներ, նաև ե զա կի լու սան կար ներ. ի դեպ 
լու սան կար նե րից մե կում՝ Մ հեր Մկրտչ յա նի 
հետ: Պատ մում է, որ Կա պա նի պետ թատ րո-
նը եր կու ան գամ հրա վի րել է Մ հեր Մկրտչ-
յա նին: Հա կոբ Պա րոն յա նի «Պաղ տա սար 
աղ բար» ներ կա յաց ման մեջ ին քը Փայ լա կի 
դերն էր կա տա րում: Դա մեծ դպրոց էր իր 
և գոր ծըն կեր նե րի հա մար, ո րով հետև Մ հեր 
Մկրտչ յա նի հետ խա ղալն ինք նին մի ծես էր: 
Ն րա ա մեն մի շար ժու մը, դա դա րը, մե նա-
խո սութ յու նը մի-մի դա սեր էին: «Գ նա մե ռի, 
ա րի սի րեմ» բե մադ րութ յան մեջ խա ղա ցել է 
Ար մեն Խոս տիկ յա նի հետ, խա ղա ցել է նաև 
աս մուն քի մեծ վար պետ Վ լա դի միր Ա բաջ յա-
նի հետ: Հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա կան 
ար տիստ Լ ևոն Թու խիկ յա նի հետ խա ղա ցել 
է Վիլ յամ Սա րո յա նի «Կո տո րածն ման կանց» 
ներ կա յաց ման մեջ: «Մե ծե րի հետ խա ղա լը 
ե րա զի պես ե կավ և  ան ցավ: Դ րանք ե ղան 
իմ դե րա սա նա կան կյան քի աս տե ղա յին պա-

հե րը: Այդ մե ծե րին կի նո յում, հե ռուս տա տե-
սութ յամբ էի դի տել, ո՞վ կպատ կե րաց ներ, որ 
նրանց հետ միա սին մի օր բե մում կխա ղա-
յինք»:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ու՞մ է հա մա րում բե-
մա կան ար վես տի իր ու սու ցի չը: Գ յում րու 
թատ րո նում ժո ղովր դա կան դե րա սան Ար զո 
Ար զու ման յա նին, ու մից շատ բան է սո վո րել, 
իսկ իր պաշ տե լի (բնու թագ րումն ի րենն է) 
դե րա սա նը Հ րաչ յա Ներ սիս յանն է:

Երբ ե կավ Կա պան, թատ րո նի ռե ժի սո-
րը Նոդ յա Բաղ դա սար յանն էր, ով ի րեն Մու-
րա ցա նի «Ռու զան» բե մադ րութ յան մեջ մի 
է պի զո դիկ դեր հանձ նա րա րեց. բե մի վրա 
ըն դա մե նը հինգ-վեց նա խա դա սութ յուն 
ար տա բե րեց, բայց դրա նով սկսվեց ա մեն 
ինչ իր բե մա կան կյան քում: Հե տո խա ղաց 
Ա ղա սի Այ վազ յա նի «Դիպ լի պի տո» ներ կա-
յաց ման մեջ (դա տա խազ Սուր մալ յա նի կեր-
պա րը մարմ նա վո րեց): «Տե սան, որ գլուխ եմ 
հա նում, սկսե ցին լուրջ դե րեր հանձ նա րա-
րել: Կա պա նը սի րեց ինձ, պա հեց ինձ»,- ան-
կեղ ծա նում է Ար տա վազ դը և հա վե լում, որ 
իր դե րա սա նա կան խա ղը դուրս չի մնա ցել 

նաև շրջա նի ղե կա վա րութ յան ու շադ րութ-
յու նից, և  երբ ի մա ցան, որ ա մուս նա նա լու 
մտադ րութ յուն ու նի, ա պա հո վե ցին բնա կա-
րա նով:

Նս տած վեր հի շում ենք անց յա լը, և զ րու-
ցա կիցս այժմ դժվա րա նում է թվար կել այն 
ռե ժի սոր նե րի ա նուն նե րը, ում «ա շա կեր տել» 
է՝ Նոդ յա Բաղ դա սար յան, Սամ վել Գա յամ յան, 
Լեո նիդ Հա րութ յուն յան, Հա կոբ Ղա զանչ յան, 
Ար մեն Շահ բազ յան, Հայկ Մ նա ցա կան յան, 
ու րիշ ներ... Հատ կա պես հի շում է այն ժա-
մա նա կաշր ջա նը, երբ թատ րո նի գլխա վոր 
ռե ժի սոր դար ձավ Հա կոբ Ղա զանչ յա նը: 
Նոր ու թարմ շունչ մտավ թատ րոն: Հա կո-
բի հետ աշ խա տելն ինք նին խի զա խում էր: 
Նոր բե մադ րութ յուն ներ ե ղան թատ րո նի խա-
ղա ցան կում՝ Ժո րա Հա րութ յուն յա նի «Բախ-
տա վոր մար դիկ» (ին քը բե մադ րութ յան մեջ 
խա ղաց Սամ սո նի դե րը), Ա լեք սանդր Բ լո կի 
«Ար քան հրա պա րա կում» (ե կե ղե ցա կան), 
իսկ Չա րեն ցի «Կապ կազ թա մա շա» բե մադ-
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ներ կա յա ցում նե րի եր գե րը գրել ինք ներս, 
ա սել է թե՝ դա թատ րո նի սե փա կան ար տադ-
րութ յունն է, թե ե րաժշ տա կան ձևա վոր ման 
մեջ, նաև այն եր գե րը, ո րոնք հնչում են, մերն 
են: Թատ րո նում գոր ծում է «Դ րա մա գլիչ» ռոք 
խում բը, պա տա նի ներ են խմբի ե րա ժիշտ-
նե րը, ով քեր խմբի փոր ձե րը թատ րո նում են 
ա նում, նաև ի րա կա նաց նում են մեր ներ կա-
յա ցում նե րի ե րաժշ տա կան ձևա վո րում նե րը: 
Այդ պա տա նի նե րից ո մանց մեջ բա վա կա նին 
նե րուժ կա, կար ծում եմ՝ ե րաժշ տա կան ձևա-
վոր ման ո լոր տում մի քա նի տա րի հե տո լուրջ 
բա զա կու նե նանք: Ինչ վե րա բե րում է «Հույս» 
ալ բո մին, ա պա դրա նում զե տեղ ված են 44-
օր յա պա տե րազ մի ի րո ղութ յուն նե րով ծնված 
եր գեր՝ Սյու նիքում, մաս նա վո րա պես Կա պա-
նում:

– Այ սօր վա դրութ յամբ ի՞նչ է ներ կա յաց-
նում Կա պա նի պետ թատ րո նի խա ղա ցան կը:

– Խա ղա ցան կի խնդի րը կո րո շա կիա նա 
հոկ տեմ բե րի կե սե րին: Սեպ տեմ բե րին կու նե-
նանք նոր դե րա սան ներ, ով քեր կներգ րավ-
վեն ներ կա յա ցում նե րի մեջ: Ար դեն կա րե լի 
կլի նի վստահ խո սել խա ղա ցան կի մա սին: 
Այս պա հին կա խնդիր, քան զի բա վա կա նին 
դե րա սան նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից հրա-
ժար վել ենք, չեն հա մա պա տաս խա նել թատ-
րո նի պա հանջ նե րին. չեն ըն դու նել թատ րո-
նի ռե ժիմն ու կար գա պա հութ յու նը: Միշտ 
կրկնել եմ՝ թատ րոնն ինձ հա մար սկսվում 

է ցան կութ յու նից, ազն վութ յու նից: Ե թե դու 
ազ նիվ չես, ի րա վունք չու նես բեմ բարձ րա-
նալ, որ քան էլ դե րա սա նը տա ղանդ, ձիրք, 
աշ խա տա սի րութ յուն ու նե նա, ա ռա ջին պլա-
նին պի տի ազն վութ յու նը լի նի: Ինձ հա մար 
թատ րոնն ու ե կե ղե ցին մի հար թութ յու նում 
են, թատ րո նում չի կա րե լի ստել, չի կա րե լի 
գո ղա նալ, ին չը չի կա րե լի ա նել և  ե կե ղե ցում:

– Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո՞րն է այ սօր Կա պա-
նի թատ րո նի ա մե նա նեղ օ ղա կը, որ ա մե նա-
շատն է մտա հո գում Ձեզ:

– Թատ րո նը, բնա կա նա բար, խնդիր-
ներ ու նի, նախ ևա ռաջ չու նի իր ստու դիան, 
բա վա կա նին կա պան ցի ներ ա վար տում են 
Եր ևա նի թատ րո նի և կի նո յի ինս տի տու-
տը և  այլևս հետ չեն գա լիս: Սա ա մե նա մեծ 
խնդիրն է, և  որ պես կա պան ցի ու որ պես 
թատ րո նի տնօ րեն, ինձ այս խնդի րը շատ է 
մտա հո գում: Դա գո նե ինձ հա մար շատ ան-
ցան կա լի եր ևույթ է, յու րա քանչ յուր կա պան-
ցի այն գի տակ ցումն պի տի ու նե նա, որ ինքն 
իր քա ղա քին պարտք ու նի: Գ նում են՝ մայ րա-
քա ղա քում սո վո րում, հար մար վում ա ռանց 
հա րա զատ նե րի կյան քին, կող քից շատ բան 
ա սող չկա, նկա տո ղութ յուն ա նող չկա: Բա-
վա կա նին թվով բժիշկ ներ, դե րա սան ներ, 
մյուս ո լորտ նե րի մաս նա գետ ներ այլևս չեն 
վե րա դառ նում ի րենց հայ րե նի քա ղաք: Ե թե 
դա չլի նի, մեր թատ րո նը խնդիր չի ու նե նա, 
մնաց յա լը մեր աշ խա տան քով է պայ մա նա-
վոր ված:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

ՏԻԳՐԱՆ ԱԹԱՅԱՆ. 
«...Թատրոնը հարաճուն 
փոփոխվող օրգանիզմ է, և 
անընդհատ թարմ շունչ պիտի 
մտնի թատրոն» րութ յան մեջ բան վո րի դե րը տա րավ: Ի դեպ, 

այդ ներ կա յա ցու մը ճա նա չում բե րեց թե՛ 
ի րեն, թե՛ թատ րո նին, քան զի բե մադր վեց 
Մոսկ վա յի Վ. Մա յա կովս կու ան վան թատ-
րո նում՝ ար ժա նա նա լով թա տե րա գետ նե րի 
բարձր գնա հա տա կա նին: Այդ օ րե րին միու-
թե նա կան «Սո վետս կա յա կուլ տու րա» թեր թը 
գրեց. «...Մենք տե սանք գա վա ռա կան թատ-
րոն, բայց լրիվ ար ժա նի Մոսկ վա յի յու րա-
քանչ յուր թատ րո նում ներ կա յա նա լու...»:

Բե մադ րութ յու նը կյան քի կո չող նե րը՝ Հա-
կոբ Ղա զանչ յա նը, Կա մո Ար զու ման յա նը, Ար-
տաշես Ոս կան յա նը, Հ րաչ յա Գաբ րիել յա նը 
և Ար տա վազդ Գ րի գոր յանն ար ժա նա ցան 
Հա յաս տա նի Լե նին յան կո մե րիտ միութ-
յան մրցա նա կին: Նույ նիսկ հի շում է, որ պես 
պարգ ևավ ճար, 60 ռուբ լի ստա ցավ: Այն ժա-
մա նակ նե րի չա փա նիշ նե րով դա փոքր գու-
մար չէր...

Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նից հե տաքրքր-
վե ցինք, թե այժմ ինչ մթնո լորտ է Կա պա նի 
պետ թատ րո նում, քան զի ինքն այդ կո լեկ տի-
վի հնաբ նակ նե րից է, ին չո՞վ է ապ րում և շն-
չում այ սօր վա թատ րո նը:

– Նոր սերն դին պի տի հաս կա նալ, քան զի 
այն ա վե լի բաց է, ա զա տա միտ, դի տո ղութ-
յուն ներ կան, որ չեն ըն դու նում, չես կա րող 
պար տադ րել, ո րով հետև ին քը խորհր դա յին 
դաս տիա րա կութ յուն չի ստա ցել՝ վզկապ կա-
պե լը, կո մե րի տա կան կրծքան շան կրե լը, և  
այդ մա սին նույ նիսկ ի մա նա լը նրա հա մար 
հե տաքր քիր չէ: Մեր զրու ցա կի ցը նաև տա-
սից ա վե լի բե մադ րութ յուն ներ է ա րել: Բայց 
ի րեն ա վե լի հո գե հա րա զատ է Լ ևոն Մու թաֆ-
յա նի «Հի շո ղութ յուն սրճա րա նը», որ Մեծ 
ե ղեռ նի թե ման է շո շա փում: Պա պերս կար-
սե ցի են, գու ցե ար յան կանչն է, որ այդ ներ-

կա յա ցու մը հո գե հա րա զատ դար ձավ ինձ», 
– բա ցատ րում է:

Նաև գո հու նա կութ յամբ է ա սում, որ ի րե-
նից ա ռաջ ոչ ոք Նժ դեհ չի խա ղա ցել, և  ինքն 
է ա ռա ջի նը մարմ նա վո րել մեծ հայ րե նա սե րի 
կեր պա րը՝ Կառ լոս Ե ղիա զար յա նի «Նժ դեհ» 
բե մադ րութ յան մեջ: Այդ ներ կա յաց մամբ շրջել 
են Հա յաս տա նի և Ար ցա խի հան րա պե տութ-
յուն նե րի բո լոր զո րա մա սե րում: Նաև խորհր-
դան շա կան է, որ բա նակ-հա սա րա կութ յուն 
կապն ամ րապն դե լու հա մար ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ար ժա-
նա ցել է «Գա րե գին Նժ դեհ» մե դա լի: 

Ար տա վազ դի հետ հան դի պե ցի օ գոս-
տո սի 12-ին, և հի շե ցինք նրա խա ղըն կեր, 
ՀՀ վաս տա կա վոր դե րա սան վա ղա մե ռիկ 
Վազ գեն Սարգս յա նին, ում ծննդյան օրն էր: 
Վա զի կը նաև տա սը-տասն հինգ բե մադ րութ-
յուն ներ է ա րել, և դ րանց գլխա վոր դե րերն 
ինքն է մարմ նա վո րել՝ «Չար ո գի» բե մադ-
րութ յան մեջ՝ Ոս կան, «40 օր համ բառ նա լուց 
ա ռաջ»՝ Գո գի և  այլն: «Հա ճե լի էր Վա զի կի 
հետ աշ խա տե լը, լավ ըն կեր էր, տա ղան դա-
վոր մարդ: Մի տա ղան դա վոր մարդ էլ Ար-
զու ման յան Կա մոն է ե ղել, հի մա ինձ հա մար 
ան չափ տխուր է ա ռանց ի րենց»,- ա սում է 
և հա վե լում, որ Կա պա նի թատ րո նի հնաբ-
նակ նե րից ինքն է մնա ցել, Նա տալ յա Բաղ-
դա սար յա նը, Մա րիե տա Քո չար յա նը: Սերն-
դա փո խութ յունն ի րո ղութ յուն է կա պան յան 
թատ րո նում:

... Շու տով կբարձ րա նա նոր թա տե րաշր-
ջա նի վա րա գույ րը, և նույն պատ րաս տա կա-
մութ յամբ Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նը կշա րու-
նա կի կեր տել բե մա կան կեն սագ րութ յու նը... 
«Քա նի ա ռող ջութ յունս նե րում է՝ բե մի վրա 
պի տի լի նեմ, դե րեր կան, որ պի տի խա ղամ», 
– հրա ժեշ տից ա ռաջ ա սում է Ար տա վազ դը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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և հաղ թա նա կի ո գին իշ խում էր ա մե նուր… 
Կռ վում էին բո լո րը՝ ա մենքն իր զեն քով… Մեծ 
թե փոքր, կին թե տղա մարդ, մա նուկ, թե 
ծեր… Իր ժո ղովր դի պես Կա պա նի թատ րո-
նը ևս  ան մասն չմնաց զո հե րից: Հեր թա կան 
հրե տա կո ծութ յուն նե րից մե կի ժա մա նակ՝ 
աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն նե րը 
կա տա րե լիս զոհ վե ցին թատ րո նի աշ խա տա-
կից ներ Գուր գեն Բա բա յա նը և Ս տե փան Քա-
րամ յա նը: 1994թ. սեպ տեմ բե րին Կա պա նի 
թատ րո նը մեկ նել է Տա վու շի շրջան՝ հյու րա-
խա ղե րի… 1994թ. թատ րո նը ա մե նադժ վար 
պայ ման նե րում ի րա կա նաց րեց Գո գո լի «Խե-
լա գա րի հի շա տա կա րա նը» մո նո ներ կա-
յա ցու մը՝ Վազ գեն Սարգս յա նի Պոպ րոշ չի նի 
դե րա կա տար մամբ և Ար մեն Շահ բազ յա նի 
բե մադր մամբ: 1995թ. նո յեմ բե րի 4-ին ներ-
կա յա ցու մը բե մադր վեց Եր ևա նի կա մե րա յին 
թատ րո նի բե մա հար թա կում՝ «Կա պան յան 
մշա կու թա յին օ րեր» խո րագ րի ներ քո:

1996 թ. ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յու-
նը և Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յու նը մա յի սի 28-ից հու նի սի 3-ը կազ-
մա կեր պե ցին «Ս յու նիք-96» թա տե րա կան 
փա ռա տոն՝ նվիր ված Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ան կա խութ յան հին գե րորդ 
տա րե դար ձին… Մաս նակ ցում էին Կա պա-
նի, Գո րի սի, Ս տե փա նա կեր տի, Գ յում րիի, 
Վա նա ձո րի և Եր ևա նի թատ րոն նե րը: Փա-
ռա տո նը հո վա նա վո րում էր Սյու նիքի մարզ-
պե տա րա նը: Մա յի սի 28-ին Սյու նիքի յոթ 
քա ղա քում նույն ժա մին նաև Հո րա դի զում 
փա ռա տո նի մեկ նար կը տրվեց Կա պա նի 
թատ րո նի «Բախ տա վոր մար դիկ» ներ կա յա-
ցու մով: Դա խորհր դան շա կան ներ կա յա ցում 
էր, ո րին հա ջոր դեց նո րա կո չիկ նե րի եր դու-
մը՝ հա վա տա րիմ մնալ հայ րե նի քին: Փա ռա-
տո նը Սյու նիքի ժո ղովր դի հա մար ո գու կար-
ևոր լիցք էր… 

Ժա մա նա կա վոր դա դար էր, սա կայն 
թատ րո նը հա ճա խա կի ներ կա յա ցում նե րով 
հան դես էր գա լիս ա զա տագր ված շրջան-
նե րում տե ղա կայ ված ստո րա բա ժա նում-
նե րում… Ե րի տա սարդ դե րա սան նե րի աճ-
ման ու զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
էր ո րո շա կի փորձ նա կան շրջան: Վազ գեն 
Ռու բե նի Սարգս յա նը (ստեղ ծա գոր ծա կան 
կազ մի ղե կա վար 1997 թ.) բե մադ րեց Շիր-
վան զա դեի «Չար ո գին», Թու ման յա նի «Մի 
կա թիլ մեղ րը», Բա կուն ցի «Միր հա վը», Թու-
ման յա նի «Գի քո րը», Շա հին յա նի «Եր ջա նիկ 
ար քա յազ նը», Ժան Պոլ Սարտ րի «Ե րե քը 
դժոխ քում», Գ ևուն ցի «Գի նո սի ար կած նե-
րը» պիես նե րը: …2000 թվա կա նի սկիզ բը 
թատ րո նի ա մե նադժ վար շրջանն էր: Թատ-
րո նը զրկվեց բե մից, կող պե ցին մշա կույ թի 
պա լա տից դե պի բեմ տա նող դռնե րը: … 
Մ շա կույ թի պա լա տի շեն քը Կա պա նի լեռ-
նա հարս տաց ման կոմ բի նա տի հաշ վեկշ ռից 
փո խանց վել էր Կա պա նի քա ղա քա պե տա-
րա նի հաշ վեկշ ռին… Տաս նութ տա րի (1982 
թ.-ից) հյու րի կար գա վի ճա կով ապ րել, ա րա-
րել էինք այդ շեն քում… Ինչ ևէ… Տան տի րոջ 
կամքն է… Դ րա նից էլ թատ րո նը չընկճ վեց, 
չնա յած դե րա սան նե րը գի տակ ցում էին, որ 
լի նել-չլի նե լու ծանր խնդրի ա ռաջ են կանգ-
նած… Տե ղա փոխ վե ցինք «Ս յու նիք» կի նո-
թատ րո նի կի սա խար խուլ, անմ խի թար վի-
ճա կում գտնվող, ա ռանց բե մի շեն քը… 

Հինգ օր հե տո «ժա մա նա կա վոր փոքր 
բե մը» պատ րաստ էր, նոր բե մադ րութ յուն-
նե րը հա ջոր դում էին միմ յանց. Սանթ րոս-
յա նի «Մկ նե րի ժո ղո վը», Խա լաթ յա նի «Խե-
լա կո րույս սեր», Ե ղիա զար յա նի «Նժ դեհ», 
Խա լաթ յա նի «40 օր համ բառ նա լուց ա ռաջ» 
ներ կա յա ցում նե րը կար ծես ազ դա րա րե ցին 
հան դի սա տե սին, որ թատ րո նը գոր ծում է 
նոր ի րա վի ճակ նե րում… Եվ հա ջո ղութ յունն 
ի րեն եր կար սպա սել չտվեց… 2002 թվա կա-
նին Վազ գեն Սարգս յանն ար ժա նա ցավ Հա-

յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ-
յան «Ար տա վազդ» մրցա նա կի:

… Դարձ յալ հյու րա խա ղեր Սյու նիքի տա-
րա ծաշր ջա նի բո լոր գյու ղե րում…

2003 թ. Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան-
վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո-
նի բե մի ա ռա ջա տար վար պետ ներ Կա մո 
Ար զու ման յա նը և Վազ գեն Սարգս յա նն ար-
ժա նա ցան ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիս տի կոչ-
ման:

2004 թ. թատ րո նը մաս նակ ցեց «Հայ-
ֆեստ», «Մենք ենք մեր մար զե րը» և «Թա-
տե րա կան Լո ռի» 18-րդ փա ռա տո նե րին: 
Խա լաթ յա նի «40 օր համ բառ նա լուց ա ռաջ» 
ներ կա յաց ման գլխա վոր դե րա կա տար Ար-
տա վազդ Գ րի գոր յանն ար ժա նա ցավ պատ-
վոգ րի: Դարձ յալ հյու րա խա ղեր, փոր ձեր, նոր 
բե մադ րութ յուն ներ. Ա րա մա շոտ Պա պա յան, 
«Գ նա մե ռի, ա րի սի րեմ», բե մադ րիչ՝ Վազ-
գեն Սարգս յան, «Թա գա վո րը հրա մա յում է», 
հե ղի նակ և ռե ժի սոր՝ Ար մեն Սանթ րոս յան, 
Մա շա դո ւի «Բ րա զի լիա յի գան ձը»՝ Համ լետ 
Գ յուլ դուզ յա նի բե մադ րութ յամբ: 

2006 թվա կա նին Հա յաս տա նի թա տե րա-
կան գոր ծիչ նե րի միութ յունն ա մե նամ յա «Ար-
տա վազդ» մրցա նա կա բաշ խութ յունն անց-
կաց րեց Կա պա նում: Ողջ հայ թա տե րա կան 
աշ խար հը հա վաք վել էր Կա պա նում: Այդ օ րը 
նշվեց նաև Կա պա նի թատ րո նի 70-ամ յա կը: 
Կա մո Ար զու ման յանն ար ժա նա ցավ «Մով սես 
Խո րե նա ցի» մե դա լի…

… 2008 թվա կա նին Կա պա նի թատ րո նը 
մաս նակ ցեց «Թա տե րա կան Լո ռի-2008» 19-
րդ փա ռա տո նին՝ Ա րա մա շոտ Պա պա յա նի 
«Գ նա մե ռի, ա րի սի րեմ» ներ կա յա ցու մով, 
թատ րո նի բե մի ա ռա ջա տար դե րա սան Նա-
տալ յա Բաղ դա սար յանն ար ժա նա ցավ «Կ նոջ 
լա վա գույն դե րա կա տար» ան վա նա կար գի 
գլխա վոր մրցա նա կին, իսկ Ար տա վազդ Գ րի-
գոր յա նը՝ «Տ ղա մար դու լա վա գույն դե րա կա-
տար» խրա խու սա կան մրցա նա կի:

… 2009 թ. հայ թա տե րար վես տի ո լոր-
տում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի և  եր կա-
րամ յա ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան 
հա մար թատ րո նի ա ռա ջա տար դե րա սա նու-
հի Նա տալ յա Բաղ դա սար յա նը պարգ ևատր-
վեց «Մով սես Խո րե նա ցի» մե դա լով: 

2009 թ. Հա կոբ Ղա զանչ յա նի «Բե մա կան 

խաչ մե րու կի» շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ-
վող ա մե նամ յա «Արմ մո նո» մի ջազ գա յին փա-
ռա տո նն անց է կաց վել ոչ միայն Եր ևա նում, 
այլև Կա պա նում: 27 եր կիր է մաս նակ ցել 
փա ռա տո նին: Կա պա նի թա տե րա սեր հա-
սա րա կութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել 
դի տե լու օ րա կան ե րեք ներ կա յա ցում… Նույ-
նիսկ Նո րա Ար մա նին էր Կա պա նում: 2010 թ. 
Վազ գեն Սարգս յանն ար ժա նա ցավ մշա կույ-
թի նա խա րա րութ յան ոս կե մե դա լի… 2011 
թ. թատ րո նի ա ռա ջա տար դե րա սան Ար տա-
վազդ Գ րի գոր յանն ար ժա նա ցավ ՀԹԳՄ-ի ոս-
կե մե դա լի:

2010-2011 թվա կան նե րին բե մադր վե ցին 
Ս լո յա նի «Սա սուն ցի Դա վիթ»-ը՝ Ք. Ս լո յա նի 
բե մադ րութ յամբ, Ռ. Կա շաուս կա սի «Ե րա-
զանք նե րի տու նը»՝ ռե ժի սոր, ՀՀ վաս տա կա-
վոր ար տիստ Հով հան նես Հով հան նիս յան, 
Գ րի գոր Տեր-Գ րի գոր յա նի «Ե կեք ան կեղծ խո-
սենք», ռե ժի սոր՝ Ար տա վազդ Գ րի գոր յան, Ն. 
Բաղ դա սար յա նի «Ծի րա նի ծառ», բե մադ րիչ՝ 
Նա տալ յա Բաղ դա սար յան: 

2010 թվա կա նին Կա պա նի թատ րո նը 
մաս նակ ցեց ՀՀ մշա կույ թի, ե րի տա սար դութ-
յան հար ցե րի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան 
և Ազ գա յին ստեղ ծա գոր ծա կան միա վոր ման 
«Թատ րոն X» 3-րդ հան րա պե տա կան փա-
ռա տո նին՝ Մա շա դո ւի «Բ րա զի լիա յի գան ձը» 
ներ կա յա ցու մով:

Փա ռա տոնն ա մե նամ յա էր՝ 2011 թվա-
կա նին «Թատ րոն X»-ին Կա պա նի թատ րո նը 
մաս նակ ցեց «Ե րա զանք նե րի տու նը», իսկ 
2012 թվա կա նին՝ «Ե կեք ան կեղծ խո սենք» 
ներ կա յա ցում նե րով:

Ազ գա յին թա տե րա կան ստեղ ծա գոր ծա-
կան միա վոր ման «Թատ րոն X» փա ռա տո նի 
նա խա գահ Ա րա Խզ մալ յա նը միշտ հա ճույ-
քով էր դի տում ներ կա յա ցում ներն ու քննար-
կում ներ կազ մա կեր պում: 

Կա պա նի Ալ. Շիր վան դա զեի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը 87 
տա րե կան է: 87 տար վա տա րեգ րութ յան մեջ 
կան փայ լուն հա ջո ղութ յուն ներ ու նվա ճում-
ներ, դե րա սա նա կան ար վես տի ակն հայտ 
դրսևո րում ներ: Անգ նա հա տե լի է տար բեր 
սե րունդ նե րի նվիր վա ծութ յու նը թատ րո նի 
նկատ մամբ՝ նրա պահ պան ման ու զար գաց-
ման դժվար և պատ վա բեր գոր ծում: 

Կապանի թատրոնը. 
պատմական ակնարկ
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«Ի նս տի տուտն ա վար տե լուց հե-
տո ա ռա ջին թատ րո նը, որ տեղ 
աշ խա տել եմ և  ու նե ցել հա ջո-

ղութ յուն ներ և  ան հա ջո ղութ յուն ներ, ե ղել է 
Կա պա նի Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նը: Այս տեղ եր կար 

չեմ աշ խա տել, թե պետ հասց րել եմ ինչ-որ 
դե րեր խա ղալ, ինչ-որ չա փով ինձ հաս տա-
տել»-հու շե րում գրել է Գալ յա Նո վեն ցը: 

 Բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լուց 
հե տո գրե թե ամ բողջ կուր սով՝ ա մու սի նը՝ 
Եր վանդ Ղա զանչ յա նը, Արծ րուն Քո չար յա նը, 

Ներկայացվեց «Հույս» 
երաժշտական ալբոմը և ոչ միայն...

Կ ա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի 
ան վան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի 2021 թ. հուն վա րի 

28-ին բե մադ րած «Ես դեռ հույս ու-
նեմ» ներ կա յա ցու մից ծնվեց ե րաժշ-
տա կան մի ալ բոմ, որ «Հույս» խո րա-
գիրն է կրում: Ալ բո մում զե տեղ ված 
եր գե րը 44-օր յա պա տե րազ մի ի րա-
դար ձութ յուն նե րով էին ծնված՝ Սյու-
նիքում, մաս նա վո րա պես, Կա պա-
նում: Հան րա պե տութ յան տար բեր 
վայ րե րում հնչել են «Հույս» ալ բո մի 
եր գե րը, և հեր թը Կա պա նինն էր:

Հու լի սի 24-ին Կա պա նի մշա կույ-
թի պա լա տի մեծ դահ լի ճում դե րա-

սան, եր գիչ Խո րեն Լ ևոն յա նը, Տիգ-
րան Ա թա յա նը, Իշ խան Ղա րիբ յա նը, 
«Հ-1» ա լի քով հե ռար ձակ վող «Երգ 
եր գոց» հա ղորդ ման նվա գախմ բի 
ե րա ժիշտ նե րի հետ կա պան ցի հան-
դի սա կա նին ներ կա յաց րին «Հույս» 
ալ բո մում զե տեղ ված եր գե րը: Հա-
մերգն եր կու մա սից էր բաղ կա ցած, 
ա ռա ջին մա սում հնչե ցին մոտ ու 
հա րա զատ եր գեր, նաև այն պի սիք, 
որ տեղ են գտել մեր ժա մա նակ նե-
րի ֆիլ մե րում, դրան ցից մե կի հե ղի-
նա կը վեր ջերս վախ ճան ված կոմ-
պո զի տոր, եր գիչ Հայ կոն է: Որ պես 
մե նա կա տար հան դես ե կավ Խո րեն 

Լ ևոն յա նը, ով նաև եր գե լուց ա ռաջ 
մեկ նա բա նութ յուն ներ էր ա նում՝ 
ան մի ջա կան մթնո լորտ ստեղ ծե լով 
դահ լի ճում: Հա մեր գի երկ րորդ մա-
սում Խո րե նին միա ցան Տիգ րանն ու 
Իշ խա նը, և ներ կա յաց վեց «Հույս» 
ալ բո մի եր գե րը՝ «Պա տե րազմ», 
«Եր դում», «Որ դիս», «Հայ րե նիք»: 
Շարքն ա վարտ վեց մի եր գով, որ տեղ 
որ պես կրկներգ հնչում էր Մով սես 
Գոր գիս յա նի «Սու գը հա վերժ է, երբ 
չկա պայ քար» մար գա րեա կան միտ-
քը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք 
«Ком сомоль ская правда» թեր-
թում 1986 թ. հրա պա րակ ված 
հոդ վա ծը: 
Հա կոբ Ղա զանչ յա նի ղե կա վա-
րած Կա պա նի թատ րո նը 1986 
թվա կա նին հյու րա խա ղե րի 
մեկ նեց Խորհր դա յին Միութ յան 
մայ րա քա ղաք Մոսկ վա և Մա-
յա կովս կու ան վան թատ րո նում 
ներ կա յաց րեց Չա րեն ցի «Կապ-
կազ թա մա շա» ու «Ա քի լե՞ս, թե՞ 
Պիե րո» ներ կա յա ցում նե րը: 

ПОИСК ИСТИНЫ 

Когда стало известно, что 
Ка фан ский драматический 
те атр имени Ширванзаде 

при  во зит в Москву спек та кль 
пос тавленный по про из ве де ни-
ям Егише Ча рен ца, это вызвало 
интерес. Имя зна ме ни того ар-
мян ского поэта и драматурга 
дол гое время находилось в ряду 
незас лу женно за бы тых. Много-
чис ленные рус ские читатели не 
могут пол нос тью познакомиться 
с его твор чеством - некоторые 
произ ве де ния Чаренца до сих 
пор не переведены на русский 
язык. В спектакле есть и фарс, и 
клоунада, и трагедия. А разговор 
с залом идет об от вет ствен-
ности человека за судьбу своего 
народа, о под лос ти благородстве. 
О том, что волновало Чаренца. 
О том, что волнует всех нас. 
Ре альную историческую ситу-
ацию, сложившуюся на Кав ка-
зе после февраля 17-го года, 
автор предподносит через 
вза имоотношения шар жи ро-
ванных персонажей «Капказа». 
В их лице он зло иронизирует 
над теми псевдопатриотами, 
которые, первыми ринувшись 
к трибуне, с легкостью меняли 
свои политические лозунги в 
зависимости от мелкой, «мест-

ной» выгоды. А за их мари оне-
точ ными фиграми вставала 
дра ма народов, в вожаки ко-
то рых они затесалиь. Тут-то и 
вступает в права прием «те-
атра в театре», которым ре-
жи ссер, позаимствовав его из 
«Ахилла или Пьеро», проинзал 
весь спектакль. Благодаря это му 
приему театр как бы пере ходит 
на иной, более сер ьезный уровен 
разговора, под ни маясь над 
частной ис то ри ческой ситуацией. 
В спек так ле участвовали всего 
восемь че ло век, хочеться пере-
числить всех: В. Саркисян, А. 
Вос канян, К. Арзуманян, Б. 
Овакимян, А. Григорян, Р. Ге-
вор кян, М. Габриелян, С. Ка-
зан чян. Спектакль сложен по 
эстетике, играть его каждый 
раз, как в первый,-вот условие 
успеха. А это возможно только 
когда, когда в труппе есть 
единомыслие. Именно такой 
колектив А. Казанчян пытается 
создать в своем театре, Похоже, 
что ему это удается. После 
спектакля, увидев середи 
зрителей знаменитого артиста 
АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, ко то-
рый поинтересовалсья его впе-
чат лением об увиденном.

 

Կապանի պետթատրոնի 
շենքի կողապատին փակցվեց 
Գալյա Նովենցի և Երվանդ 
Ղազանչյանի միասնական 
հուշատախտակը

Գուժ Մա նուկ յա նը, է լի տա ղան դա վոր մար-
դիկ ե կան և  ապ րեց րին Կա պա նի թատ րո նը: 

 Հա մար յա ա մեն օր գյու ղե րում ներ կա յա-
ցում ներ էին խա ղում, ժո ղո վուրդն ապ րում 
էր թատ րո նով, նաև ըստ ա մե նայ նի գնա հա-
տում դե րա սան նե րի խա ղը: 

Եվ հի մա ե կել է գնա հա տան քի պա հը: 
Հու լի սի մե կին Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի 
ան վան պետ թատ րո նի շեն քի պա տին մշտա-
կան գրան ցում՝ ստա ցավ ՀՀ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ ներ Գալ յա Նո վեն ցի և Եր վանդ 
Ղա զանչ յա նի միաս նա կան հու շա քան դա կը 
(ճար տա րա պետ՝ Վար դան Հա րութ յուն յան, 
քան դա կա գործ՝ Հայկ Թոք մաջ յան): Այն բա-
ցե լու պա տի վը   վե րա պահ վեց դե րա սան-
նե րի որ դուն՝ Հա յաս տա նի թա տե րա կան 
գոր ծիչ նե րի միութ յան   նա խա գահ Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նին և    Կա պա նի հա մայն քա պե-
տի տե ղա կալ Գոռ Թադ ևոս յա նին:

Հ. Ղա զանչ յա նը հու շա տախ տա կի բաց-

ման խոս քում նշեց, որ իր ծնող նե րը անն-
կա րագ րե լի սի րով էին հա մակ ված Կա պա նի 
հան դեպ և  այդ սե րը փո խան ցե ցին ի րեն. « 
Կար ծում եմ՝ այս հու շա տախ տա կը միայն 
այ սօր վա հա մար չէ, այլ ա պա գա սե րունդ-
նե րի: Կաս կած չու նեմ, որ հե տա գա յում 
մար դիկ, անց նե լով այս տե ղով, կար դա լով 
այդ ա նուն նե րը, կհե տաքրքր վեն թատ րո նի 
պատ մութ յամբ, թատ րո նի անց յա լով: Ե թե 
մենք մեր հո գու խոր քում հա վերժ չպա հենք 
անց յա լը, ոչ մի ա պա գա յի չենք հաս նի»: Վեր-
ջում նա ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց Կա-
պա նի հա մայն քի ղե կա վա րի ա վա գա նուն, 
որ ա ռանց բյու րոկ րա տա կան քաշք շուկ նե րի 
ո րո շում կա յաց րեց, որ թատ րո նի շեն քի պա-
տին հու շա տախ տակ պի տի տե ղադր վի: 

 Հու լի սի 1-ը Գալ յա Նո վեն ցի ծննդյան օրն 
էր: Նա կդառ նար 85 տա րե կան…

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Փառատոնի ամենամեծ 
կազմակերպիչներն այն 
տղաներն էին…

Ե ր կու-ե րեք տա րի ա ռաջ պա տե րազ-
մա կան ար հա վիրք տե սած, օ րա վուր 
վե րա շին վող Ս յուն յաց մար զում, ան-

շուշտ, եր ևույթ է թա տե րա կան փա ռա տո-
նի անց կա ցու մը, բայց ոչ ինք նան պա տակ: 
Հայ ազ գի հա րատև ման նա խա պայ մանն ի 
սկզբա նե հոգ ևորն է ե ղել: Կրկ նա կի խորհր-
դան շա կան է, որ Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տութ յան հռչակ ման օ րը Ս յուն յաց 
աշ խար հի վեց քա ղաք ում միա ժա մա նակ 
մեկ նար կեց «Ս յու նիք-96» թա տե րա կան փա-
ռա տո նը: Մ շա կու թա յին մի ի րա դար ձութ յուն, 
որ գա լիս է հաս տա տե լու մեր ո գե ղեն էութ յու-
նը, վերս տին ար ձա նագ րե լու ար վես տա սեր 
ու թատ րո նա պաշտ ժո ղո վուրդ լի նե լու փաս-
տը: Յոթ օր շա րու նակ Սյու նիքի թա տե րա սեր 
հա սա րա կութ յու նը հա ղոր դա կից ե ղավ հան-
րա պե տութ յան թա տե րա կան կո լեկ տիվ նե րի 
ար վես տին, ըմ բոշխ նեց հայ բե մի հան րա ճա-
նաչ դե րա սան նե րի բարձ րար վեստ դե րա կա-
տա րում նե րի պատ ճա ռած հա ճույ քը:

– Եր վանդ Խա չա տու րի: «Ս յու նիք-96» թա-
տե րա կան փա ռա տո նի բա ցու մը, նվիր ված լի-
նե լով մեր ան կա խութ յան 5-րդ տա րե դար ձին, 
հա մըն կավ Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե-
տութ յան հռչակ ման օր վան: Մ շա կույթ-ազգ-
ան կա խութ յուն: Խո րունկ մի ա ղերս կա սրա-
նում: Խնդ րեմ, սկսենք սրա նից:

– Ա սեմ, որ դա մտած ված էր: Հենց այդ պես 
էլ պի տի լի ներ: Մ շա կույթ-ազգ-ան կա խութ-
յուն… Ինձ հա մար աշ խար հում ինչ շարժ վում 
է՝ դե պի ան կա խութ յուն է, դե պի ա զա տութ-
յուն: Մ շա կույթ… Ես խո րա պես հա մոզ ված 
եմ, որ ազ գը կա րող է հա մար վել ազգ, ե թե նա 
եր կու կար ևոր հե նաս յուն ու նե նա՝ ա պա հով 
բա նակ և մ շա կույթ: Այս ի մաս տով ես ու զում 
եմ, որ մեր պե տա կան այ րե րի մեջ շատ լի նեն 
մար դիկ, ո րոնք կա րո ղա նան գնա հա տել մշա-
կույ թը, հաս կա նան մշա կույ թը, սա տար լի նեն 
մշա կույ թին, ո րով հետև, ի վեր ջո, մենք դրա-
նով ենք ե ղել հայտ նի, դրա նով ենք հայտ նի և 
դ րա նով պի տի հայտ նի մնանք աշ խար հին: 

– Դժ վա րին ժա մա նակ ներ ենք ապ րում 
այ սօր: Ար վես տի բնա գա վա ռին աշ խա տող նե-
րի գոր ծը հատ կա պես դյու րին չէ: Ա վե լին, այն 
ամ բող ջո վին ինք նայ րում է ու ինք նա զո հա բե-
րում: Ինչ պե՞ս Ձեզ հա ջող վեց դժվա րա գույն 
պայ ման նե րում ար վես տի ու գե ղեց կութ յան 
նման փա ռա տոն կազ մա կեր պել: Ով քե՞ր 
կանգ նե ցին Ձեր կող քին: 

– Գի տե՞ք, իմ կող քին այն քա՜ն մարդ 
կանգ նեց: Սկզ բում փոքր-ինչ թե րա հա վատ 
էին նրանք: Ո մանք նույ նիսկ ինձ խենթ հա-
մա րե ցին, ո րով հետև, չու նե նա լով թե կուզ մի 
լու մա, ես ստանձ նե ցի 10 մլն նա խա հաշ վով 
փա ռա տո նի կազ մա կեր պու մը: Այս պես է: Ինչ 
որ մտքիս դնում եմ, ա նում եմ: Ինձ նից պրծում 
չկա:

Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան նա-
խա գահ ընտր վե լուց հե տո իմ ա ռա ջին գոր ծը 
սահ մա նա մերձ գո տու նկատ մամբ մեր ան-
նե րե լի, ա վե լի ճիշտ՝ հան ցա գործ ա նու շադ-
րութ յու նը հաղ թա հա րելն էր: Գոր ծը սկսե ցինք 
«Ս յու նիք-96» փա ռա տո նով: Ես նա յում եմ այս 
խրոխտ լեռ նե րին, սա րե րին ու ձո րե րին, տես-

նում՝ ինչ ա նա ռիկ եր կիր է` իր բնութ յամբ, իր 
ժո ղովր դով, հե րոս ժո ղովր դով: Պատ մութ յան 
որ քա ռու ղին ու զում ես գնա, գնա ու տես. 
Սյու նիքը միշտ ե ղել է Հա յաս տան աշ խար-
հի կան գուն դար պա սը: Այս ան գամ ևս դա 
ա պա ցուց վեց: Սյու նիքի հե րոս ժո ղո վուր-
դը, թատ րո նա պաշտ ժո ղո վուր դը վա ղուց էր 
այդ ի րա վուն քը վաս տա կել, և այն, ինչ հի մա 
ար վում է, կար ծում են՝ դա թատ րո նի աշ խա-
տող նե րի պարտ քի ու ե րախ տա գի տութ յան 
շատ չնչին մասն է միայն, որ վե րա դարձ վում 
է սյու նե ցի նե րին: Ով քե՞ր էին կազ մա կեր պիչ-
նե րը: Հա յաս տա նի մշա կույ թի, ե րի տա սար-
դութ յան հար ցե րի և ս պոր տի նա խա րա րութ-
յու նը՝ Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յան հետ հա մա տեղ: Հաս կա նա լի է, որ 
սա տար կանգ նեց և հո վա նա վո րեց Սյու նիքի 
մարզ պե տա րա նը: 

Թող տա րօ րի նակ չթվա Ձեզ, ե թե ա սեմ, 
որ այս գոր ծի ա մե նա մեծ կազ մա կեր պիչ նե րն 
այն ան բեղ-ան մո րուք տղա ներն էին, ո րոնք 
ըն կան Սյու նիքի պաշտ պա նութ յան մար տե-
րում, ու ե թե նրանք չլի նեին, այս փա ռա տո նի 
գա ղա փա րը չէր ծնվի ան շուշտ: Ես շատ եմ ու-
զում, որ մենք բո լո րիս մի ան գամ ևս  ա սենք, 
որ մենք նրանց սի րում ենք ա վե լի, քան սի րել 
ենք, և գ լուխ ենք խո նար հում նրանց շի րիմ-
նե րի ա ռջև:

– Ս յուն յաց աշ խար հը հա րա զատ ե զերք 
է Ձեզ հա մար: Մեր հայ րե նա կից նե րը հա ճե-
լի հու շեր են պահ պա նել Ձեր թա տե րա կան 
ըն տա նի քի մա սին: Ի՞նչ դեմ քեր ու դեպ քեր 
կմտա բե րեք:

– Ընդ հան րա պես իմ բախ տը բե րել է: Ես 
աշ խա տել եմ տար բեր քա ղաք նե րի տար բեր 
թատ րոն նե րում, հան դի պել բա րի, ազ նիվ 
շատ մարդ կանց, ո րոնց հետ մտեր մա ցել եմ, 
շատ բան սո վո րել նրան ցից: Զար մա նա լիո-
րեն ինձ հա մար թանկ են բո լո րը, նույ նիսկ 
նրանք, ո րոնց հան դի պել եմ գեթ մեկ ան գամ: 
Չ գի տեմ՝ ինչ պես, մեր միջև ծնվում է հա վերժ 
փո խա դարձ սեր, հար գանք, հա վատ, որ, ես 
հա վա տա ցած եմ, իմ մեջ կապ րի այն քան, 
որ քան կա մե նա պահ պա նել ինձ Աստ ված: 
Կա պանն ինձ հա մար հա րա զատ տուն է, կա-
պան ցի հան դի սա տես նե րը՝ իմ ու սու ցիչ նե րը: 
Սի րով եմ հի շում Կա պա նի թատ րո նի ա վագ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար Առ նոլդ Մար տի րոս յա նին, տնօ-
րեն Ալ յո շա Հով հան նիս յա նին, վաս տա կա վոր 
դե րա սան ներ Ա րաքս յա Գաս պար յա նին, Ա նիկ 
Տո նո յա նին, Ա նիկ Հա րութ յուն յա նին, Ի վան 
Բա լա յա նին, Սի րա նին, նկա րիչ Արտ յու շա 
Վան յա նին, Ռու բեն Սարգս յա նին, շա տե րին: 
Շատ կար գին մար դիկ էին՝ հա մեստ, թատ-
րո նին նվիր ված, թատ րո նից այն կողմ ո չինչ 
չէին տես նում: Այժմ ես շատ ե րի տա սարդ 
դե րա սան նե րի եմ հան դի պում, ո րոնք դեռ 
ո չինչ չտված՝ ու զում են ա մեն ինչ ստա նալ: 
Ես տես նում եմ ա վե լի գե ղե ցիկ սե րունդ՝ ա վե-
լի պատ րաս տա կամ, ա վե լի հա մար ձակ: Ե թե 
կա րո ղա նա յին ա վե լի շատ ստեղ ծե լու մա սին 
մտա ծել, քան սպա ռե լու, ա մեն ինչ կար գին 
կլի ներ: Ես ա մե նու րեք հա մա տա րած շու կա 
եմ տես նում: Մենք չպետք է տրվենք շու կա յա-
կան այս հոր ձան քին:

– Ինչ պի սի՞ն եք Դուք տես նում հայ թատ-
րո նի վաղ վա օ րը:

– Ես ա նուղ ղե լի լա վա տես եմ: Հա վա տում 
եմ մեր երկ րի վաղ վա օր վան, մարդ կանց: 
Տրտն ջալ չեմ սի րում, ես սի րում եմ ապ րել, 
հիա նալ լույ սով, վե հաս քանչ Խուս տու փով, 
մարդ կան ցով, մա քուր այս քա ղա քով: Չեմ սի-
րում մռայլ մարդ կանց:

Սյու նիքից մեկ նում եմ՝ հարս տա ցած 
մարդ կանց ու այս չքնաղ բնութ յան սի րով: 
Կար ծում եմ՝ ինչ-որ բան էլ մենք թո ղե ցինք: 
Տա Աստ ված, որ ի րար կա րո տով հի շենք: Բա-
ժա նու մից ա ռաջ ես շատ տխուր եմ: Մարզ-
պե տը հույս հայտ նեց, որ փա ռա տո նը կդառ-
նա ա վան դա կան: Ու րեմն կհան դի պենք ա մեն 
գար նան՝ մա յի սի 28-ին, այս տեղ՝ գողտ րիկ 
այս դրախ տում:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ՎԱՐԵՑ 
ՄԵԼԱՆՅԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԸ

 
 ≡ ԿԱՐՊ ԽԱՉ ՎԱՆՔ ՅԱՆ
Զան գե զու րում, հրաշք այս ոս տա-
նում ե ղել եմ տասն յակ անգամներ: 
Հարազատ ու ջերմ է այստեղ ա մեն-ա-
մեն ինչ՝ մար դիկ, բնութ յու նը, բե մա հար-
թա կը: Ու ես, գի տե՞ք, կար ծես թե իմ 
տանն եմ: Հո գե կան ինչ պի սի՜ վա յելք է 
այս քան ջերմ հո գի նե րի հետ շփվե լը: Ու-
րի՜շ է այս տեղ, շա՜տ ու րիշ: Է լի եմ գա լու, 
նո րի՛ց եմ խա ղա լու, դարձ յա՛լ ապ րե լու 
եմ Ձեզ հետ…

 ≡ Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
Դուք գի տե՞ք՝ ինչ պես եմ ու րա խա ցել, 
երբ ի մա ցել եմ, որ Ս յու նիք ենք գա լու… 
Ինչ պե՜ս ենք տա ռա պել Ձեզ հա մար այն 
սև սուգ օ րե րին: Ինչ քա՜ն ենք ա նի ծել այդ 
չար ո սոխ նե րին: Վեր ջին ան գամ այս տեղ 
էի 12 տա րի ա ռաջ: Ապ շել-մնա ցել եմ, 
այս քան փո փո խութ յուն 12 տա րո՞ւմ… 
Բա մարզ պե՜ տը հիաց մուն քից քար ենք 
կտրել, ինչ պի սի՛ գործ ա րեց, որ ա մե՜ն 
ինչ լավ լի նի: Մի բան միայն այն չէ. հատ-
կա պես ե րե խա նե րի աչ քե րը շատ են 
թախ ծոտ: Ինչ քա՜ն եր ջա նիկ կլի նեինք, 
ե թե կա րո ղա նայինք ժպիտ, շա՜տ ժպիտ 
նվի րել ե րե խա նե րին, բո լո՜ր մարդ կանց:

 ≡ ԳԱԼ ՅԱ ՆՈ ՎԵՆՑ
Սյու նիքի, հատ կա պես Կա պա նի հետ մեր 
ըն տա նի քը խո րը կա պեր ու նի: Ամ բողջ 
ըն տա նի քով աշ խա տան քա յին մկրտութ-
յու նը ստա ցել ենք Կա պա նում: 60-ա կան 
թվա կան նե րին այս տե ղից հե ռա ցել ենք 
ցա վով, ափ սո սան քով, նո րից վե րա-
դառ նա լու հաս տատ վճռա կա նութ յամբ: 
Այս տեղ սի րում եմ ա մեն ինչ և բո լո րին: 
Այս տեղ ես ինձ իմ տանն եմ զգում:

 ≡ ՄԵ ԼԻ ՆԵ ՀԱ ՄԱՄՋ ՅԱՆ
Հո գիս ցնծում է ու րա խութ յու նից: Ան կեղծ 
ա սած, վա խե նում էի, թե տխուր է այն լի-
նե լու: Եվ, ինչ պի սի ու րա խութ յուն, ա մեն 
բան այս տեղ ան չափ կո կիկ է ու տրա-
մադ րող: Գործ ու նենք կամ քով ու ժեղ, 
հո գով ա րի մարդ կանց հետ:

 ≡ ԿԱ ՐԵՆ ՋԱ ՆԻ ԲԵԿ ՅԱՆ
Իմ դե րա սա նա կան կա րիե րան սկսել եմ 
Ս յու նիք աշ խար հից՝ Գո րի սից, 1958 թվա-
կա նից: Հ նամ յա Ս յու նիքն իր մնա յուն 
տեղն ու նի մեր թա տե րա կան ար վես-
տում: Ինչ վե րա բե րում է փա ռա տո նին, 
ա սեմ՝ ես շատ ու րախ եմ, որ խա ղում եմ 
և այն էլ՝ Սյու նիքում:

ՃԵ
Պ
Ա
ԶՐ
ՈՒ
ՅՑ
Ն
ԵՐ

 ≡ ՍՈՍ ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ
Ս յու նե ցի նե րը մեզ գրկա բաց, մեծ սրտի 
և հո գու տեր մարդ կանց վա յել ձևով 
ըն դու նե ցին: Ան կեղ ծո րեն՝ ինձ թվում 
էր, թե պա տե րազմ տե սած մարդ կանց 
մի փոքր այլ ձևով էի տես նե լու: Ես ինձ 
եր ջա նիկ զգա ցի, քա նի որ ոչ մի բան 
այս տեղ պա տե րազմ չի հի շեց նում: 
Քա ղա քը նույն քան հրա պու րիչ է, իսկ 
ա մե նա կար ևո րը պահ պա նել է մշա կու-
թա յին իր դի մա գի ծը: Մաղ թում եմ, որ 
սյու նե ցին միշտ պահ պա նի միայն ի րեն 
հա տուկ հպար տութ յուն, միայն ի րեն 
հա տուկ խրոխտ ո գին: Ու զում եմ, որ 
Սյու նիքը միշտ հզոր ու հա րուստ լի նի, 
մար տա կան բա նակ ու նե նա: Իսկ մենք 
պետք է ա մեն ինչ ա նենք, որ պես զի 
մեր ար վես տով ներ դաշ նակ վենք այս 
ա մե նին:

 ≡ Գ ՐԵ ՏԱ ՄԵՋ ԼՈՒՄ ՅԱՆ
Ա մեն ինչ այս տեղ այն պես խա ղաղ է, 
այն պես հան գիստ: Ինչ լավ է, որ ան ցան 
այն դժնի օ րե րը: Ինչ լավ է, որ մար-
դիկ ար վես տով ապ րե լու ժա մա նակ են 
գտել: Այս տե ղից ինձ հետ տա նե լու եմ 
Սյու նիքի մարդ կանց, Սյու նիքի ար ևի 
ջեր մութ յու նը:

 ≡ ԺԵՆ ՅԱ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ
Միշտ էլ հիա ցած եմ ե ղել Զան գե զու րով: 
Շատ թա տե րա սեր է ժո ղո վուր դը, շատ 
ջերմ, շատ հե րոս… նո րից գա լու ենք 
շա՜տ մեծ սի րով…

 ≡ ՄԱ ՅԻՍ ԿԱ ՐԱԳ ՅՈԶ ՅԱՆ
Թատ րո նը երկ րորդն է մեր ժո ղովր-
դի հոգ ևոր և բա րո յա կան վե րել քի 
ստեղծ ման և ա պա հով ման գոր ծում: 
Ժա մա նակ կգա, որ այն կլի նի ա ռա ջի-
նը: Ես ան չափ ու րախ եմ «Ս յու նիք-96» 
փա ռա տո նին մաս նակ ցե լու հա մար: 
Մեր պարտքն է պահ պա նել ազ գի ո գին. 
թատ րոն և բա նակ՝ ա հա ա մե նագլ խա-
վո րը:

 ≡ Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
Հե րոս ու ա նընկ ճե լի է սյու նե ցին: Այս 
էլ ո րե րորդ ան գամ հա մոզ վե ցի դրա-
նում: Մար դիկ ա րա րել գի տեն, մար դիկ 
համբերել գիտեն: Եվ ա մե նա կար ևո րը. 
հա րուստ են հո գով ու սրտով: Տա՛ Աստ-
ված, որ միշտ այդ պես լի նի:
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–Ու րախ ենք Ս յու նիք աշ խար հում 
Ձեզ կրկին հան դի պե լու հա-
մար: Դուք բե մար վես տի լա վա-

գույն գի տակ եք: Խնդ րում եմ մաս նա գետ-
ար վես տա բա նի Ձեր խոս քը «Ս յու նիք-96» 
թա տե րա կան փա ռա տո նի վե րա բեր յալ:

– Ար վես տը վե հաց նում է մարդ կանց հո-
գին, հոգ ևոր սնունդ տա լիս, և ես հա մոզ ված 
եմ, որ թա տե րա կան շա բա թը բա զում օ րեր, 
գու ցե և ա միս ներ, խո սակ ցութ յան նյութ է 
լի նե լու: Ե թե Ձեզ հե տաքրք րում է եր ևույ-
թի մաս նա գի տա կան գնա հա տա կանը, ես 
պատ րաստ եմ ար վես տի մի քա նի գաղտ նի-
քի մա սին հայտ նել:

Ա մեն ար վես տա գետ իր ա մե նօր յա աշ-
խա տան քի ըն թաց քում պետք է առն վազն 
եր կու խնդիր ի րա գոր ծի, ո րոնք ան քակ տե լի 
են ի րա րից: Խն դիր նե րից ոչ մե կը չպետք է 
տու ժի և չ պետք է գե րակշ ռի մյու սի նկատ-
մամբ: Ո րո՞նք են դրանք: ժո ղովր դին՝ ար-
վեստ ըն կա լո ղին ծա ռա յե լիս ար վես տա-
գե տը պետք է աշ խա տի իր սե փա կան 
վար պե տութ յան կա տա րե լա գործ ման վրա: 
Այ սինքն` թատ րո նում, ա մեն բե մադ րութ-
յան մեջ հան դի սա տե սի հա մար ընտ րած 
գերխնդ րից բա ցի թա տե րա խում բը պետք է 
կա րո ղա նա մաս նա գի տա կան մի նոր նվա-
ճում ու նե նալ: Ար վես տա գե տի ա մեն ե լույթ 
պետք է նա խա պատ րաստ ված լի նի վա րա-
գույ րի ետ ևում, ծա ծուկ, տքնա ջան աշ խա-
տան քով, որ պես զի յու րա քանչ յուր ե լույ թի 
ժա մա նակ նա գտնվի իր բարձր մա կար դա-
կին: Վայ այն ար վես տա գե տին, որ իր յու րա-
քանչ յուր ե լույ թի ժա մա նակ ա վե լի բարձր 
մա կար դա կի վրա չէ: Ե թե այս դի տանկ յու նից 
մո տե նանք փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին, 
պետք է ափ սոսան քով նշենք, որ ո րոշ թա-
տե րախմ բեր հան դես ե կան հան դի սա տե սին 
վա ղուց հայտ նի ներ կա յա ցում նե րով: Թող որ 
այդ նե ր կա յա ցում նե րը սիր ված լի նեն հան-
դի սա տե սի կող մից և ար ժա նա ցած լի նեն 
սյու նե ցի նե րի ջերմ ըն դու նե լութ յա նը: Սա-
կայն կա րե լի՞ է, արդ յոք, ե րեկ չէ մյուս օր վա 
ճա շը տա քաց նե լով մա տու ցել հյու րե րին: Ինձ 
հա մար ա ռա վել գնա հա տե լի են այն խմբե րը, 
ո րոնք հան դես ե կան ճիշտ այս փա ռա տո նի 
հա մար նա խա տես ված աշ խա տանք նե րով: 
Օ րի նակ՝ օ պե րա յին թատ րո նի կա մե րա յին 
նվա գա խում բը շատ խնամ քով կազ մել էր իր 
եր գա ցան կը և հիա նա լի էր, որ հենց դրա նով 
էլ փակ վեց փա ռա տո նը: Դա նրա հու զա կան 
և ար վես տա յին բարձ րա կետն էր:

Հատ կա պես ու զում եմ ընդգ ծել Սուն-
դուկ յա նի թատ րո նի «Մե տաքս յա-70» ներ-
կա յա ցու մը: Բե մադ րութ յու նը պատ րաս տել 
էր այդ թատ րո նի գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար Վա հե Շահ վերդ յա նն ըն դա մե նը 15 
օր վա ըն թաց քում՝ Ֆ րան սիա յի 7 քա ղաք նե-
րում մե կամս յա հոգ նե ցու ցիչ թա տե րապ-
տույտ կա տա րե լուց հե տո: Ն րա նպա տակն 
էր սյու նե ցի նե րին ըն ծա յա բե րել նոր գործ, և 
այդ բե մադ րութ յան ա ռաջ նա խա ղը կա յա-
ցավ Սյու նիքի մար զի մայ րա քա ղա քում, այն 
ժա մա նակ, երբ Եր ևա նի բնա կիչ նե րն այդ 
բե մադ րութ յու նը դեռ չեն դի տել: Դուք հա-
մա ձայն չե՞ք, որ իս կա կան նվե րը սա է: Չեմ 
խո սում ար դեն այն մա սին, որ սրա նով սուն-
դուկ յան ցի նե րն ա ռա ջին քայլն ա րե ցին այն 
խո շոր պարտ քե րի մար ման ճա նա պար հին, 
ո րոնք կու տակ վել էին վեր ջին տա րի նե րին: 
Չէ՞ որ մենք ազ գո վի չտո նե ցինք Փա փազ-
յա նի, Ներ սիս յա նի, Վա ղարշ յա նի, Մկր տիչ 
Ջա նա նի 100-ամ յակ նե րը, մար դիկ, ո րոնք 
ա նանց պար ծանքն են ոչ միայն Սուն դուկ-
յա նի թատ րո նի, այլ նաև մեր բե մա կան 
մշա կույ թի: Վա հե Շահ վերդ յա նին հա ջող-
վեց մեր ա վեր ված տա ճա րի խո յակ նե րից 
ու խոր տակ ված սյու նե րի բե կոր նե րից հա-
վա քել-բարձ րաց նել մի հու շա մա տուռ, ո րով 
սուն դուկ յան ցի նե րը հա վաս տե ցին, որ ի րենք 
պար տա վոր են վե րան վա ճե լու մայր թատ րո-
նի խարխլ ված համ բա վը: Մի՞ թե սա գե ղե ցիկ 
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օ պե րա յի և բա լե տի պե տա կան ա կա դե միա-
կան թատ րո նի կա մե րա յին նվա գախմ բի 
ե լույ թով: Ճա նաչ ված ե րաժշ տա կան կո լեկ-
տի վը ներ կա յաց րեց բա վա կա նին ընդգր-
կուն ծրա գիր՝ Ա րամ Խա չատր յան, Բար սեղ 
Կա նաչ յան, Կո մի տաս, Մո ցարտ, Ռո սի նի 
և այլն: Հան դի սա տե սը ջերմ ծա փա հա-
րութ յուն նե րով վար ձա հա տույց ե ղավ նվա-
գախմ բի վար պետ կա տա րում նե րի հա մար: 

Իսկ Կա պա նի տրի կո տա ժի ար տադ րա կան 
միա վոր ման կո լեկ տի վը վաս տա կա շատ կո-
լեկ տի վին հանձ նեց մի գե ղան կար: Հա մեր-
գի ա վար տին տե ղի ու նե ցավ թա տե րա կան 
փա ռա տո նի հան դի սա վոր փակ ման ա րա-
րո ղութ յու նը: Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յան նա խա գահ Եր վանդ Ղա զանչ յա նն 
իր ե լույ թում նշեց, որ թա տե րա հան դե սի յոթ 
օ րը հան րա պե տութ յան և Ար ցա խի 12 կո-
լեկ տիվ նե րը բե մադ րե ցին 26 ներ կա յա ցում, 
ո րին մաս նակ ցե ցին 18 հա զար հան դի սա-
կան, ե ղան զրույց ներ, հան դի պում ներ, այ-
ցե լութ յուն ներ: Ե րախ տա գի տութ յուն հայտ-
նե լով Սյու նիքի մարզ պե տա րա նին, նա 
նվի րեց Վահ րամ Փա փազ յա նի դի ման կա րը: 
Իսկ Կա պա նի քաղ գործ կո մի նա խա գահ 
Ռա դիկ Սա րու խան յա նն իր ե լույ թում հա-
մոզ մունք հայտ նեց, որ փա ռա տո նը կդառ-
նա ա վան դա կան:

Սյու նիքի մարզ պետ Սու րեն Աբ րա համ-
յա նի ե րախ տա գի տութ յան խոս քը են թա-
տեքստ ու ներ: Թա տե րա կան փա ռա տո նը 

վե րած վեց հա մա ժո ղովր դա կան տո նա կա-
տա րութ յան և կա յա ցավ ողջ շքե ղութ յամբ, 
ինչ պես վա յել է նման ի րա դար ձութ յուն նե-
րին: Թա տե րա կան այդ ան մո ռա նա լի մի ջո-
ցա ռու մը հա վուր պատ շա ճի կազ մա կեր պե-
լու հա մար նա շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
բո լոր թա տե րա կան կո լեկ տիվ նե րին, ո րոնք 
հան դես ե կան Ս յուն յաց ոս տան նե րում, հան-
րա պե տութ յան մշա կույ թի, ե րի տա սար դութ-
յան հար ցե րի և ս պոր տի նա խա րա րութ-
յա նը, հան րա պե տութ յան թա տե րա կան 
գոր ծիչ նե րի միութ յա նը, նրա նա խա գահ 
Եր վանդ Ղա զանչ յա նին՝ ընդս մին վեր ջի նիս 
որ պես նվեր և հի շա տակ հանձ նե լով զին վո-
րա կան հա մազ գեստ: Վեր ջում՝ փա ռա տո նի 
մաս նա կից ստեղ ծա գոր ծա կան և կազ մա-
կեր պիչ կո լեկ տիվ նե րը՝ արդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յուն ներ և մ շա կույ թի օ ջախ ներ, 
պարգ ևատր վե ցին մարզ պե տա րա նի պատ-
վոգ րով:

«ՍՅՈՒՆԻՔ» ԹԵՐԹ
21 ՄԱՅԻՍԻ 1996Թ.

Հիա ցած եմ կա պան ցի հան-
դի սա կա նով, որ ակ նա ծա լի 
լրջութ յամբ ըն կա լում էր սրա-
նից 115 տա րի ա ռաջ գրված 
պիե սի յու րա քանչ յուր բա ռը և 
այն պի սի գնա հա տա կան տվեց 
բեմադ րի չին և դե րա կա տար նե-
րին, որ շատ ա վե լի բարձր էին, 
քան սո վո րա կան ծա փա հա-
րութ յուն նե րը:

Փառատոնի 
վերջին 
ակորդը

«Սյունիք-96» թատերական փառատոնը

Երեք հարց արվեստաբանության 
դոկտոր, պրոֆեսոր տիկին 
Լուիզա Սամվելյանին

օ րի նակ չէ բո լոր ար վես տա գետ նե րի հա մար: 
Ես հույս ու նեմ, որ նման թա տե րա հան-

դես նե րը կրկնվե լու են: Հույսս հիմ նա վոր ված 
է նրա նով, որ ձեր մարզ պե տը և մարզ պե-
տարանի ղե կա վար նե րն ի րենց բա ցա ռիկ 
վե րա բեր մուն քով բա ցա հայ տե ցին ար վես-
տի մա ցութ յան և ար վես տա սի րութ յան հիա-
նա լի մա կար դակ:

Հ րա շա լի է, որ պրն. Սու րեն Աբ րա համ յա-
նը խոս տա ցել է, որ յու րա քանչ յուր տար վա 
մա յի սի 28-ը նշա նա վոր վե լու է թա տե րա-
կան փա ռա տո նով: Սա ինձ ա վե լի է ու րա-
խաց նում, և այս պա րա գա յում ար վես տի 
բնա գա վա ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներս ա ռա վել 
ևս պար տա վոր ենք հա ջորդ փա ռա տո նին 
նա խա պատ րաստ վել ըստ ար ժան վույն: Քա-
նի որ այ սօր Ս յու նիք աշ խար հի հատ կա պես 
կա պան յան հատ վա ծը ռազ մա կան նշա նա-

կութ յան գո տի է դար ձել, ես շատ կու զեի, որ 
հա ջորդ տա րի ո րևէ թա տե րա խումբ գար 
Կա պան հայ ա զա տա մար տիկ նե րի կյան քից 
վերց ված դրվա գի բե մադ րութ յամբ: Սա կլի-
ներ հիա նա լի նվեր մար զի բնակ չութ յա նը, որ 
հայտ նի է իր անն կուն քա ջութ յամբ թե անց-
յալ դա րե րում, թե վեր ջին տա րի նե րին մղված 
պա տե րազ մում:

– Այդ ի մաս տով սյու նե ցի նե րիս վրա լավ 
տպա վո րութ յուն թո ղեց Վա նա ձո րի Ա բել յա-
նի ան վան թատ րո նի ներ կա յաց րած «Ռու-
զա նը»: Խնդ րում եմ Ձեր՝ ար վես տա բա նի և 
գե ղա գե տի կար ծի քը ներ կա յաց ման մա սին:

– «Ռու զա նը» բե մադր վել է 1991 թվա-
կա նին, այ սինքն՝ Հա յաս տա նի ինք նու րույն 
հան րա պե տութ յուն հռչակ վե լու նա խօ րեին: 
Սա ար վես տա գե տի խոսքն է ժա մա նա կի 
քա ղա քական-հա սա րա կական ի րա դար-
ձութ յուն նե րին, պա տաս խանն է Ար ցախ յան 
մեր հե րո սա մար տին, մե ծա րումն է հա յազ գի 
դուստ րե րի և ուստ րե րի, ո րոնք հա զա րամ-
յակ ներ ի վեր ի րենց անձն են ող ջա կի զում 
հա նուն մեր աշ խար հի ա զա տութ յան: 

Ե թե ման կա մարդ Ռու զա նն ան վա րան 
զո հում է իր ան ձը հա զար նե րի փրկութ յան 
հա մար, մի՞ թե այ սօր վա մեր ե րի տա սարդ-
նե րը չպետք է ի րենց վար քով գե րա զան ցեն 
այդ դյու րա բեկ, քնքուշ աղջ կան: Ռու զա նը 
հայ միջ նա դար յան հե րոս չէ: Նա մեր ժա մա-
նա կա կիցն է, և այդ ա ռու մով մա յի սի 28-ին 
ա ռա վել հա մա հունչ բե մադ րութ յուն այս փա-
ռա տո նին չկար: 

Հիա ցած եմ կա պան ցի հան դի սա կա նով, 
որ ակ նա ծա լի լրջութ յամբ ըն կա լում էր սրա-
նից 115 տա րի ա ռաջ գրված պիե սի յու րա-
քանչ յուր բա ռը և այն պի սի գնա հա տա կան 
տվեց բեմադ րի չին և դե րա կա տար նե րին, որ 
շատ ա վե լի բարձր էին, քան սո վո րա կան ծա-
փա հա րութ յուն նե րը: Այդ գնա հա տա կա նը ես 
տես նում էի նրանց վե հա ցած, պայ ծա ռա ցած 
դեմ քե րին: «Ռու զանն» այն ներ կա յա ցում-
նե րից է, որ պետք է բե մադր վեր ճա կա տա-
յին գծի ե րի տա սարդ զին վոր նե րի հա մար: 
Թատ րո նի իս կա կան ա ռա քե լութ յու նը դա 
է: Պատ կե րաց նո՞ւմ եք՝ ինչ պես կըն կալ վեր 
այդ բե մադ րութ յու նը, ե թե նախ քան ներ կա-
յա ցու մը լի ներ մի փոքր թա տե րա կան զրույց 
Մու րա ցա նի ժա մա նակ նե րի քա ղա քա կան 
շի կա ցած այն մթնո լոր տի մա սին, երբ գրվեց 
և բե մադր վեց «Ռու զա նը» նրա ա ռա ջին դե-
րա կա տար նե րի՝ հան ճա րեղ Ա դամ յա նի և մե-
ծա քան քար Ազ նիվ Հ րաչ յա յի մա սին: Այս պես 
պետք է տար վի ե րի տա սար դութ յան հոգ ևոր 
դաս տիա րա կութ յու նը: Ա վե լաց նեմ նաև, որ 
այս բե մադ րութ յան հա մա ռոտ տար բե րա կը 
ներ կա յաց վել է Ֆ րան սիա յում և նույ նիսկ հա-
րու ցել այն տեղ բնակ վող մեր հայ րե նա կից-

նե րի զար ման քը: Եվ այս տեղ, ըստ եր ևույ-
թին, պետք է հա մա ձայ նել մի հան դի սա կա նի 
այն կար ծի քին, որ ի րոք այս ներ կա յաց ման 
յու րա հատ կութ յու նը կա յա նում է ռե ժի սո րա-
կան աշ խա տան քի և դե րա սան նե րի կա տա-
րե լա գործ ման հա մա ձույլ ներ դաշ նա կութ յան 
մեջ: Ինձ հա մար հատ կա պես ու րա խա լի 
է, որ յու րա քանչ յուր դե րա կա տա րի մա սին 
(գլխա վոր հե րո սից մինչև վեր ջին կեր պա րն 
անձ նա վո րո ղի) ես կա րող եմ խո սել հա ճույ-
քով, քա նի որ 35 օր շա րու նակ Ֆ րան սիա յում 
ա կա նա տես եմ ե ղել, թե ինչ պի սի նվի րու մով 
մեր դե րա սան նե րը խա ղա ցին ռուս մեծ դա-
սա կան Չե խո վի «Ե րեք քույ րե րը»՝ ար ժա նա-
նա լով ֆրան սիա կան մա մու լի դրվա տան-
քին: Ի դեպ ա սեմ, որ Վա նա ձո րի թատ րո նը 
հրա վիր վել էր Ֆ րան սիա ո՛չ հայ կա կան որ-
ևէ կազ մա կեր պութ յան, ո՛չ հայ կա կան թա-
տե րա կան որ ևէ խմբի կամ ան ձի, այլ Ստ-
րաս բուր գի ազ գա յին պե տա կան թատ րո նի 
կող մից: Բե մե լը տե ղի էր ու նե նում տո ղա ցի 
թարգ մա նութ յան պայ ման նե րում, հա յե րեն 
չի մա ցող մարդ կանց հա մար, և հու զիչն այն 
էր, որ մեր ոս կե ղե նիկ մայ րե նին նրանց վրա 
թող նում էր գե ղե ցիկ ե րաժշ տութ յան տպա-
վո րութ յուն: Ի դեպ, սա ա ռա ջին ան գամ էր, 
որ հայ կա կան թա տե րա խում բը հրա վիր վում 
էր հյու րա խա ղե րի ֆրան սիա կան կող մից և 
այդ քան եր կար ժամ կե տով: Ֆ րան սիա յից 
բա ցի նրանք հան դես ե կան նաև ժնև քա ղա-
քում, որ տեղ զու գա հեռ կա յա ցան հայ մշա-
կույ թի օ րեր նախ քան ե րե կո յան ներ կա յա-
ցում նե րը և նույ նիսկ՝ դրան ցից հե տո:

– Ս յու նիք աշ խար հը Ձեր հա րա զատ օր-
րանն է դար ձել: Ե՞րբ եք Ձեզ հետ կրկին 
հան դի պե լու:

– 1971 թվա կա նից սկսած ես բա վա կան 
հա ճախ եմ լի նում Սյու նիքում, մա նա վանդ՝ 
Կա պա նում: Քա ռորդ դա րը քիչ չէ մարդ-
կանց և բ նութ յու նը լավ ճա նա չե լու հա մար: 
Ըստ իս՝ Սյու նիքի բնութ յու նը միաս նա կան է՝ 
իր քնքուշ և զո րեղ հատ կա նիշ նե րի զու գակ-
ցու մով: Ան տառ ներ Լո ռիում էլ կան, սա կայն 
Ձեր ան տա ռի կա նաչն ու րիշ ե րանգ ու նի, 
սրա գա գաթ ծեր պեր Ա րա գա ծի վրա էլ կան, 
սա կայն Զան գե զու րի ժայ ռե րը հպար տութ-
յան ու րիշ կեց վածք ու նեն, գետ հո սում է 
նաև Աղստ ևի կիր ճով, բայց Ձեր գե տի կար-
կա չն ու րիշ զո րութ յուն ու նի: Կա րո՞ղ է մի թե 
բնութ յան այս հատ կա նիշ նե րը դրոշմ թո ղած 
չլի նեն այս օ դը, ջու րը, հո ղը վա յե լող մարդ-
կանց վրա: Իսկ անն ման սո սի նե րի պու րա-
կը, Շի կա հող գյու ղի վեր ևից եր ևա ցող այն 
ծի րա նի գոտին, որ կազ մում են այդ սքան չե-
լի սո սի նե րը Բա սու տա գե տի եր կայն քով, իմ 
աչ քե րի ա ռաջ են: Կա պա նում, առ հա սա րակ 
Սյու նիքում, ու նեմ շատ բա րե կամ ներ, ու սա-
նող ներ, ո րոնց հետ հան դի պե լն ինձ հա մար 
խիստ բերկ րա լի է: Ես պատ րաստ եմ յու րա-
քանչ յուր սյու նե ցու կան չով գալ Ձեզ մոտ՝ 
մշա կու թա յին կյան քին իմ մաս նակ ցութ-
յու նը բե րե լու: Մեզ բա ժա նող 350 կի լո մետ-
րը պատ նեշ չէ մեր սի րո և հա մա գոր ծակ-
ցութ յան պատ րաս տա կա մութ յան առջև: 
Ես խառն ված քով զին վոր եմ ծնվել և բա րե-
կամ նե րիս շե փո րի յու րա քանչ յուր հնչյու նին 
ի պա տաս խան պատ րաստ եմ ճա նա պարհ 
ընկ նե լու այն տեղ, ուր ինձ սպա սում ե ն…
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Օ րն այլ խոր հուրդ ու ներ. եր կար ո դի-
սա կա նից հե տո Կա պա նի նախ կին 
«Ս յու նիք» կի նո թատ րո նում փա ռա-

տո նի նա խօ րեին ա վարտ վե ցին շին նո րոգ-
ման աշ խա տանք նե րը, և փա ռա տո նի մաս-
նա կից ներն ա ռա ջին դե րա սան նե րը ե ղան, 
ով քեր բարձ րա ցան Կա պա նի վե րա կա ռուց-
ված և վե րա զին ված թատ րո նի բե մա հար-
թակ: Իսկ մինչ այդ ան պա կաս էին շնոր-
հա վո րանք ներն ու ող ջեր թի խոս քե րը: ՀՀ 
մշա կույ թի նա խա րար Հաս միկ Պո ղոս յանն 
ու ղեր ձի խոս քում փաս տեց, որ «Արմ մո նո-
յի» շնոր հիվ հար յու րա վոր օ տա րերկ րա ցի-
ներ ա ռա ջին ան գամ ի րենց հա մար բա ցա-
հայ տում են Հա յաս տա նը, և մեծ նվա ճում 
հա մա րեց այն, որ մեր դժվա րին օ րե րում 
սահ մա նա մերձ մար զի թատ րո նը վե րա կա-
ռուց ված շենք է ու նե նում` հըն թացս շեշ տե-
լով, որ Սյու նիքը ե զա կի մար զե րից է, որ տեղ 
եր կու պե տա կան թատ րոն է գոր ծում: 

Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միության նա խա գահ Հա կոբ Ղա զանչ յա նը 
հա մոզ մունք հայտ նեց, որ փա ռա տո նը հայ 
հան դի սա տե սին նո րից կներ կա յաց նի մեկ 
դե րա սա նի թատ րո նի ա վան դույթ նե րը: Նա 
հայտ նեց, որ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է 
ձեռք բե րել մար զի ղե կա վա րութ յան հետ, և 
հա ջորդ ան գամ փա ռա տո նը կընդ լայ նի իր 
աշ խար հագ րութ յու նը Սյու նիքում` ընդգր կե-
լով մար զի մյուս բնա կա վայ րե րը ևս: Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նը նկա տեց, որ թատ րո նի շեն քը 
լիո վին պատ րաստ չէ շա հա գործ ման, տա-
կա վին ա նե լիք ներ կան, բայց ի րո ղութ յունն 
այն է, որ թատ րո նի գոր ծու նեութ յան հա մար 
պայ ման ներ են ստեղծ ված. թատ րո նը կսկսի 
շնչել, իսկ ե րե կո նե րը կա պան ցին կա րող է 
ներ կա յա ցում ներ դի տել նո րոգ դահ լի ճում: 
«Վե րա կա ռուց ված շեն քը վկա յութ յունն է այն 
բա նի, որ հա ջորդ տա րի փա ռա տո նը Կա-
պա նում ան պատ ճառ կկա յա նա», – այս պի-
սի լա վա տե սութ յամբ իր խոս քը եզ րա փա կեց 
ԹԳՄ նա խա գա հը:

Փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
և հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց մո նո թատ-
րոն նե րի հա մաշ խար հա յին ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ Վաց լավ Գե րե սը: Նո րա մուտն 
ա ռանց նվեր նե րի չի լի նում. թատ րո նի և 
կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տի տնօ րեն 
Հ րաչ յա Գաս պար յա նը խոս տա ցավ Կա-
պա նի բե մա հար թա կում մի ներ կա յա ցում 
բե մադ րել, իսկ Հով հան նես Թու ման յա նի 
ան վան տիկ նի կա յին թատ րո նի գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար Ռու բեն Բա բա յա նը խոս-
տա ցավ թատ րո նին հնչյու նա յին հա մա կարգ 
նվի րել և իր ա րար քը բա ցատ րեց նրա նով, 
որ թատ րո նի նոր շենք ու նե նա լով` խնդիր-
նե րը ոչ թե սպառ վում են, այլ նո րերն են 
ա ռա ջա նում:

Փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին ող ջու նե-
լուց զատ` հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա-
կան դե րա սան Գուժ Մա նուկ յա նը վեր հի շեց 
հե ռա վոր 1958 թվա կա նը, երբ ա վար տե լով 
թա տե րա կան ինս տի տու տը, կուր սով ե կան 
Ղա փան, և տե ղի թատ րո նը վերս տին վե-
րած նունդ ապ րեց: Հայտ նի դե րա սա նը խոս-
տո վա նեց, որ թա տե րա կան ար վես տում իր 
հա ջո ղութ յուն նե րի հա մար հենց Ղա փա նի 
թատ րո նին է պար տա կան, որ տեղ բե մա կան 
ա ռա ջին քայ լերն է ա րել: Դեռ ա վե լին, ժա-
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մա նակ էր գտնում պաշտ պա նե լու Ղա փա նի 
«Լեռ նա գործ» թի մի դար պա սը, և դարձ յալ 
ըն կավ հու շե րի գիր կը` այս ան գամ ար դեն 
մտա բե րե լով իր ֆուտ բո լա յին խա ղըն կեր-
նե րին: «Մ հեր Մկրտչ յան» ար տիս տա կան 
թատ րո նի գե ղար վես տա կան ղե կա վար Ալ-
բերտ Մկրտչ յա նի հա վաստ մամբ` անհ նար է 
հաղ թել մի ազ գի, ո րը թատ րոն է ստեղ ծում` 
բե րե լով այն օ րի նա կը, թե երբ 1993-ին Մ հեր 
Մկրտչ յա նը ստեղ ծեց իր թատ րո նը, նրա 
ադր բե ջան ցի գոր ծըն կեր նե րը նման միտք 
հայտ նե ցին: 

Ինչ ևէ, բաց ման ա րա րո ղութ յա նը բա րե-
մաղ թանք ներ և հու շեր շատ հնչե ցին, իսկ 
Կա պա նի քա ղա քա պետ Ար տուր Ա թա յա նը 
հա մոզ մունք հայտ նեց, որ Կա պա նի Ալ. Շիր-
վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա մա տի-
կա կան թատ րո նի եր բեմ նի ա վան դույթ նե րը 
կվե րա կանգն վեն, իսկ ապ րիլ յան այս շա բա-
թը կմնա հան դի սա տե սի հի շո ղութ յան մեջ: 
Սյու նիքի մարզ պետ Սու րեն Խա չատր յա նը 
փաս տեց, որ մի ջազ գա յին թա տե րա կան 
փա ռա տո նը տար բեր մշա կույթ նե րի փոխ-
ներ թա փանց ման ձև  է, և մարզ պե տա րանն 
ա մեն ինչ ա նե լու է, որ փա ռա տոնն ընդ լայ նի 
աշ խար հագ րութ յու նը: Կա պան էին այ ցե լել 
ար վես տա գետ ներ Կա մե րու նից, Գեր մա նիա-
յից, Լե հաս տա նից, ԱՄՆ-ից, Ուկ րաի նա յից, 
Ռու սաս տա նից, Մեծ Բ րի տա նիա յից:

«Արմ մո նո-2009»-ի կա պան յան փու լը 
բաց վեց Հա կոբ Ղա զանչ յա նի «Կոնտ րա բաս» 
մո նո ներ կա յա ցու մով (ղե կա վար` Հով հան-
նես Բա բա խան յան): Ներ կա յա ցումն ա վե լի 
շատ կոնտ րա բա սիս տի բո ղոքն է հա րա զատ 
գոր ծի քի հան դեպ, որն ա մե նուր խան գա րում 
է նրան, ան գամ սի րա յին խա ղե րում:

Բե մադ րութ յու նը հա սա րա կութ յան ա վե-
լորդ մար դու ճիչն է. մար դը սկսում է գո ռալ: 
Այդ քայ լին դի մել նրան ստի պում է իր միօ րի-
նակ ու տաղտ կա լի կեն սագ րութ յու նը, ո րը 
գեր մարդ կա յին ճի գե րով փոր ձում է վեր հի շել 
ու վեր լու ծել դե րա սա նա կան խա ղով:

Բե մադ րիչ Ռոմալդ Վի շա Պո կոժս կու 
«Կոտր ված ե ղունգ ներ» մո նո ներ կա յաց ման 
մեջ դե րա կա տա րու հին` Ան նա Ս կու բի կը 
խա ղըն կեր էր ընտ րել մար դա բոյ մի տիկ նի-
կի` ծեր ու դժբախտ դե րա սա նու հի Մար լեն 
Դիտ րի խին, ով կյան քի վեր ջին 13 տա րին 

անց կաց րեց փա րիզ յան իր տա նը` կտրված 
ըն տա նի քից, իր մահ կա նա ցուն կնքեց միայ-
նութ յան մեջ: Հա մո զիչ էր դե րա սա նու հու 
խա ղը. հան դի սա տե սի մեջ այն տպա վո-
րութ յունն էր ստեղծ վում, որ բե մի վրա ոչ թե 
ան շունչ տիկ նիկն էր, այլ հան րա հայտ կի-
նոաստ ղը, ով կեր տեց կնոջ նոր կեր պար` 
գե ղե ցիկ, ա զատ, սի րուց հա ճույք ստա ցող, 
ցան կա լի, կրքոտ, վե րերկր յա: Բե մադ րութ-
յու նը չէր թարգ ման վում, բայց դե րա սա նու-
հու բե մա կան բարձր վար պե տութ յան և 
դե րա սա նա կան հա մո զիչ խա ղի շնոր հիվ 
ըն կալ ման խնդիր չու նե ցավ հան դի սա տե սը:

Դե րա սան և բե մադ րիչ Անդ րեյ Լ յու բի մո-
վի «Ռու սաս տան» բե մադ րութ յան մեջ ևս 
հե րո սը միայ նակ մարդն է, ո րի կյանքն ան-
տա նե լի են դարձ նում անց նող օ րե րի ու նայ-
նութ յունն ու ձա խոր դութ յուն նե րը: Այս ան-
գամ հան դի սա տե սը լեզ վա կան խո չըն դո տի 
խնդիր չու նե ցավ, իսկ դե րա սա նի նուրբ ու 
զգաց մուն քա յին խա ղը վար ձատր վեց եր կա-
րա տև ծա փա հա րութ յուն նե րով:

Հան դի սա տե սի դա տին հանձն վե ցին 
«Լիր» (բե մադ րիչ` Հա կոբ Ղա զանչ յան, դե-
րա սան` Ար մեն Սանթ րոս յան), Հով հան նես 
Հով հան նիս յա նի (բե մադ րիչ և դե րա սան) 
«Շայ լոկ», «Ճի չը» (բե մադ րիչ` Ա վե տիք Գաս-
պար յան, դե րա կա տար` Ա նա հիտ Մու թաֆ-
յան) մո նո ներ կա յա ցում նե րը:

Այս վեր ջին բե մադ րութ յան մեջ Գ յում րիի 
Վար դան Ա ճեմ յա նի ան վան թատ րո նի դե րա-
սա նու հի Ա նա հիտ Մու թաֆ յա նը մարմ նա վո-
րել է մի կնոջ` Սո նա յին, ում հա մար Ա րա մից 
զատ աշ խար հում մեկ ու րի շը չի ե ղել: Գի տի, 
որ սի րու հի է, բայց մե ծա գույն ցա վով է տա-
նում դա վա ճա նութ յու նը` ան գամ մտա ծե-
լով ինք նաս պա նութ յան մա սին: Թ վում է, թե 
հայտն վել է ա նե լա նե լի վի ճա կում, բայց կա 
մե ծա գույն եր ջան կութ յու նը` իր ա պա գա 
ե րե խան: Ակն կալ վող ծնունդն ու հնչվե լիք 
ման կա կան ճի չը նրա փրկութ յունն ու եր-
ջան կութ յունն են: Մաս նա գետ նե րի կար ծի-
քով` Սամ վել Խա լաթ յա նի այս պիե սը գրված 
է նուրբ ու հե տաքր քիր, հո գե բա նա կան 
շրջա դար ձե րով:

Փա ռա տո նի վեր ջին ա կոր դը հնչեց 
ապ րի լի 17-ին: Բե մա հար թա կում սփյուռ-
քա հայ դե րա սա նու հի Նո րա Ար մա նին էր` 

«Նո րա Ար մա նիի հետ» (բե մադ րիչ` Ֆ րան-
սուա Կեր գու լե) մո նո ներ կա յաց մամբ: Ընդ-
հան րա պես մո նո ներ կա յա ցու մը բե մում 
«իմպ րո վիզ ներ» ա նե լու հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձե ռում: Նաև ա վե լի ան մի ջա կան է լի-
նում կա պը հան դի սա տե սի հետ, ինչն ար-
տա հայտ վեց հենց այս բե մադ րութ յան ժա-
մա նակ: Բա ցի դրա նից, պիե սի թե ման մեծ 
ե ղեռն տե սած մար դու ան ցած դժվա րին ճա-
նա պարհն էր` մա քա ռում նե րով և ինք նա-
հաս տա տում նե րով լի: Պիե սի ձև ս տա ցած 
հի շո ղութ յուն ներն արթ նա նում են` բե րե լով 
և՛ ցավ, և՛ բա ցա հայ տում ներ, և՛ վե րած-
նունդ: Ինչ պես Նո րա Ար մա նին նշեց, որ 
ինքն այդ մո նո ներ կա յա ցու մը ֆրան սե րեն 
և անգ լե րեն «պտտցրել» է ողջ աշ խար հում, 
իսկ կա պան յան բե մում հնչեց րած ա րևմ-
տա հա յե րե նը հո գե հա րա զատ էր կա պան ցի 
հան դի սա տե սին` դրան հա վե լած դե րա սա-
նու հու նուրբ ու ան կաշ կանդ խա ղը:

Բե մադ րութ յու նից հե տո տե ղի ու նե ցավ 
փա ռա տո նի փակ ման ա րա րո ղութ յու նը: 
Փա ռա տո նի տնօ րեն Մա րիան նա Մ խի-
թար յա նը հայտ նեց, որ փա ռա տոնն անց-
կաց վեց ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ 
Հո վիկ Աբ րա համ յա նի հո վա նու ներ քո և 
շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նեց խորհր դա րա-
նի նա խա գա հին, Սյու նիքի մարզ պե տա-
րա նին և Կա պա նի քա ղա քա պե տա րա նին՝ 
մշա կույ թի այդ ի րա դար ձութ յան կա յաց մա-
նը նպաս տե լու հա մար: Սյու նիքի մարզ պե-
տա րա նի մշա կույ թի բաժ նի պետ Սար գիս 
Դավթ յա նը փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին 
հանձ նեց Սյու նիքի մարզ պե տի շնոր հա կա-
լագ րեր, իսկ Սու սան նա Մար տի րոս յա նը` 
քա ղա քա պե տա րա նի պատ վոգ րեր: Ն րանք 
և Կա պա նի Ալ.Շիր վան զա դեի ան վան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նի տնօ րեն Կա մո Ար-
զու ման յանն ի րենց ե լույթ նե րում հա մոզ-
մունք հայտ նե ցին, որ «Արմ մո նո-2009-ը» 
նպաս տեց մարզ կենտ րո նի թա տե րա կան 
կյան քի աշ խու ժաց մա նը: Փա ռա տո նի մաս-
նա կից նե րը և հան դի սա կան նե րն ի րար 
հրա ժեշտ տվե ցին մեկ տա րի հե տո հան դի-
պե լու ակն կա լի քով:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ» ԹԵՐԹ

ԹԻՎ 10 (182) ԱՊՐԻԼ 2009Թ.

Յոթ տա րի ա ռաջ ստեղծ ված «Արմ մո նո» մի ջազ գա յին փա ռա-
տո նը բազ մա թիվ ու բազ մա զան ստեղ ծա գոր ծա կան շփում-
նե րի հնա րա վո րութ յուն ներ էր ստեղ ծել ոչ միայն հայ ար-
վես տա գետ նե րի հա մար: Դա հայտ նի ա ռա ջին քայլն էր թա-
տե րա կան մեծ աշ խար հին ըն դա ռաջ: «Արմ մո նո-2009»-ը 
տար բեր վեց իր նա խորդ նե րից նրա նով, որ մեկ նար կեց մայ-
րա քա ղա քում և տե ղա փոխ վեց Սյու նիքի մարզ կենտ րոն Կա-
պան, որ տեղ ապ րի լի 13-ին տե ղի ու նե ցավ փա ռա տո նի բաց-
ման ա րա րո ղութ յու նը:

Հասմիկ Պողոսյան Գուժ Մանուկյան Ալբերտ Մկրտչյան
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Նո րա Ար մա նին հայտ նի բե մադ րիչ ու 
դե րա սա նու հի է ոչ միայն հայ կա կան, 
այլև ա մե րիկ յան ու մի ջազ գա յին թա-
տե րա կան աշ խար հում: 1991-ին Հա-
յաս տա նում անց կաց ված սփյուռ քա-
հայ թատ րոն նե րի փա ռա տո նի ըն թաց-
քում ար ժա նա ցավ հա տուկ մրցա նա կի: 
«Արմ մո նո-2009» թա տե րա կան փա-
ռա տո նին Ար մա նին մաս նակ ցեց «Ո գե-
կո չում Հա յաս տա նի» մո նո հա մեր գով 
և «Նո րա Ար մա նիի հետ» մո նո ներ կա-
յա ցու մով: Կա պա նում «Նո րա Ար մա-
նիի հետ» մո նո ներ կա յա ցու մից ա ռաջ 
խմբագ րութ յան աշ խա տա կի ցը հար-
ցազ րույց ու նե ցավ սփյուռ քա հայ ար-
վես տա գե տի հետ:

-Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, Ձեր կեն-
սագ րութ յու նը:

– Ծ նած եմ Ե գիպ տոս, նախ-
նա կան կրթութ յունս Ե գիպ տո սի հայ կա կան 
վար ժա րան նե րու մեջ ստա ցած եմ, հա ճա-
խած եմ անգ լիա կան վար ժա րան, հե տո` 
ա մե րիկ յան հա մալ սա րան, 1979 թվին գաղ-
թած եմ Անգ լիա, որ տեղ ստա ցած եմ մա-
գիստ րո սի ո րա կա վո րում` ըն կե րա բա նութ-
յան` սո ցիո լո գիա յի բնա գա վա ռին մեջ, որ մե 
հե տո գաղ թած եմ Ա մե րի կա, որ տեղ ապ րել 
եմ տա սը-տաս ներ կու տա րի, նախ քան Եվ-
րո պա հետ վե րա դառ նալս: Եվ տա սը-տաս-
ներ կու տա րի էլ ապ րել եմ Փա րի զին մեջ, 
տա սը-տաս ներ կու տա րի կը սեմ, ո րով հետև 
բա ժան ված տա րի ներ ե ղած են` եր թալ-գա-
լե րով լե ցուն, ո րոշ ժա մա նակ էլ Լոն դոն անց-
կաց րել եմ: Հի մա կապ րիմ Ն յու Յորք: Այս 
ներ կա յա ցու մը, որ տես նեք, շատ բան նաև 
կի մա նաք իմ կեն սագ րա կա նի մա սին: 

– Ձեզ ներ կա յաց նում են որ պես և՛ բե-
մադ րի չի, և՛ դե րա սա նի: Ո՞րն է գե րակշ ռում: 

– Գե րա դա սը դե րա սանն է:
– Բ նա կան է նաև, որ թա տե րա կան 

կրթութ յուն ստա ցած կլի նեք:

– Թա տե րա կան կրթութ յունս ստա ցած եմ 
նախ և ա ռաջ Ե գիպ տո սին մեջ` ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նում, որ տեղ ըն կե րա բա նութ-
յան ճյու ղին զու գա հեռ վերջ ցու ցած եմ որ-
պես երկ րորդ մաս նա գի տութ յուն` թատ րո-
նը, հե տո Անգ լիա գնա լով, չեմ շա րու նա կած 
ու սա նիլ թատ րո նով, բայց զբաղ ված եմ շատ 
մը թա տե րա կան ըն կե րութ յուն նե րու հետ, և 
կուր սեր հետ ևած եմ: Հե տո Ա մե րի կա եր թա-
լով հա մալ սա րա նում կուր սե րը շա րու նա կած 
եմ: Անգ լիա վե րա դառ նա լով` թա տե րա կան 
ար վեստ նե րու թա գա վո րա կան ա կա դե միա-
յում շա րու նա կած եմ ո րոշ դա սըն թաց նե րի 
հետ ևիլ և մ նաց յա լը Ֆ րան սիա յի մեջ շա-
րու նա կած եմ և շատ կար ևոր բե մադ րիչ նե-
րու հետ աշ խա տած եմ: Ա սոնք ե ղած են իմ 
թա տե րա կան ընդ հա նուր կրթութ յուն ներս, 
ի հար կե, դրանց վրա ա վե լաց նե լով անձ նա-
կան փոր ձա ռութ յուն ներս ու ներդ րում ներս:

– Մի քա նի խոսք` Ձեր ար մատ նե րի մա-
սին, արևմ տա հա յե րից շա տե րը յու րա հա-
տուկ կեն սագ րութ յուն ու նեն:

– Հայ րի կիս ըն տա նի քը Կոս տանդ նու պոլ-
սեն ե կած է, ա նոր նախ նի նե րը Էրզ րու մեն 
են, այդ էլ ներ կա յաց ման մեջ կա, իսկ մորս 
ըն տա նի քը Կե սա րիա յեն ե կած է, մորս մայ-
րը Մեծ ե ղեռ նի վե րապ րող նե րից է, և բո լո-
րը ինչ-ինչ ձևե րով, մե կը` այս կող մեն` նա-
վով, մյուսն` այն կող մեն` ոտ քով հա սած են 
Ե գիպ տոս և Ե գիպ տո սին մեջ ի րար հան դի-
պե լով` ար տադ րած են ին ձի (ծի ծա ղում է):

– 1999-ին Կա պա նում կա յա ցած «Ս յու-
նիք-99» կի նո փա ռա տո նում Դուք ար ժա-
նա ցաք մրցա նա կի «Լա բի րին թոս» ֆիլ մում 
կնոջ լա վա գույն դե րի մարմ նա վոր ման հա-
մար: Հե տաքր քիր է ի մա նալ, թե էլ ո՞ր ֆիլ-
մե րում եք զբաղ ված ե ղել:

– Նախ` ը սեմ, որ հայ կա կան չորս կի-
նոն կար նե րում նկար ված եմ: Ա ռա ջին ֆիլ-
մը, ո րում նկա րա հան ված եմ Հա յաս տա նում 
1991 թվա կա նին, Ա րա Երն ջակ յա նի «Ժամ կե-
տը` յոթ օր» կի նոն կարն է, հե տո Հա րութ յուն 

Խա չատր յա նի «Կա յան Ա րա րատ յան» ֆիլ-
մում, որ տեղ հա մա տե ղութ յամբ ռե ժի սոր էի, 
ո րը նույն պես ինք նա կեն սագ րա կան ուղղ վա-
ծութ յուն ու ներ: Դա դե րա սան, բե մադ րիչ Ժի-
րայր Փա փազ յա նի հետ ճա նա պար հոր դութ-
յուն նե րի մա սին է թա տե րա կան աշ խար հին 
մեջ: «Լա բի րին թո սի» մա սին ար դեն նշե ցինք: 
Ան շուշտ, նկա րա հան ված եմ ա մե րիկ յան 
և ֆ րան սիա կան ֆիլ մե րուն մեջ, ա մե րիկ-
յան ֆիլ մե րուն մեջ փոքր դե րե րով հան դես 
ե կած եմ, խա ղա ցած եմ ֆրան սիա կան «Նոր 
Ե վան» ֆիլ մում և մի հե ռուս տա ֆիլ մում` 
«Սիր տը աշ խա տան քի մեջ»: Անգ լիա յում հե-
ռուս տա սե րիա լի մեջ խա ղա ցել եմ, 20 տա րի 
գնա ցող սե րիալ է, ո րուն մեջ եր կու է պի զո դիկ 
դեր եմ վերց րել: Մեծ թվով կար ճա մետ րաժ 
ֆիլ մեր ու նեմ: Որ վե րա դառ նամ, Լոս Ան ջե լե-
սում հու լի սին մի լիա մետ րաժ ֆիլ մում պի տի 
նկա րա հան վեմ, ի դեպ, գլխա վոր դե րում: Իսկ 
Ն յու Յորք մա յիս ամս վան պի տի սկսեմ փոր-
ձեր մի պիե սի, որն ար տա ցո լում է մի ժա մա-
նա կաշր ջան, ո րի մաս կազ մել են Բեր նարդ 
Շոու բա նաս տեղ ծը, նրա սի րու հին, որ կըս-
վի, թե նրա հա մար շատ պիես ներ գրած է, մի 
մե կե նաս անգ լու հու դեր եմ տա նում, ո րի փո-
ղե րով գո յատ ևել է Դուբ լի նի թատ րո նը:

– Երկ րորդ ան գամ եք Սյու նիքում, ինչ-
պի սի՞ն են այս ան գամ վա տպա վո րութ յուն-
նե րը:

– Ա յո, բայց ես ա ռա ջին ան գամն եմ ֆի-
զի կա պես այս տեղ լի նում, այդ ա ռա ջին ան-
գա մը ես լուր չու նեի, հե տո թեր թե րից ի մա-
ցա, որ մրցա նա կա կիր եմ ե ղել և ու րախ եմ 
ը սե լու, որ եր կար տա րի ներ վերջ եր կու տա-
րի ա ռաջ վեր ջա պես այդ մրցա նա կը ձեռքս 
ան ցավ:

– Ա վան դա կան մի հարց. ի՞նչ ծրագ րեր 
ու նեք:

– Հա յաս տա նի հետ կապ ված ծրագ րե-

րի մա սին կխո սիմ: Հա կոբ Ղա զանչ յա նը 
մշա կույ թի նա խա րա րի օ ժան դա կութ յամբ 
և ա ջակ ցութ յամբ կազ մում է թա տե րա կան 
նա խա գիծ, ո րի ա ռա ջին եր ևույ թը պի տի 
ըլ լա 23 ապ րի լին (հար ցազ րույ ցը կա յա ցել 
է ապ րի լի 17-ին, խմբ.) Ար մեն Ջի գար խան-
յա նի մաս նակ ցութ յամբ և պի տի մի բե մադ-
րութ յուն ներ կա յաց նեն, որ կոչ վում է «Հայ-
կա կան փաս տաթղ թեր», ո րուն մեջ ես մաս 
ու նեմ: Ֆիլ մար վես տի հետ կապ ված ծրագ-
րեր էլ կան, ո րով հետև այս տեղ խեն թա նա լիք 
տե սա րան ներ կան, մեղք է բաց թող նել: Քիչ 
ա ռաջ հարց րիք, թե Սյու նիքից ձեր տպա վո-
րութ յուն նե րը ի՞նչ է, ես ուղ ղա կի շշմած եմ, 
ե րեկ նե ի վեր հա յացքս ա նընդ հատ մեկ տե-
սա րա նից մյու սը գնում է, գնա ցի Խն ձո րեսկ 
գյու ղը, օ րի նակ, ի ջա քա րան ձավ նե րը, ո րում 
մար դիկ ապ րեր են, շշմե լու բան է, դրան ցում 
թատ րոն ալ ե ղեր է. դե ե կուր` հաս կա ցիր 
այս մար դոց:

– Իսկ կա պան յան փա ռա տո նից ի՞նչ 
տպա վո րութ յուն ներ ստա ցաք:

– Փա ռա տո նը շատ հե տաքրք րա կան եր-
ևույթ է, ո րով հետև միշտ միա սին է բե րում 
թե՛ դուրս են ե կած մար դիկ, թե՛ տեղ վույն 
ու ժե րը: Ես, օ րի նակ, եր կու շատ հա ճե լի և 
հե տաքրք րա կան հան դի պում ու նե ցած եմ, 
մե կը` Կա պա նի ար վես տի քո լե ջում, տնօ րե-
նու հին` Լիա նա Հա կոբ յա նը, հրա շա լի տի կին 
մը և հ րա շա լի ուժ է, հրա շա լի ե րե խա ներ, 
հուզ ված էի այդ հան դի պու մից, զար մա ցած 
նա յում էի այդ ե րե խե քին: Հա ջորդ հան դի-
պումն ու նե ցա թատ րո նի և կի նո յի պե տա-
կան ինս տի տու տի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի 
անձ նա կազ մին հետ, Շանթ Հով հան նիս յա-
նը` մաս նաճ յու ղի տնօ րե նը, հա ճե լի մը անձ-
նա վո րութ յուն է, ուղ ղա կի պի տի ու զեի շատ 
ա վե լի մո տեն ի րենց հետ գոր ծակ ցիլ, և ե թե 
հրա վի րեն, ի հար կե, մեծ ու րա խութ յամբ կըն-
դա ռա ջեմ:

– Եվ վեր ջին հար ցը, քիչ հե տո բե մա-
հար թակ եք բարձ րա նա լու, ի՞նչ խնդիր ներ 
է ար ծար ծում «Նո րա Ար մա նիի հետ» մո նո-
ներ կա յա ցու մը:

– Այ սօր վա ներ կա յաց ման բո վան դա-
կութ յու նը խո սում է հայ մար դու ինք նութ յան, 
պատ կա նե լութ յան և կ յան քի զու գա դի պութ-
յուն նե րի մա սին, այ սինքն` ե թե սփյուռ քում 
ես ծնված, տար բեր տե ղե րե է քո շա ռա վիղ-
նե րը և մե ծա նում ես մի ու րիշ երկ րում, դու 
ար դեն ինք նութ յան հարց ու նես այն տեղ, 
ո րով հետև հա՞յ ես, ե գիպ տա ցի՞ ես, թե՞ ինչ 
ես, խառն վում է մի քիչ: Եվ հե տո այդ բո լո րին 
ա վե լա նում է ար վես տա գե տի ինք նութ յու նը, 
ինք նութ յան հարցն է դրվում, դրա պա տաս-
խա նը կամ կա, կամ չկա: Ներ կա յա ցումն 
ար տա ցո լում է այն զու գա դի պութ յուն ներն ու 
պա տա հար նե րը, ո րոնց շնոր հիվ և պատ ճա-
ռով հա սած եմ Ե գիպ տոս, որ տեղ էլ ծնած եմ:
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ԹԻՎ 10 (182), 2009Թ.

 ≡ ԱՐ ՄԵՆ ԷԼ ԲԱԿ ՅԱՆ 
(ԷԴ ԳԱՐ ԷԼ ԲԱԿ-
ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ 
ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ԳԵՂ. 
ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ)

– Շ նոր հա վո րում 
եմ թատ րո նին. դե րա-
սան նե րը մեծ նվի րու մով 
խա ղում էին, ներ կա յա ցու-
մը շատ ազ նիվ է ար ված: Հ րա շա լի գործ 
է, ի հար կե «Միր հավ»-ը, ու կար ծում եմ՝ 
Կա պա նի հան դի սա տե սի հա մար մի նոր 
հայտ նութ յուն կլի նի: Պոե տիկ շնչով գրված 
այս գործը դե րա սան նե րը սի րով ու մեծ 
նվի րու մով են խա ղում: Հա ջո ղութ յուն եմ 
մաղ թում թատ րո նին, բե մադ րիչ նե րին, ղե-
կա վա րութ յա նը, բո լո րին:

 ≡ ՀԱՅ ԿԱԶ Ե ՐԱ ՆՈՍ ՅԱՆ 
(ԹԱ ՏԵ ՐԱ ԳԵՏ)

– Օր վա տպա վո-
րութ յու նը շատ լավ 
էր: Ներ կա յա ցու-
մը հե տաքր քիր էր, 
ո րի հա մար պի տի 
շնոր հա վո րեմ թատ րո-
նի ստեղ ծա գոր ծա կան 

կո լեկ տի վին: Ոնց որ ա մեն ինչ լավ էր: Բայց 
ես չեմ ա սի, թե թե րութ յուն ներ չկա յին, թեև 
դա չի նշա նա կում, որ ներ կա յա ցու մն իր 
նպա տա կին չի հա սել: Հա սել է և ան պայ-
ման ներ կա յա ցու մը հա ջո ղութ յուն կու նե նա 
հան դի սա տե սի մոտ:

 ≡ ԵՐ ՎԱՆԴ ՂԱ ԶԱՆՉ-
ՅԱՆ (ՀԹԳՄ ՆԱ-
ԽԱ ԳԱՀ) 

– Այս տեղ չի կա-
րող տխուր լի նել: 
Այ սօր վա ներ կա-
յա ցու մը մի ան գամ 
ևս հաս տա տում է այն 
միտ քը, որ թատ րո նում պի-
տի բարձր գրա կա նութ յուն լի նի և երկ րորդ, 
որ փշոտ է հայ հե ղի նա կի ճա նա պար հը: 
Ինձ գո հաց րեց ներ կա յացու մը, բայց ու նեմ 
բազ մա թիվ ցան կութ յուն ներ, որ քիչ հե տո 
կա սեմ. այ նուա մե նայ նիվ ա վե լի լավ է հայ 
հե ղի նա կի գոր ծե րում թե րա ցում ներ գտնել, 
քան մեզ հա մար մի քիչ ա վե լի հե ռու, օ տար 
հե ղի նակ նե րի շրջանում ա վե լի պա կաս 
ա ռա քե լութ յուն ներ ու նե նալ:

 ≡ ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՅԱ ԽՈՆ ՏՈ ՎԱ (ԹԱ-

ՏԵ ՐԱ ԳԵՏ)
Օ րը հիա նա լի է: 

Ես շատ եմ սի րում 
Կա պա նը, նրա 
բնութ յու նը, մարդ-
կանց: Ա մեն նոր 
հան դի պում ան ծա-
նոթ նե րի հետ ինձ շատ 
ու րա խաց նում է: Ես չէի 
ա սի՝ թե հայ կա կան նյու թը պա կա սութ-
յուն նե րով, դե ֆեկտ նե րով ներ կա յաց նե լն 
ա վե լի լավ է, քան թե ոչ հայ կա կա նը՝ ա ռանց 
դե ֆեկ տի: Ս րա հետ ես չեմ կա րող հա-
մա ձայ նել: Ես հա վա նե ցի ներ կա յաց ման 
կոնստ րուկ ցիան, ո րո շու մը, լու ծու մը, մաս-
սա յա կան տե սա րան նե րը շատ հա ջող էին: 
Դա մեր հայ թատ րո նի սիր ված մո մենտն է 
առ հա սա րակ:

 ≡ ԼԻ ՊԱ ՐԻՏ ՄԱՆ ՅԱՆ (ԳՈ ՐԻ ՍԻ 
ՊԵՏ. ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ԳԼԽ. ՌԵ ԺԻ ՍՈՐ)

– Հ րա շա լի օր է՝ լե ցուն Բա կուն ցով, բա-
կունց յան շնչով, Սյու նիքի գույ նե րով: Հատ-
կա պես մենք այս եր կու օ րը կա րո ղա ցանք 
թա տե րա կան այ սօր վա մե ծե րի հետ ապ րել 
գե ղե ցիկ, մեծ Բա կուն ցի շնչով ապ րե լու... 
Բարձր է տպա վո րութ յու նը և՜ Կա պա նից, և՜ 

Կա պա նի թատ րո նից: Կա թատ րո նը, շնչում 
է թատ րո նը. դա ա մեն քիս ու րա խութ յունն 
է: Ի րոք, ապ րում են Կա պա նի թատ րո նի 
ա վան դույթ նե րը, և ու րախ եմ, որ խա ղա-
ցանկ մտավ Բա կուն ցի այս հիա նա լի գոր ծը:

 ≡ Լ ԵՎՈՆ ԹՈՒ-
ԽԻԿ ՅԱՆ

– Ար դեն եր կու օր 
է՝ մենք այս հրաշք 
տա րած քում ենք՝ մեր 
հայ րե նի քի լա վա գույն 
անկ յուն նե րում, լա վա-
գույն մարդ կանց մոտ՝ սի-
րուն, հա տուկ աչ քե րով, մեղմ, քնքույշ… Ինչ 
վե րա բե րում է ներ կա յա ցում նե րին, եր կուսն 
ենք դի տել և՛ Գո րի սում, և՛ այս տեղ. ուղ ղա-
կի ու րա խա նում ես, հո գիդ փա ռա վոր վում է, 
երբ տես նում ես, որ մար դիկ ու զում են բան 
ա նել…

Հո գի կա՜… Այն ձգտու մը, որ ու նեն այս 
թատ րոն նե րի մար դիկ, ո գեշն չող է…

ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ
ՄԵԼԱՆՅԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԸ

«ՍՅՈՒՆԻՔ»,
ԹԻՎ 10 (135), 1999Թ.
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Ս յու նիքի մշա կու թա յին կյան քի ներ կապ-
նա կը հարս տա ցավ թա տե րա յին օր վա 
նոր գույ նե րով: Մա յի սի 11-ին Կա պան 

ժա մա նե ցին Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր-
ծիչ նե րի միութ յան (ՀԹԳՄ) նա խա գա հութ յան 
ան դամ ներ, թա տե րա գետ ներ, ճա նաչ ված 
դե րա սան ներ՝ միութ յան նա խա գահ Եր վանդ 
Ղա զանչ յա նի գլխա վո րութ յամբ: Մա յի սի 10-
ին Գո րի սում կա յա ցած հան դի պում նե րից հե-
տո հյու րե րին ըն կե րակ ցում էին տե ղի թատ-
րոն նե րի, մշա կու թա յին այլ հիմ նարկ նե րի 
ղե կա վար ան ձինք: Կա յա ցան հան դի պում ներ 
Սյու նիքի մարզ պետ Ռո ման Նա վա սարդ յա նի 
և քա ղա քա պետ Գա գիկ Ա թա ջան յա նի հետ, 
այ նու հետև հյու րե րը մաս նակ ցե ցին ՀԹԳՄ 
Սյու նիքի բա ժան մուն քի կոն ֆե րան սի աշ խա-
տանք նե րին, դի տե ցին Կա պա նի Ալ. Շիր վան-
զա դեի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի «Միր հա վը» ներ կա յա ցու մը, ո րից 
հե տո տե ղի ու նե ցավ քննար կում:

Մարզպետարանում
Այս տեղ կա յա ցած հան դի պու մը շատ 

ա վե լի ըն կե րական-խորհր դատ վա կան բնույթ 
ու ներ, քան պաշ տո նա կան: Ներ կա յաց նե լով 
հյու րե րին, պրն Ե. Ղա զանչ յա նը նախ և ա ռաջ 
անդ րա դար ձավ ի րենց բուն ա ռա քե լութ յա նը. 
«ՀԹԳՄ նա խա գա հութ յան ո րոշ մամբ մենք բո-
լոր մար զե րում կազ մա կեր պե լու ենք ար տագ-
նա նիս տեր և ա ռա ջի նը ընտ րել ենք Սյու նիքը: 
Գաղտ նիքն այն է, որ Ս յու նիքն ինձ հա մար 
թանկ եր կիր է, թանկ հող: Մեր նպա տակն է 
օգ նել, որ Սյու նիքի մշա կու թա յին կյան քում, 
մաս նա վո րա պես թա տե րա յին ար վես տի 
բնա գա վա ռում, ինչ-որ բան տե ղից շարժ վի: 
Ար ժի, որ այս կիրթ քա ղաք նե րում թատ րոն-
ներն ապ րեն ա վե լի ար ժա նա պա տիվ կյան-
քով, քան հի մա ապ րում են: Ա հա այդ պի սի 
խնդիր ներ են դրված և՜ մարզ պե տի, և՜ քա-
ղա քա պե տե րի առջև: Տես նենք ինչ կա րող ենք 
ա նա սե լի, ան պատ մե լի, դժվար ու թշվառ այս 
ժա մա նակ նե րում: Նաև ու զում եմ տե ղե կաց-
նել, որ սեպ տեմ բե րի վեր ջե րին նա խա տե սել 
ենք մայ րա քա ղա քից դուրս գտնվող թատ րոն-
նե րի հա մար կազ մա կեր պել փա ռա տոն, ո րին 
կմաս նակ ցեն նաև Սյու նիքի ե րկու թատ րոն-
նե րը: Մենք հենց այ սօր վա նից պետք է մտա-
ծենք այն պես ա նել, որ փա ռա տո նին մար զի 
թատ րոն նե րը ներ կա յա նան ա վե լի պատ շաճ, 
քա ղա քի թատ րո նին վա յել ձևով»: Այ նու հետև 
պրն Ե. Ղա զանչ յա նն անդ րա դար ձավ գո րիս-
յան հան դի պում նե րին, շեշ տե լով, որ այն տե-
ղից ոգ ևոր ված են ե կել մարզ կենտ րոն, անս-
պա սե լի դրա կան տպա վո րութ յուն են ստա ցել 
Գո րի սի պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ-
րո նի «Բա կուն ցի վեր ջին օ րը» ներ կա յաց ման 
դի տու մից, միա ժա մա նակ ա վե լաց րեց, որ 
«թատ րո նից մի քիչ աղ քա տութ յան հոտ էր 
գա լիս»: Նա Գո րի սում անց կաց րած ի րենց օ րը 
բնո րո շեց «շատ ա ռատ օր, քա նի որ շա տե րի 
հետ հան դի պե ցինք, շատ հրա շա լի տպա վո-
րութ յուն ստա ցանք հատ կա պես ման կա կան 
տիկ նի կա յին թատ րո նից և ն րա ղե կա վար 
Սու սան նա յից»: Անդ րա դառ նա լով Կա պա նի 
պետթատ րո նի խնդիր նե րին, հյու րե րը մտա-
հո գութ յուն հայտ նե ցին շեն քա յին պայ ման-
նե րի (սե փա կան տա նիք չու նի թատ րո նը), 
ֆի նան սա կան ծայ րա հեղ վատ կա ցութ յան, 

կադ րե րի մաս նա գի տա կան պատ րաս տա-
կա նութ յան և այլ հար ցե րի շուրջ: Կի սե լով 
թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի մտա հո գութ յու նը 
Սյու նիքի մարզ-
պետ Ռո ման Նա-
վ ա  ս ա ր դ  յ ա  ն ը 
տե  ղ ե  կա ց  ր ե ց . 
«Կա  պան  ցի  նե -
րի հա մար մի 
ա նակն կալ պատ-
րաս տել ենք. շատ 
է սա զում, որ մեր 
թատ րո նն ա ռան-
ձին շենք ու նե նա: 
«Ս յու նիք» կի նո թատ րո նի շեն քը հատ կաց-
րել ենք թատ րո նին: Չ պետք է մո ռա նանք, 
որ այ սօր կար ևո րից կար ևո րա գույն խնդի րը 
մեր հա սա րա կութ յան մեջ ա ռողջ մթնո լոր տի 
պահ պա նումն է: Այս գոր ծում շատ կար ևոր 
է ար վես տի և մ շա կույ թի, մաս նա վո րա պես 
թատ րո նի դե րը: Հու սով եմ, ձեր այ ցը խթան 
կհան դի սա նա մեր գոր ծին»: Մար զի ղե կա վա-
րը հյու րե րին ծա նո թաց րեց մար զում առ կա 
խնդիր նե րին. ընդգ ծե լով. «Մեր գերխն դի րն 
այ սօր տնտե սութ յունն է, ա ռանց ո րի մյուս 
ո լորտ նե րում ա ռա ջըն թաց ակն կա լել չի կա-
րե լի: Մենք զար գաց ման ծրագ րի վրա ենք 
աշ խա տում և լ րիվ հնա րա վո րութ յուն ներն ու-
նենք ար տա հա նող մարզ դառ նա լու: Գի տենք, 
որ այս վի ճա կից մենք ենք մեզ հա նե լու...»: Ռ. 
Նա վա սարդ յա նը զրույ ցի ըն թաց քում շեշ տեց 
«թատ րո նի տղա նե րի՝ Կա մո յի, Վա զի կի, Ա շո-
տի նվիր վա ծութ յու նը և, ի պա տաս խան այն 
տե ղե կատ վութ յան, որ հան րա պե տութ յան 
10 մար զե րից միայն 5-ում է այ սօր գոր ծում 
թատ րոն, ո րից 2-ը՝ Սյու նիքում, ա վե լի քան 
լա վա տե սո րեն եզ րա հան գեց. «Մենք ա պա գա 
ու նենք: Ես հա մոզ ված եմ, որ ա ռա ջի կա յում 
ոչ թե մենք թատ րո նին, այլ թատ րոնն է իր շա-
հույ թով մեզ օգ նե լու»:

Քաղաքապետարանում
Որ քան էլ անս պա սե լի՝ քա ղա քա պետ Գա-

գիկ Ա թա ջան յա նը խոս տո վա նեց, որ փոքր-
ինչ շփոթ ված է. 
«Կ նե րեք, այս քան 
շատ դե րա սան ես 
իմ կյան քում եր-
բեք չէի տե սել»: 
Բարձր գնա հա տե-
լով քա ղաք ժա մա-
նած թա տե րա կան 
գոր ծիչ նե րի ա ռա-
քե լութ յու նը, նա 
կար ևո րեց թատ-
րո նի դե րը և այն հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րի 
կա րի քն այ սօր շատ են զգում հատ կա պես հե-
ռա վոր քա ղաք նե րում. «Մեր քա ղաքն ա ռանց 
թատ րո նի չի լի նի: Մեր քա ղա քը կա յա ցած 
քա ղաք է. ոչ մի քա ղա քի հետ չես հա մե մա տի: 
Ա ռանց մշա կույ թի քա ղաք չի լի նի: Ցա վոք, 
Եր ևա նում կար ծում են՝ հան րա պե տութ յու-
նը միայն Եր ևանն է: Դա այդ պես չէ»: Քա ղա-
քա պե տը պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց 
ա վե լի մո տիկից զբաղ վել թատ րո նի խնդիր նե-
րով և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նեց՝ քա ղա քի 
թա տե րա կան կյան քի ա ռա ջըն թա ցին մաս-
նակ ցութ յուն բե րե լու հա մար: 

Ա յն բա ցեց Եր վանդ Ղա զանչ յա նը: 
Բա ժան մուն քի ղե կա վար, Կա-

պա նի պե տա կան թատ րո նի գեղ. 
ղե կա վար Վազ գեն Սարգս յա նն իր հաշ վետ-
վութ յան մեջ ներ կա յաց րեց բա ժան մուն քի 
3 տար վա գոր ծու նեութ յու նը՝ հատ կա պես 
անդ րա դառ նա լով «Ս յու նիք-96» թա տե րա յին 
փա ռա տո նի աշ խա տանք նե րին, բա րե գոր-
ծա կան հի մունք նե րով տար վող բնակ չութ-
յան գրե թե բո լոր շեր տե րի հետ (շեշտ վեց 
հատ կա պես զին վո րա կան ստո րա բա ժա-
նում ներ) սերտ հա մա գործակ ցութ յա նը, 65-
ամ յա կա պան յան թատ րո նի ե րախ տա վոր-
նե րի հո բել յա նա կան հան դի սութ յուն նե րի 
տո նա կա տա րում նե րին:

Բա նա խո սը մտա հո գութ յուն հայտ նեց 
մաս նա գետ կադ րե րի պա կա սի, շեն քա յին 
ան բա վա րար պայ ման նե րի ու հան դեր ձան-
քի իս պառ բա ցա կա յութ յան, ֆի նան սա կան 
ծայ րա հեղ վատ կա ցութ յան հար ցե րի շուրջ: 
Նա մեր պայ ման նե րում կար ևո րեց հատ կա-
պես բա րո յա կան ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ-
տութ յու նը՝ ներ կա նե րին տե ղե կաց նե լով, որ 
«ՀԹԳՄ կող մից ստեղծ վել է «Ար տա վազդ» 
մե դալ-մրցա նակ, ո րը նա խա տես ված է 
թատ րո նի աշ խար հի մարդ կանց հա մար: 
Թե չէ, ինչ է ստաց վում՝ կռված ու հաղ թա-
նա կած զին վո րին պարգ ևատ րում են, իսկ 
խրա մա տում, բլին դաժ նե րում ու ա պաս տա-
րան նե րում խա ղա ցած-հաղ թա նա կած դե-
րա սան նե րին խրա խու սե լը հա մա րում ա մո-
թա լի: Կամ իս պառ ու շադ րութ յու նից դուրս 
են մնա ցել այն դե րա սան նե րը, ո րոնք, բա ցի 
խա ղա լուց, զեն քը ձեռ քին մա քա ռել են մար-
տի դաշ տում: Այս կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նի 
դրա մա տիկ թատ րո նի մի խումբ դե րա սան-
նե րի պարգ ևատ րու մը ի րենց 30-ամ յա կի 
կա պակ ցութ յամբ ամ բող ջո վին ա պա ցու ցեց, 
որ մայ րա քա ղա քը միայն իր կյան քով է ապ-
րում: Ե թե Սյու նիքի ժո ղովր դին հե րոս են հա-
մա րում, ու րեմն՝ հե րոս են նաև նրա թատ-
րոն նե րը»: Կոն ֆե րան սի ա վար տին բաց 
քվեար կութ յամբ բա ժան մուն քի նա խա գահ 
վե րընտր վեց Վազ գեն Սարգս յա նը, քար տու-
ղար՝ Ա նուշ Հա րութ յուն յա նը:

Կոն ֆե րան սին հնչած ե լույթ նե րից

 ≡ ԼԻ ՊԱ ՐԻՏ ՄԱՆ ՅԱՆ (ԳՈ ՐԻ ՍԻ 
ՊԵՏ. ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ՌԵ ԺԻ ՍՈՐ)

– Այ սօր մեր խա ղա ցան կում ու նենք 12 
ներ կա յա ցում և՛ ման կա կան, և՛ դրա մա տի-
կա կան գոր ծեր, և՛ կա տա կեր գութ յուն ներ: 
Յու րա քանչ յուր տա րի 50-60 բա րե գոր ծա-
կան ներ կա յա ցում ներ ենք խա ղում միայն 
զո րա մա սե րում (և՛ Սյու նիքում, և՛ Վա յոց ձո-
րում, և՛ Ար ցա խում): Խել քից դուրս խա ղում 
ենք: Խա ղում ենք նվի րու մով քաջ գի տակ ցե-
լով, որ դա զուտ ա ռա քե լութ յուն է և ոչ թե ֆի-
նան սա կան նկա տա ռում ներ և այլն: …Ցա-
վոք եր կու ան գամ հյու րա խա ղե րի ենք ե կել 
Կա պան և ձա խող վել… Տե ղա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը և մարզ պե տա րա նը պի տի հոգ 
տա նեն, որ պե տա կան թատ րո նը չհայտն վի 
անբ նա կան վի ճա կում: Էս տեղ-էն տեղ ներ-
կա յա ցում խա ղա լը թա տե րա յին եր ևույթ չէ, 
սա թատ րոն չէ, սա ինք նա գոր ծու նեութ յուն 
է… Պա տա հա կան մար դիկ կամ ինք նուս 
խմբեր գա լիս են, մտնում դպրոց ներ, թա-
լա նում ու գնում, իսկ պե տա կան թատ րո նի 
ներ կա յա ցու մը մնում է ա նար ձա գանք, լու-
սա բան ման կա րոտ… Մենք ուղ ղա կի կա րոտ 
ենք ձեր խոս քին, ձեզ հետ կա պի մեջ մտնե-
լուն…

 ≡ Լ ևՈՆ ԹՈՒ ԽԻԿ ՅԱՆ (ԵՐԵՎԱ ՆԻ 
ԴՐԱ ՄԱ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ԴԵ-
ՐԱ ՍԱՆ, ՀՀ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԱՐ-
ՏԻՍՏ) 

– Շատ շնոր հա կալ եմ իմ այս տեղ գտնվե-
լու հա մար: Ա պուշ-ա պուշ ու զում էի ու րիշ 
տեղ գնալ, «Քա րա հունջ» խմել, բայց ինչ լավ 
է, որ այս տեղ ե կա, այս տեղ, այս քան ազ նիվ 
մթնո լոր տում, այս քան ազ նիվ մարդ կանց 

մեջ, այս քան հա մով-հո տով ցան կութ յուն ներ 
լսե ցի... 

Էս ինչ մար դիկ եք, նվիր յալ ներ, ո չինչ 
չեք պա հան ջում, բայց ու զում եք բե մում եր-
ևալ, մշա կույթ սի րող, էս ինչ սի րուն բա ներ 
եք խո սում... Վա ղուց մո ռա ցել եմ այդ հաս-
կա ցութ յուն նե րը, դա ռել մայ րա քա ղա քա յին, 
կեղ տոտ, զզվե լի... Իսկ շատ քիչ բա ներ եք 
դուք ու զում: Շշ մե լու բան է, էս տե սակ բան 
ես նույ նիսկ չէի ե րա զում, բայց տես նո՞ւմ 
եք կան էս բա նե րը: Ե կեք հնա րա վո րութ-
յուն ստեղ ծենք: Հե տո՝ եր կու հրա շա լի քա-
ղաք ներ, տա ղան դա վոր ժո ղո վուրդ եք դուք, 
ին չի՞ եք սենց անջր պետ վել, դուք ցած րում 
եք, ի րանք՝ վեր ևում, մենք էլ ե կանք գլխապ-
տույտ... Ի րար կան չե լու, ի րար օգ նե լու, ի րար 
պրո պա գան դե լու, ի րար փայ փա յե լու փո-
խա րեն... Ին չի՞ եք թույլ տա լիս, որ եր կու-ե-
րեք հո գի ինչ-որ բան կազ մա կեր պեն ա ռանց 
ձեր թույլտ վութ յան և գ նան ինչ-որ բան վաս-
տա կեն, դուք մնաք զուրկ ու դա տարկ... Չէ, 
էդ պի սի բան չի կա րե լի ա նել... Ինձ թվում 
է՝ դա ձեր ձեռ քին է, ի րար ե թե ձեռք տաք, 
քա րը կճա քի, ո րով հետև շատ տա ղան դա-
վոր մար դիկ կան այս տեղ... Ձեր ղե կա վար-
նե րի հետ խո սում ենք, նրանք թարս-թարս 
են նա յում, ճիշտ են ի րենք, կար գի մեջ են, 
ա մեն ինչ թարս ու շի տակ է դա սա վոր վել, 
բայց ինչ-որ ել քեր կան... Ջա՞հ եմ խոս տա-
ցել, ե կեք-տամ... Ե կեք ի րար թև տանք, ո րով-
հետև ա ռանց թատ րո նի հնա րա վոր չէ ապ-
րել: Շատ ու րախ եմ, որ ձեզ հետ եմ, այս քան 
քիչ մար դիկ եք, բայց այս քան շա՜տ... էս քան 
հզոր մար դիկ աշ խար հին ոչ ոք չի տվել, նույ-
նիսկ իմ ծննդա վայ րը... Հա մե նայն դեպս իմ 
քա ղա քը Նժ դեհ չի տվել... Ես ձեր ցա վը տա-
նեմ...

 ≡ ԿԱ ՄՈ ԱՐ ԶՈՒ ՄԱՆ ՅԱՆ (ԿԱ ՊԱ ՆԻ 
ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ՏՆՕ ՐԵՆ)

– Այ սօր վա ձեր ներ կա յութ յու նը մեզ ստի-
պում է ա վե լի հա մախմբ վել, միաս նա բար 
գոր ծել: Քա ղա քա կան այս բարդ ի րա վի ճա-
կում մենք պի տի կա րո ղա նանք մեր տան 
տե րե րը լի նել, թե՛ ազ գա յին, թե՛ Ս յուն յաց աշ-
խար հի մտա ծո ղութ յամբ (ա ռա վել ևս), ո րով-
հետև այլ կերպ չեն կա րող գո յատ ևել ոչ ազ-
գը, ոչ մշա կույ թը, ոչ էլ ան հատ նե րը, ով քեր 
փոր ձում են ի րենց նվիր վա ծութ յամբ ազ գին 
ինչ-որ բան տալ:

 ≡ ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ Ա ԴԱՄ ՅԱՆ (ԳՈ ՐԻ ՍԻ 
ՏԻԿ ՆԻ ԿԱ ՅԻՆ ԹԱՏ ՐՈ ՆԻ ՏՆՕ ՐԵՆ)

– Ու ղիղ 13 տա րի չար չար վել ենք, մինչև 
ստեղ ծել ենք մեր տիկ նի կա յին թատ րո նը: 
Ինձ հա մար սահ ման ներ չկան Գո րիս, Կա-
պան, Եր ևան: Իմ ցան կութ յունն այս է՝ հայ-
կա կան տիկ նի կա յին թատ րո նի այն պի սի 
մա կար դակ ստեղ ծել, որ պես զի և՛ մեզ մոտ, 
և՛ ար տա սահ մա նում ա ռանց ա մո թի ցույց 
տանք մեր ազ գա յին ար վես տը: Ինձ թվում 
է՝ մենք դրան կհաս նենք: Մեր թատ րո նը կա-
հա վո րել ենք Ա մե րիկ յան կենտ րո նի ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցութ յամբ՝ «Փր կենք ե րե խա նե-
րին» կազ մա կեր պութ յան կող մից:

Ա մե րի կա ցի նե րը գա լիս-մեզ սո վո րեց-
նում-կա ռա վա րում-գա ղա փար ներ են տա-
լիս, բայց մենք ու նենք ար տա կարգ ազ գա յին 

տրա դի ցիա ներ, և դուք եք դրանց տա րա-
ծող նե րը... Մի խնդրանք՝ կազ մա կեր պեք սե-
մի նար ներ... Մենք շատ ու նենք դրանց կա-
րի քը: Թող դա փոր ձի փո խա նակ ման կամ 
վե րա դաս տիա րակ ման դա սըն թաց կոչ վի: 
Ինչ պես կու զեք...

 ≡ ՆԱ ՏԱԼ ՅԱ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ (ԿԱ-
ՊԱՆ, ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ)

– Շատ եմ խնդրում, լու ծեք թա տե րա կան 
ստու դիա նե րի հար ցը: Մոտ օ րերս թա տե րա-
կան փա ռա տոն է լի նե լու, դուք կտես նեք, թե 
ինչ քան տա ղան դա վոր ե րե խա ներ են գա-
լու Եր ևան: Շատ անհ րա ժեշտ է, որ նրանք 
մաս նա գի տա նան հենց թա տե րա կան գոր-
ծիչ նե րի շրջա պա տում: Եվ հե տո սյու նե ցին 

սար սա փե լի նվիր վող է իր գոր ծին. պետք է 
հաշ վի առ նել և օգ տա գոր ծել այս շատ կար-
ևոր ա ռա քե լութ յու նը՝ հա նուն ար վես տի 
ա ռա ջըն թա ցի:

 ≡ Հ ՐԱՉ ՅԱ ԳԱԲ ՐԻԵԼ ՅԱՆ (ԿԱ ՊԱՆ, 
ԴԵ ՐԱ ՍԱՆ)

– Ինձ մտա հո գում է այն, որ մեր ստեղ-
ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը գտնվում է մայ-
րա քա ղա քի թա տե րա գետ հա սա րա կութ յան 
ու շադ րութ յու նից դուրս. չէ՞ որ «Նա րեկն» էլ 
վան քում է գրվել, չմտա ծե լով, որ դա միայն 
այդ վան քի հա մար է… Ձեր կող մից ու շադ-
րութ յու նը կնպաս տի և՛ հա ճա խե լիութ յա նը, 
և՛ իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ու շադ րութ յա-
նը, և՛ հովանա վո րութ յա նը: 

Կոն ֆե րան սի ա վար տին բաց քվեար կութ յամբ 
բա ժան մուն քի նա խա գահ վե րընտր վեց Վազ-
գեն Սարգս յա նը

Թատերական գործիչները Սյունիքում (1999թ.)
Հանդիպումներ Սյունիքի մարզ պե տարանում 
և Կապանի քաղա քա պե տա րանում

ՀԹԳՄ Սյունիքի 
բաժանմունքի 
կոնֆերանսը
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Փ ա ռա տո նի նա խա գահն էր Ա րա Խզ-
մալ յա նը, ով մաս նա կից նե րին է հղել 
իր ու ղեր ձը.

«Թույլ տվեք շնոր հա վո րել «Թատ րոն-X» 
3-րդ փա ռա տո նի կա պակ ցութ յամբ և հայտ-
նել իմ խո րին շնոր հա կա լութ յու նը չնվա զող 
ակ տի վութ յան, ձեր իսկ մաս նակ ցութ յամբ 
փա ռա տո նը կար ևո րե լու և արժ ևո րե լու 
հա մար: Փա ռա տոնն իս կա պես դառ նում է 
հան րա պե տա կան՝ ըն դար ձա կե լով իր աշ-
խար հագ րութ յու նը, մե ծաց նե լով մաս նա կից 
թատ րոն նե րի ու թա տե րախմ բե րի քա նա կը, 
ա ջա կից նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի շրջա նա-
կը: «Թատ րոն-X»-ը կա յա ցել է մեր մշտա-
կան ա ջակ ցի, փա ռա տո նի հե ղի նա կի՝ ՀՀ 
մ շա կույ թի նա խա րար տի կին  Պո ղոս յա նի 
շնոր հիվ, ո րի հա մար հայտ նում ենք մեր 
ե րախ տա գի տութ յու նը: Անգ նա հա տե լի է 
նաև հիմ նադ րի՝ Ռու բեն Բա բա յա նի դե րը 
փա ռա տո նի կա յաց ման գոր ծում: Հա վա տա-
ցած ենք, որ այս հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու-
նե նա լու է շո շա փե լի արդ յունք ներ՝ ի նպաստ 
մեր մշա կույ թի լիար ժե քութ յան ու բե մա կան 
ար վես տի ա ռա ջըն թա ցի:

Ե րախ տա գի տութ յունս եմ հայտ նում 
նաև «Թատ րոն-X»-ի բո լոր ա ջա կից նե րին 
ու գոր ծըն կեր նե րին: Մաղ թում եմ հե տաքր-
քիր և թեժ բա նա վե ճեր ու գե ղար վես տա կան 
վա յել քի պա հեր»:

Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան 
թատրոնի մասնակցությունը 
«Թատրոն-X» 3-րդ 
հանրապետական փառատոնին

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան թա տե րա կան կյան քում նշա-
նա կա լից ի րա դար ձութ յուն էր՝ «Թատ րոն-X» 3-րդ հան րա պե տա կան 
փա ռա տո նը, որ տե ղի է ու նե ցել մար տի 2-ից 28-ը:

Փա ռա տո նին 
մաս նակ ցել է նաև 
Կա պա նի Ալ. Շիր-
վան զա դեի ան-
վան դրա մա տի-
կա կան թատ րո նը՝ 
ներ կա յաց նե լով 
Մա շա դու «Բ րա-
զի լիա յի գան ձը»: 
Բե մադ րութ յու-
նը, նկար չա կան 
և ե րաժշ տա կան 
ձևա վո րու մը՝ 
Համ լետ Գ յուլ-
զադ յա նի: Դե րե-
րում՝ Նա տալ յա 
Բաղ դա սար յան, 
Ար տա վազդ Գ րի-
գոր յան, Բո րիկ 
Հո վա կիմ յան, 
Ա րամ Հայ րա-
պետ յան, Գոռ 
Հա կոբ յան, Ռու-
զան Փա րա մազ-
յան, Գա րիկ Պո-
ղոս յան, Գա յա նե 
Զա քար յան, Աի դա 
Սա հակ յան, Արև 
Հայ րա պետ յան: 
Գեղար վես տական 
ղեկավար՝ Կամո 
Արզումանյան:

Փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին ու ղերձ է 
հղել նաև ՀՀ մշա կույ թի նա խա րար Հաս միկ 
Պո ղոս յա նը՝ նշե լով.

««Թատ րոն-X» 3-րդ հան րա պե տա կան 
փա ռա տո նի հար գե լի մաս նա կից ներ, Ազ-
գա յին թա տե րա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
միա վոր ման հետ նա խա ձեռ նե լով այս փա-

ե րաժշ տա կան թատ րոն, Եր ևա նի պա տա-
նի հան դի սա տե սի թատ րոն, Հա մազ գա յին 
թատ րոն, Եր ևա նի մնջա խա ղի պե տա կան 
թատ րոն, Հ. Պա րոն յա նի ան վան ե րաժշ տա-
կան կո մե դիա յի պե տա կան թատ րոն, Կ.Ս. 
Ս տա նիս լավս կու ան վան պե տա կան ռու-
սա կան դրա մա տի կա կան թատ րոն, Հ րաչ յա 
Ղափ լան յա նի ան վան Եր ևա նի դրա մա տի-
կա կան թատ րոն, Ե րի տա սարդ թա տե րա-
խումբ, «ՄԻՀՐ» թատ րոն, Գ. Սուն դուկ յա նի 
ան վան ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րոն, 
«ՆՓԱԿ» թատ րոն, «ԳՈՅ» փոր ձա րա րա կան 
թատ րոն, Գ յում րու Վ. Ա ճեմ յա նի ան վան պե-
տա կան դրա մա տի կա կան թատ րոն, Վա-
նա ձո րի Հովհ. Ա բել յա նի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րոն, Հ րազ դա նի քա-
ղա քա յին թատ րոն, Գե ղար քու նի քի մար զի 
Լ. Քա լան թա րի ան վան պե տա կան դրա մա-
տի կա կան թատ րոն, Ար տա շա տի Ա մո Խա-
րազ յա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա-
կան թատ րոն, Շու շիի Նա րե կա ցի ար վես տի 
միութ յուն, «ԲՈՀԵՄ»:

Փա ռա տո նին մաս նակ ցել է նաև Կա պա-
նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան դրա մա տի կա-
կան թատ րո նը՝ ներ կա յաց նե լով Մա շա դու 
«Բ րա զի լիա յի գան ձը»: Բե մադ րութ յու նը, 
նկար չա կան և ե րաժշ տա կան ձևա վո րու մը՝ 
Համ լետ Գ յուլ զադ յա նի: Դե րե րում՝ Նա տալ-
յա Բաղ դա սար յան, Ար տա վազդ Գ րի գոր յան, 
Բո րիկ Հո վա կիմ յան, Ա րամ Հայ րա պետ յան, 
Գոռ Հա կոբ յան, Ռու զան Փա րա մազ յան, Գա-
րիկ Պո ղոս յան, Գա յա նե Զա քար յան, Աի դա 
Սա հակ յան, Արև Հայ րա պետ յան:

Գեղարվեստական ղեկավար՝ Կամո 
Արզումանյան: 

ռա տո նը՝ ա ռա ջին հա յաց քից, թվում էր, 
հե տապն դում էինք հա մեստ մի նպա տակ՝ 
հրա պա րա կա յին պայ ման նե րում ամ փո-
փել թատ րոն նե րի նա խորդ տար վա աշ խա-
տանք նե րը: Արդ յունք նե րը, սա կայն, գե րա-
զան ցե ցին սպա սե լիք նե րը՝ ան կախ բո լոր 
ցան կութ յուն նե րից և հե ռան կա րում փա ռա-
տո նի լու ծե լիք խնդիր նե րից: Այն, որ 2010 
թ. փա ռա տո նին մաս նակ ցում է քսան հինգ 
թատ րոն , այդ թվում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղից, 
լա վա գույն ա պա ցույցն է «Թատ րոն-X»-ի 
անհ րա ժեշ տութ յան ու կա յաց ման: Հա վա-
տաց նում եմ, որ ո չինչ այն քան կար ևոր և 
ու րա խա լի չէ, որ քան սե փա կան մտահ ղաց-
ման ի րա կան ցումն ու արդ յունք նե րը:

Կա պա նի Ալ. 
Շիր վան զա-
դեի ան վան 

դրա մա տի կա-
կան թատ-

րո նի գեղար-
վեստական 
ղեկավար 

Կամո Արզու-
մանյան:

Հաս միկ Պո ղոս յա ն
ՀՀ մշակույթի նախարար (2006-2016թթ.)

Արայիկ Խզմալյան

«Թատրոն X», Երևանում անցկացվող 
ամենամյա հանրապետական 
թատերական փառատոն, որը հիմնադրվել 
է 2008 թվականին Ազգային թատերական 
ստեղծագործական միավորման 
նախաձեռնությամբ ու Հայաստանի 
մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։
Փառատոնի ձևաչափի համաձայն՝ 
յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո 
տեղի է ունենում բաց քննարկում, 
որին կարող են մասնակցել ոլորտի 
մասնագետները, ուսանողներ, շահագրգիռ 
կազմակերպություններ և հանդիսատեսը։
Փառատոնի նախագահն է Ազգային 
թատերական ստեղծագործական 
միավորման նախագահ Արա Խզմալյանը։

«Թատ րոն-X»-ն ընդ լայ նում է իր գոր ծըն-
կեր նե րի շրջա նա կը և, հա մոզ ված ենք, լուրջ 
ձեռք բե րում ներ է ու նե նա լու նաև հե տա գա-
յում:

Շ նոր հա վո րում եմ բո լոր մաս նա կից-
նե րին և մաղ թում, որ ՀՀ Մ շա կույ թի նա-
խա րա րութ յան և Ազ գա յին թա տե րա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան միա վոր ման հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը հե տա գա յում նույն պես լի նի 
արդ յու նա վետ՝ ի նպաստ հայ բե մա կան ար-
վես տի ա ռա ջըն թա ցի ու կար գա վոր ման»:

Փա ռա տո նին մաս նակ ցել են հետև յալ 
կո լեկ տիվ նե րը՝ Գ. Սուն դուկ յա նի ան վան 
ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րոն, Ու սում-
նա կան թատ րոն, «Մետ րո» թատ րոն-ստու-
դիա, Հովհ. Թու ման յա նի ան վան պե տա կան 
տիկ նի կա յին թատ րոն, Եր ևա նի Կա մե րա յին 
պե տա կան թատ րոն, Ալ. Ս պեն դիար յա նի 
ան վան օ պե րա յի և բա լե տի ազ գա յին ա կա-
դե միա կան թատ րոն, Պե տա կան կա մե րա յին 

Նատալյա Բաղդա սարյան, Կա պա նի Ալ. Շիր-
վան  զա դեի ան վան դրա մա տի կա կան թատ րո-

նի դերասա նուհի
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ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գ  նա լով ընդ լայն վում է 1996 
թվա կա նից անց կաց վող 
«Ս պի տակ աշ տա րակ» կոչ-

վող այդ փա ռա տո նի աշ խար հագ-
րութ յու նը, ներ կա յա ցում նե րի ժան-
րա յին ներ կապ նա կը դառ նում ա վե լի 
վառ ու բազ մա զան: Այս ան գամ բա-
ցի կազ մա կեր պիչ երկ րից՝ Բե լա ռու-
սից, մաս նակ ցում էին ի նը երկ րի 
թա տե րա կան կո լեկ տիվ ներ:

Փա ռա տո նի վեց օ րե րին բե-
մադր վեց 26 ներ կա յա ցում: 

Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան-
վան դրա մա տի կա կան թատ րո նը 
բե լա ռուս (և ոչ միայն) հան դի սա կա-
նի դա տին հանձ նեց Ան տոն Չե խո վի 
«Կա րա պի եր գը» մո նո ներ կա յա ցու-
մը (բե մադ րութ յու նը՝ Գ րի շա Մար-
գար յա նի, դե րա սան՝ Ա րամ Հայ րա-
պետ յան): 

«Կա րա պի եր գը» ռուս մեծ դա-
սա կան Ան տոն Չե խո վի լա վա գույն 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից է: 

Դա մի պատ մութ յուն է դե րա սա-
նի մա սին, ով մեն-մե նակ մնա լով իր 
հե րոս նե րի հետ, հան դի սա կա նին 
պատ մում և ներ կա յաց նում է իր 
ապ րում նե րը, հույ զե րը, ե րա զանք-
նե րը և ձգ տում նե րը: 

Բե մադ րիչ Գ րի շա Մար գար յա-
նը, ով ներ կա յաց ման բե մա գիրն 
է ստեղ ծել, նաև ե րաժշ տա կան և 
նկար չա կան ձևա վո րում ներն ա րել, 
չե խով յան մի քա նի գոր ծող ան ձանց 
փո խա րի նել է հայ դա սա կան դրա-
մա տուր գիա յի հե րոս նե րով, նրանց 
մե նա խո սութ յուն նե րով: Ռուս դա սա-
կա նի պիե սի շրջա նա կում ներ կա-
յաց վեց նաև հայ կա կա նը: Բե մադ-
րութ յու նը հա վա նութ յամբ ըն դու նեց 
բազ մազգ հան դի սա կա նը, մա նա-
վանդ որ ռու սե րեն հա մա ժա մա նակ-
յա թարգ մա նութ յամբ էր ըն թա նում:

Մինչ ներ կա յա ցու մը ցու ցադր-
վեց տե սա ֆիլմ Մեծ հայ րե նա կա-
նի ա ռա ջին օ րե րին հե րոս ամ րոց 

Բ րես տի պաշ պա նութ յա նը մաս նակ-
ցած կա պան ցի զին վոր նե րի մա սին, 
ո րոնց մի մա սը զոհ վեց հենց ամ րո ցի 
պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ:

Կա պա նից մեկ նած պատ վի րա-
կութ յու նն այ ցե լեց հու շա հա մա լիր և 
ծաղ կեպ սակ դրեց հե րոս նե րի ա նու-
նը հա վեր ժաց նող հու շա կո թո ղի 
մոտ: Կա պան յան խմբի հետ ժա մա-
նած ջու թա կա հա րու հին հնչեց րեց 
կո մի տաս յան մե ղե դի ներ:

Փա ռա տո նի ա վար տին ե ղան 
պարգ ևատ րում ներ: Կա պա նի Ալ. 
Շիր վան զա դեի ան վան պետ թատ-
րո նի տնօ րեն Կա մո Ար զու ման յանն 
ար ժա նա ցավ փա ռա տո նի դիպ լո մի՝ 
հայ թա տե րար վես տի պրո պա գանդ-
ման գոր ծում ու նե ցած ա վան դի հա-
մար: Դիպ լո մի ար ժա նա ցավ նաև 
դե րա սան Ա րամ Հայ րա պետ յա նը, 
ո րը նրան հանձ նեց Բ րես տի դրա-
մա յի ա կա դե միա կան թատ րո նի ղե-
կա վար և փա ռա տո նի տնօ րեն Ա լեք-
սանդր Կո զա կը: 

«Մի ջազ գա յին այդ փա ռա տո նը 
լա վա գույն հար թակ է փոր ձի փո-

խա նակ ման ա ռու մով, նաև հնա րա-
վո րութ յուն է ստեղ ծում ի մա նալ այլ 
երկր նե րի թատ րոն նե րի ստեղ ծա-
գոր ծա կան ուղղ վա ծութ յան մա սին, 
հան դի պել թա տե րա կան գոր ծիչ նե-
րի հետ: Մեր ներ կա յաց մա նը մաս-
նակ ցում էին տե ղի հայ հա մայն քի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ով քեր ա սա ցին, 
որ կա րոտ են մայր հայ րե նի քից ժա-
մա նած խմբե րի ե լույթ նե րին: Դեռ 
ա վե լին, մեր պատ վի րա կութ յու նը 
հյու րըն կալ վեց մի հայ կա կան ըն տա-
նի քում, շատ ջերմ ըն դու նե լութ յուն 
էր», – «Ս յուն յաց երկ րին» փո խան-
ցեց թատ րո նի տնօ րեն Կա մո Ար զու-
ման յա նը:

Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան-
վան դրա մա տի կա կան թատ րո նը 
«Ս պի տակ աշ տա րակ» փա ռա տո-
նին ա ռա ջին ան գամ մաս նակ ցել էր 
2016-ին՝ Հ րանտ Մա թևոս յա նի «Աշ-
նան արև» վի պա կի մո տիվ նե րով 
ստեղծ ված բե մադ րութ յամբ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»,

ԹԻՎ 24 (482), 2018Թ.

«Թատերական 
Սյունիք-2017» 
փառատոնը
2017-ի մա յի սի 19-ին Կա-
պա նի Ալ.Շիր վան զա դեի 
ան վան պե տա կան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նում 
մեկ նար կեց ՀՀ մշա կույ թի 
նա խա րա րութ յան և «Հ րայր 
և Ան նա Հով նան յան» բա-
րե գոր ծա կան հիմ նադ րա-
մի հո վա նա վո րութ յամբ ու 
Սյու նիքի մարզ պե տա րա նի 
ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա-
նի թա տե րա կան գոր ծիչ-
նե րի միութ յան նա խա ձեռ-
նութ յամբ կազ մա կերպ ված 
«Թա տե րա կան Ս յու նիք» 
փա ռա տո նը, ո րի գլխա վոր 
նպա տակն է հան րա պե-
տութ յան լա վա գույն թատ-
րոն նե րի ներ կա յա ցում նե րի 
կազ մա կեր պու մը Սի սիան, 
Գո րիս, Կա պան, Քա ջա րան, 
Ա գա րակ և Մեղ րի քա ղաք-
նե րում:

Ի նչ պես բաց ման ա րա րո-
ղութ յա նը նշեց Կա պա նի 
Ալ.Շիր վան զա դեի ան վան 

պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար Ար թուր Գաբ րիել յա նը, 
դեռևս 20 տա րի ա ռաջ «Թա տե-
րա կան Ս յու նիք» փա ռա տո նի 
հիմ քը դրեց ՀՀ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ Եր վանդ Ղա զանչ յա նը, 
իսկ այ սօր այդ բա րի ա վան դույ-
թը շա րու նա կում է ՀՀ թա տե-
րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան 
նա խա գահ, ար վես տի վաս տա-
կա վոր գոր ծիչ Հա կոբ Ղա զանչ-
յա նը: Ա.Գաբ րիել յա նի խոս քով` 
փա ռա տո նը հնա րա վո րութ յուն 
կտա մեկ հար կի ներ քո հա վաք-
վել, «վա րակ վել» թատ րո նով 
և վա յե լել հան րա պե տութ յան 
թատ րոն նե րի լա վա գույն ներ-
կա յա ցում նե րը:

Բաց ման խոս քով հան դես 
ե կավ Կա պա նի քա ղա քա պետ 
Ա շոտ Հայ րա պետ յա նը, ով 
կար ևո րեց փա ռա տո նի անց-
կա ցու մը և ն շեց, որ սա եր կար 
սպաս ված և գե ղե ցիկ ա ռիթ է 
առնչ վե լու հան րա պե տութ յան 
լա վա գույն թատ րոն նե րի հետ: 
«Կա պա նը թատ րո նով ապ րող, 
թատ րոն սի րող քա ղաք է, և 
ակն կա լենք, որ կազ մա կեր-
պիչ նե րը նմա նա տիպ նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րով ա վե լի շատ 
հան դես կգան: Հու սամ` թա տե-
րա կան խմբե րը Կա պա նից կհե-
ռա նան մեծ բա վա կա նութ յամբ 
և կր կին այս տեղ վե րա դառ-
նա լու ցան կութ յամբ», – մաս-
նա վո րա պես ա սաց հա մայն քի 
ղե կա վա րը:

Գո րի սի Վ. Վա ղարշ յա նի 
ան վան պե տա կան դրա մա տի-
կա կան թատ րո նի տնօ րեն, ՀՀ 
վաս տա կա վոր ար տիստ Շանթ 
Հով հան նիս յա նը, կար ևո րե-
լով փա ռա տո նի անց կա ցու մը, 
նա խևա ռաջ շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց կազ մա կեր պիչ նե րին, 
այ նու հետև հույս հայտ նեց, 
որ սա հե տա գա յում կազ մա-
կերպ վե լիք «Թա տե րա կան մեծ 
Ս յու նիք» փա ռա տո նի սկիզ բը 
կլի նի, որ տեղ կնե րառ վի նաև 
Ար ցա խը: Նա նշեց, որ դեռևս 10 
տա րի ա ռաջ է մտահ ղաց վել այս 
նա խա ձեռ նութ յու նը: Փա կու մը 
տե ղի կու նե նա մա յի սի 27-ին՝ 
Գո րի սում, որ տեղ էլ, հու սով ենք, 
հա ջորդ տա րի կտրվի «Թա տե-
րա կան մեծ Ս յու նիք» խո րագ-

րով փա ռա տո նի մեկ նար կը:
Սյու նիքի մարզ պե տա րա նի 

մշա կույ թի և ս պոր տի բաժ նի 
պետ Սար գիս Դավթ յա նը նշեց, 
որ այս փա ռա տո նը մար զի մշա-
կու թա յին կյան քի կար ևո րա-
գույն ի րա դար ձութ յուն նե րից է: 

Փա ռա տո նի կազ մա կեր-
պիչ, Թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յան նա խա գահ Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նը նշեց, որ Սյու նիքի 
մար զի ընտ րութ յու նը պա տա-
հա կան չէր, քա նի որ այս տեղ 
գոր ծում է եր կու պե տա կան 
թատ րոն: Սա տա րա ծաշր-
ջա նում գոր ծող թատ րոն նե րի 
խնդիր նե րը վեր հա նե լու ևս մեկ 
հնա րա վո րութ յուն է: 

«Հույս ու նեմ, որ այս փա-
ռա տո նը թատ րոն այ ցե լե լու 
լրա ցու ցիչ ա ռիթ կհան դի սա նա, 
քա նի որ ա ռանց հան դի սա-
տե սի, ա ռանց հան դի սա կա նի 
պաշտ պա նութ յան թատ րոն-
նե րի վի ճա կը վատ կլի նի: 
Քա ղա քում թատ րոն ու նե նա լը 
մե ծա գույն պա տիվ է, և, կար-
ծում եմ՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
հան դի սա կա նը կշա րու նա կի 
հաս կա նալ մշա կու թա յին այս 
օ ջախ նե րի կա րևո րութ յու նը», 
– մաս նա վո րա պես նշեց Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նը և հոր դո րեց հան-
դի սա կան նե րին՝ ի րենց ներ կա-
յութ յամբ օգ նել թատ րո նին շնչել: 
Նա կոչ ա րեց մար զի գոր ծա-
րար նե րին, արդ յու նա բե րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րին՝ էլ ա վե լի 
մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել 
այս տեղ գոր ծող թատ րոն նե րին, 
ա ջակ ցել նրանց խնդիր նե րի 
լուծ մա նը:

«Թա տե րա կան Ս յու նիք» 
փա ռա տո նի մեկ նար կը տրվեց 
Հ.Պա րոն յա նի ան վան ե րաժշ-
տա կան կո մե դիա յի պե տա կան 
թատ րո նի «Սի րա յին քա ռանկ-
յու նի» կա տա կեր գա կան դրա-
մա յով` Հա կոբ Ղա զանչ յա նի 
բե մադ րութ յամբ:

Եվ այս պես, 9 օր շա րու նակ 
հան րա պե տութ յան տա սը թա-
տե րախմ բի ներ կա յա ցում նե րը 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նան 
վա յե լել մար զի վեց քա ղա քում:
ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»,
ԹԻՎ 20 (438), 

2017Թ.

Կապանի թատրոնը՝ 
միջազգային 
փառատոնում
Երկ րորդ ան գամ Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան դրա մա-
տի կա կան թատ րո նը մաս նակ ցեց Բե լա ռու սի Բ րեստ քա ղա քում 
2018թ. սեպ տեմ բե րի 11-ից 16-ն անց կաց ված թա տե րա կան մի ջազ-
գա յին փա ռա տո նին:

Փա ռա տո նի կազ մա կեր պիչ, Թա-
տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան 
նա խա գահ Հա կոբ Ղա զանչ յա նը
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Գ րի շա Մար գար յա նը ծնվել է 1958թ. 
հոկ տեմ բե րի 31-ին Գ յում րիում` բնիկ 
գյում րե ցի նե րի ըն տա նի քում: 1976թ. 
ա վար տե լով միջ նա կարգ դպրո ցը` ըն-
դուն վել է Գ յում րու թատ րո նին կից թա-
տե րա կան ստու դիա` ու սա նե լով Եր-
վանդ Ղա զանչ յա նի, այ նու հե տև Գ րի-
գոր Մկրտչ յա նի մոտ: Վեր ջի նիս շնոր-
հիվ նրա հա մա կուր սե ցի նե րը դար ձան 
դե րա սան ներ, ռե ժի սոր ներ: «Դե րա-
սա նի հա մար բնավ կա րևոր չէ ինս տի-
տուտ ըն դուն վել, կա րևո րը տա ղանդ 
ու նե նալն է» սկզբուն քով ա ռաջ նորդ վե-
լով չի շա րու նա կել ու սու մը թա տե րա-
կան ինս տի տու տում: Շատ կարճ ժա-
մա նակ աշ խա տել է Գ յում րու տիկ նի կա-
յին թատ րո նում, ո րից հե տո տե ղա փոխ-
վել Կա պա նի Ալ.Շիր վան զա դեի ան վան 
դրա մա տի կա կան թատ րոն: Մինչ այդ 
նկա րա հան վել է «Ե ռանկ յու նի», «Հեղ-
կո մի նա խա գահը», «Կ տոր մը եր կինք» 
ֆիլ մե րում: 2013թ. նկա րա հան վել է 
Ա րամ Շահ բազ յա նի «Մոսկ վիչ, իմ սեր» 
հայ-ռուս-ֆրան սիա կան հա մա տեղ ար-
տադ րութ յան ֆիլ մում:

100 -ից ա վե լի դե րեր է խա ղա-
ցել թատ րո նում, բայց տիկ-
նի կա յին թատ րոն հիմ նե լու 

գա ղա փա րը միշտ ու նե ցել է: 1980թ. փոր ձեց 
Կա պա նում բա ցել տիկ նի կա յին թատ րոն, 
բայց ա ջակ ցութ յուն չգտավ: Շատ է կա րևո-
րում Սարտ րի «Ե րե քը դժոխ քում» ներ կա-
յաց ման մեջ մարմ նա վո րած դե րը: Ի դեպ, 
սա խորհր դա յին տա րի նե րին հա մար վում էր 
սեն սա ցիոն ներ կա յա ցում բաց տե սա րան նե-
րի հա մար, և ներ կա յա ցու մը եր կար կյանք 
չու նե ցավ:

Ո րոշ ժա մա նակ հե ռա ցել է թա տե րա կան 
աշ խար հից` կա տա րե լով տար բեր աշ խա-
տանք ներ: 2008թ. հիմ նել է «Տիկ նիկ» հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը և մինչ այժմ 
զբաղ վում է թատ րո նի կա յաց մամբ:

Ե րե խա նե րի հո գևոր դաս տիա րա կութ-
յան և ա ջակ ցութ յան «Տիկ նիկ» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յու նը ստեղծ վել է 
Գ րի շա Մար գար յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
2008թ. հու նի սի 1-ին: Եր կու տա րի դռնե դուռ 
ընկ նե լուց հե տո, Կա պա նում գոր ծող ոչ մի 
հիմ նարկ-ձեռ նար կութ յու նից ա ջակ ցութ յուն 
չստա նա լով` 2010թ. պատ րաս տի ծրագ րով 
դի մել է «Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» կազ մա-
կեր պութ յան Կա պա նի տա րած քա յին զար-
գաց ման գրա սեն յա կին: Վեր ջինս ծրա գիրն 
ու ղար կել է Շ վեյ ցա րիա, որ տեղ էլ այն հա-
վա նութ յան է ար ժա նա ցել: Արդ յուն քում ձեռք 
են բե րել 40 տիկ նիկ և անհ րա ժեշտ սար քա-
վո րում ներ: Ըստ պայ մա նա վոր վա ծութ յան` 
«Տիկ նիկ»-ը պի տի հան դես գար հո գևոր ներ-
կա յա ցում նե րով` «Սուրբ ծնունդ» և «Սուրբ 
զա տիկ»: Հկ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու 
պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց Կա պա նի 
N6 հիմ նա կան դպրո ցը, ո րի 3-4-րդ դա սա րա-
նի ա շա կերտ ներն ընդգրկ վե ցին դե րա սա-
նա կան կազ մում:

Այ նու հե տև «ԱՄՆ խա ղա ղութ յան կոր-
պուս/Հա յաս տան» ծրագ րի կա մա վոր Ջո յը 
տե սավ ներ կա յա ցում նե րը և շատ հա վա-
նեց` ա ռա ջար կե լով ծրա գիր ներ կա յաց նել 
ԱՄՆ դես պա նա տուն, որ այդ ժա մա նակ ի րա-
կա նաց նում էր «Դե մոկ րատ եր կիր» գրան-
տա յին ծրա գիր: Ջո յի խորհր դով ներ կա յաց-
րին ծրա գիր, ո րի քննարկ ման սկզբնա կան 
փու լում թե րա հա վա տութ յան ար ժա նա ցավ: 
Բայց ման րա մասն ու սում նա սի րե լուց հե տո 
հաս կա ցան, որ դե մոկ րա տիան, նա խևա-
ռաջ, պետք է սեր մա նել ե րե խա նե րի մեջ, և 
ե րեք ներ կա յա ցում պատ րաս տե ցին` կա շա-
ռա կե րութ յան, բնութ յան պահ պա նութ յան, 
ստի և կեղ ծի քի թե մա նե րով: 2012թ. վեբ-
կայ քի մի ջո ցով ծա նո թա նա լով «Տիկ նիկ»-ի 
գոր ծու նեութ յա նը` «Գ յուլ բենկ յան» հիմ նադ-
րա մի խորհր դա տու Ար մի նե Իշ խան յա նը 
Կա պա նում տե սավ ներ կա յա ցում նե րը և 
ա ռա ջար կեց դի մել «Գա լուստ Գ յուլ բենկ յան» 
հիմ նադ րա մին հստակ ծրագ րով: Ծ րագ րի 

հիմ նա կան նպա տա կը ե րե խա նե րին քա ղա-
քա ցիութ յուն սո վո րեց նելն է, ման կուց նրանց 
մեջ սեր մա նե լը, որ նա իր երկ րի լիար ժեք 
քա ղա քա ցին է: Արդ յուն քում «Աս պետ նե րի 
մե նա մար տը», այ նու հե տև Եվ գե նի Շ վար ցի 
«Վի շա պը» քա ղա քա կան բնույ թի հե տաքր-
քիր ներ կա յա ցում ներ ա րե ցին, որ հա վա-
նութ յան ար ժա նա ցավ, և հիմ նադ րամն 
ա ռա ջար կեց շա րու նա կել հո վա նա վո րութ-
յու նը, իսկ 2014 թվա կա նից մշտա կան հո վա-
նա վո րութ յան պայ մա նա գիր կնքե ցին: «Մեր 
խա ղա ցան կում ընդգր կում ենք այն գոր ծե րը, 
ո րոնք ժա մա նա կին և մեր երկ րի ի րա վի ճա-

կին հա մա հունչ են` դրա նով մա տաղ սերն դի 
մեջ ո րո շա կի աշ խար հա յացք ձևա վո րե լու 
նպա տա կով», – ն շում է Գ.Մար գար յա նը:

Հա սա րա կութ յան մեջ այն կար ծիքն է իշ-
խում, որ տիկ նի կա յին թատ րո նը միայն փոք-
րե րի հա մար է նա խա տես ված: Բայց թատ-
րո նի խա ղա ցան կում կան այն պի սի գոր ծեր, 
ո րոնք մե ծա հա սակ նե րի հա մար են: Ժա մա-
նա կին տիկ նի կա յին թատ րո նի հիմ նա դիր նե-
րից Սեր գեյ Օբ րազ ցո վի ներ կա յա ցում նե րը, 
մա նա վանդ «Աստ վա ծա յին կա տա կեր գութ-
յուն»-ը և «Դոն Ժուան»-ը, ո րոնք նա խա տես-
վել էին 18 տա րե կա նից բարձր ան ձանց հա-
մար, մեծ հե տաքրք րութ յուն են վա յե լել:

2014թ. հկ նա խա գահ Գ րի շա Մար գար յա-
նի ա ռա ջար կով ներ կա յա ցում նե րում նե րառ-
վե ցին հաշ ման դամ նե րը: Սա բա վա կա նին 
հա մար ձակ քայլ էր, որ պսակ վեց հա ջո-
ղութ յամբ: Ն րանց հետ աշ խա տե լու հիմ նա-
կան դժվա րութ յու նը ֆի զի կա կան բնույ թի է, 
բայց նրանց մեջ աշ խա տե լու ցան կութ յունն 
այն քան մեծ է, որ ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը 
հեշ տութ յամբ հաղ թա հար վում են: «Մեծ բա-
վա կա նութ յամբ են աշ խա տում, ա մե նա կա-
րևո րը` ի րենց լիար ժեք են զգում, մա նա վանդ 
երբ շտա պում են` ա սե լով` աշ խա տան քից 
ու շա նում եմ: Աշ խա տե լու ըն թաց քում ինձ 
հա մար տար բե րութ յուն չկա, ե թե ե կել է 
աշ խա տան քի, ու րեմն պի տի լիար ժեք մաս-
նակ ցի դրան. սա նրանց հա մար ա մե նա մեծ 
ձեռք բե րումն է», – ո գևո րութ յամբ նշում է 
Մար գար յա նը: Բա ցի դրա նից` չմո ռա նանք, 
որ դրա նով հնա րա վո րութ յուն է տրվում բա-
րե լա վե լու հաշ ման դամ նե րի նյու թա կան վի-
ճա կը, մա նա վանդ մեր երկ րում, երբ նրանց 

հա մար սահ ման ված թո շա կը բա վա րար չէ 
նույ նիսկ կեն ցա ղա յին կա րիք նե րը հո գա լու 
հա մար:

Հկ-ում ներ կա յումս աշ խա տում է 27 հո գի, 
բա ցի Կա պա նից, որ կենտ րոնն է, գոր ծում է 
ևս ե րեք մաս նաճ յուղ` Գ յում րու (Հա յաս տա-
նի մշա կույ թի կենտ րոն), Ա լա վեր դու (հե ռա-
վոր մար զի քա ղաք) և Շու շիի (Ղա րա բա ղի 
մշա կույ թի կենտ րոն): «Մեր երկ րի քա ղա-
քա կա նութ յան ա մե նա մեծ բաց թո ղում նե րից 
մե կը, թե րևս, ա մեն ինչ մայ րա քա ղա քում 
կենտ րո նաց նե լու «մո լուցքն» է: Ես կար ծում 
եմ, որ երկ րի զար գաց ման կա րևոր ե րաշ-
խիք նե րից մե կը ծայ րա մա սե րը զար գաց նելն 
է», – ն շում է հկ նա խա գա հը:

Ներ կա յա ցում ներն անվ ճար են կազ մա-
կեր պում, հար ցին, թե ին չո՞ւ դրանք վճա րո-
վի չեն, պա տաս խա նեց` հար կա յին դաշ տի 
հետ «հա մա գոր ծակ ցել» չենք ու զում:

Հո վա նա վո րութ յու նը միայն «Գ յուլ բենկ-
յան» հիմ նադ րա մից է: Հիմ նադր ման օր վա-
նից «Տիկ նիկ»-ի գերխն դի րը ե ղել և մնում է 
սե փա կան տա րածք ու նե նա լը, կա տար ված 
աշ խա տան քը տար բեր քա ղաք նե րում, փա-
ռա տո նե րին ներ կա յաց նե լու հա մար հո վա-
նա վոր գտնե լը. չէ՞ որ այդ պի սով նա խևա ռաջ 
Կա պա նի ա նունն է հնչում: «Տա րի ներ ա ռաջ 
հո վա նա վոր էինք գտել, որ պատ րաստ էր 
մեզ հա մար եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խան թատ րոն կա ռու ցել, 
բայց քա ղա քում հա մա պա տաս խան տա-
րածք մեզ չտրա մադ րե ցին` պատ ճա ռա բա-
նե լով, որ ա զատ տա րածք չկա: Մենք հի մա 
նույ նիսկ մի ջոց չու նենք մո տա կա գյու ղում 
ներ կա յա ցում տա լու հա մար», – ն շում է նա:

Ի րենց գոր ծու նեութ յու նը ներ կա յաց նե լու 
հա մար տար բեր դպրոց նե րից ա շա կերտ նե-
րի հա մար Կա պա նի մշա կույ թի պա լա տում 
անվ ճար խա ղա ցին «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
ներ կա յա ցու մը, ո րը, կար ծեք, նպաս տեց 
«Տիկ նիկ»-ի հան րա ճա նա չութ յա նը: Դ րան 
ո րոշ դպրոց նե րից հրա վեր ներ հա ջոր դե ցին:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան և կազ մա կեր պա-
կան ա ռու մով բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը 
կան տար բեր ներ կա յա ցում ներ խա ղա լու: 
«Գ յուլ բենկ յան» հիմ նադ րա մի նպա տակ-
նե րից մեկն է նաև մո ռա ցութ յու նից փրկել 
ա րևմ տա հա յե րե նը, որ ցա վա լիո րեն մեռ նող 
լե զու է դառ նում: Եվ «Տիկ նիկ»-ը բե մադ րեց 
«Տժվ ժի կը»` դրա նով ա պա ցու ցե լով, որ ի 
վի ճա կի է ներ կա յաց նե լու այն, ինչ կպատ-
վի րեն, միայն թե դա բխի հա մազ գա յին շա-
հե րից:

ԱՄՆ-ից Մա րի նա Ներ սիս յա նը փոքր հիմ-
նադ րամ էր բա ցել և հա վա քած գու մա րով 
ֆունկ ցիո նալ տիկ նիկ ներ ու ղար կել: Ն շենք, 
որ մարդ կանց ո գևո րում է հատ կա պես հաշ-
ման դամ տիկ նի կա վար նե րի` աշ խա տան-
քին ներգ րավ վա ծութ յու նը:

«Գա լուստ Գ յուլ բենկ յան» հիմ նադ րա-
մի հայ կա կան հա մայնք նե րի բա ժան մուն քի 
տնօ րեն Ռազ միկ Փա նոս յա նի տե ղե կաց-
մամբ` տիկ նի կա յին թատ րո նի ֆի նան սա վո-
րումն այ լևս հիմ նադ րա մի ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րե րից է: 

«Տիկ նի կա յին թատ րո նը կա րող է հրաշք-
ներ գոր ծել, մեր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
նույ նիսկ դեպք է ե ղել, երբ խոս քի խնդիր 
ու նե ցող ե րե խան, դի տե լով մեր ներ կա յա-
ցու մը, սկսել է խո սել: Մեկ տիկ նի կով ներ կա-
յաց րածն ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն կա րող է 
թող նել ե րե խա յի վրա, քա նի որ միա ժա մա-
նակ տես նե լով ու լսե լով` ա վե լի ա րագ են յու-
րաց նում նյու թը», – ն շում է Գ.Մար գար յա նը:

«Տիկ նիկ»-ի «Սա սուն ցի Դա վիթ» ներ կա-
յա ցու մը, թե րևս, ա մե նա ծա վա լուն աշ խա-
տանքն է. 70 տիկ նիկ է բեմ բարձ րա նում, իսկ 
«Հո րի զոն» ստու դիա յում կա տար ված ձայ-
նագ րութ յու նը, ո րին մաս նակ ցե ցին Գ յում րու 
թատ րո նի դե րա սան նե րը, ձայ նա յին տպա-
վո րիչ ազ դե ցութ յուն է թող նում հան դի սա տե-
սի վրա:

«Սա սուն ցի Դա վիթ»-ը ո րո շել են ներ կա-
յաց նել նաև տե սա ձայ նաս կա վա ռակ նե րով 
և տա րա ծել աշ խար հի հա յա շատ գաղ թօ-
ջախ նե րում. այս տեղ ա մե նաա ռաջ նա յին 
խնդի րը լեզ վի պահ պա նութ յան խնդիրն է:

«Ե թե հայ մա նուկ նե րը չկար դան հա յե-
րեն, գո նե լսե լով կհա ղոր դակց վեն մայ րե-
նի լեզ վին. ցա վով պետք է ար ձա նագ րենք, 
որ շա տերն ընդ հան րա պես հա յե րեն չեն 
հաս կա նում: Ես կար ծում եմ, որ գաղ թօ-
ջախ նե րում ազ գա յին ներ կա յա ցում նե րով 
տիկ նի կա յին թատ րոն նե րի ստեղ ծու մը ու-
սու ցո ղա կան և դաս տիա րակ չա կան մեծ 
նշա նա կութ յուն կու նե նա», – ն շում է Գ.Մար-
գար յա նը:

«Ցե ղաս պա նութ յան 100- ամ յա կին մենք 
խա ղա ցինք ոչ թե լա ցու կո ծով ներ կա յա-
ցում, այլ «Սա սուն ցի Դա վիթ»` ցույց տա լով, 
որ ի րա կան հաղ թա նա կի կա րե լի է հաս նել 
միայն պայ քա րի մի ջո ցով, բայց ցա վով պի-
տի նշեմ, որ դահ լի ճը գրե թե դա տարկ էր», – 
տե ղե կաց րեց հկ նա խա գա հը:

«Տիկ նիկ»-ը զբաղ վում է նաև բա րե գոր-
ծութ յամբ. հա մայն քի բո լոր ման կա պար տեզ-

«Տիկնիկ» հասարակական 
կազմակերպությունը՝ 
հիմնված 2008-ին

Կա պա նում չե՞ն ու զում նկա տել 
տիկ նի կա յին թատ րո նի գոր ծու-
նեութ յու նը, թե՞ պար զա պես 
դրա ժա մա նա կը չէ: Ս տաց վում 
է, որ գյում րե ցի Գ րի շա Մար-
գար յա նը Կա պա նի մշա կու թա-
յին կյան քի ա ռաջ խա ղաց ման 
հա մար ա վե լի է մտա հոգ վում, 
քան կա պան ցի նե րը:
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Գորիսում բացվեց տիկնիկային թատրոնը

Ի ր գո յութ յան տա րի նե րին՝ 1986-ից 
սկսած, թատ րո նը բե մադ րել է Հ.Թու-
ման յա նի «Շունն ու կա տուն», «Ե րեք 

խո զուկ նե րը» (անգ լիա կան ժո ղովր դա կան 
հե քիաթ), Վ. Օռ լո վի «Ոս կե ճու տի կը», Խ.Ռա-
մո յի «Հա մեղ պա տա ռի կը», Խն կո-Ա պոր 
«Մկ նե րի ժո ղո վը» և այյն:

1995թ. մաս նակ ցեց UNISEF-ի կող մից 
կազ մա կերպ ված տիկ նի կա յին թատ րո նի 
շքերթ-փա ռա տո նին՝ նվիր ված Յու նես կո յի 
50-ամ յա կին (Ե րևան):

1998թ. հուն վա րից տիկ նի կա յին թատ րո-
նի բա զա յի վրա՝ «Փր կեք ե րե խա նե րին» կազ-
մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ, ստեղծ վեց 
«Ա նակն կալ» ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րո նը:

1998թ. փետր վա րին մաս նակ ցել է «Փր-

կեք ե րե խա նե րին» կազ մա կեր պութ յան 
անց կաց րած ցու ցա հան դես-փա ռա տո նին 
(Ե րևան):

1999թ. դեկ տեմ բե րին մաս նակ ցել է «Մեկ 
օր ե րե խա նե րին» UNISEF-ի կող մից կազ մա-
կերպ ված հա մաշ խար հա յին հե ռուս տա մա-
րա թո նին (Ե րևան):

2000թ. սեպ տեմ բե րին մաս նակ ցել է US-
AID և AFD կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
կազ մա կերպ ված հա մա ժո ղո վին և ցու ցա-
հան դե սին՝ տիկ նի կա յին ին տեր մե դիա նե րի 
շնոր հան դե սով (Ե րևան):

Եվ... է լի ծրագ րեր, որ հյու սում է կենտ րո-
նի տնօ րեն, «մեծ ե րե խա» Սու սան նա Ա դամ-
յա նի ե րևա կա յութ յու նը:
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Գորիսի տիկնիկային 
թատրոնը

Ժ ի րայր Մար տի րոս յա նը ճա նաչ ված 
ա նուն է Գո րի սի մշա կու թա յին կյան-
քում: Քա ղա քի թատ րո նի վե րա բաց-

ման օ րից՝ 1985 թվա կա նից բե մադ րութ-
յուն ներ է ձևա վո րել, աշ խա տել թատ րո նի 
նկա րիչ, նկա րիչ նե րի միութ յան ան դամ է, 
տասն յակ ցու ցա հան դես նե րի մաս նա կից: 
Վեր ջերս էլ (հու լի սի 28-ին) Գո րի սի քա ղա-
քա յին պատ կե րաս րա հում գե ղան կար չի 65-
րդ տա րե դար ձի ա ռի թով կազ մա կերպ վել էր 
նրա գե ղան կար նե րի ցու ցա հան դե սը, որ տեղ 
ներ կա յաց վել էր հո բել յա րի ա վե լի քան 80 
կտավ: Ժ. Մար տի րոս յա նը մի քա նի տա րի 
Գո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան պե-
տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի տնօ-
րեն է ե ղել: Ն րա ա նունն ու գոր ծու նեութ յու նը 
սեր տո րեն առնչ վում են Գո րի սի տիկ նի կա յին 
թատ րո նի կա յաց մա նը: Այդ գոր ծը նա սկսել 
և հա ջո ղութ յուն նե րի է հա սել Եր վանդ Մա-
նար յա նի հետ, ով այդ տա րի նե րին Գո րի սի 
թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սորն էր:

Այդ ա մե նի մա սին Ժի րայր Մար տի րոս յա-
նը պատ մում է. «1983-ին նշա նակ վե ցի Գո-
րի սի կուլ տու րա յի տան տնօ րեն. այն ժա մա-
նակ նե րում Եր ևա նում վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ էին անց կաց նում մշա կույ թի 
ո լոր տի աշ խա տող նե րի հա մար: Մի ան գամ 
Կի րո վա կա նից, փոր ձի փո խա նակ ման նպա-
տա կով, տիկ նի կա յին թատ րոն էին բե րել: 
Դի տե ցինք, և մեջս միտք հղա ցավ Գո րի սում 
նույն պես հիմ նադ րել նման թատ րոն: Տուն 
վե րա դառ նա լով՝ մտահ ղաց մանս մա սին 
պատ մե ցի Գո րի սի քաղ խորհր դի գործ կո-
մի մշա կույ թի բաժ նի վա րի չին և հայտ նե ցի 
նպա տա կիս մա սին՝ լի նել Եր ևա նի տիկ նի-
կա յին թատ րո նում, հան դի պել նրա գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար Եր վանդ Մա նար յա նի 
հետ: Այդ պես էլ ե ղավ, Եր վանդ Մա նար յա նը 
ոչ միայն օգ տա կար խոր հուրդ ներ տվեց, 
այլև ու ղեկ ցեց ար վես տա նո ցը, որ տեղ տիկ-
նիկ ներ են պատ րաս տում, ներ կա յաց րեց 
տիկ նի կա յին թատ րո նի բե մա կան հնա րա-
վո րութ յուն նե րը, մի սցե նար տվեց անգ լիա-
կան «Ե րեք խո զուկ ներ» հե քիա թի մո տիվ նե-
րով ստեղծ ված, որ փոր ձենք բե մադ րել»:

Հե տաքրք րա կան մի դիպ ված ե ղավ. 
այդ հան դի պու մից մոտ եր կու տա րի անց 
Եր վանդ Մա նար յա նը նշա նակ վեց Գո րի սի 
պետ թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր, և տիկ-
նի կա յին թատ րոն ստեղ ծե լու գործն ա վե լի 
ա մուր հիմ քե րի վրա դրվեց: Սկ սե ցին ներ-
կա յա ցում ներ պատ րաս տել, դրանք բե մադ-
րել նաև շրջա նի գյու ղե րում: Թատ րո նի շուրջ 
հա վաք վե ցին, բա ցի Մա նար յա նից և ի րե նից, 

այլ նվիր յալ ներ՝ Ռո բերտ Ա ղա ջան յան, Կար-
մեն Բա լա սան յան…

Հա ջո ղութ յունն էլ եր կար սպա սել չտվեց. 
ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան ինք նա-
գործ խմբե րի հան րա պե տա կան փա ռա տո-
նում թա տե րա կան կո լեկ տիվն ար ժա նա ցավ 
մրցա նա կի և ի րա վունք ստա ցավ մաս նակ-
ցե լու Վ րաս տա նի Զես տա փոն քա ղա քում 
անց կաց վե լիք Անդր կով կաս յան թա տե րա-
կան ինք նա գործ խմբե րի «Բա րե կա մութ յան 
ջա հը» փա ռա տո նին: Եր վանդ Մա նար յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ պատ րաս տե ցինք նոր 
ներ կա յա ցում, Հով հան նես Թու ման յա նի 
«Շունն ու կա տուն» հե քիա թի հի ման վրա 
ստեղծ վեց «Շու նը, կա տուն և մ նա ցած նե րը» 
բե մադ րութ յու նը: Մ տա ծում էինք, որ փա ռա-
տո նում հաղ թե լու հա մար հար կա վոր է ժյու-
րիի և հան դի սա տե սի դա տին ներ կա յաց նել 
մե րը, ազ գա յի նը: Իսկ փա ռա տո նին մաս-
նակ ցում էին Զես տա փո նի խա մա ճիկ նե րի 
թատ րո նի սի րո ղա կան կո լեկ տիվ նե րը, եր-
կուա կան թա տե րա կան կո լեկ տիվ ներ Ադր-
բե ջա նից և Հա յաս տա նից, մրցույ թից դուրս 
ի րենց ար վեստն էին ցու ցադ րում Չե խոս լո-
վա կիա յի և Շ վե դիա յի թա տե րա կան ինք նա-
գործ խմբե րը:

Փա ռա տո նի հանձ նա խում բը (ժյու րին) 
բարձր գնա հա տեց Գո րի սի մշա կույ թի տան 
տիկ նի կա յին ինք նա գործ խմբի ե լույ թը: 
Խումբն ար ժա նա ցավ փա ռա տո նի դափ նեկ-
րի պատ վա վոր կոչ ման: Լա վա գույն ռե ժի սու-
րա յի հա մար մրցա նակ շնորհ վեց Եր վանդ 
Մա նար յա նին: Ի րենց վստահ ված դե րե րը 
հա ջո ղութ յամբ խա ղա ցին Ռո բերտ Ա ղա ջան-
յա նը ու Կար մեն Բա լա սան յա նը, Մ հեր Բա-
դամ յա նը, Շու շա նիկ և Լի լիթ Ա ղա ջան յան նե-
րը:

Ճա նա չում ստա նա լուց հե տո Գո րի սի 
տիկ նի կա յինն ինչ պես Գո րի սում, այն պես էլ 
Սի սիա նում և Կա պա նում հա ջո ղութ յամբ բե-
մադ րում էր իր աշ խա տանք նե րը՝ «Ե րեք խո-
զուկ նե րը», «Հա մեղ պա տա ռի կը», «Շունն ու 
կա տուն», «Նա պաս տա կի տնա կը»՝ ար ժա-
նա նա լով թե՛ մա նուկ, թե՛ տա րեց հան դի սա-
կա նի ջերմ ըն դու նե լութ յա նը: ՀԽՍՀ կուլ տու-
րա յի մի նիստ րութ յան կող մից տիկ նի կա յին 
ինք նա գործ խումբն ար ժա նա ցել է «Ժո ղովր-
դա կան կո լեկ տիվ» պատ վա վոր կոչ ման:

Եր վանդ Մա նար յա նի՝ մայ րա քա ղաք վե-
րա դառ նա լուց հե տո նրա գոր ծը շա րու նա կե-
ցին Ժի րայր Մար տի րոս յա նը, Ռո բերտ Ա ղա-
ջան յա նը, Կար մեն Բա լա սան յա նը:

Ժի րայր Մար տի րոս յա նը նաև մի ու շագ-
րավ փաստ ներ կա յաց րեց. «2000 թվա կա-
նին, գո րի սե ցի մի մշա կու թա սեր անձ նա վո-
րութ յան հրա վե րով Ռո բերտ Ա ղա ջան յա նի 
հետ ե ղանք Վ լա դի մի րի մար զում: Դա սո վո-
րա կան մի այ ցե լութ յուն չէր, մեզ հրա վի րել 
էին այդ տեղ՝ տիկ նի կա յին թատ րոն բա ցե-
լու նպա տա կով: Մեզ անհ րա ժեշտ տա րածք 
հատ կաց րե ցին, բե մա կան հնա րա վո րութ-
յուն ներ, և գոր ծի ան ցանք: Բե մադ րում էինք 
«Ե րեք խո զուկ նե րը»: Ռուս հան դի սա տե սը 
ևս գոհ մնաց հայ դե րա սան նե րի բե մադ րած 
ներ կա յա ցում նե րից: Հե տա գա յում գո րիս յան 
տիկ նի կա յին թատ րո նը այլ գրան ցում ներ 
ստա ցավ. Ռո բերտ Ա ղա ջան յա նը տիկ նի կա-
յին թատ րոն բա ցեց Ս տե փա նա կեր տում, 
Կար մեն Բա լա սան յա նը՝ Շու շիում»:

Երեխայի ճաշակը բարձրացնելու 
արդյունավետ ճանապարհը թատրոնն է 

Գ ո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի 73-ամ-
յա դե րա սան Ռո բերտ Ա ղա ջան յան...

Մարդ, ով իր մաս նա գի տա կան կյանքն 
սկսեց կրկե սից՝ սկզբում որ պես իլ յու զիո-
նիստ, հե տո նաև կեն դա նի ներ վար ժեց նող։ 
Ինչ պես ինքն էր ա սում՝ մի քիչ էլ ծաղ րա ծու 
է ե ղել: 

«73 տա րե կան եմ, բայց դեռ թատ րո նում 

եմ», – մի տե սակ մեղ քի ու ան հար մա րութ-
յան զգա ցու մով ա սում էր նա...

Հան դի սա տե սին ստի պել ար տաս վել ու 
ծի ծա ղել. բազ մա ժանր դե րա սան Ռո բերտ 
Ա ղա ջան յա նին եր կուսն էլ հա ջող վել է: Ք սան 
տա րի աշ խա տել է նաև տիկ նի կա յին թատ-
րո նում՝ Եր վանդ Մա նար յա նի հետ: Նա է հիմ-
նադ րել Շու շիի տիկ նի կա յին թատ րո նը, այն 
էլ պա տե րազ մի տա րի նե րին: 

«Ե րե խա յի գե ղա գի տա կան ճա շա կը 
բարձ րաց նե լու ա մե նաա րագ ու արդ յու նա-
վետ ճա նա պար հը թատ րոնն է», – հա մոզ ված 
էր այս ո լոր տում, ինչ պես ա սում են, կռված ու 
հաղ թած 73-ամ յա ար վես տա գե տը:

«Ա գու լի սում տիկ նիկ ու նեինք, ո րին ես 
Ծիպ լի էի ա սում, իսկ Եր վանդ Մա նար յա-
նը՝ Ման չուկ: Նա ե րե խա նե րին ա վե լի շատ 
բան էր սո վո րեց նում թատ րո նի ու գե ղա գի-
տութ յան մա սին, քան բազ մա թիվ այլ մի ջոց-
ներ միա սին վերց րած», – ա սում էր Ռո բերտ 
Ա ղա ջան յա նը:

Դե րա սա նի կար գա վի ճա կում վեր ջին ան-
գամ ե ղել է, ինչ պես ինքն էր ա սում, ան հաս-
կա նա լի մի ներ կա յաց ման մեջ՝ հան գուց յա լի 
դե րում:Դ րա նից հե տո բեմն ամ բող ջութ յամբ 
զի ջել է ե րի տա սարդ նե րին...  

Ինչ-ինչ վայ րի վե րում նե րով Գո րի սի տիկ-
նի կա յի նը շա րու նա կեց իր ըն թաց քը մինչև 
մեր օ րե րը: Տե ղե կա նում ենք, որ 2021թ. սեպ-
տեմ բե րին Գո րի սում տիկ նի կա յին ստու դիա 
է ստեղծ վել քա ղա քա պե տա րա նի հո վա նա-
վո րութ յամբ: Այս թե մա յով զրույ ցի ա վար տին 
Ժի րայր Մար տի րոս յա նը նշեց, որ իր ու նե ցած 
17 տիկ նիկ նե րը, բե մը, վա րա գույր նե րը նվի-
րել է նո րաս տեղծ տիկ նի կա յին թատ րո նին: 

Ինչ ևէ, հրա պա րակ ման սկզբում նշե-
ցինք, որ Ժի րայր Մար տի րոս յա նը հան դես է 
ե կել որ պես բե ման կա րիչ, ներ կա յա ցում ներ 
ձևա վո րել: Այդ ա ռի թով մեր զրու ցա կի ցը 
նախ նշեց, որ ա ռանց բե ման կար չի ռե ժի սո-
րը չի կա րող բե մադ րութ յուն ստեղ ծել, յու րա-
քանչ յուր ռե ժի սոր եր բեմն ինքն է ընտ րում 
բե մադ րութ յան նկար չա կան ձևա վո րո ղին՝ 
բե ման կար չին: Նաև հի շեց Գո րի սի պետ-
թատ րո նի վե րա բա ցու մից հե տո աշ խա տած 
բե ման կա րիչ նե րին՝ Անդ րա նիկ Բա կունց, Ար-
գամ Խուր շուդ յան, ով քեր հետք են թո ղել գո-
րիս յան թատ րո նում:

– Ընդ հան րա պես, երբ թատ րո նի վա րա-
գույ րը բաց վում է, հան դի սա կա նը սկսում 
է ծա փա հա րել: Բե մում մարդ չկա , ո՞ւմ է 
ծա փա հա րում՝ իհարկե, բե ման կար չին, ո րի 
հետ այդ ծա փա հա րութ յուն նե րից նաև ռե-
ժի սո րին է բա ժին հաս նում: Հան դի սա կա նը 
միայն դե րա սա նի խա ղով չի տար վում, նրան 
հե տաքր քիր են ձայ նա յին և լու սա յին է ֆեկտ-
նե րը, և, ի հար կե, բե մադ րութ յան նկար չա-
կան ձևա վո րու մը: Մեծ մա սամբ բե ման կա-
րիչն է ո րո շում, թե բե մում ին չը որ տեղ լի նի, 
ով որ տե ղից մտնի և որ տե ղով դուրս գա: – 
այս պի սի ան մի ջա կան դի տար կում ա րեց Ժի-
րայր Մար տի րոս յա նը:

Իսկ ա մե նա վեր ջում ար ժա նին մա տու-
ցեց այն ռե ժի սոր նե րին, ո րոնց հետ հա մա-
գոր ծակ ցել է՝ Եր վանդ Մա նար յան, Միր զա 
Հով հան նիս յան, Լի պա րիտ Ման յան, Ար մեն 
Բա յաթ յան. վեր ջի նիս հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շնոր հիվ ստեղծ վեց «Կի բո սա յո թե-
րորդ դար» ներ կա յա ցու մը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

նե րին, այդ թվում` Բա րա բա թում բա նա վա-
նի, վեր ջերս նվի րել են տիկ նիկ ներ, ո րոնք, ի 
դեպ, պատ րաս տում են տե ղում:

Խա ղա ցան կում ընդգրկ վում են Գ րի շա 
Մար գար յա նի, մեր դա սա կան հե ղի նակ նե-
րի գոր ծե րը, իսկ վեր ջերս էլ սկսել են ներ-
կա յաց նել ազ գա յին ա վան դազ րույց նե րը: 

Ն շենք, որ Գ րի շա Մար գար յա նի որ դին` Ա շոտ 
Մար գար յա նը, շա րու նա կում է հոր գոր ծը` իր 
ներ կա յա ցում նե րում կի րա ռե լով նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը` 
տե սա ձայ նա յին հե տաքր քիր ո րակ ներ ստա-
նա լու հա մար:

«Մենք չենք ու զում, որ մեր ե րե խա նե րը 
միայն անգ լե րեն խո սեն, – ա սում է Գ.Մար-
գար յա նը, – չենք ու զում, որ մեր վզին փա թա-

թեն օ տար մշա կույ թը, որ ա վե լի շատ խա թա-
րում է ե րե խա նե րի հո գե բա նութ յու նը: «Մենք 
մարդ կան ցով կզբաղ վենք մա նուկ, ե րի-
տա սարդ տա րի քից, խա ղա գու մա րը միշտ 
կդնենք ե րի տա սար դութ յան վրա, կսկսենք 
կազ մա լու ծել ու քայ քա յել, բա րո յալ քել ու այ-
լա սե րել, ա պա կա նել ու պղծել նրան», – նշում 
է Ա լան Դա լե սը Ժո ղո վուրդ նե րի կոր ծան ման 
մե ծա գույն ող բեր գութ յան ծրագ րում: Այդ ինչ-
պե՞ս է ստաց վում, որ հայն օ տար ա փե րում 
հաս նում է բար ձունք նե րին: Պատ ճառն այն 
է, որ մենք չենք գնա հա տում մեր ար ժեք նե-
րը, հայ րե նա կից նե րի ձեռք բե րում նե րը, հե-
ռաց նում ենք լա վին, որ մեր վատն ակն հայտ 
չդառ նա: Հ զո րաց նենք մեր եր կի րը մեր մշա-
կույ թով, պայ քա րենք մեր սերն դի ազ գա յին 
մտա ծո ղութ յան ու ո գու պահ պան ման հա-
մար, գնա հա տենք մեր հո գևոր ար ժեք նե րը:

Կա պա նում չե՞ն ու զում նկա տել տիկ-

նի կա յին թատ րո նի գոր ծու նեութ յու նը, թե՞ 
պար զա պես դրա ժա մա նա կը չէ: Ս տաց վում 
է, որ գյում րե ցի Գ րի շա Մար գար յա նը Կա պա-
նի մշա կու թա յին կյան քի ա ռաջ խա ղաց ման 
հա մար ա վե լի է մտա հոգ վում, քան կա պան-
ցի նե րը:

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ
«Ս ՅՈՒՆ ՅԱՑ ԵՐ ԿԻՐ»

№ 14, 2015Թ.

Խմ բագ րութ յան կող մից
Հան դե սի սույն հա մա րը պատ րաս տե-

լուց ա ռաջ հան դի պե ցինք Գ րի շա Մար գար-
յա նին: Նա վստա հո րեն հայ տա րա րեց՝ «Տիկ-
նիկ» Հկ-ն իր տրա մադ րութ յան տակ ու նի 
այն ա մե նը, ին չը անհ րա ժեշտ է թատ րո նի 
լիար ժեք գոր ծու նեութ յան հա մար: Մ նում է 
տա րածք և տա րե կան… 5 մլն դ րա մի չա փով 
ֆի նան սա վո րում: 

«Տիկնիկ» հասարակական 
կազմակերպությունը՝ 
հիմնված 2008-ին
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 55

56 ՈՒՐԲԱԹ
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Գ ո րի սի տիկ նի կա յին ստու դիան 
ստեղծ վել է 2021 թ. սեպ տեմ բե րին՝ 
քա ղա քա պե տա րա նի հո վա նա վո-

րութ յամբ: Շառլ Ազ նա վու րի ան վան ե րաժշ-
տա կան դպրո ցում բե մադ րել եմ անգ լիա կան 
ժո ղովր դա կան «Ե րեք խո զուկ նե րը և գայ լը» 
հե քիա թը (ռե ժի սոր՝ Կ. Բա լա սան յան, սցե նա-
րի հե ղի նակ՝ Եր վանդ Մա նար յան): Ներ կա-
յա ցում ենք տվել Գո րի սում, հյու րա խա ղեր 
ենք ու նե ցել Խն ձո րեսկ, Տեղ, Հա լի ձոր, Տաթև, 
Հար թա շեն, Ո րո տան, Վե րի շեն, Շի նու հայր, 
Խոտ գյու ղե րում: Աշ խա տել ենք «Մար դը կա-
րի քի մեջ» կազ մա կեր պութ յան հով հա նա վո-
րութ յամբ, իսկ այժմ աշ խա տում եմ ե րե խա-
նե րի մի ջո ցով:

ԿԱՐՄԵՆ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

Գ ո րի սի քա ղա քա յին մշա կույ թի տան 
տիկ նի կա յին թատ րո նը ղե կա վա րում 
է Գո րի սի դրա մա տի կա կան թատ րո-

նի գլխա վոր ռե ժի սոր Եր վանդ Մա նար յա նը։ 
Ինք նա գործ թա տե րախմ բե րի հան րա պե-
տա կան փա ռա տո նում գրա վե լով ա ռա ջին 
տե ղը՝ թատ րո նը մաս նակ ցել է Զես տա փո նի 
(Վ րաս տան) քա ղա քում անց կաց վող Անդր-
կով կաս յան փա ռա տո նին, որ տեղ ար ժա նա-
ցել է դիպ լո մի, իսկ Ե. Մա նար յանն ար ժա-
նա ցել է հա տուկ մրցա նա կի՝ տիկ նի կա յին 
ներ կա յաց ման լա վա գույն ռե ժի սո րի ան վա-
նա կար գով: 

«КОМСОМОЛЕЦ», № 128, 1987 Г.

Զեստաֆոնից՝ դափնեկրի 
կոչմամբ, պատվոգրերով

Գ ո րի սի քա ղա քա յին կուլ տու րա յի տան 
տիկ նի կա յին ինք նա գործ խում բը գո-
յութ յուն ու նի ըն դա մե նը մեկ տա րի: 

Սա կայն այդ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
խմբի ան դամ նե րը (Ռ. Ա ղա ջան յան, Կ. Բա-
լա սան յան, Մ. Բա դալ յան, ու րիշ ներ) հասց րել 
են շա հել փոք րիկ հան դի սա տե սի հա մակ-
րան քը:

Տիկ նի կա յին խմբի «Ե րեք խո զուկ նե րը», 
«Հա մեղ պա տա ռի կը» անգ լիա կան և էս տո-
նա կան ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րի հի ման 
վրա ստեղծ ված բե մադ րութ յուն նե րը մեծ հե-
տաքրք րութ յամբ են դի տել Գո րիս քա ղա քի 
ու շրջա նի հա զա րա վոր դպրո ցա կան ներ ու 
ման կա պար տեզ նե րի սա ներ:

Ժողստեղ ծա գոր ծութ յան ինք նա գործ 
խմբե րի հան րա պե տա կան փա ռա տո նում, 
որ կա յա ցավ այս ամ ռա նը՝ Ղա փա նում, 
խումբն ար ժա նա ցավ մրցա նա կի և ի րա-
վունք ստա ցավ մաս նակ ցե լու Վ րաս տա նի 
Զես տա ֆոն քա ղա քում անց կաց վե լիք Անդր-
կով կաս յան թա տե րա կան ինք նա գործ խմբե-

րի «Բա րե կա մութ յան ջա հը» փա ռա տո նին:
– Հար կա վոր էր փա ռա տո նին տա նել 

մե րը, ազ գա յի նը: Միայն այդ դեպ քում մենք 
կհաս նեինք հա ջո ղութ յան, - ա սում է խմբի 
ղե կա վար, Գո րի սի դրա մա տի կա կան թատ-
րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր Եր վանդ Մա նար յա-
նը: – Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ ձեռ նա մուխ 
ե ղանք պատ րաս տե լու մի նոր ներ կա յա ցում:

Հ. Թու ման յա նի «Շունն ու կա տուն» հե-
քիա թի հի ման վրա ստեղծ վեց «Շու նը, կա-
տուն և մ նա ցած նե րը» բե մադ րութ յու նը:

Խում բը Զես տա ֆոն մեկ նեց միայն հաղ-
թա նա կով վե րա դառ նա լու ձգտմամբ:

Փա ռա տո նին մաս նակ ցում էին Սղ նա-
խի ժո ղովր դա կան թատ րո նի, Զես տա ֆո նի 
խա մա ճիկ նե րի թատ րո նի սի րո ղա կան կո-
լեկ տիվ նե րը, եր կուա կան թա տե րա կան կո-
լեկ տիվ ներ Ադր բե ջա նից և Հա յաս տա նից: 
Այս տեղ մրցույ թից դուրս ի րենց ար վեստն 
էին ցու ցադ րում Չե խոս լո վա կիա յի և Շ վե-
դիա յի թա տե րա կան ինք նա գործ խմբե րը:

– Փա ռա տո նը տևեց 3 օր: Այն ան ցավ 
բարձր կազ մա կերպ վա ծութ յամբ, - պատ-
մում է կուլ տու րա յի տան տնօ րեն Ժ. Մար տի-
րոս յա նը: - Այդ ըն թաց քում ծա նո թա ցանք քա-
ղա քի տե սար ժան վայ րե րին: Ներ կա ե ղանք 
դպրո ցա կան նե րի մշա կու թա յին կենտ րո նի 
բաց մա նը: Տուն վե րա դար ձանք անջն ջե լի 
տպա վո րութ յուն նե րով: 

«Բա րե կա մութ յան ջա հը» փա ռա տո նի 
ժյու րին բարձր գնա հա տեց Գո րի սի կուլ տու-
րա յի տան տիկ նի կա յին ինք նա գործ խմբի 
ե լույ թը: Խումբն ար ժա նա ցավ փա ռա տո նի 
դափ նեկ րի պատ վա վոր կոչ ման: 

Լա վա գույն ռե ժի սու րա յի հա մար մրցա-

Մամուլը Գորիսի տիկնիկային 
թատրոնի մասին

նա կը շնորհ վեց ռե ժի սոր Եր վանդ Մա նար-
յա նին: Խմ բի 13 դե րա սան Գո րիս վե րա դար-
ձան պատ վոգ րե րով: 

ԷԼՄԻՐԱ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», № 120, 1987Թ.

Ցուցադրում է տիկնիկային 
խումբը

Գ ո րի սի մշա կու թա յին կյան քում 
ա ռանձ նա հա տուկ էին քա ղա քի մշա-
կույ թի տան ինք նա գործ տիկ նի կա յին 

խմբի ե լույթ նե րը: Ըն դա մե նը մեկ տա րի է, ինչ 
գո յութ յուն ու նի խում բը, ո րը ղե կա վա րում է 
Գո րի սի պե տա կան դրամատիկական թատ-
րո նի ռե ժի սոր Եր վանդ Մա նար յա նը: Կարճ 
ժա մա նա կա մի ջո ցում ինք նա գործ խում բը 
քա ղա քի և շր ջա նի ե րե խա նե րի հա մար բե-
մադ րել է «Ե րեք խո զուկ նե րը» անգ լիա կան, 
«Հա մեղ պա տա ռիկ» էս տո նա կան, Հովհ. 
Թու ման յա նի «Շունն ու կա տուն» հե քիաթ նե-
րի հի ման վրա ստեղծ ված տիկ նի կա յին ներ-
կա յա ցում նե րը, ո րոնք ոչ միայն հա ճե լի նվեր-
ներ էին փոք րիկ հան դի սա տե սին, այլև լայն 
ար ձա գանք գտան մե ծա հա սակ նե րի շրջա-
նում: Ղա փա նում կա յա ցած ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան ինք նա գործ խմբե րի 
հան րա պե տա կան փա ռա տո նում Եր վանդ 
Մա նար յա նի ղե կա վա րած տիկ նի կա յին 
խումբն ար ժա նա ցավ մրցա նա կի և ի րա-
վունք ստա ցավ մաս նակ ցե լու Վ րաս տա նում 
անց կաց վող Անդր կով կա սի թա տե րա կան 
ինք նա գործ խմբե րի «Բա րե կա մութ յան ջահ» 
փա ռա տո նին: Փա ռա տո նի պատ վա վոր հյու-
րերն էին Չե խոս լո վա կիա յի և Շ վե դիա յի թա-
տե րա կան ինք նա գործ խմբե րը:

ԱՊԱՎԵՆ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ
«ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ», № 9-10, 

1988Թ.

Պատվավոր հաղթանակ

Դ եռևս ան ցած տա րի էր, քա ղա քա-
յին կուլ տու րա յի տան ժող-
գոր ծիք նե րի ան սամբ լը, տիկ նի կա յին 

թատ րո նի ան դամ նե րը մաս նակ ցե ցին ժո-
ղովր դա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան հա մա-
միու թե նա կան երկ րորդ փա ռա տո նին, ո րի 
եզ րա փա կիչ փու լը կա յա ցավ Սի սիա նում և 
Ղա փա նում, ար ժա նա ցան փա ռա տո նի անց-
կաց ման հա մա միու թե նա կան կազմ կո մի-
տեի սահ մա նած մե դալ նե րի ու վկա յա կան-
նե րի, դափ նեկ րի դիպ լո մի:

Տիկ նի կա յին թատ րո նը (գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար՝ Եր վանդ Մա նար յան), որը 
թե պետ փոք րիկ կեն սագ րութ յուն ու նի, 
սա կայն այդ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
ստեղ ծա գոր ծա կան բնա գա վա ռում հա սել 
է ո րո շա կի հա ջո ղութ յուն նե րի: Հայտ նի է, 
որ թատ րո նը քա ղա քում և շր ջա նի գյու ղե-
րում շատ ան գամ հա ջո ղութ յամբ բե մադ րել 
է իր աշ խա տանք նե րը՝ «Ե րեք խո զուկ նե րը», 
«Հա մեղ պա տառի կը», «Շունն ու կա տուն» և 
«Նա պաս տա կի տնա կը»: Փոք րիկ նե րը միշտ 
հա ճույ քով են դի տել բե մա կա նաց ված այդ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, այն տեղ գտել հե-
քիաթ նե րի սի րե լի հե րոս նե րին, ո րոնք միշտ 
էլ ան չափ շո շա փե լի և ի րա կան են ե ղել, 
ի րենց բնույ թով՝ դաս տիա րա կիչ, բա րո յա-
կան հատ կա նիշ ներ ձևա վո րող:

Փա ռա տո նին ներ կա յաց վեց մեկ ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն՝ «Ե րեք խո զուկ նե րը», ո րը 
ջերմ ըն դու նե լութ յուն գտավ և բարձր գնա-
հա տա կա նի ար ժա նա ցավ ժյու րիի ան դամ-
նե րի կող մից: Ի րենց դե րե րը հա ջո ղութ յամբ 
խա ղա ցին Ռո բերտ Ա ղա ջան յանն ու Կար մեն 
Բա լա սան յա նը, Մ հեր Բա դամյանն ու Շու շա-
նիկ և Լի լիթ Ա ղա ջան յան նե րը:

Ա ռա վել բարձր մա կար դա կով փա ռա-
տո նին մաս նակ ցեց և հաղ թա նա կի հա սավ 
քա ղա քա յին կուլ տու րա յի տան ժող գոր ծիք-
նե րի ինք նա գործ ան սամբ լը (գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար՝ ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
ու սու ցիչ Ռո լանդ Ա ռա քել յան): Տասն յոթ հո-
գուց բաղ կա ցած ան սամբ լի ան դամ նե րը, 
ո րոնք ե րաժշ տա կան դպրո ցի ու սու ցիչ ներ 
և սա ներ են, փա ռա տո նին հան դես ե կան 
ե րեք՝ Գ րի գոր Հա խին յա նի «Տո նա կան նա-
խեր գանք», է դուարդ Բաղ դա սար յա նի «Պա-
րա յին սյուիտ», Ա րամ Սաթ յա նի «Զան գե-
զու րի աղ ջիկ» ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
կա տար մամբ: Ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը կա տար վե ցին պրո ֆե սիո նալ 
մա կար դա կով, դրանք ան թե րի էին, ջերմ ու 
զգաց մուն քա յին: 

Բարձ րար վեստ կա տա րում նե րով փա-
ռա տո նում պատ վա վոր հաղ թա նակն ա պա-
հո վե ցին ե րաժշ տա կան դպրո ցի ու սու ցիչ ներ 
Ա նուշ Ի սա խան յանն ու Ռո բերտ Ա ռա քել յա-
նը, Հ րանտ Մի նաս յանն ու Ա րա Հա կոբ յա նը, 
կուլ տու րա յի տան գեղ մաս վար Մե րու ժան 
Էլ յազ յանն ու աշ խա տա կից Գա յա նե Ի սա-
խան յա նը, սա ներ Վո լոդ յա Տո ռոզ յանն ու Կա-
րեն Ա ռա քել յա նը, Ք րիս տի նե Սա հակ յանն ու 
Նուր վարդ Տա տինց յա նը, մյուս նե րը: 

ժո ղովր դա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան 
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հա մա միու թե նա կան 2-րդ փա ռա տո նի չա-
փա զանց պա տաս խա նա տու քննութ յու նը 
ցույց տվեց, որ ան սամբ լում կան հրա շա լի ու-
ժեր, և ան սամբ լի մաս նա կից նե րը փա ռա տո-
նին պատ րաստ վել էին ա մե նայն լրջութ յամբ, 
ման րակր կիտ ու շադ րութ յամբ:

Ս. ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ 
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», № 69, 1988Թ.

Հեքիաթը մանուկներին

Ք ա ղա քա յին կուլ տու րա յի տան տիկ նի-
կա յին ինք նա գործ թատ րո նի կո լեկ-
տի վը միշտ էլ մի հե տաքր քիր ա նակն-

կալ ու նի մա տու ցե լու քա ղա քի և շր ջա նի 
փոք րիկ նե րին։

Ան շուշտ, փոք րիկ նե րը սի րում են տիկ նի-
կա յին թատ րոն և հա ճույ քով են դի տում յու-
րա քանչ յուր ներ կա յա ցում։ Հե քիաթ նե րի աշ-
խար հը նրանց հա մար միշտ էլ հրա պու րիչ է։

Վեր ջերս տիկ նի կա յին թատ րո նի կո լեկ-
տի վը հյու րա խա ղե րով հան դես ե կավ շրջա-
նի գյու ղե րում՝ Ս վա րան ցում, Վա ղա տու րում, 
Ա րա վու սում, Բ ռու նում։ Ա ռա ջի կա օ րե րին 
շրջա նի մյուս գյու ղե րի մա նուկ նե րին ևս կ վի-
ճակ վի դի տել անգ լիա կան ժո ղովր դա կան 
հե քիա թի՝ «Ե րեք խո զուկ ներ», էս տո նա ցի 
դրա մա տուրգ Խե լո Ռա մո յի «Հա մեղ պա տա-
ռիկ ներ» ներ կա յա ցում նե րը, որ տեղ դե րա-
կա տա րում նե րով հան դես են գա լիս Ռո բերտ 
Ա ղա ջան յա նը, Կար մեն Բա լա սան յա նը, Ար-
թուր Բաղ դա սար յա նը և ու րիշ ներ։ 

Թատ րո նի կո լեկ տիվն ա ռա ջի կա յում 
հյու րա խա ղե րով հան դես կգա նաև Վայ քում, 
Ե ղեգ նա ձո րում, Ջեր մու կում, Ղա փա նում:

Տիկ նի կա յին ինք նա գործ թատ րո նի կո լեկ-
տի վը վեր ջերս ՀԽՍՀ կուլ տու րա յի մի նիստ-
րութ յան կող մից ար ժա նա ցել է «Ժո ղովր դա-
կան կո լեկ տիվ» պատ վա վոր կոչ մա ն։

Ժ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», № 32, 1989Թ.

«Կես կատակ, կես լուրջ»

Ա յս ան վա նումն ու ներ Գո րի սի պե տա-
կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
դահ լի ճում անց կաց ված մի ջո ցա ռու-

մը, ո րի նա խա ձեռ նո ղը քա ղա քա յին կուլ տու-
րա յի բա ժինն էր: Քա ղա քա յին կուլ տու րա յի 
տան մե թո դիստ Նա րի նե Մի նաս յա նը, ով 
սցե նա րի հե ղի նակն էր, իր վրա էր վերց րել 
նաև հա ղոր դա վա րի պար տա կա նութ յու նը, 
որն ի րա կա նաց րեց «Կ յո րես» վո կալ-գոր ծի-
քա յին ան սամբ լի մե նա կա տար Ար կադ յա 
Մարդ յա նի հետ։

Ե րե կո յի մաս նա կից նե րը հու մո րի, եր-
գի ծան քի լեզ վով խո սե ցին այն ցա վոտ եր-
ևույթ նե րի մա սին, ո րոնց ա ռիթ ենք ու նե նում 
բախ վե լու ա ռօր յա կյան քում։ Սուր անկ յան 
տակ ներ կա յաց վե ցին մի շարք հիմ նարկ-
ձեռ նար կութ յուն նե րի, կազ մա կեր պութ յուն-

նե րի, «փա փախ չի» կոո պե րա տիվ նե րի, բյու-
րոկ րատ ղե կա վար նե րի աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ դրվագ ներ։

Ի րենց վար պե տութ յամբ և խոս քի դի-
պու կութ յամբ աչ քի ըն կան ժո ղովր դա կան 
կո լեկ տիվ տիկ նի կա յին թատ րո նի գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար Ռո բերտ Ա ղա ջան յա-
նը, դե րա սան Կար մեն Բա լա սան յա նը, մե թո-
դիստ Ար մի նե Գալստ յա նը:

Մի ջո ցառ մանն ա ռան ձին թար մութ յուն 
հա ղոր դեց դրա մա տի կա կան թատ րո նի դե-
րա սան Պատ վա կան Հա րութ յուն յանն իր 
ա զատ ու ան կաշ կանդ, սրա միտ ու դի պուկ 
խոս քով:

Հա ջո ղութ յամբ հան դես ե կան նաև հա-
մա միու թե նա կան մրցույթ նե րի դափ նե կիր 
Ս պար տակ Ա թա յա նի ղե կա վա րած գե ղար-
վես տա կան ինք նա գործ խում բը, ինչ պես 
նաև տրի կո տա ժի ար տադ րա կան միա վոր-
ման մսուր-ման կա պար տե զի պա րող նե րի 
խմբի ան դամ նե րը։ Աս մուն քի փա ռա տո նի 
դափ նե կիր, 4 տա րե կան Ա րու սիկ Վար դա-
զար յա նի ե լույթն ար ժա նա ցավ ներ կա նե րի 
հիա ցա կան բա ցա կան չութ յուն նե րին։

Ե րե կո յի մաս նա կից նե րին հե տաքրք-
րութ յուն պատ ճա ռե ցին կուլ տու րա յի տան 
«Կ յո րես» ան սամբ լի ե րա ժիշտ նե րը (գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար՝ Վ լա դի միր Վո լոդ յան)։ 
Գեղ մաս վար Մե րու ժան Էլ յազ յա նի կա տար-
մամբ շվիի վրա հնչե ցին հայ կա կան ժո ղովր-
դա կան մե ղե դի ներ և պա րե ղա նակ ներ։

Ան սամբ լի մե նա կա տար Ար կադ յա Մարդ-
յա նի եր գա ցան կում տեղ էին գտել հայ կա-
կան ազ գագ րա կան եր գեր, ո րոնց կա տա-
րու մը դահ լի ճը ծա փա հա րութ յուն նե րով 
դի մա վո րեց։

ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», № 62, 1989Թ.

Սպիտակցներին՝ հեքիաթի 
անհոգ աշխարհ

Օ  գոս տո սի 21-25 քա ղա քա յին կուլ-
տու րա յի բաժ նի և քա ղա քի մի շարք 
կոո պե րա տիվ նե րի հով հա նա վո րութ-

յամբ ժո ղովր դա կան կո լեկ տիվ տիկ նի կա յին 
թատ րո նը բա րե գոր ծա կան հյու րա խա ղե րով 
հան դես ե կավ Ս պի տա կում:

Մեծ վրա նի տակ հա վաք վել էին սպի-
տակ ցի նե րը: Թատ րո նի ան դամ նե րը բե մադ-
րե ցին անգ լիա կան, հայ կա կան, էս տո նա կան 
ժո ղովր դա կան «Ե րեք խո զուկ նե րը և գայ լը», 
«Ա գահ փայ տա հա տը», «Հա մեղ պա տա ռի-
կը» հե քիաթ նե րը:

Խա ղա ցած դե րե րով հա մակ րան քի և 
ջերմ ծա փա հա րութ յուն նե րի ար ժա նա ցան 
Կար մեն Բա լա սան յա նը (սկյու ռիկ, աղ վես, 
կին), Ռո բերտ Ա ղա ջան յա նը (փայ տա հատ, 
գայլ), Ար թուր Բաղ դա սար յա նը (Նաֆ-նաֆ, 
Կիլ լու, ի շուկ), Լի լիթ Ա ղա ջան յա նը (Սիպ սու), 
Ս ևա դա Ա ղա ջան յա նը (ծե րու նի):

Նր բա ճա շակ և հա վաս տի ման րա մաս-
նե րով էին պատ րաստ ված բու տա ֆո րա յին 
ա ռար կա նե րը (բու տա ֆո րիստ ներ՝ Ա րամ 
Ա վագ յան, Կ. Բա լա սան յան, Ռ. Ա ղա ջան յան, 
նկար չա կան ձևա վո րու մը՝ Ժ. Մար տի րոս յա-
նի):

Հու զիչ և ան մո ռաց էր հան դի պու մը սպի-
տակ ցի փոք րիկ նե րի, ե րի տա սար դութ յան, 
աշ խա տա վո րութ յան հետ, ո րոնք, թե կուզ 
և կար ճատև պա հեր, վե րա ցել էին ա ռօր յա 
հոգ սե րից, ման կա ցել և վա յե լում էին հե քիա-
թի ոս կե գույն աշ խար հը:

Այս գնահատելի գոր ծի ի րա կա նաց մա նը 
նպաս տե ցին քա ղա քի «Գո հար», «Ե րազ», 
«Մեր տու նը», «է լեկտ րո նի կա», «Ս պար-
տակ» կոո պե րա տիվ նե րը, ո րոնց և հայտն-
վում է շնոր հա կա լութ յուն:

Վ.ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՏԱՆ 

ԱՇԽԱ ՏԱ ԿԻՑ
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», № 110, 1990Թ. 

Դպրոցական թատերական 
կրթությունը Կապանում և 
Քաջարանում

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան 
դրամատիկական թատրոնի դերասան

Թ ա տե րար վես տի կա յուն զար գաց-
ման գլխա վոր նա խա պայ մա նը 
միշտ ե ղել է ստու դիա կան, դպրո-

ցա կան և բարձ րա գույն կրթութ յու նը։ Ի զուր 
չէ, որ մե զա նում՝ սկսած 19-րդ դա րա վեր-
ջից, հիմ նադր վել և գոր ծել են թա տե րա կան 
ստու դիա ներ, դպրո ցա կան ու հա մալ սա րա-
նա կան կրթա կան օ ջախ ներ։ Սյու նիքում ևս 
հիմ նադր վել ու ի րենց կար ևոր գոր ծա ռույթն 
են ի րա կա նաց րել ստու դիա ներ ու խմբակ-
ներ։ Կա պա նում թա տե րա կան կար ճա ժամ-
կետ խմբակ ներ են գոր ծել դեռ նա խորդ 
դա րի վաթ սու նա կան թվա կան նե րից՝ գլխա-
վո րութ յամբ Եր վանդ Ղա զանչ յա նի, Նո դիա 
Բաղ դա սար յա նի, այ նու հետև Նա տա լյա 
Բաղ դա սար յա նի, Վազ գեն Սարգս յա նի, Գա-
րիկ Պո ղոս յա նի, Ա րամ Հայ րա պետ յա նի, այդ-
պես հա ջոր դա բար՝ մինչև մեր օ րեր։ 

Պ րո ֆե սիո նալ դպրո ցա կան թա տե րա-
կան կրթութ յու նը Կա պա նում սկիզբ դրվեց 
Կա պա նի ար վես տի ման կա կան դպրո ցում 
2015 թվա կա նին՝ դպրո ցի տնօ րեն Մա րի-
նա Նա հա պետ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, 
հիմ նա դիր դա սա տու՝ Ար թուր Գաբ րիել յան։ 

Ար դեն ե րեք սե րունդ է ա վար տել ար վես տի 
դպրո ցի թա տե րար վես տի բա ժի նը՝ ե րե-
սու ներ կու ե րե խա, ո րոն ցից եր կու սը մաս-
նա գի տա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն են 
ստա նում Եր ևա նի թատ րո նի և կի նո յի պե-
տա կան ինս տի տու տի դե րա սա նա կան ֆա-
կուլ տե տում, եվս մե կը՝ ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի կուլ տու րա յի ֆա կուլ տե տի 
ռե ժի սո րա կան բաժ նում։ Դպ րոցն ա վար-
տած ևս մեկ ա շա կերտ հա մալ րել է Կա պա նի 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նի դե րա սա նա խում բը։ 
Ա մեն տա րի հան րա պե տա կան ու մի ջազ-
գա յին փա ռա տո նե րի են մաս նակ ցում ա շա-
կերտ ներն ու ար ժա նա նում ա ռա ջին կար գի 
մե դալ նե րի։ Վեր ջերս Բա թու միում անց կաց-
ված մի ջազ գա յին փա ռա տո նում ևս  ար ժա-
նա ցան ա ռա ջին կար գի մրցա նա կի։ 2018 
թվա կա նին՝ տնօ րեն Ար մի նե Թու ման յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ, թա տե րար վես տի բա-
ժին բաց վեց Քա ջա րա նի ար վես տի դպրո-
ցում, հիմ նա դիր դա սա տու ներ դար ձան 
Կա պա նի թատ րո նի դե րա սան ներ Տիգ րան 
Ղու կաս յանն ու Ար թուր Գաբ րիել յա նը։ Այ սօր 
բաժ նում սո վո րում է 46 ա շա կերտ, նրանք 
ներ կա յա ցում նեորվ ու բազ մա պի սի մի ջո-
ցա ռում նե րով հան դես են գա լիս Քա ջա րա նի 
դպրոց նե րում, ման կա պար տեզ նե րում, ար-
վես տի դպրո ցի, մշա կույ թի տան բե մե րում։ 
Բաժ նի ա շա կերտ նե րը հասց րել են մաս-
նակ ցել հան րա պե տա կան ու մի ջազ գա յին 
փա ռա տո նե րի, ար ժա նա ցել պատ վա վոր 
տե ղե րի։ Բուլ ղա րիա յի Վառ նա քա ղա քում 
անց կաց ված մի ջազ գա յին փա ռա տո նում 
ար ժա նա ցել են ա ռա ջին պատ վա վոր տե ղի։ 
Ս տու դիա կան ու դպրո ցա կան կրթութ յու նը 
ստեղ ծում է ոչ միայն ա պա գա ար տիս տին, 
այլև դաս տիա րա կում է ո րակ յալ հան դի-
սա տես և բ նա կա վայ րե րում թա տե րա կան 
կուլ տու րա յի զար գաց ման նա խադր յալ ներ 
ստեղ ծու մ։

 

Կապանի արվեստի դպրոցի թատերարվեստի բաժինն առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցրեց 
Բաթումիում անցկացված միջազգային փառատոնում

Քաջարանի 
Արվեստի 
դպրոցի 
թատերարվեստի 
բաժին. 
հաղթանակ՝ 
առաջին տեղ 
Բուլղարիայի 
Վառնա քաղաքում 
անցկացված 
«Սլավյանսկի 
վենեց» 
միջազգային 
փառատոնում

Մամուլը Գորիսի 
տիկնիկային թատրոնի 
մասին
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Գո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի տնօ րեն 
Շանթ Հով հան նիս յա նի ա ռանձ նա սեն-
յա կում, ա վե լի ստույգ՝ նրա գլխա վեր-
ևում Սոս Սարգս յա նի դի ման կարն է: 
Հան րա ճա նաչ դե րա սա նի, նաև Եր ևա-
նի կի նո յի և թատ րո նի ինս տի տու տի 
այն ժա մա նակ վա ռեկ տո րի ջան քե րով 
ու ա ջակ ցութ յամբ ստեղծ վեց ինս տի-
տու տի Գո րի սի մաս նաճ յու ղը՝ «Դե րա-
սա նա կան ար վեստ» բաժ նով՝ 2004 
թվա կա նին, գոր ծեց մինչև 2021 թվա-
կա նը, մոտ ութ սուն շրջա նա վարտ ու-
նե ցավ: Այդ պի սին էր հնա րա վո րութ յու-
նը՝ մի բա ժին ու նե ցան: Բայց նպա տա-
կը հստակ էր. տա րա ծաշր ջա նի դե րա-
սա նա կան կազ մի սերն դա փո խութ յունն 
ա պա հո վել, հա րա զատ քա ղա քին կա-
պել թատ րո նի հետ, ստեղ ծել թա տե րա-
կան փոք րի շա տե տա նե լի մթնո լորտ:

Հան րա ճա նաչ դե րա սա նի, 
նաև Եր ևա նի Կի նո յի և 
թատ րո նի պետական ինս-
տի տու տի այն ժա մա նակ-
վա ռեկ տո րի ջան քե րով 
ու ա ջակ ցութ յամբ ստեղծ-
վեց ինս տի տու տի Գո րի սի 
մաս նաճ յու ղը՝ «Դե րա սա-
նա կան ար վեստ» բաժ-
նով՝ 2004 թվա կա նին, 
գոր ծեց մինչև 2021 թվա-
կա նը, մոտ ութ սուն շրջա-
նա վարտ ու նե ցավ:

Տխուր է անցյալ 
ժամանակով խոսել 
դերասանական 
կադրեր 
պատրաստող 
հաստատության 
մասին

«Ե րբ մաս նաճ յու ղը բաց վեց, շա-
տե րը թե րա հա վատ էին: Ես էլ 
այն հա մոզ մանն էի, որ ան չափ 

դժվար է լի նե լու: Այն ժա մա նակ Գո րի սի 
թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սո րի պաշ տո նա-
կա տարն էի: Մեզ մոտ մաս նաճ յուղ բա ցե լու 
ա ռա ջար կով գրութ յուն ու ղար կե ցինք Կի նո յի 
և թատ րո նի ինս տի տուտ և նա խա րա րութ-
յուն: Օ րե րից մի օր պա տաս խա նը ե կավ, և 
մեզ հյու րըն կա լե ցին Հ րաչ յա Գաս պար յա նը, 
ով ինս տի տու տի ու սում նա կան գծով պրո-
ռեկ տորն էր և թա տե րա գետ, պրո ֆե սոր 
Նա րի նե Սեյ րան յա նը: Հե տո ե կան, տե ղում 
ծա նո թա ցան թատ րո նի շեն քա յին պայ ման-
նե րին, հնա րա վո րութ յուն նե րին, հան դի պում 
ե ղավ հա մայն քի այն ժա մա նակ վա ղե կա վա-
րի հետ, որն ան ցավ փո խըմբռն ման մթնո-
լոր տում: 

Հան դի պում ե ղավ նաև Սոս Սարգս յա-
նի հետ (ռեկ տորն էր), եր կար զրու ցե ցինք 
մար զե րում թատ րոն նե րի դե րի ու նշա նա-
կութ յան մա սին, բու հի ղե կա վարն էլ ըն դա-
ռա ջեց մեզ և նա խա րա րութ յան հետ հա մա-
տեղ մաս նաճ յու ղի բաց ման հիմ քը դրվեց: 
Մաս նաճ յու ղի ա ռա ջին կուր սը 12 ու սա նող 
ու նե ցավ՝ դե րա սա նա կան խում բը: Մե նակ 
եմ հաղ թա հա րել դժվա րութ յուն նե րը, հնա-
րա վոր էր դե րա սա նա կա նից բա ցի, ռե ժի-
սու րա յի, բե ման կար չութ յան բա ժին ներ բա-
ցել, բայց նման մաս նա գետ նե րին Գո րի սում 
պա հե լու, նրանց առտ նին հոգ սե րը հո գա լու 
խնդիր կար, ո րի լու ծու մը մաս նաճ յու ղի ու-
ժե րից վեր էր: Ա ռա ջին տա րում մաս նաճ-
յու ղը գոր ծում էր թատ րո նի շեն քում, հե տո 
մտա ծե ցին, որ խան գա րում ենք ի րենց, տեղ 
հատ կաց րին պիո ներ պա լա տում: Այ սօր վա 
Գո րի սի թատ րոնն այդ մաս նաճ յու ղի արդ-
յունքն է: Մեր ստեղ ծա գոր ծա կան թի մի 80 
տո կո սը մաս նաճ յու ղի սա ներն են: Թատ րո-
նը կոտ րած տաշ տա կի առջև կլի ներ հի մա: 
Գո նե մաս նաճ յու ղի շրջա նա վարտ նե րով 

ե րի տա սար դա ցավ թատ րո նը» – վեր հի շում է 
Շանթ Հավ հան նիս յա նը:

Ի դեպ, Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում 
ևս կուրս բաց վեց, նախ ևա ռաջ Շու շիում, ին-
չը շատ անհ րա ժեշտ էր տե ղի թատ րոն նե րի 
սերն դա փո խութ յունն ա պա հո վե լու հա մար:

«Ա ռա ջին տա րում մաս նաճ յու ղը գոր-
ծում էր թատ րո նի շեն քում, կուր սի ղե կա-
վար էի հա մար վում, քա նի որ կա նո նադ-
րութ յու նը հաս տատ ված չէր: Հա վա քե ցի 12 
հո գու, ա ռա ջին ըն դու նե լութ յու նը կա տա-
րե ցինք մայր բու հին հատ կաց ված տե ղե րի 
հաշ վին, ըն դու նե լութ յան քննութ յուն ներն էլ 
տե ղի ու նե ցան կի նո յի և թատ րո նի ինս տի-
տու տում: Մաս նաճ յու ղի կա նո նադ րութ յու նը 
հաս տատ վե լուց հե տո նշա նա կե ցին տնօ-
րեն: Մաս նաճ յուղ սո ցիա լա պես ա նա պա հով 
խավն էր դի մում, այն ժա մա նակ նե րում ով 
հնա րա վո րութ յուն ու ներ՝ ձգտում էր ի րա վա-
բան ու տնտե սա գետ դառ նալ: Փոր ձում էի 
գյու ղե րից շնոր հա լի ե րե խա նե րին հրա վի րել 
այս տեղ և ջա նում էի ուս ման վար ձավ ճարն 
ի ջեց նել և նույ նիսկ հո վա նա վոր ներ գտնել 
լավ սո վո րող նե րի հա մար: Միշտ մեր կող քին 
են ե ղել բու հի ռեկ տոր ներ Սոս Սարգս յա նը, 
Հ րաչ յա Գաս պար յա նը, մյուս ղե կա վար նե-
րը՝ Ար մեն Մազ ման յան, Դա վիթ Մու րադ յան, 
Լի լիթ Ար զու ման յան, է լի նվիր յալ նե րի ա նուն-
ներ կնշեմ՝ Ան նա Հե քեք յան, Յու րա Կոս տան-
յան. նրանց շնոր հիվ էր, որ մաս նաճ յուղն 
ա մուր ոտ քե րի վրա էր կանգ նում: Իսկ Ար մեն 
Մազ ման յա նի ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ Շու-
շիում կուրս բա ցե ցինք, – մտո րում է զրու ցա-
կիցս և շա րու նա կում խոս քը: – Ար ցա խում 
(Ս տե փա նա կերտ) և Գ յում րիում նման մաս-
նաճ յու ղեր էին գոր ծում, նույն տրա մա բա-
նութ յամբ ևս Շու շիում կուրս բաց վեց: Զ գում 
էի, որ թատ րոն նե րի վի ճա կը, խորհր դա յին 
տա րի նե րի հա մե մատ, ան նա խան ձե լի էր, 

թե պետ ո լոր տի նվիր յալ ներ կա յին և անմ-
նա ցորդ աշ խա տում էին, իսկ հա ջո ղութ յուն 
ու նե նա լու հա մար ստեղ ծա գոր ծա կան թիմ 
պի տի ընտ րես»:

Ա մեն ո լոր տում պար տա դիր պայ ման է 
ինք նակրթ վե լու, ինք նա կա տա րե լա գործ վե-
լու ձգտու մը: 

Ինչ պե՞ս է եր ևույ թը մեկ նա բա նում մեր 
զրու ցա կի ցը. «Հա մա ձայն եմ՝ կրթութ յան 
պա կա սը միշտ էլ կա, կար ևոր չէ՝ մայ րա քա-
ղա քի՞, թե՞ գա վա ռա կան թատ րո նի մա սին է 
խոս քը: Ե թե լճա նում ես, ա պա մնում ես լճա-
ցած, բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը եր կար 
սպա սել չեն տա լու, հե տաքրք րութ յուն նե րիդ 
հա գուր դը պի տի բա վա րա րես, մատդ մշա-
կու թա յին կյան քի զար կե րա կի վրա պի տի 
լի նի: Ցա վոք, կրթութ յան հան դեպ ան տար-
բե րութ յունն առ կա է բո լոր ո լորտ նե րում: 
Հա մա ցան ցը ե րի տա սար դութ յա նը հե ռու է 
տա րել տպա գիր խոս քից: Տասն յոթ տա րի 
մաս նաճ յու ղի սո վո րող նե րին տա նում էի Եր-
ևան, շրջում էինք թան գա րան նե րով, լի նում 
թատ րոն նե րում, ներ կա յա ցում ներ դի տում՝ 
ա ռանց բարձ րա գոչ հայ տա րա րութ յուն նե րի, 
հա րայ-հրո ցի»:

Իսկ որ քա նո՞վ արդ յու նա վետ ե ղավ մաս-
նաճ յու ղի գոր ծու նեութ յու նը, կա րո ղա ցա՞վ 
պա հանջ վող դե րա սա նա կան կադ րեր մա-
տա կա րա րել մար զի թատ րոն նե րին և ոչ 
միայն. «Ընդ հան րա պես մե զա նում այս պի-
սի վի ճա կագ րութ յուն կա՝ ե թե տա սից մե կը 
դե րա սան է դառ նում, նոր մալ է հա մար վում: 
Մեր ութ սուն շրջա նա վար տից ութն ա ռա-
ջա տար դե րա սան է, ևս տա սը զբաղ ված է 
ներ կա յա ցում նե րում: Կա րե լի է ո րո շա կի ամ-
փո փում տալ: Ջեմ մա Ա դամ յա նը հա ջո ղութ-
յուն ներ ու նե ցավ և տե ղա փոխ վեց Գ յում րու 
թատ րոն, Թեհ մի նա Աբ րա համ յանն այս օ րե-
րին մեր թատ րո նում խա ղում է Հ րանտ Մաթ-
ևոս յա նի «Աշ նան արև» ներ կա յաց ման մեջ, 
Տիգ րան Ղու կաս յա նը Կա պա նի Ալ. Շիր վան-
զա դեի ան վան դրա մա տի կա կան թատ րո-
նում է, Է րիկ Գ րի գոր յա նը, երբ զբաղ ված էի 
Գո րի սի թատ րո նի աշ խա տանք նե րով, չորս 
տա րի ղե կա վա րեց մաս նաճ յու ղի գոր ծու-
նեութ յու նը: Ար ցա խի մեր բա ցած մաս նաճ-
յու ղում ու նեինք հե տաքր քիր կադ րեր, այժմ 
ար դեն դժվա րա նում եմ նրանց ա նուն նե րը 
տալ»:

Ար դեն նշե ցինք, որ մաս նաճ յու ղը գոր-
ծու նեութ յու նը դա դա րեց րել է 2021 թվա կա-
նին, ընդ հատ ված թռի՞չք էր, թե՞... Հա մե նայն 
դեպս, տխուր է անց յալ ժա մա նա կով խո սել 
դե րա սա նա կան կադ րեր պատ րաս տող հաս-
տա տութ յան մա սին, որ գոր ծում էր մայ րա-
քա ղա քից շատ հե ռու: 

– Վե րա բեր մուն քի խնդիր էր, ե թե այս-
տեղ լի նեին բնակ վե լու պայ ման ներ, մի գու ցե 
ինչ-որ չա փով հար ցը լու ծեինք՝ մաս նա գետ-
ներ հրա վի րե լով, բայց ցան կութ յու նը մի բան 
է, ի րա կա նութ յու նը՝ բո լո րո վին այլ, – բա-
ցատ րում է Շանթ Հով հան նիս յա նը և հար ցի 
լու ծու մը տես նում թա տե րա կան ստու դիա 
հիմ նադ րե լու մեջ: – Այժմ ստու դիա յի գա ղա-
փա րին եմ կողմ նա կից, որ կա րո ղա նանք 
ա պա գա դե րա սան նե րի հար ցը լու ծել: Ն ման 
փորձ կա, վեր ջին տա րի նե րին հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ եր-
կու ծրա գիր ի րա կա նաց րինք, դպրոց նե րում 
խմբակ ներ ձևա վո րե ցինք, մեր մաս նա գետ-
նե րը դպրոց նե րում թա տե րա կան գոր ծի հետ 
ծա նո թաց նում էինք ա շա կերտ նե րին և փոք-
րիկ ներ կա յա ցում ներ բե մադ րում, ո րը հիմք 
կհան դի սա նա դպրո ցա կան թա տե րա կան 
փա ռա տո ներ անց կաց նե լու: Նաև դպրո ցա-
կան նե րից 15 հո գի ե ղան թատ րո նում, ծա նո-
թա ցան բե մա կան խոս քին, դե րա սա նա կան 
վար պե տութ յա նը, առ հա սա րակ թատ րո նի 
շեն քի հնա րա վո րութ յուն նե րին: Այդ դպրո-
ցա կան նե րից ընտ րե ցինք մե կին, ով ներգ-
րավ ված է «Աշ նան արև» ներ կա յաց ման մեջ, 
ա ռա ջին ան գամ բեմ դուրս գա լով՝ հիա նա լի 
է խա ղում: Ա նընդ հատ ձգտում ենք, որ դպրո-
ցա հա սակ սե րուն դը չհե ռա նա թատ րո նից, 
որ սերն դա փո խութ յան շղթան չկտրվի: 

Թե պետ մաս նաճ յու ղը փակ վել է, բայց 
այժմ էլ Շանթ Հով հան նիս յա նը ջա նում է 
գո նե խոր հուրդ նե րով օգ տա կար լի նել այն 
դի մորդ նե րին, ով քեր ցան կութ յուն ու նեն ու-
սու մը շա րու նա կել Կի նո յի և թատ րո նի ինս-
տի տու տում: Մար զի տար բեր վայ րե րից դի-
մում են նրան, նա էլ փոր ձում է՝ ին չով կա րող 
է ըն դա ռա ջել, ուղ ղութ յուն ցույց տալ: Այժմ էլ 
այդ բու հում ու սա նում են սյու նե ցի ու սա նող-
ներ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԵր ևա նի կի նո յի և թատ րո նի ինս տի տու տ
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Ռոբերտ 
Կամոյան.
կյանքի ուղին

Ռ ո բերտ Կա մո յա նը ծնվել է 1937 թվա-
կա նի հուն վա րի 6-ին։ Հայ րը՝ Վար-
դան Կա մո յա նը, Լո ռուց էր (ծնվել է 

Ա լա վեր դիում), ուր նրա նախ նի նե րը ե կել էին 
Ա գու լի սից (պա պը՝ Ար շա կը, ո րոշ ժա մա նակ 
բնակ վել է Խն ձո րես կում): Ռու սաս տա նում 
(Ս վերդ լովս կում) լեռ նա յին ին ժե նե րի բարձ-
րա գույն կրթութ յուն ստա ցած Վար դան Կա-
մո յա նը Կա պան է ե կել 1932 թվա կա նին՝ գոր-
ծուղ մամբ՝ տե ղի հանքարդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յու նում աշ խա տե լու հա մար: 
Կա պա նում էլ ըն տա նիք է ձևա վոր ել և ապ-
րել մինչև կյան քի վեր ջը: Մայ րը՝ Վար դի թեր 
Կա մո յա նը, Վա չա գան գյու ղից էր՝ Օր բել յան-
նե րի տոհ մից (Ռո բերտ Կա մո յա նի վկա յութ-
յամբ՝ հայտ նի իշ խա նա կան տոհ մից):

Ռո բեր տը միջ նա կարգ կրթութ յուն է 
ստա ցել է Կա պա նի թիվ 3 ռու սա կան դպրո-
ցում, այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել է Լե-
նինգ րա դի Ի. Ռե պի նի ան վան գե ղար վես տի 
ա կա դե միա յում։ 1954-55թթ. այն տեղ սո-
վո րե լուց հե տո, հոր ա ռող ջա կան վի ճա կով 
մտա հոգ, երկ րորդ կուր սից ու սումն ընդ-
հա տել է, վե րա դար ձել Կա պան և աշ խա-
տան քի ան ցել մսի կոմ բի նա տի սառ նա րա-
նա յին տնտե սութ յու նում` կոմպ րե սո րա յին 
ար տադ րա մա սի մե քե նա վա րի օգ նա կան, 

ա պա` Բա րա բա թու մի պղնձա հան քում` 
բան վոր։ 

1958 թվա կա նին, երբ ար դեն վե րա-

կանգն վել էր հոր ա ռող ջութ յու նը, մեկ նել է Եր-
ևան, ըն դուն վել գե ղար վես տա թա տե րա կան 
ինս տի տու տի ռե ժի սո րա կան ֆա կուլ տե-
տը, ո րը, «Ռե ժի սու րա» մաս նա գի տութ յամբ 
ա վար տել է 1963 թվա կա նին: Միա ժա մա նակ 
սո վո րել է նույն ինս տի տու տի գու նան կար չա-
կան ֆա կուլ տե տում, որն ա վար տել է 1964-
ին՝ նկա րիչ-գու նան կա րիչ ու ման կա վար ժի 
մաս նա գի տութ յամբ։ Գե ղար վես տա թա տե-
րա կան ինս տի տու տում սո վո րել է ԽՍՀՄ ժո-
ղովր դա կան ար տիստ, ռե ժի սոր Վար դան 
Ա ճեմ յա նի, ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ, 
ռե ժի սոր Ար մեն Գու լակ յա նի, ՀԽՍՀ ժո ղովր-
դա կան նկա րիչ, պրո ֆե սոր Է դուարդ Ի սա-
բեկ յա նի, և այլ նկա րիչ նե րի, դե րա սան նե րի 
ու ռե ժի սոր նե րի ղե կա վա րութ յամբ։

1965 թ. աշ խա տել է Մեղ րու շրջա նի Ա գա-
րակ քա ղա քի մշա կույ թի տան տնօ րեն։ 

1966-1967 թթ. աշ խա տել է Եր ևա նի Հ. 
Թու ման յա նի ան վան պե տա կան տիկ նի կա-
յին և Կ.Ս տա նիս լավս կու ան վան պե տա կան 
թատ րոն նե րում` ռե ժի սոր, նկա րիչ։ 

1967-98 թթ. աշ խա տել է Կա պա նի Ալ. 
Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա մա-
տի կա կան թատ րո նում ՝ բե մադ րող ռե ժի սոր, 
նկա րիչ և գլ խա վոր նկա րիչ։ Զու գա հե ռա-
բար բե մա կան ձևա վո րում ներ է կա տա րել 
Գ յում րու, Գո րի սի թատ րոն նե րում։ 

1964 թվա կա նից մաս նակ ցել է հան րա-
պե տա կան և հա մա միու թե նա կան ցու ցա-
հան դես նե րի: Ան հա տա կան ցու ցա հան-
դես ներ է բա ցել Լե նինգ րա դում, Ռի գա յում, 
Յուր մա լա յում, Վիլն յու սում, Եր ևա նում, Կա-
պա նում:

1971 թվա կա նից գոր ծում է նրա հիմ նադ-
րած նկար չա կան ստու դիան, որ տեղ տա րի-
նե րի ըն թաց քում ու սա նել են հար յու րից ա վե-
լի պա տա նի ներ և աղ ջիկ ներ:

Ռո բերտ Կա մո յա նի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի մի մա սը գտնվում է Հա յաս տա նի, 
ԱՄՆ-ի, Կա նա դա յի, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յան, Լիտ վա յի, Լատ վիա յի և Էս տո նիա յի 
թան գա րան նե րում ու մաս նա վոր հա վա քա-
ծու նե րում:

Ռո բերտ Կա մո յանն ա մուս նա ցել է 
1968թ., ու նի եր կու զա վակ և ե րեք թոռ: Կի-
նը` Ս վետ լա նա Օր բել յա նը, ռու սաց լեզ վի 
ու սուց չու հի էր, աշ խա տել է Կա պա նի հան-
րակր թա կան դպրոց նե րում:

Ռո բերտ Կա մո յան ար վես տա գետն ամ-
բողջ կյան քը նվի րել է սի րած գոր ծին, բայց 
դա չի նշա նա կում ա մեն ևին, որ մո ռա ցութ-
յան է մատ նել ըն տա նի քը, որ դի նե րին` Լ ևո-
նին ու Դավ թին: Նա ոչ միայն սիր ված հայր 
էր, այլ նաև սիր ված պա պիկ:

Ար վես տա գե տի որ դի նե րը, հետ ևե լով 
հոր օ րի նա կին, ի րենց նույն պես նվի րել են

նկար չութ յա նը և փոր ձում են հոր ստեղ-
ծած մեծ հարս տութ յա նը հա վե լել ի րեն ցը:

Ա վագ որ դին` Լ ևո նը, ա վար տե լով Եր-
ևա նի գե ղար վես տի ա կա դե միան, շա րու նա-
կում է հոր ու ղին, բայց ար դեն մայ րա քա ղաք 
Եր ևա նում, իսկ փոքր որ դին աշ խա տում և 
ս տեղ ծա գոր ծում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յու նում: Կա մո յա նի խոս քով` որ դի նե րը տա-
ղան դա վոր են, բայց և ծայ րա հեղ հա մեստ 
բնա վո րութ յամբ:

Վաս տա կա շատ ար վես տա գե տի ստեղ-
ծա գոր ծա կան տեխ նի կա յում գե րակշ ռում են 
յու ղա ներ կը, ջրա ներ կը, գուա շը, տու շը, մա-
տի տը, ա ծու խը, ժան րա յին ա ռու մով` բնան-
կա րը, դի ման կա րը, կոմ պո զի ցիան:

Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գլխա վոր 
լեյտ մո տի վը մարդն է` իր հոգ սե րով, մտա հո-
գութ յուն նե րով:

 

Գևորգ 
Պարոնյան

Գ ե ղան կա րիչ, ՀՀ նկա րիչ նե-
րի միութ յան ան դամ (1964): 
Գու րո սի որ դին:

Ծն վել է 1924թ. մար տի 24-ին 
Գո րիս քա ղա քում: Ա վար տել է Փա-
նոս Թեր լե մեզ յա նի ան վան ու սում-
նա րա նը (1943) և Եր ևա նի գե ղար-
վես տա թա տե րա կան ինս տի տու տի 
կեր պար վես տի բա ժի նը (1954): Մաս-
նակ ցել է Հայ րե նա կան պա տե րազ-
մին: Վե րա դառ նա լով հայ րե նի քա-
ղաք՝ աշ խա տան քի է ան ցել Գո րի սի 
պետ թատ րո նում՝ որ պես գլխա վոր 
նկա րիչ: Զ բաղ վել է ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նեութ յամբ: Ն րա ջան քե-
րով է Գո րի սում բաց վել ման կա կան 
գե ղար վես տա կան դաս տիա րա կութ-

յան դպրո ցը (1975), ուր Գ. Պա րոն յա-
նը եր կար տա րի ներ ե ղել է տնօ րեն, 
ու նե ցել բազ մա թիվ սա ներ, ո րոն ցից 
շա տե րը դար ձել են հայտ նի նկա-
րիչ ներ, ճար տա րա պետ ներ: Աշ խա-
տան քին զու գըն թաց, ստեղ ծա գոր ծել 
է: Հիա նա լի տի րա պե տե լով գույ նե րի 

լեզ վին, ու նե նա լով պայ ծառ աշ խար-
հըն կա լում, պարզ մտա ծե լա կերպ 
ու գե ղան կար չա կան բարձր ճա շակ, 
նա ստեղ ծել է բա նաս տեղ ծա կան 
տաք շնչով հա գեցած բազ մա ժանր 
կտավ ներ, ո րոնք մեծ ճա նաչ ման են 
ար ժա նա ցել: Գ. Պա րոն յանն ան հա-
տա կան ցու ցա հան դես ներ է ու նե ցել 
Եր ևա նում, Զան գե զու րում, հան-
րա պե տութ յան այլ քա ղաք նե րում և 
Ար ցա խում: «Ա ռա ջին ձյու նը Գո րի-
սում», «Ա ռա վո տը Գո րի սում», «Տաթ-
ևի վան քը», «Ա րա րատ» և ու րիշ այլ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ գե ղան կա-
րիչ Գ ևորգ Պա րոն յա նի հա սուն ար-
վես տի վկա ներն են: 1985թ. ան ցել է 
կեն սա թո շա կի և շա րու նա կել ստեղ-
ծա գոր ծել:

Տա ղան դա շատ գե ղան կա րի-
չը՝ միշտ կապ ված լի նե լով հայ րե նի 
ե զեր քին, ե ղել է նրա ար ժա նա վոր 
զա վա կը և իր մահ կա նա ցուն կնքել 
հա րա զատ քա ղա քում 1996թ. հու նի-
սի 3-ին: 

 

Վազգեն 
Խշտոյան

Վ ազ գեն Մկր տի չի Խշ տո-
յան, ծնվել է 1914 թ. մա-
յի սի 18-ին Թուր քիա յի 

Իգ դիր քա ղա քում: 
Ու նե ցել են մեծ, ըն դար ձակ 

տուն ե ղեռ նից ա ռաջ: Երբ ռուս-
նե րը հե ռա ցել են Թուր քիա յից, 
հայ րը, որ պես ռուս նե րի մոտ 
ծա ռա յող, նրանց հետ ե կել է 
Եր ևան՝ իր հետ բե րե լով ըն-
տա նի քը: Տան և խա նութ նե րի 
ար ժե քա վոր ի րե րը, այն, ինչ որ 
հնա րա վոր էր տե ղա փո խել, բե-
րել է Եր ևան: Ո րոշ ժա մա նակ 
անց, որ պես եր կաթգ ծի աշ խա-
տող, հորն ու ղար կել են Լե նի նա-
կան՝ Ա լեք սանդ րա պոլ: Մոր վա-
ղա ժամ մահ վա նից հե տո հայ րը 
ստիպ ված Վազ գե նին և քույ րի-
կին՝ Գո հա րին կարճ ժա մա նա-
կով տվել է ման կա տուն: Ման-
կատ նից մո րա քույ րը նրանց 
վերց նում է իր մեծ ըն տա նիք, 
իսկ երբ հայ րը երկ րորդ ան գամ 
ա մուս նա ցել է, ե րե խա նե րը վե-
րա դարձ վել են հայ րա կան ըն-
տա նիք: Պա տա նե կան տա րի նե-
րին Վազ գե նը նվա գել է փո ղա յին 
նվա գախմ բե րում: Նա ա վար-
տել է Եր ևա նի ե րաժշ տա կան և 
ն կար չա կան ու սում նա րան նե րը: 

Ու սումն ա վար տե լուց հե տո Հա-
յաս տա նի պե տա կան սիմ ֆո նիկ 
նվա գախմ բում նվա գել է վալ-
տորն: Նա տի րա պե տում էր փո-
ղա յին բազ մա թիվ գոր ծիք նե րի։

Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ 
«Զան գե զուր» ֆիլ մի մեջ հնչող 
ե րաժշ տութ յան ե րա ժիշտ նե րից 
մե կը Վազ գեն Խշ տո յանն է: 

1938 թվա կա նին Վազ գեն 
Խշ տո յա նին մշա կույ թի նա խա-
րա րութ յու նից գոր ծու ղել են Գո-
րի սի պե տա կան թատ րոն՝ աշ-
խա տե լու նկա րիչ և ն կար չա կան 
ձևա վո րող, գե ղար վես տա կան 
մա սի ղե կա վար: 

Գո րի սի պե տա կան թատ-
րո նում Վազ գե նը ներ կա յա-
ցում նե րի հա մար գրում է 
ե րաժշ տութ յուն և եր բեմն խա-
ղում թատ րո նում: Թատ րո նի 
ձևա վոր ման, նկար չա կան և 
ե րաժշ տութ յան բո լոր աշ խա-
տանք նե րը նա էր կա տա րում: 
Թատ րո նի աշ խա տան քին զու-
գա հեռ դպրո ցում դա սա վան դել 
է գծագ րութ յուն, նկար չութ յուն, 
երգ-ե րաժշ տութ յուն։ Փո ղա-
յին և ջա զա յին նվա գախմ բեր է 
ստեղ ծել դպրոց նե րում, տեխ-
նի կու մում: Կուլ տու րա յի տա նը 
ղե կա վա րել է ժո ղովր դա կան 
գոր ծիք նե րի նվա գա խում բը: 
Ն րա նվա գա խում բը, եր գիչ նե րը 
բազ միցս մաս նակ ցել են հան-
րա պե տա կան օ լիմ պիա դա նե րի 
և 1957 թվա կա նի ե րի տա սար-
դութ յան մի ջազ գա յին փա ռա տո-
նին (Եր ևա նում): 

Վազ գեն Խշ տո յանն ա մուս-
նա ցել է 1939 թվա կա նին և ու նե-
ցել է չորս զա վակ: 

Գո րի սում եր կա րամ յա աշ-
խա տան քի շնորհիվ ար ժա նա ցել 
է խրա խու սանք նե րի և պատ-
վոգ րե րի։ 

Գո րի սի պե տա կան թատ րո-
նը փակ վե լուց հե տո աշ խա տել 
է Ղա փա նի պե տա կան թատ րո-
նում և Գո րի սի ժող թատ րո նում։ 

1976թ. ըն տա նի քով տե ղա-
փոխ վել է Էջ միա ծին, որ տեղ 
ապ րել է մինչև իր կյան քի վեր ջը։ 
Մա հա ցել է 1996թ. դեկ տեմ բե-
րին։

 

Վահրամ 
Խաչատրյան

Ծ ն վել է 1947-ին: Ա վար տել է 
Ղա փա նի N3 միջ նա կարգ 
դպրո ցը, հե տո ծա ռա յութ-

յան ան ցել խորհր դա յին բա նա կում: 
1970-ին ա վար տել է Ե րևա նի Խ.Ա -
բով յա նի ան վան ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տի գե ղա գի տութ յան ֆա-
կուլ տե տը: 1973-ից ար վես տա գե-
տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ցու-
ցադր վել են հան րա պե տա կան և 
այլ ցու ցա հան դես նե րում: Կա պա նի 
գե ղար վես տի դպրո ցի հիմ նադր-
ման գոր ծում մեծ է նրա ա վան դը, 
կա րե լի է ա սել` հիմ նա դիր տնօ րենն 
է, կրթօ ջա խի ցու ցա նակն ինքն է 
ա րել, մա նուկ նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յան հա մար անհ-
րա ժեշտ պի տույք ներն ու նյու թե րը 
հայ թայ թել:

Հե տո նկար չա կան ձևա վո րում-
ներ էր ա նում «Է լեկտ րոն» գոր ծա-
րա նում՝ մին չև մար դիկ գտան, որ 
նա շատ ա վե լի լուրջ և օգ տա կար 

գոր ծով պի տի զբաղ վի: Եվ հրա վի-
րե ցին (դա 1976-ին էր) Ղա փա նի 
Ալ.Շիր վան զա դեի ան վան պե տա-
կան դրա մա տի կա կան թատ րոն՝ որ-

պես բե մադ րող նկա րիչ: 60-ից ա վե լի 
ներ կա յա ցում նե րի ձևա վոր ման հե-
ղի նակ է: 

Դ րան ցից ո՞րն է հա մա րում լա-
վա գույ նը: Նախ նշեց, որ թատ րո նում 
իր ա ռա ջին ձևա վո րու մը ե ղել է Մու-
րա ցա նի «Ռու զա նը»՝ Նո դիա Բաղ-
դա սար յա նի բե մադ րութ յամբ: Հի-
շում է՝ անդ րա նիկ բե մադ րութ յունն 
էր, շատ չար չար վեց: Հե տո ե ղան 
նոր բե մադ րութ յուն ներ՝ Սո ֆոկ լե սի 
«Է դիպ ար քան», Նար-Դո սի «Ս պան-
ված ա ղավ նին» և վեր ջա պես Չա-
րեն ցի «Կապ կազ թա մա շան», ո րը 
թատ րո նին ճա նա չում բե րեց, նաև 
Լե նին յան կո մե րիտ միութ յան մրցա-
նակ: 

1977-ին գե ղան կա րիչ Վահ-
րամ Խա չատր յա նի ան հա տա կան 
ցու ցա հան դե սը բաց վեց հայ րե նի 
քա ղա քում և հե տո տար բեր հան-
րա պե տա կան փա ռա տո նե րի ու 
ցու ցա հան դես նե րի մաս նակ ցեց 
(«Հայ կա կան ներ կապ նակ», «Գար-
նա նա յին Սյու նիքի գույ նե րը» և 
այլն): Ն րա բազ մա թիվ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներ գտնվում են տար բեր 
երկր նե րի մաս նա վոր հա վա քա ծու-
նե րում:

 

Ռո բերտ Կա մո յա նի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րի մի մա սը 
գտնվում է Հա յաս տա նի, ԱՄՆ-ի, 
Կա նա դա յի, Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան, Լիտ վա յի, Լատ վիա յի 
և Էս տո նիա յի թան գա րան նե-
րում ու մաս նա վոր հա վա քա-
ծու նե րում:

60 ՈՒՐԲԱԹ
30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.     7



Հ ա յոց Ար տա վազդ ար քան ոչ միայն 
հայտ նի էր թատ րո նի հան դեպ իր 
սի րով, այլև թա տեր գություն ներ էր 

գրում, ո րոնք բե մադր վում էին Ար տա շա-
տի բա ցօթ յա թատ րոն նե րում: Ք րիս տո սի 
ծննդից ա ռաջ ապ րած թա գա վո րի ա նունն 
ու պատ կերն են կրում Հա յաս տա նի թա-
տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան ա մե-
նամ յա մրցա նակն ու հու շա մե դա լը, ո րոնք 
ա վան դա բար հանձն վում են մար տի 27-ին` 
թատ րո նի մի ջազ գա յին օ րը: Մր ցա նա կա-
բաշ խութ յան պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ այդ ա րա րո ղութ յու նը տե ղի ու նե-
ցավ ոչ թե մայ րա քա ղա քում, այլ մարզ-
կենտ րո նում: Եվ ոչ պա տա հա կա նո րեն. 
լրա ցել է Կա պա նի Ալ. Շիր վան զան դեի ան-
վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո-
նի 70-ամ յա հո բել յա նը: Եվ այս եր կու, ա վե լի 
ստույգ ե րեք (թատ րո նի մի ջազ գա յին օ րը 
հա վել ված) ի րա դար ձութ յուն նե րի ա ռի թով 
Կա պան էին այ ցե լել հան րա պե տութ յան 
թա տե րար վես տի ճա նաչ ված ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ հայտ նի դե րա սան ներ, թա տե րա-
գետ ներ, մայ րա քա ղա քի և մար զա յին թատ-
րոն նե րի տնօ րեն ներ, հյու րեր:

«Ար տա վազդ» մրցա նա կա բաշ խութ-
յու նը տե ղի ու նե ցավ Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նում: Ար վես տա գետ նե րին ու հան դի-
սա տեսին թատ րո նի տո նի առ թիվ ող ջու նե-
ցին Կա պա նի քա ղա քա պետ Ար մեն Կա րա-
պետ յա նը, Սյու նիքի մարզ պե տի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Սարգս յա նը: Հան րա պե տութ յան 
մշա կույ թի և ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի 
նա խա րա րի տե ղա կալ Կա րի նե Խո դիկ յա-
նը իր խոս քում մաս նա վո րա պես նշեց, որ 
թատ րո նի մի ջազ գա յին օ րը մի կարճ ժա-
մա նա կով ա սես դժվա րութ յուն նե րը, տա ռա-
պանք նե րը՝ ստեղ ծա գոր ծա կան և ոչ այն-
քան, մղվում են երկ րորդ պլան, և թատ րո նը 
եր ևում է միայն բե մի կող մից: Տոն օ րը միայն 
բա րե մաղ թանք ներ են հնչում, բայց բո լո րը 
գի տեն, թե թատ րո նը, մաս նա վո րա պես Կա-
պա նի, ինչ դժվա րին օ րեր է ապ րել, և դ րանք 
տա կա վին շա րու նակ վում են: Բայց նաև շա-
րու նակ վում է թատ րո նի ան վախ ճան եր թը: 
Թատ րո նի մի ջազ գա յին օր վա առ թիվ շնոր-
հա վո րե լով ներ կա նե րին՝ փոխ նա խա րա րը 
ան ցավ նույն քան բա րի լու րերն ա վե տե լուն, 
հան րա պե տութ յան նա խա գա հի մար տի 
25-ի հրա մա նագ րով թատ րո նի մի ջազ գա յին 
օր վա կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նի պա տա նի 
հան դի սա տե սի թատ րո նի գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար Հա կոբ Ղա զանչ յա նին շնորհ-
վել է հան րա պե տութ յան ար վես տի վաս տա-
կա վոր գործ չի կո չում: Նա խա գա հի մեկ այլ 
հրա մա նագ րով Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի 
ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ-
րո նի տնօ րեն Կա մո Ար զու ման յա նը պարգ-
ևատր վել է «Մով սես Խո րե նա ցի» մե դա լով:

Այ նու հետև տե ղի ու նե ցավ մրցա նա կա-
բաշ խութ յու նը: Բե մար վես տին ար ժա նա-
պա տիվ և ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար 
«Ար տա վազդ» ա մե նամ յա մրցա նա կին ար-
ժա նա ցավ Եր վանդ Մա նար յա նը, «Լա վա-
գույն ներ կա յա ցում» ան վա նա կար գում 
մրցա նա կը հանձն վեց Ար մեն Էլ բակ յա նին՝ 
Եր ևա նի խա մա ճիկ նե րի թատ րո նում բե-
մադ րած «Մար դը Լա ման չից» ներ կա յաց ման 
հա մար: Լա վա գույն կին դե րա կա տար ճա-
նաչ վեց Նել լի Խե րան յա նը (Գ. Սունդուկ յա նի 
ան վան ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րոն) 

«Ես մի ծառ եմ ծի րա նի» բե մադ րութ յան 
մեջ Զա րեի դե րը մարմ նա վո րե լու հա մար: 
Լա վա գույն տղա մարդ դե րա կա տար ան-
վա նա կար գում «Ար տա վազդ» հու շա մե դալ 
հանձն վեց Գուժ Մա նուկ յա նին: Ճա նաչ ված 
դե րա սա նը թա տե րա կան ու ղին սկսել է Կա-
պա նի դրա մա տի կա կան թատ րո նում՝ 48 
տա րի ա ռաջ և իր խոս քում հի շեց, որ 20 
տա րե կա նում հինգ դեր էր խա ղում մեկ տա-
րում. «Ե թե ե րի տա սարդ լի նեի, կա սեի՝ այս 
մե դալն ինձ պար տա վո րեց նում է, թե պետ 
այն էլ ա սեմ, որ յու րա քանչ յուր դե րա սան իր 
հան դի սա տե սի հան դեպ պարտ քի զգա ցում 
պի տի ու նե նա: Այ նուա մե նայ նիվ, սա ինձ 
հա մար թանկ պարգև է, ո րով հետև հու շա-
մե դա լը ստա նում եմ Կա պա նում: Իմ մտքի 
ծայ րով չէի կա րող անց կաց նել, թե դա կա-
րող է լի նել այս տեղ, որ տեղ, թե պետ ոչ այս 
բե մա հար թա կում,ա ռա ջին քայ լերն եմ ա րել: 
Եվ ե թե ծննդով գյում րե ցի եմ, ա պա ստեղ-
ծա գոր ծա կան ի մաս տով իմ կնքա հայ րը 
Կա պանն է»: Ի դեպ Գուժ Մա նուկ յա նը այն 
հե ռա վոր օ րե րին ոչ միայն դե րա սան էր, այլ 
դար պա սա պահ... Պաշտ պա նում էր Կա պա-
նի ֆուտ բո լի թի մի դար պա սը: Եվ հան րա-
պե տութ յան թեր թե րից մե կում հե տո կխոս-
տո վա նի, որ երբ Ղա փա նում ի րեն ող ջու նում 
էին, չէր ի մա նում բար ևո ղը թա տե րա սե՞ր է, 
թե՞ ֆուտ բո լա սեր:

Ինչ ևէ, լա վա գույն ե րի տա սարդ դե րա-
սա նու հի ճա նաչ վեց Մա րիամ Ղա զանչ յա նը՝ 
պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նում «Հրե-
շը լուս նի վրա» ներ կա յաց ման մեջ Ան նա յի 
դե րա կա տար ման հա մար: 

Հա մազ գա յին թատ րո նի դե րա սան Գա-
գիկ Մա դո յա նը «Ար տա վազդ» հու շա մե դալ 
ստա ցավ «Լա վա գույն ե րի տա սարդ դե րա-
սան» ան վա նա կար գում: 2005-2006 թա-
տե րաշր ջա նում լա վա գույն նկար չա կան 
ձևա վոր ման հա մար «Ար տա վազդ» մե դա-
լը բա ժին ըն կավ Կա րեն Գ րի գոր յա նին (Հր. 
Ղափ լան յա նի ան վան պե տա կան դրա մա-
տի կա կան թատ րոն): Լա վա գույ նը ճա նաչ-
վեց նաև Լա րի սա Ման գա սա րո վա յի Եր-
ևա նի Հ. Թու ման յա նի ան վան տիկ նի կա յին 
թատ րո նում բե մադ րած «Փոք րիկ ար քա յազ-
նը» ներ կա յա ցու մը:

Կա պա նի քա ղա քա պետ Ար մեն Կա րա-
պետ յա նը ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց 
մի ջո ցառ ման բո լոր կազ մա կեր պիչ նե րին և 
հ րա պա րա կեց Կա պա նի ա վա գա նու ո րո շու-
մը Հա կոբ Ղա զանչ յա նին Կա պա նի պատ վա-
վոր քա ղա քա ցու կո չում շնոր հե լու մա սին: 
Ս րա նով ա մեն ինչ չա վարտ վեց: Թատ րո նի 
մի ջազ գա յին օր վա առ թիվ, սա ար դեն ա վան-
դույթ է դառ նում, վար չա պետ Անդ րա նիկ 
Մար գար յա նը մե կա կան մլն դ րամ է նվի րում 
Կա պա նի և Գո րի սի թատ րոն նե րին: Քա նի 
որ տո նը այս ան գամ հա մըն կել էր Կա պա նի 
թատ րո նի հո բել յա նին, նրան հատ կաց վեց 2 
մլն դ րամ:

Մր ցա նա կա բաշ խութ յու նից հե տո Եր-
ևա նի պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նը 
հան դես ե կավ «Կ նոջս ա նու նը Մո րիս է» կա-
տա կեր գութ յան բե մադ րութ յամբ: Թատ րո նի 
մի ջազ գա յին օր վա նա խօ րեին հան դի պում-
ներ էին կա յա ցել Գո րի սի թա տե րա սեր հա-
սա րա կութ յան հետ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ», 

N7, ԱՊՐԻԼ 2006Թ.

Ի  րար հետ կուռ կապ ված գա գաթ նե-
րը հու շել են բնա կիչ նե րին տե ղանքն 
ան վա նել Կա պան: Մի խումբ թա տե-

րա կան գոր ծիչ ներ «ծառ ու թփի, ժայռ ու 
քա րայ րի բնա կան վա րա գույ րը» հաղ թա հա-
րե լով գնում էին թատ րո նի մի ջազ գա յին օ րը 
լեռ նե րով օ ղակ ված Կա պա նում անց կաց նե-
լու:

Դժ վա րին ո լո րան նե րը հեշտ հաղ թա հա-
րե լի էր դարձ նում Ար մեն Էլ բակ յանն իր ու-
րախ պատ մութ յուն նե րով` թատ րո նի ներ-
կու լի սա յին կյան քից և թատ րո նի մե ծե րի 
մա սին զրույց նե րով, որ լսել էր հո րից: Եր բեմն 
էլ պատ մում էր մե ծա նուն ար տիստ Էդ գար 
Էլ բակ յա նի մա սին: Դար ձել էր ճա նա պար հի 
շունչն ու ո գին: Հայ կա կան ար դեն դա սա կան 
դար ձած ֆիլ մե րից բո լո րիս քաջ ծա նոթ ու 
սի րե լի հա յու հի նե րի կեր պար ներ մարմ նա-
վո րող դե րա սա նու հի Սո ֆիկ Սարգս յանն էլ 
վեր հի շում էր ու վե րա պատ մում վա ղուց ար-
դեն ժո ղո վա ծուում մեկ տեղ վե լու պատ րաստ 
իր մալ յա նա կան պատ մութ յուն նե րը: 

Թա տե րա գետ Հայ կազ Ե րա նոս յա նը ճա-
նա չում էր Հա յաս տան աշ խար հի ա մեն մի 
ո լո րան ու անկ յուն, մատ նան շում էր յու րա-
քանչ յուր հու շար ձան ու հու շա կո թող, ա կա-
մա դար ձել էր էքս կուր սա վար ու մեզ էր փո-
խան ցում իր գի տե լիք նե րը:

Այ ցը դե պի Ս յուն յաց աշ խարհ ան նա-
խա դեպ էր: Մեկ տեղ վել էին թա տե րա կան 
տար բեր սե րունդ ներ և թատ րո նում տար-
բեր մաս նա գի տութ յուն նե րի տեր մար դիկ՝ 
դե րա սան, բե մադ րիչ, թա տե րա գետ, նկա րիչ 
ու թատ րո նի դի մա հար դար: Եվ բո լորն ապ-
րում էին մեկ գա ղա փա րով, թատ րո նի շունչն 
էր թևա ծում նրանց շուրջ: Մո ռաց վել էր թա-
տե րա գետ ու դե րա սան ա վան դա կան կոնֆ-
լիկ տը, և մայ րա քա ղա քա յին ա սե կո սե նե րից 
ու բա նա վե ճե րից հե ռու բա րե կա մա ցել էին 
բո լո րը: 

Մար տի 26-28-ը Սյու նիքի մարզ պե տա-
րա նը և Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ-
նե րի միութ յու նը ե ռօր յա այց էին կազ մա-
կեր պել Սյու նիքի մարզ՝ Գո րիս և Կա պան 
քա ղաք նե ր: Այ ցի նպա տա կը ոչ միայն թա-
տե րա կան ա վան դույթ ու նե ցող Ս յուն յաց 
աշ խար հում թատ րո նի մի ջազ գա յին տո-
նը, «Ար տա վազդ» մրցա նա կա բաշ խութ յան 
ա վան դա կան ա րա րո ղութ յու նը և Կա պա նի 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա-

մա տի կա կան թատ րո նի 70-ամ յա կի հո բել-
յա նա կան տո նե րը նշելն էր: Հա յաս տա նի 
թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան կող մից 
փորձ էր ար վել վե րաց նե լու տար բեր պատ-
ճառ նե րով մայ րա քա ղա քա յին և մար զա յին 
թատ րոն նե րի միջև ա ռա ջա ցած անջր պե տը: 
Ն ման մի ջո ցա ռում նե րը, սա կայն, պար բե րա-
կան բնույթ պի տի կրեն:

Մի ջո ցա ռու մը մեկ նպա տակ էլ էր հե-
տապն դում, տա րի ներ շա րու նակ Կա պա-
նի թատ րո նը տա նի քի խնդիր է ու նե ցել: 
Ս տեղ ծա գոր ծել են թատ րո նա կան շեն քին 
ոչ հա րիր պայ ման նե րում՝ մշա կույ թի պա-
լա տի դահ լի ճում: Իսկ վեր ջերս թատ րո նի 
անձ նա կազ մին հատ կաց վեց «Ս յու նիք» կի-
նո թատ րո նի էլ ա վե լի ան հար մար դահ լի ճը՝ 
այն հե տա գա յում հիմ նո վին վե րա նո րո գե լու 
և թա տե րա կան սրա հի վե րա փո խե լու պայ-
մա նով: Ծ րա գի րը հե տաձգ վում էր, և այդ 
իսկ պատ ճա ռով ԹԳՄ-ն տե ղա կան իշ խա-
նութ յուն նե րին դի մեց թատ րո նին դարձ յալ 
մշա կույ թի պա լա տի դահ լի ճը վե րա դարձ նե-
լու խնդրան քով, մինչև «Սյու նի քի» թատ րո-
նա կան շեն քի վե րած վե լը: 

Մար տի 26, Գո րիս: Գո րի սե ցի նե րը քա-
ղա քի դար պաս նե րի մոտ Երևա նից ժա մա-
նած հյու րե րին դի մա վո րե ցին աղ ու հա ցով, 
բարձր տրա մադ րութ յամբ և ծա ղիկ նե րով: 
Գո րի սի քա ղա քա պե տա րա նում տրա մադ-
րութ յու նը տո նա կան էր: Հյու րըն կա լե ցին 
հայ կա կան հյու րա սի րութ յամբ: Այն շա րու-
նակ վեց Գո րի սի ժայ ռա փոր թատ րո նում, ուր 
հյուրա սի րութ յու նը թա տե րա կա նաց ված էր, 
հան դի սա տե սի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ-
յամբ. ան ձե ռա կերտ բնութ յան գրկում հայ-
կա կան տա րա զով կա նայք ժենգ յա լով հաց 
էին թխում ու սառ նո րակ թա նի հետ հյու-
րա սի րում ներ կա նե րին: Ֆո տոխ ցի կի մի ջո-
ցով հա վեր ժաց նում էինք Գո րի սի գե ղա տե-
սիլ բնութ յու նը, ու մենք՝ ե րի տա սարդ ներս, 
ա ռի թը բաց չէինք թող նում «հա վեր ժա նա-
լու» հայ բե մար վես տի մե ծե րի հետ՝ Եր վանդ 
Մա նար յան, Վար սիկ Գ րի գոր յան, Էլ բակ յան 
ա մու սին ներ, Վի գեն Ս տե փան յան, Ար մեն 
Սանթ րոս յան, Հ րաչ յա Գաս պար յան և այլք: 
Բա նաս տեղ ծութ յուն ու ե րաժշ տութ յուն: 
Ա մեն ինչ խորհր դան շա կան էր դառ նում ու 
ձուլ վում ժայռ-սիմ վոլ նե րին, որ տեղ ապ րել 

Ա ՆՈՒՇ ԱՍ ԼԻ ԲԵԿ ՅԱՆ
Ար վես տա գի տութ յան թեկ նա ծու, դո ցենտ

Նախաբան
Տա րի ներ ա ռաջ՝ 2006 թ. մար տի 26-
28-ին, Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր-
ծիչ նե րի միութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ 
Թատ րո նի մի ջազ գա յին օ րը նշվեց Սյու-
նիքի մար զում: Եր ևա նից Ս յու նիք էին 
ճա նա պարհ վել թա տե րա կան գոր ծիչ-
ներ: Հ րա վիր ված էի մաս նակ ցե լու նաև 
ես՝ ԵԹԿՊԻ-ի աս պի րանտ, ՀԹԳՄ ե րի-
տա սարդ թա տե րա գետ նե րի սեկ ցիա յի 
նա խա գահս, որ ինձ հետ նաև մաս նա-
կից էի դարձ րել տո նին սեկ ցիա յի ան-
դամ ե րի տա սարդ թա տե րա գետ նե րից 

մի քա նի սին: Ն պա տակս՝ հոդ վա ծով 
վա վե րաց նելն էր այդ օ րե րի ի րա դար-
ձութ յուն նե րը: Հոդ վա ծը գրվեց, սա-
կայն մի զար մա նա լի ան փու թութ յամբ 
այն այդ պես էլ չտպագր վեց: Օ րերս 
զանգ ստա ցա «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի 
խմբա գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նից, ով 
ա ռա ջար կում էր «Ս յուն յաց եր կիր. մշա-
կու թա յին» հան դե սի՝ թատ րո նին նվիր-
ված հա մա րում հրա պա րակ մամբ հան-
դես գալ: Եվ հի շո ղութ յուն նե րի խոր քից 
վեր հառ նեց սույն հոդ վա ծը, որն ա սես 
սպա սել էր իր ժա մա նա կին: Էլ ու րիշ 
որ տե՞ղ ա վե լի հա րիր ու տե ղին կլի ներ 
նյու թի հրա պա րա կու մը, որ 16 տա րի 
անց այն պես ճշգրիտ ու ման րակր կիտ 
վե րա կանգ նում է վեր ջին տաս նամ յակ-
նե րում հայ թատ րո նում տե ղի ու նե ցած 
ա մե նան շա նա կա լից այս ի րա դար ձութ-
յան պատ կե րը: Հոդ վա ծի վե րըն թեր-
ցումն ինձ հա մար էլ հու զիչ էր, այն տեղ 
հի շա տակ վում են հայ թատ րո նի եր ևե-
լի նե րի ա նուն ներ, ո րոն ցից ո մանք այ-
սօր, ա վաղ, մեզ հետ չեն: Հա վերժ լույս 
ու խնկար կում նրանց հի շա տա կին: 
Հույս ու նեմ, որ ըն թեր ցո ղը տո ղե րիս 
հետ նույն պես կվեր հի շի այս օ րերն ու 
կվե րապ րի այն քան ջեր մո րեն, որ քան 
ջեր մո րեն ու ե րի տա սար դա կան ոգ ևո-
րութ յամբ գրվել է հոդ վա ծը:

Թատրոնի 
միջազգային օրը 
Սյունիքում

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 62

«Արտավազդ» 
մրցանակաբաշխությունը 
Կապանում
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էր Ակ սել Բա կուն ցի հայ րա կան ըն տա նի քը: 
Ճա նա պար հը շա րու նա կե ցինք: Հան դի պում 
Գո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան թատ-
րո նում, ուր և ե րե կո յան պի տի կա յա նար Եր-
ևա նի պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նի 
«Կ նոջս ա նու նը Մո րիս է» Հա կոբ Ղա զանչ յա-
նի բե մադ րութ յամբ բա րե գոր ծա կան ներ կա-
յա ցու մը: 

Ուղ ևոր վե ցինք Կա պան: Մար տի 27: 
Այս տեղ սպաս վում էր ոչ պա կաս տո նա կան 
ըն դու նե լութ յուն: «Լեռ նա գործ» հյու րա նո ցի 
բա կում ա վան դա կան աղ ու հա ցով ու շուրջ-
պա րի հրա վի րող հայ կա կան զուռ նա-դհո լի 
հնչյուն նե րի ներ քո տե ղա ցի ներն ու հյու րե րը 
պար բռնե ցին: 

Սյու նիքի մարզ պե տա րա նը ջանք չէր 
խնա յել մի ջո ցա ռումն ընդգր կուն և բազ մաբ-
նույթ դարձ նե լու հա մար: Ե րեք օր Սյու նիքում 
թա տե րա կան տոն էր, իշ խում էր թատ րո նի 
շունչն ու ո գին: Թա տե րա կան մի ջո ցա ռում-
նե րի հետ զու գա հեռ կա պան ցի նե րը հյու րե-
րին քա ղա քի տե սար ժան վայ րերն էին ու-
ղեկ ցում՝ Գա րե գին Նժ դե հի հու շա հա մա լիր, 
Կա պա նի պատ մութ յան թան գա րան, Վա հա-
նա վանք, որ մոտ 1100-ամ յա պատ մութ յուն 
ու նի: Թեր թե լով պատ մութ յան է ջե րը՝ դարձ-
յալ վե րապ րե ցինք ու հպար տա ցանք, որ մի 
հե րո սա կան ազ գի զա վակ ներն ու մշա կույ թի 
կրող ներն ենք: 

Կա պան ցի նե րը ժա մա նած յու րա քանչ-
յուր հյու րի ի րենց պարտք են հա մա րում 
ա ռա ջին հեր թին տա նել Գա րե գին Նժ դե հի 
հու շա հա մա լիր: Չէ՞ որ 1920 թվա կա նին այս-
տեղ՝ Կա վարտի եկեղեցում, Ս պա րա պետ 
օծ վեց Գա րե գին Նժ դե հը, ում վեր ջին ցան-
կութ յունն էր, որ պես զի Խուս տուփ լե ռան 
դի մաց հանգր վա նի իր աճ յու նը: Եվ եր կար 
դե գե րում նե րից հե տո Նժ դե հի մա սունք նե-
րը հո ղին հանձն վե ցին այս տեղ: Խուս տու փն 
այդ պես էլ չա զատ վեց ամ պի քու լա յից, որ 
հիա նանք ի րե նով՝ նկա տե ցինք ափ սո սան-
քով:

Այս խոսք ու զրույ ցը լե գենդ-մե տա ֆո-
րի վե րած ված մեր առջև հառ նեց Կա պա նի 
պատ մութ յան թան գա րա նում: Բազ մա թիվ 
ցու ցա տախ տակ նե րը՝ «Լեռ նա յին հե տա-
խույզ ներ», «1941-1945թթ. կա պան ցի նե րը 
Մեծ hայ րե նա կան պա տե րազ մում», «Աֆ-
ղանս տա նի վե տե րան նե րը», «Հայ զո րա-
վար նե րը», «Ոչ ոք չի մո ռաց վել», «Զոհ ված 
ա զա տա մար տիկ նե րի նկար նե րը», «Ք րիս-
տո նեութ յան 1700-ամ յա կին նվիր ված», 
«Ռմ բա կո ծութ յան հետ ևանք նե րը», «Ե ղեռ-
նի զո հե րի հի շա տա կին» և բազ մա թիվ այլ 
հու շա տախ տակ ներ ու ցու ցաս րահ ներ, նաև 
կի նոս րա հը և թան գա րա նին կից գոր ծող 

Մար տի 26-28-ը Սյու նիքի մարզ-
պե տա րա նը և Հա յաս տա նի 
թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յու նը ե ռօր յա այց էին 
կազ մա կեր պել Սյու նիքի մարզ՝ 
Գո րիս և Կա պան քա ղաք նե-
րում: Այ ցի նպա տա կը ոչ միայն 
թա տե րա կան ա վան դույթ ու-
նե ցող Ս յուն յաց աշ խար հում 
թատ րո նի մի ջազ գա յին տո նը, 
«Ար տա վազդ» մրցա նա կա բաշ-
խութ յան ա վան դա կան ա րա րո-
ղութ յու նը և Կա պա նի Ալ. Շիր-
վան զա դեի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
70-ամ յա կի հո բել յա նա կան տո-
նե րը նշելն էր:

նկար, ա մեն մի տե սան յութ, որ կա պան ցի-
նե րի հպար տութ յունն ու հե րո սա կան պատ-
մութ յունն են վերս տեղ ծում: Շ մա վոն պապն 
իր թոռ նու հու հետ եր ևան ցի հյու րե րիս ու-
ղե կիցն էր նաև այս ե րեք օ րե րին: Ի րա դար-
ձութ յուն նե րը տեղ էին գտնե լու թան գա րա նի 
սրահ նե րից մե կում:

Կա պա նի քա ղա քա պե տա րան, հան դի-
պում լրատ վա մի ջոց նե րի հետ: Հ յու րե րը, 
Եր ևա նի պա տա նի հան դի սա տե սի թատ-
րո նի գե ղար վես տա կան ղե կա վար Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նը և Եր ևա նի թատ րո նի ու կի նո յի 
պե տա կան ինս տի տու տի նո րըն տիր ռեկ-
տոր Հ րաչ յա Գաս պար յա նը խոսք ու զրույ ցի 
բռնվե ցին լրատ վա մի ջոց նե րի հետ: Հն չե ցին 
ա ռա ջարկ ներ, կար ծիք ներ փո խա նակ վե-
ցին: Հայտ նի է, որ Սոս Սարգս յա նի ջան քե-
րով 2004-ին թա տե րա կան ինս տի տու տը 
Գո րի սում մաս նաճ յուղ բա ցեց: Ռեկ տոր Հ. 
Գաս պար յա նն ա ռա ջար կում է ու սում նա կան 
մի շարք ծրագ րեր ի րա կա նաց նել, կա տա րել 
ու սա նող նե րի փո խա նա կում՝ մայ րա քա ղա-
քի շրջա նա վարտ նե րին էլ ի րենց պրակ տի-
կան Կա պա նում ի րա կա նաց նե լու հնա րա-
վո րութ յուն ըն ձե ռել: Ռեկ տորն ա ռա ջար կում 
է Եր ևա նի ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա-
րա նի հան րա կա ցա րա նի մի հար թա կը նո-
րո գել և տ րա մադ րել կա պան ցի ու սա նող նե-
րին: Ա վան դույթ նե րը վե րա կանգն վում են: 

«Ար տա վազդ» մրցա նա կա բաշ խութ-
յունն ա ռա ջին ան գամ էր անց կաց վում մայ-
րա քա ղա քից դուրս: «Երբ ևէ ե ղե՞լ է նմա նա-
տիպ նա խա դեպ, որ թատ րո նի մի ջազ գա յին 
օ րը մայ րա քա ղա քից մարզ տե ղա փոխ վի, 
– ող ջույ նի խոսքն սկսում է մշա կույ թի և ե րի-
տա սար դութ յան հար ցե րի փոխ նա խա րար 
Կա րի նե Խո դիկ յա նը և պա տաս խա նում, – ես 
այս հար ցը ճա նա պար հին ըն կեր նե րիս տվե-
ցի, պարզ վում է՝ ոչ: Սյու նիքի մարզն ա ռա-
ջինն է»: 

«Ար տա վազդ» մրցա նա կա բաշ խութ յան 
բաց մա նը «Մով սես Խո րե նա ցու» շքան շա-
նով նա խա գա հի կող մից պարգ ևատր վեց 
Կա պա նի թատ րո նի տնօ րեն, դե րա սան 
Կա մո Ար զու ման յա նը: Թա տե րա կան գոր-
ծիչ նե րից ո մանք Սյու նիքի մարզ պետ 
Ս.Խա չատր յա նի կող մից պարգ ևատր վե-
ցին շնոր հա կա լագ րե րով՝ Եր վանդ Մա նար-
յան, Կա մո Ար զու ման յան, Գուժ Մա նուկ յան, 
Ա լեք սանդր Քո չար յան, Ալ բերտ Մկրտչ յան, 
Եր վանդ Ղա զանչ յան: Իսկ Կա պա նի քա ղա-
քա պետ Ար մեն Կա րա պետ յա նը Կա պա նի 
պատ վա վոր քա ղա քա ցու կո չում շնոր հեց 
Հա կոբ Ղա զանչ յա նին: «Կա պա նը սի րում եմ 
աշ խար հի չափ: Սա ա մե նա հու զիչ և ա մե-
նա պատ վա վոր պարգևն է ինձ հա մար»,- 
նկա տեց Հ.Ղա զանչ յա նը: Նա էլ ձեռ նու նայն 
չէր ե կել: Ե րե կո յան կա պան ցի նե րը վա յե-
լե ցին պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նի 
ներ կա յաց ման դե րա սա նախմ բի աշ խույժ 
ու թեթև խա ղը: Ներ կա յաց մա նը մաս նակ-
ցում էին թատ րո նի դե րա սա նա կան տար-
բեր սե րունդ ներ: Սկս նակ և շ նոր հա լի դե-
րա սան ներ Իշ խան Ղա րիբ յա նը և Գո հար 
Կա րա պետ յա նը, հե ռուս տա շուո նե-
րից քաջ ծա նոթ կա տա կեր գակ ներ 
Ար թուր Հա կոբ յա նը և Հով հան նես 

Թատրոնի միջազգային օրը 
Սյունիքում
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 61 «Զան գե զուր» կի նո թատ րո նը վա վե րաց նում 

էին Կա պան քա ղա քի մոտ 200-ամ յա պատ-
մութ յու նը: Այս ա մե նի հիմ նա դիր-հե ղի նակ 
Շ մա վոն Մով սիս յա նը մաս նա գի տութ յամբ 

լրագ րող էր, Կա պա նի պատ վա վոր քա ղա-
քա ցի, ով իր կյան քի 55 տա րին (77 տա րե-
կան է) նվի րել է թան գա րա նի ստեղծ մա նը՝ 
մա սունք առ մա սունք հա վա քե լով ա մեն մի 

Անուշ Ասլիբեկյանը, 
բեմադրիչ Հրաչյա 

Գասպարյանը, երիտ. 
թատերագետների 
սեկցիայի անդամ, 

թատերագետ 
Քրիստինե 

Աբրահամյանը

Մնջախաղի թատրոնի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանը, Անուշ Ասլիբեկյանը, Հակոբ Ղազանչյանը 
և երիտասարդ թատերագետների սեկցիայի անդամ Սյուզի Բելյանը

Երիտասարդ թատերագետների սեկցիայի անդամ Քրիստինե Աբրահամյանը, Արմեն Էլբակյանը, 
Անուշ Ասլիբեկյանը
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Հով հան նիս յա նը, և ա վագ սերն դի 
վաս տա կա շատ, թատ րո նի իս կա-
կան նվիր յալ դե րա սան ներ Ա նա հիտ 

Ղու կաս յա նը (Ա ղուն, «Աշ նան ար ևը» 
ֆիլ մում) և դե րա սան, բե մադ րիչ, դրա մա-
տուրգ, ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ Ար մեն 
Սանթ րոս յա նը, ում կա պան ցի նե րը վա ղուց 
գի տեին ու կա րո տով էին դի մա վո րում: Դե-
րա սա նի կա պան ցի հան դի սա տե սը և վա-
ղե մի բա րե կամ նե րը մե ծա րում էին ոչ միայն 
Ա.Սանթ րոս յան թա տե րա կան գործ չին, այլև 
ըն կե րո ջը, մար դուն, ում հետ փա փա գում 
էին զրու ցել ու սե ղան նստել:

Կա պան ցի նե րը թա տե րա սեր են և ար-
վես տի բարձր ճա շակ ու նուրբ զգա ցո ղութ-
յուն ու նեն. «Մեզ չես խա բի ցած րա ճա շակ 
էստ րա դա յով ու է ժա նա գին ար վես տով: 
Մենք ա նա չառ հան դի սա տես ենք: Սառն ենք 
դի մա վո րում «հե ռա վոր գա վա ռում» հան դի-
սա տես ո րո նող կամ կա յա նալ փոր ձող բախ-
տագ յուտ նե րին», – ա սում է մի գի տակ հան-
դի սա տես:

Ս յու նե ցի նե րը հի շում են և գ նա հա տել գի-
տեն: Չե ղավ մի տեղ, որ մե ծից մինչև փոքր 
մատ նա ցույց չա նեին ար դեն լե գենդ դար ձած 
Եր վանդ Մա նար յա նին: Ա մե նու րեք շրջա պա-
տում էին, ա մե նու րեք նրան էին ուղղ ված 
սյու նե ցի նե րի պատ կա ռան քով լի հա յացք-
նե րը: Մի փոք րիկ մի ջա դեպ ե ղավ, որ շատ 
խո սուն է. ճամ փեզ րին ֆուտ բոլ խա ղա ցող 
տա սը, տաս ներ կու տա րե կան ե րե խա նե րը 
նկա տե ցին ար տիս տին ու զար մա ցած մեզ 
դի մե ցին.

– Սա Եր վանդ Մա նար յա՞նն է:
– Ա յո, – պա տաս խա նե ցինք:
– Հենց ին քը՞, իս կա կա՞ նը:
– Նույն ին քը, – հաս տա տե ցինք:
Ե րե խա ներն ափ սո սան քով լի հա յացք-

նե րը դարձ րե ցին դե պի դե րա սա նը, թե՝ 
մի թուղթ ու գրիչ չլի նե՞ր ստո րագ րութ յուն 
խնդրեինք: Լավ, բեր խնդրենք, որ գնդա կի 
վրա ստո րագ րի՝ ի րար մեջ խո սե ցին: Այդ-
պես էլ մնա ցին հեռ վում կանգ նած՝ ան հա-
մար ձակ հա յաց քով ու ղեկ ցե լով ար տիս տին:

Խորհր դան շա կան շատ բան կար այդ 
օ րե րին: Պարգ ևատր վող նե րից և հ յու րե րից 
շա տե րը ժա մա նա կին ի րենց գոր ծու նեութ-
յամբ որ ևէ կերպ առն չութ յուն ներ են ու նե-
ցել Կա պա նի թատ րո նի հետ՝ Ղա զանչ յան-
ներ, Ար մեն Սանթ րոս յան, Գուժ Մա նուկ յան, 
Եր վանդ Մա նար յան և այլք: Հատ կա պես 
հո գե հա րա զատ է կա պան ցի նե րի հա մար 
Ղա զանչ յան ազ գա նու նը: Տար բեր տա րի նե-
րի այս տեղ գոր ծել են այդ գեր դաս տա նի սե-
րունդ նե րը՝ 50-ա կան նե րի վեր ջե րին Եր վանդ 
Ղա զանչ յա նը և Գալ յա Նո վեն ցը, 80-ա կան-
նե րի վեր ջե րին՝ Հա կոբ Ղա զանչ յա նը և վա-
ղա մե ռիկ Ս տե փան Ղա զանչ յա նը: «Ես այս 
բե մում եմ քայ լել սո վո րել, – ա սում է Հա կոբ 
Ղա զանչ յա նի դուստ րը՝ ե րի տա սարդ դե րա-
սա նու հի Մա րիամ Ղա զանչ յա նը, – և հպարտ 
եմ, որ այս բե մում էլ ստա ցա իմ ա ռա ջին 
մրցա նա կը՝ «Ար տա վազ դը»: Այս բե մում էլ 
հան դի սա տե սին է նվի րում իր հո րեղ բոր հե-
ղի նա կա յին եր գե րից եր կու սը:

Կա պա նի թատ րո նը կա պում է թա տե-
րա կան տար բեր սե րունդ նե րի: Տա րի ներ 
ա ռաջ ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջին 
քայ լերն են ա րել Կա պա նում մեզ հայտ նի 
ար տիստ ներ Գուժ Մա նուկ յա նը, Ռա ֆա յել 
Քո թանջ յա նը, Ա լեք սանդր Քո չար յա նը, Եր-
վանդ Մա նար յա նը, նաև շա տե րը, ո րոնց 
ա նուն նե րը մայ րա քա ղա քի հան դի սա տե սին 
այ սօր գու ցե շատ բան չեն ա սում, սա կայն 
նրանց շնոր հիվ մինչ օրս գո յատ ևում են Գո-
րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի ան վան և Կա-
պա նի Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեի ան վան 
պե տա կան թատ րոն նե րը: Ն րանք են Կա-
պա նի Ալ.Շիր վան զա դեի թատ րո նի տնօ րեն 
և դե րա սան Կա մո Ար զու ման յա նը, գլխա վոր 
ռե ժի սոր և դե րա սան Վազ գեն Սարգս յա նը, 
դե րա սան ներ Նա տալ յա Բաղ դա սար յա նը, 
Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նը, Գ րի շա Մար գար-
յա նը և այլք, ով քեր փոր ձում են պահ պա-
նել ա վան դույթ նե րը, քայ լել դե պի վա ղը: Այս 
դե րա սան նե րը ղա րա բաղ յան պա տե րազ-
մի դժվար տա րի նե րին և՜ զին վոր էին, և՜ 
հրա պա րա կա խոս, և՜ թի կունք: Թատ րո նը 
գոր ծում էր սահ մա նա մերձ գո տուն բնո րոշ 
ա մե նա ծանր պայ ման նե րում՝ զո րա վիգ լի-
նե լով և՜ ռազ մա ճա կա տին, և՜ թի կուն քին: 
Այս տեղ դեռևս պահ պան ված էր այն պա-
թե տիկ լի րիզ մը, ո րով տո գոր ված էր հա-
յութ յու նը պա տե րազ մի տա րի նե րին: Այն 
լի րիզ մը, ո րը մայ րա քա ղա քի բնա կիչ նե րիս 
մոտ գու ցե մի փոքր սպիա ցել է, այս տեղ շա-

րու նա կա կա կան առ կայ ծում ու նի: «...Ե կել 
- պար տադ րում են, հու շում են, թե լադ րում 
են, պա հան ջում են... Հուշ ու հի շա տա կից 
պրծում չկա», – կա սեր Ար մեն Մար տի րոս յա-
նը: Եվ, իս կա պես, այս ժո ղո վուր դը կար ծես 
շարժ վում է նախն յաց գծած հու նով: «Հի շո-
ղութ յունն այդ երկ րի գե տե րի շա ռա չի ու լճե-
րի ծփան քի մեջ կապ րի...»: Գու ցե հենց այն 
վե հա տե սիլ ու խորհր դան շա կան սա րե րի, 
հենց Խուս տու փի շնոր հիվ, որ տեղ գոր ծել են 
նժդե հա կան նե րը, լե գեն դի ու ա ռաս պել նե րի 
վե րած ված պատ մութ յուն նե րը, ո րոնք ու ղեկ-
ցում էին ա մեն քայ լա փո խի, ո րոնց մա սին 
մենք հարց նում էինք դե րա սան նե րին, ցան-
կա ցած զրույց թե քում էին հենց այս լեռ նե րի 
ու բնա կիչ նե րի հե րո սա կան կեն սագ րութ յա-
նը: Եվ զրույց նե րից բառ բաց չթող նե լու ակն-
կա լի քով միշտ առ կա էր ար դեն կա տա կա յին 
բնույթ ստա ցած իմ ձայ նագ րի չը: 

Մար տի 28: Կա պա նում հա մա քա ղա քա-
յին տոն է: Մեծ շու քով նշվե լու է Կա պա նի 
Ալ.Շիր վան զա դեի ան վան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի 70-ամ յա կը: Իր բաց ման խոս քում 
Սյու նի քի փոխ մարզ պետ Ռու բեն Սարգս յա նն 
ընդգ ծում է սյու նե ցի նե րի հա մար մշա կույ թի 
կար ևո րութ յու նը, «ո րի հիմ քե րի հիմ քը թատ-
րոնն է և հատ կա պես այս թատ րո նը»: Բո լոր 
ներ կա ներն ու ե լույթ ու նե ցող նե րն ա ռանձ-
նա հա տուկ պատ կա ռան քով ընդգ ծե ցին 
այս թատ րո նի անձ նա կազ մի նվիր յալ լի նե լու 
փաս տը:

1935թ. Ալ.Շիր վան զա դեի «Չար ո գի» ներ-
կա յա ցու մով իր դռնե րը բա ցեց Ալ.Շիր վան-
զա դեի ան վան դրա մա տի կա կան թատ րո նը՝ 
սկսե լով ստեղ ծա գոր ծա կան մի հզոր երթ: 
Էկ րա նա յին կադ րե րը պատ մում ու վա վե-
րաց նում են թատ րո նի հիմ նադ րու մից մինչև 
մեր օ րե րը: 70 տա րի ա ռաջ բե մադ րիչ Սու-
րեն Միր զո յա նը, դե րա սան ներ Վան յա Բա-
լա յա նը, Բագ րատ Կի րա կոս յա նի, Ա նիկ Հա-
րութ յուն յա նի, Ռու բեն Սարգս յա նի, Հա մեստ 
Ս տե փան յա նի, Սի դան Մար գար յա նի և այ լոց 
հետ ստանձ նե լով թատ րո նի գոր ծու նեութ յու-
նը, ստեղ ծում են մի շարք ներ կա յա ցում ներ. 
«Նա մուս», «Պատ վի հա մար», «Օ թել լո», «Ուշ 
լի նի, նուշ լի նի» և այլն:

1951 թվա կա նին այս թատ րո նում Հեն-
րիկ Մալ յանն ի րա կա նաց նում է իր դիպ լո մա-
յին աշ խա տան քը՝ Օստ րովս կու «Ա նօ ժի տը»: 
Տար բեր տա րի նե րի թատ րո նի շար քե րը հա-
մալ րե լու է գա լիս ինս տի տուտն ա վար տած 
ե րի տա սարդ նե րի հոս քը: Ժա մա նակ առ ժա-
մա նակ հյու րա խա ղե րով այս տեղ հան դես են 
ե կել նաև Փա փազ յա նը, Հ րաչ յա Ներ սիս յա-
նը, Գուր գեն Ջա նի բեկ յա նը և այլք:

Թատ րոնն իր երկ րորդ շնչա ռութ յու նը 
ստա ցավ 1958-ին, երբ Եր ևա նի գե ղար-
վես տա թա տե րա կան ինս տի տու տի շրջա-
նա վարտ ներ Եր վանդ Ղա զանչ յա նը, Գալ յա 
Նո վեն ցը, Գուժ Մա նուկ յա նը, Ա լեք սանդր Քո-
չար յա նը, Ռո բերտ Եղ յա նը, Բո րիս Ղա զի յա նը 
(1963-ից նաև Ռա ֆա յել Քո թանջ յա նը) և ու-
րիշ ներ ե կան ձուլ վե ցին ստեղ ծա գոր ծա կան 
կազ մին:

1988-ին՝ Հա կոբ Ղա զանչ յա նի ղե կա վա-
րե լու տա րի նե րին, թատ րո նը բուռն գոր ծու-
նեութ յուն է ծա վա լում: Ղա րա բաղ յան պա-
տե րազ մի տա րի ներն էին: Դե րա սան նե րը 
մարտն չում էին, ա պա՝ «Տիգ րան Մե ծի վիշ-
տը», «Դա վիթ Բեկ» և այլ հրա պա րա կա յին 
ներ կա յա ցում նե րում ի րենց խա ղով ո գեշն-
չում ժո ղովր դին: Մար դիկ կա րոտ էին հրա-
պա րա կա յին, ո գե ղեն խոս քի:

Կա պա նի թատ րո նի 70-ամ յա կը շնոր հա-
վո րե լու էին ե կել մայ րա քա ղա քի և շր ջա նա-
յին գրե թե բո լոր թատ րոն նե րը, իսկ նվեր նե րը 
լոկ հու շան վեր ներ չէին: Կի րա ռա կան նշա-
նա կութ յուն ու նեին: Բա րե կամ թատ րոն նե րը 
հո գա ցել էին թատ րո նի նաև տեխ նի կա կան 
խնդիր նե րի մա սին՝ լու սա յին և ձայ նա յին 
տեխ նի կա, ե րաժշ տա կան կենտ րոն, դաշ-
նա մուր, տե սա մագ նի տո ֆոն ու հե ռուս տա-
ցույց, սա փոր ներ, կտավ ներ ու ան գամ գորգ: 
Ե ղան նաև սիմ վոլ-նվեր ներ. Ար մեն Էլ բակ-
յա նը Խա մա ճիկ նե րի թատ րո նի կող մից նվի-
րեց Վար դան Ա ճեմ յա նի խա մա ճի կը: Մունջ 
թատ րո նի ան չափ խո սուն դի մակ-սիմ վո լը 
թատ րո նին հանձ նեց Մն ջա խա ղի թատ-
րո նի տնօ րեն Կա րի նե Ս տե փան յա նը: Իսկ 
Հա մազ գա յին թատ րո նի գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար Հ րաչ յա Գաս պար յա նը և Վա նա-
ձո րի թատ րո նի տնօ րեն Մի քա յել (...) Սյու-
նիքի հաղ թա կան ո գին սիմ վո լաց նող թրեր 
նվի րե ցին: Շ նոր հա վո րա կան հե ռագ րեր ու 
նա մակ ներ էին ստաց վել ար տերկ րի նրանց 
գոր ծըն կեր նե րից ու բա րե կամ նե րից:

Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նի գրա կան 
մա սի վա րիչ Գ ևորգ Սարգս յա նը խո սեց Մայր 
թատ րո նի՝ ա վան դույթ նե րը վե րա կանգ նե-
լու ծրագ րի մա սին, իսկ Հա կոբ Ղա զանչ յա նը 
« Բե մա կան խաչ մե րուկ» ստեղ ծա գոր ծա կան 
խմբի ա նու նից Կա պա նի թատ րո նին պաշ-
տո նա պես հրա վի րեց մայ րա քա ղաք՝ ներ կա-
յա ցում նե րով հան դես գա լու: Թեև մենք չենք 
տե սել Կա պա նի թատ րո նի բե մադ րութ յուն-
նե րը («Նժ դեհ», հե ղի նակ Կառ լոս Ե ղիա զար-
յան, բե մադ րութ յու նը՝ Ռ.Վ.Սարգս յա նի, «Ան-
հաղթ աք լոր», հե ղի նակ՝ Ար մեն Սանթ րոս յան, 
«Խե լա կո րույս, խե լա կո րույս սեր», հե ղի նակ՝ 
Սամ վել Խա լաթ յան, բե մադ րութ յուն նե րը՝ 
Վ.Վ.Սարգս յա նի), սա կայն վստա հենք Ար մեն 
Ջի գար խան յա նի գնա հա տա կա նին. «Նա յե-
լով «Կապ կազ թա մա շան», մտա ծում ես՝ չկա 
գա վա ռա յին և մայ րա քա ղա քա յին թատ րոն 
հաս կա ցութ յուն»:

Ջերմ խոս քեր, շնոր հա վո րանք ներ: Հա-
մընդ հա նուր ո գեշն չու մը թե լադ րեց Գուժ Մա-
նուկ յա նին՝ էքսպ րոմտ բա նաս տեղ ծութ յուն 
ձո նել ներ կա նե րին: Հայաստանի մշա կույ թի 
և ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա խա րա-
րութ յու նը հա տուկ պատ վոգ րեր հանձ նեց 
Կա պա նի թատ րո նի դե րա սան ներ Նա տալ-
յա Բաղ դա սար յա նին, Կա մո Ար զու ման յա-

նին, Վազ գեն Սարգս յա նին, նկա րիչ Վահ րամ 
Խաչատրյանին, ռեկ վի զի տոր Ռաի սա Ղա-
զար յա նին, դե րա սան ներ Գ րի շա Մար գար յա-
նին, Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նին: 

Մար տի 29: Ա ռա վոտ վաղ հրա ժեշտ տա-
լով սրտա բաց սյու նե ցի նե րին, դուրս ե կանք 
Կա պա նից ու կրկին հայտն վե ցինք խնկա-
բույր մա ռա խու ղով զմռսված լեռ նե րում: Այս 
քու լա-քու լա բարձ րա ցող մշու շի մեջ է հենց 
ի մաս տա վոր վել Վ.Տեր յա նի «Մ շու շի մի ջից 
տե սիլք դյու թա կան» տո ղը:

Ճա նա պար հին կանգ ա ռանք այն չա րա-
գույժ վայ րում, ուր վթար վել էր Պա րույր Ս ևա-
կը, ու խոր հե ցինք հու շա կո թո ղի մոտ կանգ-
նած, հա յացք ներս մռայլ երկն քին՝ արևի 
խա վա րում էր:

Որ քան մո տե նում էինք մայ րա քա ղա-
քին, այն քան ի մաս տա վոր վում էր Ս յուն յաց 
աշ խարհ մեր այցն ու տե ղի ու նե ցա ծի կար-
ևո րութ յու նը, և կր կին շունչ էր առ նում այն 
ո գին, ո րը Մ հեր Մկրտչ յա նին դրդել է ա սել. 
«Տ ղա ներ, ե րա նի մեկ ան գամ էլ հան դի-
պեինք»:

ԱՆՈՒՇ ԱՍԼԻԲԵԿՅԱՆ
ՔՐԻՍՏԻՆԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ԱՆՈՒՇ ԱՍԼԻԲԵԿՅԱՆԻ 
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎԻՑ

Գյումրու թատրոնի դերասան Արթուր Հակոբյանը, Անուշ Ասլիբեկյանը և Գյումրու թատրոնի 
դերասան Հովհաննես Հովհաննիսյանը

Սունդուկյան թատրոնի դերասանուհի Ջուլիետա Բաբայանը, Աննա Էլբակյանը, Անուշ 
Ասլիբեկյանը

Թատերագետ Վարսիկ Գրիգորյանը
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«Ա ր տա վազդ», Հա յաս տա նի ա մե-
նամ յա ազ գա յին թա տե րա կան 
մրցա նակ, ո րը շնորհ վում է թա-

տե րա կան տար վա արդ յունք նե րի հի ման 
վրա։ Մր ցա նա կա բաշ խութ յունն ա վան դա-
բար տե ղի է ու նե նում մար տի 27-ին՝ Թատ րո-
նի մի ջազ գա յին օ րը։

Մր ցա նա կը ստեղծ վել է 2002 թվա կա-
նին։ Մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պի չը Հա յաս-
տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յունն 
է։ Մր ցա նակն իր ա նու նը ստա ցել է հա յոց 
թա գա վոր Ար տա վազդ 2-րդ-ի պատ վին, ով 
հա մար վում է Հայ կա կան ազ գա յին թատ րո-
նի հիմ նա դիր նե րից մե կը։ Մր ցա նակն ու նի 
տաս նե րեք ան վա նա կարգ և հանձն վում է 
թա տե րա կան տար վա արդ յունք նե րի հի-
ման վրա։ 2010 թվա կա նին ա ռա ջին ան գամ 
հնչել է «Ար տա վազդ» թա տե րա կան մրցա-
նա կի հիմ նը, ո րը գրվել է Վա հե Հայ րա պետ-
յա նի և Հո վիկ Թեքգ յոզ յա նի կող մից։ 2011 
թվա կա նին մրցա նա կի շնոր հու մը նվիր ված 
էր Խո րեն Աբ րա համ յա նի 80-ամ յա կին, ին չի 
կա պակ ցութ յամբ այդ տա րի շնորհ վեց հա-
մա նուն մրցա նակ։ 2012 թվա կա նին մրցա-
նա կի շնոր հու մը նվիր ված էր Հա յաս տա նի 
թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան 70-ամ-
յա կին և տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի եր րորդ 
նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հո վա նու ներ-
քո։ Մեկ տա րի անց՝ 2013 թվա կա նին, մրցա-
նա կա բաշ խութ յու նը նվիր ված էր հայ մեծ 

«Արտավազդ» 
ամենամյա ազգային 
թատերական 
մրցանակ, որը 
շնորհվում է 
թատերական 
տարվա 
արդյունքների 
հիման վրա։ 
Մրցանակաբաշ-
խությունն 
ավանդաբար տեղի 
է ունենում մարտի 
27-ին՝ Թատրոնի 
միջազգային 
օրը։ Մրցանակը 
ստեղծվել է 2002 
թ։ Միջոցառման 
կազմակերպիչը 
Հայաստանի 
թատերական 
գործիչների 
միությունն է։ 
Մրցանակն իր 
անունը ստացել է 
հայոց թագավոր 
Արտավազդ 
II-ի պատվին, 
ով համարվում 
է Հայկական 
ազգային թատրոնի 
հիմնադիրներից 
մեկը:

«Արտավազդ» թատերական 
մրցանակաբաշխություն-
փառատոնը՝ Հին 
Խնձորեսկում

Հ ա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե-
րի միութ յու նը (ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ) 2018 թ. 

մար տի 27-29-ին կազ մա կեր պեց «Ար տա-
վազդ» թա տե րա կան ա մե նամ յա մրցա նա-
կա բաշ խութ յուն-փա ռա տոն:

Մր ցա նա կա բաշ խութ յուն-փա ռա տո նը 
մեկ նար կեց մայ րա քա ղա քի Գ. Սուն դուկ յա նի 
ան վան ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րո-

նում:
Մար տի 29-ին մրցա նա կա բաշ խութ յուն-

փա ռա տո նը եզ րա փակ վեց Գո րի սի Վա ղարշ 
Վա ղարշ յա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի-
կա կան թատ րո նում:

Իսկ մինչ այդ՝ մար տի 28-ին, մրցա նա կա-
բաշ խութ յուն-փա ռա տոնն անց կաց վեց Հին 
Խն ձո րես կում:

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»

դե րա սան Վահ րամ Փա փազ յա նի ծննդյան 
125-ամ յա կին։ Նույն թվա կա նին «Լա վա գույն 
ե րի տա սարդ ռե ժի սոր» ան վա նա կար գում 
յու րօ րի նակ ռե կորդ գրանց վեց. ա ռա ջին 
ան գամ երկ րորդ տա րին ա նընդ մեջ մրցա-
նա կին ար ժա նա ցավ նույն մար դը՝ Սամ սոն 
Մով սիս յա նը:

Անվանակարգեր
  «Լա վա գույն դե րա սան»
  «Լա վա գույն դե րա սա նու հի»
  «Լա վա գույն ե րի տա սարդ դե րա սա նու-
հի»

  «Լա վա գույն ե րի տա սարդ դե րա սան»
  «Երկ րորդ պլա նի լա վա գույն դե րա սան»
  «Երկ րորդ պլա նի լա վա գույն դե րա սա-
նու հի»

  «Լա վա գույն ռե ժի սոր»
  «Լա վա գույն ե րի տա սարդ բե մադ րիչ»
  «Լա վա գույն ներ կա յա ցում»
  «Լա վա գույն ման կա կան ներ կա յա ցում»
  «Լա վա գույն ե րի տա սար դա կան բե մադ-
րութ յուն»

  «Լա վա գույն պիես»
  «Լա վա գույն ե րաժշ տութ յուն»
  «Լա վա գույն սցե նոգ րա ֆիա»
  Թատ րո նին ար ժա նա պա տիվ ծա ռա յութ-
յան հա մար» (2011)

Ոչ մշտական պարգևներ
  Խո րեն Աբ րա համ յա նի ան վան մրցա նակ 

(2011)
  Վար դու հի Վար դե րես յա նի ան վան 
մրցա նակ

  Տիգ րան Շա միր խան յա նի ան վան մրցա-
նակ

  Էդ գար Էլ բակ յա նի ան վան մրցա նակ
  Ա լեք սանդր Գ րի գոր յա նի ան վան մրցա-
նակ

  Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի 
միութ յան ոս կե մե դալ (2011, 2012)

  Պատ վի և ար ժա նա պատ վութ յան հա-
մար (2012)

  Տիգ րան Լ ևոն յա նի ան վան մրցա նակ 
(2012)

  Վահ րամ Փա փազ յա նի ան վան մրցա նակ 
(2013) 
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եթե անգա մ ժամա նա կին չգային Սյունի ք, 
բայց եկա ն և ա վե լի հարա զա տ ու մերձա վո ր 
դարձա ն մեզ, եկա ն և նո ր որա կի բարձրա-
ցրի ն մեր լեռնա շխա րհի թատե րա կա ն 
խմբերի գործունե ությունը:

Ինչպես չհիշե նք Ալե քսա նդր Շի րվա նզա-
դե ին, ով դեռևս 1930-ակա ննե րի սկզբին 
կարևո րե ց Կա պա նում պետա կա ն թատրո ն 
հիմնե լու խնդիրը : Ինչպե ս չհիշե նք Սոս Սա-
րգսյա նի ն, ով գրեթե ամե ն տարի  այցե-
լում էր Սյունի ք, իսկ 2004-ին նախա ձե ռնե ց 
Երևա նի կինո յի և թա տրո նի ինստի տուտի 
մասնա ճյուղի հիմնումը Գո րի սում: Ինչպե ս 
չհիշե նք մեծն Ակսե լ Բա կունցի ն, ով, կարևո-
րե լո վ թատրո նի  դերը , 1916-ին անձա մբ է 
ընդգրկվե լ Գո րի սի  ինքնա գո րծ թատե րա-
խմբում՝ խաղա լո վ Ակսե լի դերը նորվե գա ցի 
դրամա տուրգ Բյո ռնսո նի «Նո րա պսա կներ» 
դրամա յում: Կա մ վաղա մե ռի կ Ազա րի ա Ադե-
լյա ն գրողը՝ մեծ մեղրե ցի ն, որի պատմվա-
ծքնե րի ու պիեսնե րի վրա էր հիմնվա ծ 
Մե ղրու թատե րա կա ն կյանքը  20-րդ դա րա-
սկզբի ն:

Անվա նի դերա սա ննե ր Բե նի կ Բժի կյա նը, 
Չա րե նցի հայրե նա կի ց ու դասը նե ր Աղա սի  
Ալո յա նը և դե րա սա ննե րի այն բույլը , ովքե ր 
հիմնա դրե ցի ն Գո րի սի  պետա կա ն թատրո նը  
և տա րի նե ր շարունա կ՝ 1930-60-ակա ննե րի ն 
ապա հո վե ցի ն ակտի վ ստեղծա գո րծա կա ն 
կյանք:

Ամո Խա րա զյա նը , ով «Ազա տ կոլե կտիվ» 
շրջիկ թատրո նո վ 1925-ին հյուրա խա ղե րո վ 
եկա վ Կա պա ն, իսկ մեկ տարի անց տեղում 
հիմնա դրե ց Հա նքա փո րնե րի թատրո նը ՝ 
սկիզբ դնելո վ պրոֆե սի ոնա լ թատրո նի ն, 
որի հիմա ն վրա էլ 1935-ին, Սուրե ն Մի րզո-
յա ն տնօրե նի և ռե ժի սո րի գլխավո րությա մբ 
ստեղծվե ց Կա պա նի  պետա կա ն թատրո նը:

Հրա շա լի Երվա նդ Մա նա րյա նը , ով երե ք 
անգա մ Երևա նի ց տեղա փո խվե ց Գո րի ս և 
ստա նձնե ց տեղի թատրո նի  գլխավո ր ռեժի-
սո րի պաշտո նը:

Ինչպե ս կարե լի է երա խտա գի տությա մբ 
չհիշե լ Երևա նի գեղա րվե ստա թա տե րա կա ն 
ինստի տուտի Արմե ն Գուլա կյա նի դերա սա-
նա կա ն կուրսի ն, որ 1958-ին ամբո ղջ կազմո վ 
եկա վ Կա պա ն ու վերա ծնունդ տվեց վերա-
բա ցվա ծ թատրո նի ն: Ինչպե ս չհիշե նք մեծն 
Կա րե ն Դե մի րճյա նի ն, ով 1985-ին Գո րի սում 
վերա բա ցե ց 1961-ին լուծա րվա ծ պետա կա ն 
դրամա տի կա կա ն թատրո նը : Եվ, անշուշտ, 
Վա զգե ն Սպա րա պե տը , ով 1994-ի զինա դա-

դա րի ց հետո  կարևո րե ց Գո րի սի  պետա կա ն 
թատրո նի  շենքի նորո գումը, որ վնասվե լ էր 
Արցա խյա ն պատե րա զմի ժամա նա կ:

* * *

Մե զ հետա քրքրո ղ թեմա նե րի ց էր թատե-
րա կա ն կադրե րի  պատրա ստմա ն սյունի քյա ն 
փորձը: Այդ նպատա կո վ էլ անդրա դա ռնում 
ենք Երևա նի կինո յի և թա տրո նի ինստի-
տուտի Գո րի սի մասնա ճյուղի ն, որ գործե լ է 
2004-17 թվակա ննե րի ն՝ Շա նթ Հո վհա ննի-
սյա նի գլխավո րությա մբ: Անդրա դա ռնում 
ենք Արթուր Գա բրի ելյա ն եռա նդուն երի տա-
սա րդի մերօ րյա ջանքե րի ն՝ ուղղվա ծ Կա պա-
նում և Քա ջա րա նում ստուդի ակա ն և դպրո-
ցա կա ն կրթություն կազմա կե րպե լուն:

* * *

Կա  մի իրո ղություն, որի ն փորձե լ ենք 
համա կո ղմա նի  հայա ցք ձգել՝ դա Կա պա նի  
Ալ. Շի րվա նզա դե ի անվա ն և Գո րի սի  Վ. Վա-
ղա րշյա նի անվա ն պետա կա ն դրամա տի-
կա կա ն թատրո ննե րի  ներկա յի ս գործունե-
ությունն է...

Ի վերջո հենց նրանց ուսե րի ն է հիմնա-
կա նում ծանրա ցա ծ ոչ միայն Կա պա նի  ու 
Գո րի սի , այլև ամբո ղջ մարզի բնակչությա ն 
թատե րա կա ն սպասա րկմա ն գործը: Իհա-
րկե, այդ թատրո ննե րի  ներկա յի ս գործունե-
ությունն արտա ցո լո ղ հրապա րա կումնե ր 
կան համա րում, բայց... Առա վե լ կարևո ր է 
տեսնե լ, թե նրանց վիճա կն ինչպե ս է գնահա-
տում ԿԳՄՍ նախա րա րությունը:

ԿԳՄՍ փոխնա խա րա ր Արա յի կ Խզմա-
լյա նը (սույն համա րում հրապա րա կվո ղ 
հարցա զրույցում) անդրա դա րձե լ է Գո րի-
սի  թատրո նի ն՝ նշելո վ՝ «Մե նք այսօ ր, իհա-
րկե, կառա վա րմա ն խնդիր ունե նք Գո րի-
սի  թատրո նում: Եվ դրա մասի ն չի կարե լի 
չխոսե լ...»: Այնուհե տև հավե լե լ է. «Արդե ն 
իսկ կան Գո րի սի  թատրո նի  նախա գծա նա-
խա հա շվա յի ն փաստա թղթե րը: Նա խա տե-
սում ենք մյուս տարի  հատկա ցնե լ նորո գմա ն 
գումա րնե րը »: Պա րո ն փոխնա խա րա րն 
անդրա դա րձա վ նաև հարցի ն, թե որո ՞նք 
են լավա գույն թատրո նի  (թատե րա կա ն 
կոլե կտի վի) նախա րա րությա ն պատկե րա-
ցումնե րը . «Ամե նա կա րևո ր չափա նի շը , երբ 
թատրո ն այցե լե լը  դառնում է պահա նջ: Դա  
այն թատրո նն է, որ մի անգա մ այցե լե լո վ այդ 
թատրո ն՝ ձևավո րվում է պահա նջ՝ նորի ց 
վերա դա ռնա լու այնտե ղ: ...Ամե նա լա վն այն 
թատրո նն է, որ կարո ղա նում է շոշա փե լ 
հանդի սա տե սի  նյարդե րը, հանդի սա տե սի  

հոգե կա ն ու հոգևո ր ձգտումնե րը, կարո ղա-
նում է երկխո սությա ն մեջ մտնել հանդի սա-
տե սի  հետ»:

Իսկ որքա նո ՞վ է այդ թատրո ննե րի  
ներկա յի ս գործունե ությունը տեղա վո րվում 
այն դաշտում, որը, ըստ թատե րա գե տ Գրի-
գո ր Օրդո յա նի , բնորո շ է թատե րա կա ն 
արվե ստի  զարգա ցմա ն ներկա փուլի ն: 
Ահա ՝ «Արդի  թատրո նի  բնութա գրա կա ն 
հատկությունը  նրա այժմե ակա նությունն ու 
ժողո րդա վա րությունն է, իսկ երբե մն էլ սոցի-
ալա կա ն ուղղվա ծությունը : Գրա կա նությա ն 
և թա տրո նի միջև առա ջա ցա ծ «տարա ձա-
յնություննե րը », որը փորձե լ են հաղթա հա րե լ 
դեռևս անցա ծ դարա վե րջի ց, արդի  բարե փո-
խումնե րի միայն մի մասն են: Թա տրո նը շատ 
դեպքե րում հրաժա րվե լ է անգա մ բեմի ց, 
դուրս է եկե լ փողո ց, ազա տվե լ է ռեժի սո րի  
վաղե մի իշխա նա մե տ դրսևորումնե րի ց և 
վե րա նա յե լ հանդի սա տե սի  հետ իր նախկի ն 
փոխհա րա բե րություննե րը:

...Թա տրո նն ինքնա կա զմա կե րպմա ն 
եղա նա կո վ վերա գտնում է նոր արտա հայտ-
չա մի ջո ցնե ր... Գնա լո վ համո զվում ենք, որ 
թատրո նն այլևս էլի տա ր հանդի սա կա նի  
հա մար չէ, այն սկսել է խոսե լ հասա րա-
կության լայն զանգվա ծնե րի լեզվո վ՝ գիտա-
կցե լո վ և բա րձրա ձա յնե լո վ ժողո վրդա վա-
րա կա ն արժե քնե րի ն համա րժե ք խնդիրնե ր: 
...Այսօ ր դրամա տի կա կա ն ներկա յա ցումնե-
րի կողքի ն՝ թատրո ննե րում գնալո վ մեծ տեղ 
են զբաղե ցնում երգա րվե ստի , պարա րվե-
ստի , անգա մ մի շարք կրկեսա յի ն ժանրե րի  
հանդի սա նքնե րը : Սա , թերևս, ավա նդա-
կա ն թատե րա րվե ստի նորօ րի նա կ փոխա-
կե րպմա ն դրսևորումնե րի ց է, որի ն խոսա-
կցա կա ն բառա պա շա րնե րում ընդունվա ծ է 
անվա նե լ «շոու»»:

Եվ, այնուա մե նա յնի վ, դա ժամա նա կա-
կի ց թատե րա խա ղի ուրույն տեսա կ է, բայց 
ոչ դրամա տի կա կա ն թատե րա րվե ստ:

Թե ինչպե ս են այդ դիտա րկումնե րի ն 
վերա բե րվում մեր թատրո ննե րի  գեղա-
րվե ստա կա ն ղեկա վա րնե րը ՝ կուզե նա յի նք 
իրե նցի ց լսել: Մի նչ նրանց լսելը, հետևյա լը 
պետք է փաստե նք՝ Սյունի քի երկու թատրո-
նն էլ ջերմություն են ուզում, իսկ առա ջի ն 
հերթի ն՝ պետա կա ն աջա կցություն, տեխնի-
կա կա ն, բեմա կա ն հնարա վո րություննե րի  
արդի ակա նա ցում, մայրա քա ղա քի ց պրոֆե-
սի ոնա լ դերա սա ննե ր և ռե ժի սո րնե ր հրավի-
րե լու հնարա վո րություն:

* * *

Մեր ժողովրդի թևածումը դեպի լույս ու 
գեղեցկություն՝ անցնում է բեմարվեստով
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Սյունի քյա ն թատրո նի  հովի տը մեծ 
ու արևո տ հովի տ է. այնքա͂ ն եր ախտավ-
որներ  ունեն ք, որոն ցից ամեն  մեկի մասին 
պիտի երբևէ խոսեն ք: Նրան ք մեր հոգևոր 
դաշտի նվիրյալ ներն էին և են , այդ դաշտի 
մունջ մշակներ ը, առան ց որ ոնց թատրոն ի 
մասին խոսել ն ան իմաս տ է: Այնպես որ՝ մենք 
պարտք ունեն ք կեր տելու նրանց և հատ-
կապես դերաս աններ ից յուրաք անչյու րի 
դիման կարներ ը, ինչը, ցավոք, մեզ չհաջող-
վեց սույն համար ում:

Թատ րոնն այն միջավ այրն է, որտեղ 
մեկտեղ ված են և́ մեր մայրենի ն ու 
գրականությունը, և́ մեր պատմությ ունն ու 
պարարվե ստ ը, և́ մեր երաժշտությ ունն ու 
կերպարվես տը , և́... Դրանցից յուրաքանչյու-
րը չափազանց կարևոր բաղ ադրիչ է 
բ եմարվե ստու մ: Ափսոս, որ  չհաջողվեց 
խո սակցությու ն ծ ավալել ե րաժշտության, 
ի նչպեսև բեմանկարչ ու թյան մասին, բա-
յց կարողաց անք, գոնե համա ռո տությամբ, 
ն երկայա ցն ել Ռոբ երտ Կամոյան ին, Վազգեն 
Խշ տոյանին, Գևորգ Պա րոնյ ան ին և Վահրամ 
Խա չատր յա նին, ովքեր մեծ ներդրում ու-
նեցան բեմ անկարչութ յա ն ոլորտում:

Համարից դուրս մնացին ե րաժշտական 
թ ատրոնի ն (օպերային և բալետին) 
սյունիքյան առ նչություններ ն ա րտաց ոլո ղ նյ-
ութերը: Նկատի են ք ունեցե լ հանգամանքը , 
որ  հանդեսի 6- րդ համարու մ (նվիրված 
Դավ իթ Բեկի գլ խավորած  ազ գային-ազա-
տագր ակ ան շարժման 300-ամյակին) Աննա 
Ասատ րյա նի հոդվածով ա նդրադարձ են ք 
կատարել Ար մեն Տիգրանյ ան ի «Դավիթ Բ եկ» 
օպերային :

Ն աև այն հանգամանքն  ենք հաշվի առել, 
ո ր հանդեսի 5-րդ համարու մ (նվիրված 
երա ժշտա կան Սյ ունիքին) անդրադարձ 
է կատարվել օպ երային ա րվեստում և 
բալետում ներդրում ու նեցած մեծ ահամբավ 
սյ ունեցի նե րին՝ Տաթևիկ Սա զանդ ար յանին, 
Կո նստա նտին (կ րտսեր) Օր բելյանին, ինչպես 
և բ ալետի ոլ որտի երևե լի ս յունեցիներին ՝ 
լ ատվիակ ան ազգային բ ալետի հիմ նադիր 
Ելե նա Տ ան գիևա-Բիրզ նի եցին, «Է ստոնիա» 
օպ երայի և բալետի պե տական թատ րոնի 
մենա պա րուհի Սվետ լան ա Բալոյան ին, 
թուրքմենական բա լետի նշան ավո ր նե-
րկայացուցի չ Էդ իսա Սարվ ազ յանին:

Հա մարում հնարավոր չ էր առա վել հա-
նգամանալից ան դրադառնալ Կա պանի 
Ա լ. Շիրվանզ ադ եի անվան և Գ որիսի Վ. 
Վաղարշյ անի անվա ն պե տական դրա-
մատիկական թա տրոնների պա տմությանը, 
ե րկու դեպքում էլ  դրանք ծավալուն նյութեր 
են՝ սույն հանդեսի տր ամաբան ութ յան մեջ 
չտեղավորվո ղ:

* * *

Թատրոնն ա շխարհը մաքուր պահելուն 
միտված ազն իվ ջիղ է... Մյուս կո ղմից՝ ոչ մի 
տեղ մենք մեզ այնքան չեն ք գտնում, ո րքան 
թատրոնում: 

Համարը սկզ բից մին չև վերջ կա ռուցված 
է հ ենց այ դ հայեցակ արգ ի նկատառությ ամբ:

Ու այդ նկատառությ ամբ էլ ավարտում  
ե նք. նախ՝ ի ցույց ենք դնում Մշո Սուր բ 
Կարապետ ը, որը միջն ադ արյան միմ-
ոսների, լ արախաղ ացն երի և ըն դհանրապես 
թ ատերակ ան հանդիսախաղ երի  հով-
անավորն էր հայոց մեջ: Իսկ վերջում... 
Վերջում Ս յունյաց աշխ արհի օլիմ պոս ն 
է՝ Կապ ուտ ջուղը, որն իր մեջ հիշողությ-
ուններ է պ ահում Սուրբ Մ եսրոպ Մաշ տոց ի 
սյունիքյան առ աքելությ ան և Գարեգին Նժ-
դեհի մասի ն: 

Այդ ամենը հա մեմվում է հայոց մեծ 
քնարերգուի , Սյունյաց  աշ խարհի մեծ 
զա վակի՝ Համ ո Ս ահյանի խո սքերով՝ 
«Հայաստան աս ելիս աշխ արհը իմ տ ունն է, 
/ Հայաստա ն աս ելիս էլ մահը ում շունն է...»:

Դրանք ու ղերձներ են բոլոր սյունեցիների 
անունից ՝ Ս յունիքը եղ ել և մնում է հայոց 
պետ ականությ ան ողնաշարը...

Մեր պատ մության և հ ույսի ամբա-
րտակ ն է ճաք տվել. հյուսիսի և արևմուտքի 
բար եկամների ն էինք թիկունք կ արծել, 
բ այց... Որերորդ անգամ պատ մությունն 
ա պացուցում է՝ ազգային մ եր լին ելիությա նը, 
ազ գային մեր զորացումի ն հի մք և թիկունք 
կ արող ե նք լինել մ իայն ու միայն մ ենք՝ 
ի նքներս՝ մեր զորական ուժի, հայրենատեր  
լի նելու մեր առաքելու թյունը գիտակցելու և, 
իհարկե, մե ր մշակույթ ի միջոցով, որի առան-
ցքա յին բաղադրիչն է մեծն թատրոնը...

 

Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և 
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն

65ՈՒՐԲԱԹ
30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.     7



 ≡ ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ և ՀԽՍՀ 
վաս տա կա վոր ար տիստ, կի նո դե րա սան, 
դա սա խոս, թա տե րա կան ռե ժի սոր և թա տե-
րա կան ու սու ցիչ:
Ծն վել է 1903 թ. նո յեմ բե րի 20 (դեկ տեմ բե րի 
3)-ին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Շու շի քա ղա-
քում, մա հա ցել է 1956 թ. մար տի 23-ին 
Եր ևա նում:
Թարգ մա նել է ռուս դրա մա տուրգ նե րի մի 
շարք պիես ներ, դա սա վան դել է Եր ևա նի 
պե տա կան գե ղար վես տա-թա տե րա կան 
ինս տի տու տում։

 ≡ ԴԱ ՎԻԹ ՄԱԼ ՅԱՆ 
ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, 
թա տե րա կան ռե ժի սոր և թա տե րա կան ու-
սու ցիչ:
Ծն վել է 1904 թ. ապ րի լի 4 (17)-ին Զա քա թա-
լա քա ղա քում, մա հա ցել է 1976 թ. հու լի սի 
17-ին:
1929-1930 թվա կան նե րին Դա վիթ Մալ յա նը 
աշ խա տել է Լե նի նա կա նի դրա մա տի կա կան 
թատ րո նում։ Այ նու հետև եր կու թա տե րաշր-
ջան անց է կաց րել Եր ևա նի Բան վո րա կան 
թատ րո նում։ Հե տո դե րա սա նը տե ղա փոխ-
վում է Հայ ֆիլմ և 1937 թվա կա նին հաս-
տատ վել Սուն դուկ յա նի ան վան թատ րո նում՝ 
իբրև դե րա սան։

 ≡ ԳՈՒՐ ԳԵՆ ՋԱ ՆԻ ԲԵԿ ՅԱՆ (ՏԵՐ-
ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ)
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, թատ րո նի և 
կի նո յի դե րա սան:
Ծն վել է 1897 թ. մա յի սի 6 (18)–ին Եր ևա նում, 
մա հա ցել է 1978 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին:
Ջա նի բեկ յա նը Գ րի գոր ա ղա յի կեր պա րի 
(Վր թա նես Փա փազ յա նի «Ժայռ») լա վա գույն 
մարմ նա վո րողն էր խորհր դա հայ բե մում. 
այդ դե րա կա տա րումն իր կա տա րե լութ յամբ 
մտել է հայ թատ րո նի պատ մութ յան գո հար-
նե րի շար քը։
Ն րա ար վես տին բնո րոշ էր հա մառ ու ան-
կոտ րում բնա վո րութ յամբ կեր պար նե րի 
սո ցիալ-կեն ցա ղա յին ճշգրիտ ու ցայ տուն 
վե րար տադ րութ յու նը, կա տար ման հրա շա լի 

Հայ թատերարվեստի 
նշանավոր գործիչներ, ովքեր 
խաղացել են սյունիքյան 
բեմահարթակներում

տեխ նի կան. «հա կա ռա կորդ» դե րե րի լա վա-
գույն մեկ նա բան նե րից էր։
Գուր գեն Ջա նի բեկ յա նի ա նու նով Եր ևա նում 
կոչ վել է փո ղոց:

 ≡ ԵՐ ՎԱՆԴ ՄԱ ՆԱՐ ՅԱՆ
Դե րա սան, ռե ժի սոր, սցե նա րիստ, Հա յաս-
տա նի ժո ղովր դա կան ար տիստ (2018):
Ծն վել է 1924 թ. օ գոս տո սի 10-ին Ա րա քում, 
մա հա ցել է 2020 թ. փետր վա րի 19-ին Եր-
ևա նում:
Շու շիում բաց վել է Եր վանդ Մա նար յա նի ան-
վան տիկ նի կա յին թատ րոն:
Գ րել է սցե նար ներ «Տժվ ժիկ», «Տերն ու 
ծա ռան», «Ս պի տակ ա փեր» և այլ ֆիլ մե րի 
հա մար: Մա մու լում հրա տա րա կել է պատմ-
վածք ներ և հոդ ված ներ:
1959-61 թթ և 1985-87, ա պա 1995-96 ե ղել 
է Գո րի սի պե տա կան թատ րո նի գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար:
Ե ղել է Հով հան նես Թու ման յա նի ան վան 
տիկ նի կա յին թատ րո նի գլխա վոր ռե ժի սոր:

 ≡ ԳԱԼ ՅԱ ՆՈ ՎԵՆՑ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժո ղովր-

դա կան ար տիս տու հի (2007), թատ րո նի և 
կի նո յի հայ դե րա սա նու հի:
Ծն վել է 1937 թ. հու լի սի 1-ին Եր ևա նում, 
մա հա ցել է 2012 թ. հու լի սի 22-ին: 1995 
թվա կա նից բնակ վել է ԱՄՆ-ի Լոս Ան ջե լես 
քա ղա քում, որ տեղ մա հա ցել է։ Թաղ ված է 
Եր ևա նի քա ղա քա յին պան թեո նում։
Խա ղա ցել է մոտ 25 ֆիլ մում:

 ≡ ԵՐ ՎԱՆԴ ՂԱ ԶԱՆՉ ՅԱՆ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժո ղովր-
դա կան ար տիստ (2004), բե մադ րիչ, թա տե-
րա կան ռե ժի սոր:
Ծն վել է 1937 թ. հու նի սի 2-ին Եր ևա նում, 
մա հա ցել է 2019 թ. հու լի սի 30-ին Եր ևա նում:
Ե րաժշ տա կան կո մե դիա յի պե տա կան թատ-
րո նի գե ղար վես տա կան ղե կա վար, 1993-
2002 թվա կան նե րին` տնօ րեն։
1995-2007 թվա կան նե րին ե ղել է Հա յաս-
տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան 
նա խա գահ։

 ≡ ԱՐ ՄԵՆ ԽՈՍ ՏԻԿ ՅԱՆ
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1984 թ.), 
կի նո յի, հե ռուս տա տե սութ յան և թատ րո նի 
հայ դե րա սան և կա տա կեր գու: 
Ծն վել է 1929 թ. մա յի սի 22-ին Եր ևա նում, 
մա հա ցել է 2003 թ. հու լի սի 22-ին Եր ևա նում: 
Ա մա նոր ի հե ռուս տած րագ րե րի ա մե նա սիր-
ված հե րոս նե րից է ե ղել ա վե լի քան եր կու 

տաս նամ յակ։
1987 թվա կա նին ստեղ ծել է թա տե րա կան 
«Փ յու նիկ» ստու դիան:

 ≡ ՌԱ ՖԱ ՅԵԼ ՔՈ ԹԱՆՋ ՅԱՆ
ՀՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ, Եր ևա նի պատ-
վա վոր քա ղա քա ցի:
Ծն վել է 1942 թ. սեպ տեմ բե րի 9-ին Թ բի լի-
սիում, մա հա ցել է 2022 թ. հու նի սի 13-ին 
Եր ևա նում: 
1970-1993 թվա կան նե րին աշ խա տել է 
Եր ևա նի Հ րաչ յա Ղափ լան յա նի ան վան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նում՝ դե րա սան և 
ռե ժի սոր:

 ≡ ԻՇ ԽԱՆ ՂԱ ՐԻԲ ՅԱՆ 
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1980):
Ծն վել է 1924 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ին Բաք-
վում, մա հա ցել է 2004 թ. փետր վա րի 23-ին 
Եր ևա նում:
1954 թվա կա նից ե ղել է Եր ևա նի Պա տա նի 
հան դի սա տե սի թատ րո նի, 1967-1990 թվա-
կան նե րին՝ Եր ևա նի Ղափ լան յա նի ան վան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի դե րա սան: 

 ≡ ՀԵՆ ՐԻԿ ՄԱԼ ՅԱՆ
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, նշա նա-
վոր կի նո ռե ժի սոր, թա տե րա կան ռե ժի սոր, 
սցե նա րիստ, թա տե րա կան ու սու ցիչ, ՀԽՍՀ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ:
Ծն վել է 1925 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին Թե լա-
վիում, մա հա ցել է 1988 թ. մար տի 14-ին: 
Թաղ ված է Թոխ մա խի գե րեզ մա նո ցում։
1980 թվա կա նին Եր ևա նում հիմ նել է կի նո-
դե րա սա նի թատ րո նը, ո րը 1988 թվա կա նից 
ան վա նա կոչ վել է նրա ա նու նով։

 ≡ ԳՈՒԺ ՄԱ ՆՈՒԿ ՅԱՆ
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1980):
Ծն վել է 1937 թ. մա յի սի 6-ին: 
Ն րա դե րա կա տա րում նե րին բնո րոշ են հո-
գե բա նա կան խնդիր նե րի պարզ, հա մո զիչ 
լու ծում նե րը։

 ≡ ԲԵ ՆԻԿ Բ ԺԻԿ ՅԱՆ
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ:
Ծն վել է 1900 թ. ապ րի լի 18-ին Կար սում, մա-
հա ցել է 1977 թ. օ գոս տո սի 6-ին Եր ևա նում:
Բե մա կան գոր ծու նեութ յունն սկսել է 1920 
թվա կա նին Դո նի Ռոս տո վում։
Որ պես դե րա սան և ռե ժի սոր է աշ խա տել 
Խար կո վի, Ս տե փա նա կեր տի, Էջ միած նի, 
Ս տե փա նա վա նի, Կի րո վա կա նի, Նոր Բա յա-
զե թի, Ար թի կի, Գո րի սի հայ կա կան թատ րոն-
նե րում: 

Գուրգեն 
Գաբրի-
ելյան

Դա վիթ 
Մալ յան

Իշ խան 
Ղա րիբ յան 

Ռա ֆա յել Քո թանջ յանԱր մեն Խոս տիկ յան

Հեն րիկ Մալ յան Գուժ Մա նուկ յան

Գուր գեն Ջա նի բեկ յան (Տեր-Խա չատր յան)

Եր վանդ Ղա զանչ յան Բենիկ Բժիկյան

Եր վանդ 
Մա նար յան

Գալ յա 
Նո վենց
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ՇՈ Ս․ ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՆՔ, Մ շո 
սուլ թան Ս․ Կա րա պետ, Գ լա-
կա վանք, Ին նակն յան վանք, 

հայ կա կան ճար տա րա պե տա կան 
հու շար ձան, վան քա յին հա մա լիր 
Հա յաս տա նի Տա րոն գա վա ռում, 
Մուշ քա ղա քի հս–արմ․ կող մում, 
Աշ տի շատ ա վա նից ոչ հե ռու (արմ․ 

կող մում), Քար քե լե ռան հվ–արլ․ լան-
ջին։ Նա խա պես ե ղել է Գի սա նե և Դե մետր 
հե թա նո սա կան կուռ քե րի մե հե նա տե ղին, 
որը, ըստ ա վան դութ յան, կոր ծա նել է Գ րի-
գոր Լու սա վո րի չը, տե ղում հիմ նել վանք՝ այն-
տեղ զե տե ղե լով Ս․ Կա րա պե տի և Ա թա նա-
գի նես ե պիս կո պո սի նշխար նե րը, ա ռա ջին 
վա նա հայր նշա նա կել Զե նոբ Գ լա կին, ո րի 
ա նու նով և հե տա գա յում կոչ վել է վան քը։ Այն 
ան վան վել է նաև Ին նակն յան՝ ի նը աղբ յուր-
նե րի մոտ կա ռուց ված լի նե լու պատ ճա ռով։ 
Զե նոբ Գ լա կը հա վաս տում է, որ Գ րի գոր Լու-
սա վո րի չը վան քին է նվի րել նախ կին մեհ յա-
նի տի րույթ նե րը։ VII դ․ վան քի կալ ված ներն 
ըն դար ձակ վել են։ Նույն դ․ վան քը հիմ նո վին 
ա վեր վել է երկ րա շար ժից, ա պա վե րա շին վել, 
կա ռուց վել է նրա գլխա վոր (Ս․ Ս տե փա նոս) 
ե կե ղե ցին։ XI դ․ կե սին Գ րի գոր Մա գիստ րոս 
Պահ լա վու նին վան քում կա ռու ցել է տվել 
ա պա րանք, ո րը սա կայն այր վել է 1058-ին, 
վան քի Ս․ Գ րի գոր փայ տա կերտ ե կե ղե ցու 
հետ։ XVI դ․ կե սին կա ռուց վել է վան քի Ս․ 
Կա րա պետ ե կե ղե ցին։ XVI–XVII դդ․ թուրք–
պարս կա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ 
վան քը դար ձել է կո տո րա ծից խույս տված 
բազ մա թիվ հա յե րի ա պաս տան։ 1750-ա կան 
թթ․ հիշ յալ ե կե ղե ցին այր վել է պար սից զին-
վոր նե րի ձեռ քով։ 1763–1764-ին վան քի վա-
նա հայր Հով նա նը մտահ ղա ցել է ա զա տագ-
րա կան պայ քար կազ մա կեր պել Արևմտ յան 
Հա յաս տա նում և այդ նպա տա կով կա պեր 
է հաս տա տել Վ րաս տա նի Հե րակլ II թա գա-
վո րի և Հով սեփ Է մի նի հետ։ XVIII դ․ վան քը 
խիստ տու ժել է երկ րա շար ժե րից։ Հատ կա-
պես ա վե րիչ էր 1784-ի երկ րա շար ժը, ո րից 
փլվե ցին վան քի կա թո ղի կե ե կե ղե ցին, սե-
ղա նա տու նը՝ միա բան նե րի խցե րով հան-
դերձ, զան գա կա տան մի մա սը, հվ․ կող մի 
պա րիսպ նե րը ևն։ 1788-ին վան քը հիմ նո վին 
վե րա կա ռուց վել է, ա վե լի է ըն դար ձակ վել 
(գավ թի հաշ վին), նո րոգ վել են զան գա կա-
տու նը, խո րա նը ևն։ Հա մա լի րը բաղ կա ցած 
է ե ղել մե նաս տա նից և ե կե ղե ցուց։ Ա ռա ջի-
նը հա տա կագ ծում ուղ ղանկ յուն կա ռույց էր, 
պարս պա պատ, ու ներ միա բան նե րի երկ-
հարկ բնա կա րան ներ և բարձր պա տով ան-
ջատ ված ուխ տա վոր նե րի սեն յա կա խումբ։ 

Ե կե ղե ցին քա ռա կու սի հա տա կագ ծով էր, ու-
ներ 16 սյու նա նի դաս, արմ –ից՝ 1787-ին կա-
ռուց ված նա խա մուտք–զան գա կա տուն։ Արլ․ 
հատ վա ծը բաղ կա ցած էր չորս, ի րար հա-
ջոր դող տար բեր տի պե րի (կենտ րո նի եր կու-
սը հա տա կագ ծում խա չաթև, գմբե թա ծածկ 
կա ռույց ներ էին, ծայ րա մա սե րի նը՝ միա նավ, 
թա ղա ծածկ բա զի լիկ ներ) ե կե ղե ցի–վ կա յա-
րան նե րից։ Հ նա գույ նը (IV դ․ ս կիզբ) Ս․ Կա-
րա պե տի վկա յա րանն էր։

1827-ին վաչ կա տուն քրդե րի մի հրո սա-
խումբ գրա վել է վան քը, թա լա նել ու ոչն չաց-
րել կահ-կա րա սին, շատ ձե ռա գիր հու շար-
ձան ներ։ Սա կայն վան քի ազ դե ցութ յու նը 
գնա լով ա ճել է (հատ կա պես 1860–1880-ա-
կան թթ․, երբ այն տեղ վա նա հայր են ե ղել 
Խ րիմ յան Հայ րի կը և Գա րե գին Սր վանձտ-
յան ցը)։ 1896-ից վան քին կից բաց վել է որ-

բա նոց և դպ րոց՝ 45 ա շա կեր տով, գրա դա-
րան։ XIX դ․ և XX դ․ սկզ բին վանքն ու նե ցել 
է ըն դար ձակ ե կե ղե ցա թեմ, որն ընդգր կում 
էր Տա րոն, Վար դո, Ճա պաղ ջուր, Խ նուս, Բու-
լա նըխ, Կե ղի և այլ գա վառ նե րի հա յաբ նակ 
բնա կա վայ րե րը։ Վան քը ստա նում էր ըն դար-
ձակ հա սույթ ներ, գյու ղա ցի նե րից գան ձում 
էր պտղի հարկ, հարս տա նում զա նա զան 
նվի րատ վութ յուն նե րի հաշ վին։ Վան քը ե ղել է 
հայկ․ գրչութ յան կենտ րոն, ուր ստեղծ վել են 
բազ մա թիվ ար ժե քա վոր ձե ռագ րեր։ Հա յաս-
տա նի հոգ ևոր կենտ րոն նե րի մեջ իր դե րով ու 
նշա նա կութ յամբ ե ղել է երկ րոր դը (էջ միած-
նից հե տո)։ Հ նուց կոչ վել է մե նաս տան նե րի 
«մայ րա քա ղաք»։ Այն նշա նա վոր ուխ տա տե-
ղի էր (նաև ար ևե լա հա յե րի հա մար)։ Մեծ 

տո նախմ բութ յուն ներ էին կա տար վում հատ-
կա պես Վար դա վա ռի և Աստ վա ծած նի վե րա-
փոխ ման տո նե րին, երբ տե ղի էին ու նե նում 
նաև աշ խար հիկ հան դես ներ (ձիամր ցում-
ներ, լա րա խա ղա ցութ յուն ներ, գու սան նե րի 
մրցույթ ներ ևն)։ Մ շո սուլ թան Ս․ Կա րա պե տը 
հա մար վել է ա մե նա կա րող, «մու րա զա տու», 
«բու ժել» է մարդ կանց ֆի զի կա կան ա րատ-
նե րը, ա մեն տե սա կի, նե րառ յալ նաև ար վես-
տի՝ շնորհ պարգ ևել։ Ժող․ բա նահ յու սութ յան 
մեջ պահ պան վել են Ս․ Կա րա պե տին նվիր-
ված, երգ վող ամ բող ջա կան «դաս տան ներ»: 
Տո նա հան դես նե րի օ րե րին վան քի բա կում 
կազ մա կերպ վել են նաև տո նա վա ճառ ներ։ 
Վան քի պարս պի աջ կող մում կար մի աղբ-
յուր՝ Ս․ Լու սա վո րիչ ա նու նով։ Ջու րը լցվում էր 

քա րա կոփ ա վա զա նի մեջ, ո րն ըստ ա վան-
դութ յան, կա ռու ցել է տվել Հա յոց թա գա վոր 
Տր դատ Մե ծը, իսկ Գ րի գոր Լու սա վո րիչն այն-
տեղ մկրտել է բա զում քրիս տոն յա նե րի։ Վան-
քը մեծ ար հա վիրք նե րի է են թարկ վել 1915-ին 
և 1918-ին։ Մեծ ե ղեռ նի օ րե րին Տա րո նի հա-
յութ յան մի զգա լի մասն ա պաս տա նել է վան-
քում և մո տա կայ քի ան տա ռում, եր կու ա միս 
դի մադ րել թշնա մու գե րակ շիռ ու ժե րին։ Հա-
ջող վել է պահ պա նել վան քում ե ղած ար ժե-
քա վոր հու շար ձան նե րը, այդ թվում և 1750թ. 
ձե ռա գիր, ո րոնք 1916-ին, երբ ռուս. զոր քը և 
հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը գրա վել են 
Տա րո նը, հա ջող վել է տե ղա փո խել Էջ միա-
ծին։ Վան քն այժմ ա վեր ված է։

Վ․ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ա․ ԶԱՐՅԱՆ
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ի տի ըն դու նենք, որ հնա գույն ժա-
մա նակ նե րում Կա պուտ ջուղ լեռն 
ու նե ցել է Աժ դա նա կան դի ցա կան, 
վե հա հունչ ան վա նու մը:
Կապճ յուղ-Կա պուտ ջու ղը պաշ տա-

մուն քա յին լեռ է: Ըստ ա վան դազ րույ ցի` լե ռան 
վի հե րում ապ րում է հօ շէ փը, որ է վի շա պը: 
Լեռ նա պա րի եր կու կող մե րում հայտ նի են ջրի 
և պտղա բե րութ յան Նա պատ կոչ վող մե հե նա-
տե ղի նե րը, ո րոն ցից մե կը` Քա ջա րանց գյու ղի 
մեր ձա կայ քում: Ու լուբ լաղ հան դա նու նը, ո րը 
հա գա րե րեն է, բա ռա ցի նախն յաց վի շա պա-
ձուկ է նշա նա կում: Ս.Խան զադ յա նի գրա ռած մի 
լե գեն դի հա մա ձայն` այս ջրա ծածկ կող մե րով 

անց նող Նոյ յան տա պա նից մի սևա թույր 
քար է ըն կել ու մնա ցել վճիտ մի աղբ յու-
րի մեջ:
Լե ռան ա րևե լա կող մում` ներ կա յիս 
Գան ձա սար բաց հան քի տա րած-
քում էր հնա մե նի Սուրբ Դա վիթ 
ուխ տա տե ղին, որ պարս կե րեն 

բար բա ռով հնչում էր Փիր դավ-
դան: Այս սրբա վայ րը, որ 

խորհր դա յին տա րի-
նե րին կորց րել 
էր իր նշա-
նա կութ յու-
նը, ու ներ 
ի ջևա նա-
տուն և 
ի րեն էր 
գրա վում 

ան գամ հե ռա վոր վայ րե րի ուխ տա վոր նե րին: 
Իբր, չբեր նե րին պտղա վո րե լու զո րութ յուն ու-
ներ, ա պա քի նում էր օ ձից խայթ վա ծին, հո վա-
նա վո րում ճամ փոր դութ յան անվ տան գութ յու նը:
Լե ռան բարձ րա դիր լան ջե րից սկիզբ են առ նում 

Ող ջի և Գի լան գե տե րը: Ջր բա ժա նի բար ձունք-
նե րը տի րա կան են ոչ միայն Սյու նիքի վրա: 
Այն տե ղից տե սա նե լի են Մա սիս սարն ու Ա րա-
րատ յան դաշ տը, բազ մա թիվ գե տա հո վիտ ներ 
ա կո սող մայր Ա րաք սը: Հե ռա դի տա կով զննե լի է 
Մա կուի դաշ տա վայ րը, որ տեղ կա րե լի է նշմա-
րել Զան գի մա րի վտակ Տղ մու տի ձո րա հո վի տը:
Զան գե զու րի լեռ նաշղ թա յի բարձ րա գույն գա-
գա թը Կա պուտ ջուղն է (3906 մ), որ երկ նագ նա 
սլաց քով հսկում է ողջ Ս յուն յաց աշ խար հը: 
Լե ռան հետ ա ղերս ու նեն բա զում ա վան դա պա-
տում ներ ու լե գենդ ներ: Ա մե նասր տա մո տը, 
թվում է, Սուրբ Մես րո պի ան վան հետ 
առնչ վող ի րա պա տումն է: Ինչ պես հա-
վաս տում է Կոր յուն Ս քան չե լին Սր բին 
նվիր ված վար քագ րութ յան մեջ՝ ե րա-
նե լին շատ տա րի ներ ճգնել է հա րևան 
Գողթն (Կա պա նա խոս ված քում` 
Կոխ տան) գա վա ռում, ա սել է թե` 
Կա պուտ ջու ղի ստո րոտ նե րում: Ցայժմ 
Որդ վա տում (Օր դու բադ) պահ պան վում 
են Մես րո պա վան քի ա վե րակ նե րը: 
Գողթ նից Մաշ տոցն իր շքախմ-
բով 408թ. Բաղք (Ղա փա նի 
շրջան) է ան ցել Տաշ տու նի 
(Տաշ տոն) լեռ նանց քով, 
որ տեղ նրան դի մա վո րել 
է Սյու նիքի իշ խան Վա ղի-
նակ Ս յու նին:
Այս լեռ նանց քով է 1920 
թ. մար տին Գա րե գին 
Նժ դեհն իր զո րախմ-
բով ան ցում կա տա րել 
դե պի Գողթն և անս-
պա սե լի հան կար ծա-
կան գրո հով հար վա-
ծել թշնա մուն...

ՌՈԲԵՐՏ ԷՋԱՆԱՆՑԻ

Հայաստան 
ասելիս

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,

Չգիտեմ ինչու՞ է այդպես:
Հայաստան ասելիս շրթունքս 

ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս 

ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու՞ է այդպես:

Հայաստան ասելիս աչքերս 
լցվում են,

Հայաստան ասելիս 
թևերս բացվում են,

Չգիտեմ ինչու՞ է այդպես:
Հայաստան ասելիս 

աշխարհը 
իմ տունն է,

Հայաստան ասելիս էլ մահը 
ում շունն է…

Կմնամ, կլինեմ այսպես:
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

Թղթակցությունները չեն 
գրախոսվում եւ հեղինակներին չեն 
վերադարձվում: Խմբագրության եւ 
հեղինակների կարծիքները կարող են 
չհամընկնել: Նյութերը ներկայացնել 
մեքենագիր վիճակում:

Հղումը «Սյունյաց երկիր. 
մշակու թա յին» պարբերականին 
պարտադիր է:
Հրատարակվում է ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի եւ սպորտի 
նախարարության աջակցությամբ: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 17 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
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