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ԳՈՐԻՍԻ ԵՎ ԿԱՊԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆՆԵՐԸ. ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 

Մշակութայինարժեքների ստեղծումը ևտարածումը ռազմավարականխնդիր է
ցանկացածպետությանհամար:Մարզայինթատրոնիխնդիրըզուտստեղծագործա
կանչէ.մարզայինթատրոննառնչվումէնաևարտաարվեստայինհարցերին:Հայաս
տանինմանփոքրպետությանպարագայումդրանքռազմավարականխնդիրներեն,
որոնց գիտակցումը մենք չենք տեսնում պետական կամ համայնքային զարգացման
ծրագրերում:Արդյոքորևէակնկալիքչունե՞նքմշակութայինհաստատություններից:

Բա նա լի բա ռեր՝ Սյունիք, մարզային թատրոն, կրթություն, հասարակություն,
ռազմավարություն,մշակութայինքաղաքականություն:

Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ստեղ ծու մը, զար գա ցու մը և տա րա ծու մը ռազ-
մա վա րա կան խնդիր է ցան կա ցած պե տութ յան հա մար, հատ կա պես ազ գա յին 
պե տա կա նութ յուն և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն ձևա վո րող, ա ռայժմ 
զար գա ցող տնտե սութ յամբ: Յու րա քանչ յուր պե տութ յուն ինքն է կեր տում իր 
պատ մութ յու նը, սա կայն պատ մութ յունն իր է ջե րին ամ րագ րում է միայն նշա-
նա կա լի դեպ քերն ու ի րա դար ձութ յուն նե րը, դեմ քերն ու ա նուն նե րը՝ կար ևո րե-
լով դրանք մշա կույ թի տե սանկ յու նից: 

Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նը հա րուստ է պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան-
նե րով, բնութ յան հու շար ձան նե րով, գե ղա տե սիլ բնութ յամբ: Ս յու նի քը հայտ նի է 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, նաև մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րով: Սույն ու սում-
նա սի րութ յամբ չենք անդ րա դառ նա լու մշա կույ թի պատ մութ յա նը, չենք քննար-
կե լու անց յա լի ձեռք բե րում ներն ու բաց թո ղում նե րը: Մեր նպա տակն այլ է:

Մեր նպա տակն է դի տար կել, վեր հա նել և վեր լու ծել թա տե րա կան մշա կույ-
թի խնդիր ներն այ սօր վա Ս յու նի քի մար զում: Հա յաս տա նի ի րա վա կան տե ղե-
կատ վա կան հա մա կար գում (arlis.am) տե ղադր ված է « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան մար զե րի 2017-2025 թվա կան նե րի զար գաց ման ռազ մա վա րութ-
յուն նե րին հա վա նութ յուն տա լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2017թ. հու լի սի 
6-ի N29 ար ձա նագ րա յին ո րո շու մը, ո րի Հա վել ված N8-ը՝ ՀՀ Ս յու նի քի մար զի 
2017-2025 թվա կան նե րի զար գաց ման ռազ մա վա րութ յունն է, փաս տա թուղթ, 
որն ու ղեն շում է մար զի ա պա գան. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ս յու նի-
քի մար զի 2017-2025 թվա կան նե րի զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը մար զա-
յին մա կար դա կի ռազ մա վա րա կան փաս տա թուղթ է, ո րը սահ մա նում է եր կա-
րա ժամ կետ զար գաց ման հե ռան կար ներ ու ուղ ղութ յուն ներ` հիմն վե լով առ կա 
ի րա վի ճա կի, մար տահ րա վեր նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի վրա» (էջ 9) 1: Հե-

1 «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 2017-2025 թվականների զարգացման 
ռազմավարություններին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2017թ. հուլիսի 
6-ի N29 արձանագրային որոշում, Հավելված 8, էջ 9: Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=114774 Ուշագրավ է, որ նույն Հավելվածը տեղադրված է նաև ՀՀ Տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարության պաշտոնական կայքում՝ http://www.mtad.
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տաքր քիր էր, թե մար զի ռազ մա վա րութ յան մեջ ինչ տեղ է գրա վում մշա կույ-
թը, հատ կա պես մեր մաս նա գի տա կան հե տաքրք րութ յա նից ել նե լով՝ Ս յու նի-
քի մար զում գոր ծող Գո րի սի և Կա պա նի թատ րոն նե րը: Փաս տաթղ թի եր րորդ 
գլխի՝ «Առ կա ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն», 3.10. « Սո ցիա լա կան նե րա ռում» 
բաժ նում, ա մե նա վեր ջին՝ 88-րդ կե տում կար դում ենք. «ՀՀ Ս յու նի քի մար զում 
գոր ծում են 2 թատ րոն, 4 թան գա րան, 129 գրա դա րան, 16 ար վես տի, գե ղար-
վես տի և  ե րաժշ տա կան դպրոց ներ, 7 մշա կույ թի կենտ րոն, 110 մշա կույ թի տուն 
և  ա կումբ: Մ շա կույ թի տնե րում գոր ծում են ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան 
տար բեր ուղ ղութ յուն նե րի՝ պա րար վես տի, թա տե րար վես տի, կեր պար վես տի, 
ե րաժշ տար վես տի, գոր գա գոր ծութ յան, փայ տար վես տի և  այլ խմբեր: Գե ղար-
վես տա կան կրթութ յան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րում են 1600 ա շա կերտ-
ներ: Թան գա րան ներ, ցու ցաս րահ ներ, հա մեր գաս րահ ներ այ ցե լու նե րի քա նա-
կը տա րե կան կտրված քով կազ մում է 10000 մարդ: Գ րա դա րա նա յին ծա ռա-
յութ յուն նե րից օգտ վող նե րի թի վը կազ մում է ա վե լի քան 36100 մարդ: Պե տա-
կան ու ազ գա յին տո նե րին, ա վան դա կան ծե սե րին ու տո նախմ բութ յուն նե րին 
մաս նա կից նե րի թի վը տա րե կան կազ մում է շուրջ 10000 մարդ: Թա տե րա կան և 
տիկ նի կա յին ներ կա յա ցում նե րի քա նա կը կազ մում է շուրջ 110-120: Մ շա կույ թի 
ո լոր տում մար զում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը պայ մա նա վոր ված են հա մայնք-
նե րում մշա կու թա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա չափ տե ղա բաշխ ման, 
նյու թա տեխ նի կա կան պայ ման նե րի բա րե լավ ման, շեն քե րի հիմ նա նո րոգ ման, 
մշա կու թա յին գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու և մ շա կու թա յին ծա ռա յութ-
յուն նե րից օգտ վե լու մատ չե լիութ յան ա պա հով ման գե րա կա յութ յուն նե րով, ո րը 
կբե րի մշա կույ թի ո լոր տի շա հա ռու նե րի թվի ա վե լաց ման»1: Տր ված է նաև ե րեք 
գծա պատ կեր՝ Թատ րոն, Թան գա րան, Գ րա դա րան, ո րոնց հա մար աղբ յուր են 
հան դի սա ցել Ազ գա յին վի ճա կագ րութ յան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րը ( Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան մար զե րը և Եր ևան քա ղա քը թվե րով, էջ 145-156)2: 
Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ վե րոնշ յալ « Սո ցիա լա կան նե րա ռում» բաժ նում 
88-րդ կե տին նա խոր դում են մար զի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի, աղ քա-
տութ յան մա կար դա կի, ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վութ յան գնա հատ ման հա-
մա կար գի և տ նա յին տնտե սութ յուն նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե րը: Փաս տո-
րեն մշա կույ թը և մ շա կու թա յին հաս տա տութ յուն նե րը՝ թատ րոն նե րը, թան գա-
րան նե րը և գ րա դա րան նե րը դի տարկ վում են այս հա մա տեքս տում: Չենք մեկ-
նա բա նում թատ րո նին նվիր ված գծա պատ կե րը, որ տեղ 2011-2015 թվա կան-
նե րին ար ձա նագր ված է 50% աճ: Անդ րա դառ նանք Ազ գա յին վի ճա կագ րութ-
յան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րին, ո րոնք բա վա կա նա չափ հե տաքրք րա կան են: 
Այս պես՝ ա ռա ջին դի տար կու մը, որն ան մի ջա պես աչ քի է ընկ նում. Ս յու նի քում 
թատ րոն նե րի քա նա կը՝ 2. այդ թվում 2-ը՝ հա մայն քի են թա կա յութ յամբ: Մինչ 
այդ մեզ հայտ նի էր, որ Գո րի սի թատ րո նը ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յան են-
am/hy/razmavarutyunner/, սակայն մեզ հետաքրքրող 88 կետի բովանդակությունը նշված 
կայքում տեղադրված նույն փաստաթղթի .pdf ձևաչափում տարբերվում է. 88 կետն այն 
ամփոփված է ընդամենը մեկ նախադասությամբ. «ՀՀ Սյունիքի մարզում գործում են 2 
թատրոն, 4 թանգարան, 129 գրադարան»: 

Տե՛ս http://www.mtad.am/files/docs/1580.pdf:
1 Նշվ. Հավելված, էջ 32-33:
2 http://armstat.am/file/article/marz_2016_19.pdf:
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թա կա յութ յան ներ քո է. մի գու ցե փո փո խութ յու՞ն էր ե ղել... Գո րի սի Վ. Վա ղարշ-
յա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի տնօ րե նից ճշտե ցինք, 
որ թատ րոնն իս կա պես ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յամբ է, 
և1 թերևս, վե րոնշ յալ փաս տաթղ թում անճշ տութ յուն կա: Որ պես կա նոն հակ-
ված ենք վստա հե լու հրա պա րակ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին, քա նի որ 
դրանց շատ ենք առնչ վում մեր ու սում նա սի րութ յուն նե րում: Սա կայն ու շադ-
րութ յուն գրա վե ցին նաև այլ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ՝ ներ կա յա ցում նե րի 
քա նա կը և հան դի սա տե սի թվա քա նա կը: Այս պես՝ 2015 թվա կա նին Գո րի սի և 
Կա պա նի թատ րոն նե րը հան դի սա տե սին ներ կա յա ցել են 118 ան գամ (2014-ին՝ 
93 ներ կա յա ցում), սպա սար կել 30.6 հազ. հան դի սա տես (2014-ին՝ 19.1 հազ. 
հան դի սա տես), այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր ներ կա յաց ման հան դի սա տե սի մի ջին 
թի վը 259-ն  է (2014-ին՝ 206 հան դի սա տես): Սա ան նա խա դեպ, ե թե ու զում եք, 
ան հա վա տա լի թիվ է, ե թե հաշ վի առ նենք, որ նույն ցու ցա նի շը՝ յու րա քանչ յուր 
ներ կա յաց ման հան դի սա տե սի մի ջին թի վը, Եր ևան քա ղա քում կազ մում է ըն-
դա մե նը 174 մարդ (2014-ին՝ 177 հան դի սա տես)1: 

Ան շուշտ, վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում Կա պա նի և Գո րի սի 
թատ րոն նե րը գոր ծում են ա վե լի վստահ, ա վե լի կա նո նա վոր: Թատ րոն ներ են 
ե կել ե րի տա սարդ ներ, ով քեր նվիր ված են ի րենց գոր ծին, ազ նիվ են, ու նեն մաս-
նա գի տա կան բարձր ո րա կա վո րում: Ոչ վաղ անց յա լի պատ մութ յու նից հայտ նի 
է, որ շատ ե րի տա սարդ մաս նա գետ ներ ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսել են հենց 
մար զա յին թատ րոն նե րում: Եվ ե թե վստա հում ենք քա նա կա կան տվյալ նե րին, 
ա պա պետք է ար ձա նագ րենք, որ Ս յու նի քի մար զում 2011-2015 թվա կան նե րին 
թատ րոն հա ճա խող նե րի թիվն ա վե լա ցել է 50%-ով: Ե թե ի րոք այդ պես է, ու րեմն 
փառք ու պա տիվ նրանց, ով քեր մաս նա կից են ե ղել այս գոր ծըն թա ցին: Բայց 
արդ յոք ճշմա րի՞տ է...

2009 թվա կա նին ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յան հո վա նա վո րութ յամբ մեր 
կող մից ի րա կա նաց վել է ու սում նա սի րութ յուն՝ թատ րոն նե րի կա ռա վար ման 
սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ: Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը հրա պա րակ վել 
են ԵԹԿՊԻ-ի « Հան դես» գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծո ւում2: Ու սում նա-
սի րութ յան շրջա նա կում այ ցե լել էինք Եր ևան, Գ յում րի, Վա նա ձոր, Ար տա շատ, 
նաև Գո րիս և Կա պան քա ղաք նե րի թատ րոն ներ, ու սում նա սիր վել էին ոչ ֆի-
նան սա կան հաշ վետ վութ յու նե րը, այլ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ պա րու նա-
կող փաս տաթղ թեր, ի րա կա նաց վել էին փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներ, 
քննար կում ներ՝ թա տե րախմ բե րի ան դամ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 2009 թվա-
կա նին Գո րի սում և Կա պա նում հե տա զո տող խում բը բո լո րո վին այլ պատ կեր 
էր ար ձա նագ րել թե՛ ստեղ ծա գոր ծա կան և թե՛ կազ մա կեր պա կան հար ցե րում: 
Չենք կրկնի ար դեն հրա պա րակ ված ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը՝ քա-
նա կա կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը, քննար կում նե րի և փոր ձա գի տա կան 
հար ցազ րույց նե րի ամ փո փում նե րը, սա կայն մեջ բե րենք մեկ դրվագ, ո րը տա-
րի ներ անց էլ մեզ հան գիստ չի տա լիս: Երբ հե տա զո տող խում բը գոր ծուղ վել էր 

1 Նույն տեղում, էջ 145-146:
2 Տե՛ս Հարությունյան Ա., Գևորգյան Վ., Թատրոնների կառավարման սկզբունքների 

ուսումնասիրում, ԵԹԿՊԻ-ի «Հանդես» գիտական հոդվածների ժողովածու, N10, Երևան, 
2000, էջ 11-34: http://ysitc.am/science/view/7:
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Գո րիս և փոր ձում էր գտնել թատ րո նի շեն քը, օգ նութ յան դի մեց մի քա նի տե-
ղա ցի նե րի: «Ե րի տա սարդ մի տղա պա տաս խա նեց, որ Գո րի սում թատ րոն չկա: 
Մի օ րիորդ էլ մեզ ճա նա պարհ ցույց տվեց, սա կայն պարզ վեց՝ հա կա ռակ ուղ-
ղութ յամբ: Մի ջին տա րի քի մի կնոջ դի մե ցինք, նա օգ նեց. թատ րո նում էր աշ խա-
տում: Պարզ վեց, որ մեր հար ցումն ան մի ջա պես թատ րո նի շեն քի հար ևա նութ-
յամբ ենք ա նում, սա կայն այն, որ թատ րո նի շեն քի մոտ ենք կանգ նած, անհ նա-
րին էր գու շա կել. ո չինչ դրա մա սին չէր հու շում: Միայն ծա ռա յո ղա կան մուտ քի 
վրա վեր ջա պես գտանք ցու ցա նակ. այս տեղ է Գո րի սի պե տա կան թատ րո նը: 
<...> 

Թատ րոնն այս քա ղա քի ( Կա պա նի) հա մար անհ րա ժեշտ եր ևույթ է, շա տե-
րի կող մից սպաս ված, ո մանց կող մից, ան շուշտ, ան տես վող, բայց ընդ հա նուր 
առ մամբ՝ ցան կա լի: Թա տե րա կան ե րե կոն, ո րին ներ կա գտնվե ցինք Կա պա-
նում, տոն էր Կա պա նի հան դի սա տե սի հա մար»1: 

Թատե րա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պու մը բարդ է ան գամ մեծ հա-
մայնք նե րում, ուս տի գի տակ ցում ենք, թե ինչ պի սի պայ ման նե րում են ձևա-
վոր վել թատ րոն նե րը փոք րա թիվ բնակ չութ յուն ու նե ցող քա ղաք նե րում, ինչ 
ստեղ ծա գոր ծա կան և կազ մա կեր պա կան խնդիր ներ են ե ղել, ինչ պես է հա սա-
րա կութ յունն ար ձա գանք նել այս գոր ծըն թաց նե րին: «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 հա ստա տութ յունն  էր», - գրում է պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Գ.Ս տե փան յա նը2: Ան վի ճե լի է, թատ րո նը ստեղ ծում է մշա կու թա յին 
մի ջա վայր՝ իր տա նի քի տակ, իր գա ղա փա րի շուրջ հա վա քե լով և հա մախմ-
բե լով հա սա րա կութ յան բո լոր շեր տե րին: Դ րա ա պա ցույցն է թատ րո նի պատ-
մութ յու նը:

 Ի՞նչ հետ ևանք ներ այ սօր կա րող են լի նել մշա կու թա յին կյան քի պա սիվ 
վի ճա կի կամ բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով: Թ վում է՝ XXI դա րում, երբ բո լորս 
մեր գրպան նե րում կա րող ենք ու նե նալ հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յու նը, 
կի նե մատ րոգ րա ֆը, օր վա լրա հոսն ու մա մու լը, ըն կեր նե րի և գոր ծըն կեր նե րի 
հետ հա ղոր դակ ցու մը, անձ նա կան կամ աշ խա տան քա յին ծրագ րերն ու փաս-
տաթղ թե րը, ու րեմն մենք տի րա պե տում ենք տե ղե կատ վա կան ամ բողջ հոս քին 
և կա րող ենք կա ռա վա րել այն: Միայն թվում է... Ե թե մշա կու թա յին եր ևույթ-
նե րի, հատ կա պես ար վես տի ու գրա կա նութ յան ըն կա լու մը տե ղա փո խում ենք 
թվա յին տեխ նո լո գիա նե րի ո լորտ, ա պա կորց նում ենք դրանց գա ղա փա րա-
փի լի սո փա յա կան ար ժե քը, ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գե ղա գի տութ-
յունն ըն կա լե լու և մ տա ծել սո վո րե լու մար դու հա մար կար ևոր հատ կութ յու նը: 
Թատ րո նը գրպանդ չես դնի. թատ րոնն ա՛յս պա հին բե մա հար թա կի վրա գոր-
ծող դե րա սանն է, շփու մը թա տե րաս րա հում ներ կա նե րի հետ, և  ո՛չ դրա տե-
սագ րութ յու նը, թատ րո նը դե րա սա նի կեն դա նի վար քա գիծն է և հան դի սա տե սի 
ապ րում ներն ու մտքե րը:

1 Նշվ. աշխ., էջ 20:
2 Ստեփանյան Գ., Դրվագներ Գորիս քաղաքի պատմության (1870-1917). մաս Ա, ըստ http://

www.sarc.am/2016/06/գորիսի-թատրոնի-սկզբնավորման-պատմութ/: 
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«Ի՞նչ է թատ րո նը, խա՞ղ, հա սա րա կա կան կեն ցա ղի ձևե րից մե՞ կը, թե՞ 
ա զատ ար վեստ, կամ այս ա մե նը միա տեղ, որ պես ի րա կա նութ յան կեն դա նի 
խորհր դա կեր պու մը», - գրում է ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հ. 
Հով հան նիս յանն իր « Թատ րոն և թա տե րա խո սութ յուն» հոդ ված նե րի հա վա քա-
ծո ւի նա խա բա նում1: Ս յու նի քի մար զում գտնվող 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 գոր ծում են, ֆի նան-
սա վոր վում պե տա կան կամ հա մայն քա յին բյու ջեից: Նշ ված թատ րոն նե րի պա-
տաս խա նա տու նե րից ճշտե ցինք թատ րոն նե րում այ սօր առ կա խա ղա ցան կը: 
Պարզ վեց, որ խա ղա ցան կե րում կան բե մադ րութ յուն ներ ինչ պես ազ գա յին, այն-
պես էլ թարգ մա նա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հի ման վրա: Ներ կա յա ցում-
նե րը նա խա տես ված են ինչ պես մա նուկ հան դի սա տե սի, այն պես էլ «16+» տա-
րի քա յին խմբի հա մար: Թատ րոն նե րում բե մադ րութ յուն ներ են ի րա կա նաց րել 
և  ի րա կա նաց նում թե՛ ան վա նի և թե՛ սկսնակ ե րի տա սարդ մաս նա գետ ներ: Դե-
րա սա նա կան կազ մում կար սերն դա փո խութ յան խնդիր, սա կայն վեր ջին տա-
րի նե րին, շնոր հիվ Եր ևա նի թատ րո նի և կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տի, մաս-
նա վո րա պես ԵԹԿՊԻ-ի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի, այս հարցն էլ լու ծում է ստա նում: 
Փաս տո րեն թատ րոն նե րը փոր ձում են ի րա կա նաց նել ի րենց ա ռա քե լութ յու նը, 
ստեղ ծա գոր ծում են, ջանք են գոր ծադ րում: Իսկ հան րութ յու՞ նը... Հան րութ յու նը 
պա տաս խա նա տու է, թե ինչ պի սին կլի նի թատ րո նը, ինչ գե ղա գի տութ յուն կու-
նե նա կամ կլի նի՞ թատ րոն, թե՞ ոչ: « Թատ րոնն ի րա կա նա նում է ոչ թե բե մում, 
այլ յու րա քանչ յուր հան դի սա կա նի հո գում: Բա ցի թատ րո նի պա տաս խա նատ-
վութ յու նից՝ գո յութ յուն ու նի հան դի սա տե սի պա տաս խա նատ վութ յուն», - գրում 
է Մ. Վո լո շի նը2: Անհ նար է չհա մա ձայ նել այս մտքին: Եվ ե թե պե տա կան կամ հա-
մայն քա յին ռազ մա վա րութ յան մեջ թատ րո նը դի տարկ վում է միայն որ պես «սո-
ցիա լա կան նե րառ ման» գոր ծիք, ա պա մշա կու թա յին ար ժեք ներ ստեղ ծե լու և 
հան րութ յա նը փո խան ցե լու նրա հիմ նա կան խնդի րը ստո րա դաս վում է, դառ-
նում երկ րոր դա կան:

Մայ րա քա ղա քից 235 կմ հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող Գո րիս քա ղա քում, 
Ս յու նի քի մար զում, ո րի սահ մա նի եր կա րութ յու նը 472 կմ  է, թա տե րա կան 
կրթութ յան կազ մա կեր պու մը՝ ԵԹԿՊԻ-ի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի հիմ նադ րու մը, 
ու ներ քա ղա քա կան նշա նա կութ յուն. սա չար ձա նագ րե լը միամ տութ յուն կլի նի: 
Եվ ե թե Ս յու նի քի մշա կու թա յին, թա տե րա կան կյան քում ստեղ ծա գոր ծա կան 
ակ տի վութ յուն է նկատ վում, ա պա այս գոր ծըն թա ցում նշա նա կա լի ներդ րում 
ու նի ԵԹԿՊԻ-ի Գո րի սի մաս նաճ յու ղը՝ ի դեմս մաս նաճ յու ղի ար դեն նախ կին 
տնօ րեն Շանթ Հով հան նիս յա նի, ով այ սօր Գո րի սի պե տա կան թատ րոնն է ղե-
կա վա րում: Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պիչ նե րի հա մար պարզ է, 
թե ինչ է նշա նա կում ու նե նալ փոք րա թիվ ու սա նո ղա կան հա մա կազմ, աշ խա-
տել ե րեք տար բեր քա ղաք նե րում՝ Գո րի սում, Կա պա նում, նաև Շու շիում: 

Կր թա կան, մշա կու թա յին գոր ծու նեութ յունն ինք նան պա տակ չի կա րող լի-
նել: Մար զա յին թատ րո նի խնդի րը զուտ ստեղ ծա գոր ծա կան խնդիր չէ. մար զա-
յին թատ րոնն ար տաար վես տա յին հար ցե րի հետ էլ է առնչ վում, մաս նա վո րա-

1 Հովհաննիսյան Հ., Թատրոն և թատերախոսություն, Ե., 2004, էջ 5:
2 Волошин М., Лики творчества, Л., «Наука», 1988, с. 358.
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պես՝ Հա յաս տա նի նման փոքր պե տութ յան պա րա գա յում դրանք ռազ մա վա-
րա կան խնդիր ներ են, ո րոնց գի տակ ցու մը մենք չենք տես նում պե տա կան կամ 
հա մայն քա յին զար գաց ման ծրագ րե րում: Արդ յոք որ ևէ ակն կա լիք չու նե՞նք այս 
հաս տա տութ յուն նե րից: 

Մեր ժե լով տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված ազ գա յին ար ժեք նե րը՝ կմիա-
ձուլ վենք տար բեր կող մե րից փչող կեղծ և վ տան գա վոր հո սանք նե րին, չար ժե-
վո րե լով այն, ինչ ու նենք և կա րող ենք զար գաց նել, կկորց նենք մեր ազ գա յին 
դի մա գի ծը: Հայ ե կե ղե ցին, հա յոց լե զուն և հայ մար դու ստեղ ծա գործ միտ քը. 
սրանք են այն ար ժեք նե րը, ո րոնք հիմքն ու  ա պա գան են հա յոց աշ խար հի: 
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ТЕАТРЫ ГОРИСА И КАПАНА: ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СЮНИКСКОМ 
РЕГИОНЕ - АРМЕН АРУТЮНЯН - Создание, развитие и распространение культурных 
ценностей является стратегической задачей любого государства. Сюникский 
регион богат культурно-историческим наследием. Сюник известен общественно-
политическими, культурными деятелями. 

Какие задачи очерчиваются в стратегии развития Сюникского региона сегодня? 
Как оценивается задача развития культурных ценностей, в частности – в театральной 
сфере? В марзе два театра – Капанский драматический театр им. Ал.Ширванзаде и 
Горисский государственный театр им. В.Вагаршяна. Театры имеют свой репертуар, 
наряду со старшим поколением здесь работают молодые специалисты. В Горисе 
– филиал Ереванского государственного института театра и кино, где получают 
высшее образование будущие актеры. Но влияют ли театры на культурную жизнь в 
марзе, каков общественный резонанс? Какое место уделяется культурному развитию 
региона в стратегии развития марза в целом? 

Культурная деятельность не может быть самоцелью! Задачи культурной политики 
должны быть ясно и четко обозначены, особенно для региона, находящегося за сотни 
километров от столицы и имеющего протяженную государственную границу. 



231ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Армянская церковь, армянский язык и творческая мысль армянсого народа 
– основополагающие культурные ценности, на которых можно строить будущее 
Армении.

Ключевые слова: Сюник, областной театр, образование, общество, стратегия, 
культурная политика.

THE THEATRES OF GORIS AND KAPAN, THE ATRICAL CULTURE IN SYUNIK 
REGION - ARMEN HARUTYUNYAN - The creation and dissemination of cultural values 
is a strategic issue for any country. The Syunik region is rich with historical and cultural 
memorials, monuments of nature, picturesque nature. Syunik is famous for its socio-political 
and cultural figures. 

The Kapan Theatre named after Al.Shirvanzade and Goris Theatre named after 
V.Vagharshyan in Syunik Region are trying to accomplish their mission by creating. What 
about the community? The community is responsible for the theatre, what kind of aesthetics 
it will have and will there be a theatre or not? As there՛s an active cultural theatrical life, the 
reason is the significant contribution of the Goris branch of YSITC.

Educational, cultural activity may not be self-contained. The objective of the regional 
theatre is not only the creative task: the regional theatre also deals with issues not connected 
to art. In case of a small country like Armenia, the issues are strategic-they are challenges 
of the cultural policy. We do not notice the awareness of these challengesin the state or 
regional development programs. 

The Armenian church, Armenian language and the creative mind of the Armenian people: 
these are the cultural values which serve as a foundation and future for the Armenian world.

Key words: Syunik, regional theatre, education, community, strategy, culture policy.


