
հրատարակչատան կողմէ

Հատորը ի մի կը բերէ Յակոբ Այվազի՝ 1999-2001 թուականներուն «Ակօս» 
շաբաթաթերթի հայերէն էջերուն վրայ հրատարակած երկու յօդուածաշարքը՝ 

«Վերյիշումներ» (2 յուլիս 1999-1 սեպտեմբեր 2000) եւ «Բեմընկերներս» 
(15 սեպտեմբեր 2000-8 յունիս 2001)։

Յօդուածները մամուլի մէջ հրատարակուած էին անորոշ յաջորդականութեամբ 
մը, մինչդեռ գիրքին մէջ արուեստագէտներու դիմանկարները տեղադրուած 

են ըստ իրենց ծննդեան թուականներուն։ Իսկ այն արուեստագէտները, 
որոնց ծննդեան տարեթիւերը անյայտ են, զետեղուած են առաջիններէն ետք։ 

Իւրաքանչիւր դիմանկարէն վերջ նշուած է հրատարակութեան թուականը։
Հեղինակը փափաքած էր, որ այս գիրքը հրատարակուի «Արաս» հրատարակ-

չութեան կողմէ. ան գրաշարական աշխատանքէն վերջ կարգ մը սրբագրումներ 
եւ յաւելեալ նշումներ ալ կատարած էր իր ձեռագրով։ Հեղինակային այս 

յաւելումները գրուածքին աւելցուած են որպէս յետգրութեան, Յ. Գ. նշումով։ 
Գրուածքին մէջ անկիւնաւոր փակագծերով եւ տողատակին դրուած

ծանօթագրութիւնները կը պատկանին հրատարակիչներուն, որոնք ուղղած են 
նաեւ ակնյայտի վրիպակները։ 

Լուսանկարները, որոնք ժամանակին տպուած են «Քուլիս» հանդէսին մէջ, 
առնուած են «Հրանդ Տինք» հիմնարկի Յակոբ Այվազի թողօնէն։
հրատարակութեան ու խմբագրութեան վերաբերեալ

•  
Յակոբ Այվազի նշումներն ու 
կատարած սրբագրութիւնները՝ 
առաջին փորձերուն վրայ։
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Ծնած է 1911-ին, Ենիգաբու, Լանկա թաղը, որպէս զաւակը կօշ-
կակար Կարապետ Այվազեանի եւ Հռիփսիմէ Մայիսօղլուի: Ութը 
տարեկան էր, երբ կը մեռնի հայրը։ Երկրորդ հայրը կ՚ըլլայ բնիկ 
պոլսեցի եւ նոյնպէս կօշկակար Գրիգոր Պիւքիւճեան:

Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Թոփգաբուի Ս. Նիկողայոս 
եկեղեցւոյ յարակից փայտաշէն Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանէն, 
ապա կը յաճախէ Էսաեան վարժարան, որու միջնակարգը աւարտելէ 
վերջ կը նետուի գործի ասպարէզ։ Նախ աշկերտութիւն կ՚ընէ երկրորդ 
հօրը քով, Պէյազիտ՝ Չաթալ խան, ուր կը բարեկամանայ Յարութիւն 
Սամուրքաշ անուն սայաճի երիտասարդի մը եւ վերջինիս շնորհիւ 
նաեւ՝ Նարլըգաբուի մէջ գործող Գրիգոր Յակոբեանի Արեւելեան 
թատերախումբին։

Առաջին անգամ 1929-ին կը մասնակցի «Տէյիրմենճինին քըզը» 
օփերէթին: Երկրորդ անգամ բեմ կը բարձրանայ նոյնպէս Յակոբեա-
նի Արեւելեան թատերախումբին՝ «Շարք թիյաթրոսու» խումբով, որ 
Մնակեանին խաղացանկը կը կիրարկէր: Այդ շրջանին բեմադրութեան 
լեզուն թրքերէնն էր, որովհետեւ հանրապետութեան այդ տարինե-
րուն, մինչեւ 1946, արգիլուած էր հայերէն թատերախաղ ներկայաց-
նելը:

Յակոբ Այվազ 1936-ին կը սկսի աշխատիլ Ֆայիք Կիւլթէքին 
անուն սեղանաւորի մը քով, Սիրքէճի: Ճիշդ այդ օրերուն կը ծանօ-
թանայ Անդրանիկ Պալաեանի դստեր՝ Արշալոյս Պալաեանի հետ, որ 
իր հայրը կորսնցուցած էր փոքր տարիքին եւ կ՚ապրէր իր երկրորդ 
հօր՝ ակնցի Մկրտիչ Մանուկեանի հետ: Կ՚ամուսնանան եւ կը բախ-
տաւորուին երկու զաւակով՝ Կարօ եւ Սիւզան:

Յակոբ Այվազ 1935-ին բանակային ծառայութիւնը կը կատարէ 
Աֆիոն Քարահիսարի մէջ, շուրջ մէկուկէս տարի: Յետոյ «երեք դա-
սակարգ» կոչուած զինուորութիւնը կը սկսի Հատըմգիւղ։ Վերջին 
ըլլալով 1941-ին կը կոչուի «քսան դասակարգ» զինուորութեան, 
Եոզղաթ:

Զինուորութեան շրջանին միջոց մը վրաններուն մէջ խաւաքար-
տէ Քարակէօզ-Հաճիվաթ կը խաղցնէ: Յակոբ Այվազ իր բեմական 
կարողութեան շնորհիւ բանակի հաւաքատեղիին մէջ կը գտնէ խաղեր 
բեմադրելու հնարը, ինչպէս՝ «Վարտալապումպա» կատակերգու-
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թիւնը, զոր կը բեմադրեն գրաշարապետ Զարեհ Արշակի հետ: Հայ 
դերասան զինուորներու այս յաջողութենէն խանդավառուած, հրա-
մանատարին կինը՝ Հալիտէ Էտիփ Զորլութունա ալ փիէս մը գրէ, 
որպէսզի բեմադրուի:

Յակոբ Այվազի խաղացանկը բաւական ճոխ էր: «Արշին Մալ 
Ալան», «Համլէթ», «Տէմիրհանէ միւտիւրիւ», «Սիւզան Իմպէր», 
«Նամուս», «Պատուի համար», «Օթէլլօ» եւլն.: 1950-էն կը սկսի 
հանդէս գալ որպէս բեմադրիչ: Էսաեան սանուց միութեան մէջ կը 
կազմէ Փոքր թատերախումբը: Առաջին անգամ կը ներկայացնեն 
Կալիպ Արճանի «Խնդրեմ լռեցէ՛ք»ը, Պարոնեանի «Մեծապատիւ 
մուրացկաններ»ը, Գրեմ Սիմոնի «Հարս ու կեսուր»ը, «Տայի Կարա-
պետ»ը եւ այլ թրքերէն ու հայերէն խաղեր: Միութեան երդիքին 
տակ հասակ կ՚առնեն Օննիկ Կառավարեան, Զենոբ Լուսինեան, 
Արթօ-Ալիս Պալկիւմէճի, Արեգնազ եւ Վարուժան Տիրիէլ, Պերճ եւ 
Սիւզան Գավճեան, Մարկրիթ Պըչաքճեան, Յասմիկ Ճինկէօզ եւ ու-
րիշներ: 

Յակոբ Այվազի վերջին խաղը կ՚ըլլայ իր իսկ գրի առած «Սոն 
փերտէ»ն, որ Աշոտ Մատաթեանի կողմէ հայերէնի կը թարգմանուի 
«Շատերէն մէկը» անունով ու կը ներկայացուի քանիցս (1950), որուն 
մէջ Այվազի խաղընկերներն էին Խաչիկ Արզումանեան, Արշաւիր 
Ալեանաք, Նուպար Համբարեան, Զարուհի Տէյիրմենճեան, Լիւսի 
Թոքաթլը, Աբրահամ Խտըշ:

1935-ին Արա Ակինեանի միջոցով կը ծանօթանայ «Ժամանակ» 
օրաթերթի անձնակազմին եւ կը սկսի թատրոնի վրայ յօդուածներ 
գրել՝ «Տոմսակներ», «Ճպուռ» եւ «Միմոս» ծածկանուններով:

Զարեհ Արշակ Ղալաթիոյ Պիլլուր փողոցի Կիւլ խանին մէջ փոք-
րիկ տպարան մը ունէր, Նազարէթ Տօնիկեանի հետ: Անոնք Յակոբ 
Այվազին կ՚առաջարկեն միասնաբար երգիծաթերթ մը հրատարա-
կել: Ահա այսպէսով ծնունդ կ՚առնէ «Քուլիս» հանդէսը, 1946-ին: 
Պապ-ը Ալիի նկարիչներէն Պերճ Կիւրթէն ալ կը պատրաստէ «Քու-
լիս»ի կողքի նկարը, ինչպէս նաեւ «Լուցիքա տուտու»ի դիմա-
նկարը:

Առաջին «Քուլիս»ը 16 էջ էր, տպուած էր 500 օրինակ: Միջոց մը 
վերջ Յակոբ Այվազ առանձինն կը շարունակէ հրատարակել «Քու-
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լիս»ը՝ զայն հասցնելով 2500 տպաքանակի: Հանդէսը հետզհետէ 
կ՚ունենայ իր խմբագրատունը, Ճաղալօղլուի զառիվերին վրայ. կ՚ու-
նենայ նաեւ խմբագիրներ, աշխատակիցներ, համակիրներ, բաժա-
նորդներ: 1950-էն սկսեալ Յակոբ Այվազ կը ճամբորդէ Սուրիա, 
Լիբանան, Իրաք, Իրան, Յունաստան, Եգիպտոս՝ արձանագրելով 
բազմաթիւ բաժանորդներ: «Քուլիս» 1946-էն 1996՝ ճիշդ յիսուն 
տարի կը հրատարակուի անխափան՝ կուրծք տալով բազմաթիւ դը-
ժուարութիւներու եւ խոչընդոտներու:

1997-ին Թուրքիոյ գրողներու ընկերակցութիւնը Յակոբ Այվազը 
կը պարգեւատրէ «Մամուլի ծառայութեան» մետայլով: Իր բեմական 
աշխատութիւններու կողքին, Յակոբ Այվազ Ի. դարու կէսին կը ձգէ 
յիսուն տարուան ժառանգ մը՝ ստանպուլահայ հրատարակչական 
կեանքէն ներս:

«Քուլիս»ի դադրումէն ետք Այվազ կը սկսի աշխատակցիլ «Ակօ-
ս»ին, ուր կը շարունակէ հրատարակել «Լուցիքա տուտու»ն, ինչպէս 
նաեւ իր յուշերը։ 2003-ին «Արաս» հրատարակչութիւնը առանձին 
հատորով մը կը հրատարակէ «Լուցիքա տուտու»ի ընտրանի մը։ Ան 
կը մեռնի 2006-ին։ Աճիւնը ամփոփուած է Շիշլիի ազգային գերեզ-
մանատան մէջ, իր բեմընկերներուն դրացնութեամբ։ Այվազ կենդա-
նութեան օրօք իր շիրիմը պատրաստել տուած էր քանդակագործ 
Էրոլ Սարաֆեանի։

Թատերական պատմութեան տեսանկիւնէ մեծ արժէք ներկայաց-
նող իր արխիւը, որուն մաս կը կազմեն հազարաւոր գիրքեր, տեսո-
ղական նիւթեր եւ այլ իրեր, մանաւանդ Սարգիս Սերովբեանի ու 
տոքթ. Պարգեւ Պալըմեանի ջանքերով պահպանութեան տակ առ-
նուելէ ետք, այսօր «Հրանդ Տինք» հիմնարկի կողմէ արդէն իսկ 
տրամադրելի է բոլոր ուսումնասիրողներուն։



•  
Յակոբ Այվազ, 16 տարեկան, կօշկակարութեամբ զբաղած տարիներուն, 

1927։ Երկու տարի վերջ ան իր ապագայ բեմընկերոջ՝ Յարութիւն 
Սամուրքաշի հետ պիտի երթար Նառլըգաբուի «Շաֆաք» բացօթեայ 

թատրոնը եւ պիտի ծանօթանար Լիւսի եւ Գրիգոր Յակոբեան 
արուեստագէտ ամոլի հետ։
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ՄՈՒՏՔ

Ճակատագիրս շատ փոքր տարիքիս զիս կարծես թէ մղեց դէպի 
բեմ: Մօրս երկրորդ ամուսնութենէն յետոյ փոխադրուեցանք Թոփ-
գաբու: Հազիւ 10 տարեկան էի: 1920-ական տարիներուն, մեծ թի-
ւով հայ բնակչութիւն մը հաստատուած էր Թոփգաբուի մէջ, Չայիրի 
կողմը, ուր բերդերուն տակ կային գնչուներու միայարկ բնա-
կարաններն ու դէմի կողմն ալ հայկական տուներ: Իսկ ներկայի 
հրապարակին վրայ, պարիսպներէն ներս, ձախ կողմը նոյնպէս հայ 
եւ թուրք ընտանիքներու բնակարանները, որոնց կարգին անուանի 
Թուրշուճու Թադէոս աղայի խանութը: Ցարդ յիշողութեանս մէջ 
դեռ կը մնան այդ շրջանին բնակիչներէն դէմքեր ու դէպքեր: Իսկ 
բերդին մուտքին, փոքր բարձունքի մը վրայ կը գտնուէր տեղւոյն 
ոստիկանատունը, որուն անմիջապէս քովը տեղ գրաւած էր հայկա-
կան միութեան միայարկ շէնքը: Այս շէնքին մէջն էր, որ ծանօթացայ 
թատրոնին, ուր Շաւարշ Պօղոս Գարագաշի թատերախումբը կը 
ներկայացնէր Մնակեանի խաղացանկէն «Կոյր նկարիչը» անուն 
սրտաճմլիկ տրամը: Զարմանալին հոն է, որ մինչեւ այսօր կը յիշեմ 
զինքը, որ հետագային եղաւ իմ բեմի ընկերս եւ սակայն չեմ յիշեր այդ 
առաջին անգամ դիտած թատերախաղիս միւս դերակատարներէն եւ 
ոչ մէկը: Այդ առաջին ներկայացումը առինքնեց զիս ու եղայ անոր 
գերին: Երբեք չեմ զղջացած եւ հակառակ շատ մը զրկանքներու եւ 
դժուարութիւններու մինչեւ այսօր կը մնամ բեմին ծառան:

Ուրեմն իմ առաջին վարժարանս եղաւ Թոփգաբուի Լեւոն-Վար-
դուհեանը ու եկեղեցիս՝ Ս. Նիկողայոս եկեղեցին. մեր այն ատենուան 
վարժարանին տակը գտնուող, այսօրուան պատմական եկեղեցին, 
որուն ծառայեցի մինչեւ մեր Պէյօղլու փոխադրուիլը:

Երբ Բերա փոխադրուեցանք յաճախեցի Էսաեան վարժարան: Մես-
րոպեանի շրջանն էր: Բազմաթիւ բարձրորակ ուսուցիչներ եւ ուսուց-
չուհիներ ունեցայ եւ մինչեւ այսօր յարգանքով կը յիշեմ զանոնք:

Երկրորդ հայրս ալ, առաջինին պէս կօշկակար մըն էր: Էսաեան 
վարժարանէն հանեցին զիս, երբ ամսականը 50-էն 100 ղրուշի բարձ-
րացաւ: Չէինք կրնար վճարել: Այդ տարիներուն Պէյազիտի պողո-
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տային վրայ կը գտնուէր Չաթալ խան կոչուած հոյակապ շէնքը, ուր 
բազմաթիւ հայ եւ թուրք կօշկակարներ կը գրաւէին սենեակները: 
Ուրեմն, հօրս առաջնորդութեամբ մուտք գործեցի այդ անուանի 
խանէն ներս: Եւ հոդ ծանօթացայ Յարութիւն Սամուրքաշ անուն 
անձին, որ նոյնպէս կը սիրէր բեմը եւ կ՚աշխատակցէր նաեւ Նառլը-
գաբուի եկեղեցիին քովը հիմնուած, բացօթեայ «Շաֆաք» թատրո-
նին: Տարի՝ 1929. այդ թատրոնին տէրերն էին Գրիգոր, Լիւսի 
Յակոբեան (Ճանտաշ) արուեստագէտ ամոլը:

Իմ խնդրանքներուս ընդառաջելով, Յարութիւն Սամուրքաշ 
հօրմէս գաղտնի զիս ուրբաթ օր մը առաջնորդեց Յակոբեաններու 
Արեւելեան թատերախումբը, Նառլըգաբու, ուր կը ներկայացուէր 
երգախառն «Տէյիրմենճինին քըզը» («Ջաղացպանին աղջիկը») անուն 
թատերախաղը: Յակոբեանի հրահանգով նոյն օրն իսկ զիս բեմ հա-
նեցին գիւղացիի մը տարազով: Ներկայացումի աւարտին՝ տիկին 
Լիւսի Յակոբեան զիս իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ. «Տղա՛ս, երիտա-
սարդ ես եւ ընդունակ: Եթէ պիտի շարունակես, վաղը եկուր Շեհ-
զատէպաշըի Միլլէթ թատրոնը. մենք հոն կը բնակինք, յաջորդ 
ներկայացումին համար դերդ տամ»:

Ուրեմն, այսպէս կը սկսի իմ թատերական ոդիսականս:
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ՊԵՏՐՈՍ ՊԱԼԹԱԶԱՐ 
(1866-1953)

Իսկական արուեստագէտ, էֆենտի դերասանը

Ես զինքը ճանչցայ եւ իսկական հօր 
մը պէս սիրեցի 1929-ին, երբ մուտք 
գործեցի Լիւսի-Գրիգոր Յակոբեան-
ներու (Ճանտաշ) Արեւելեան թատե-
րախումբը: Տարիներ ամբողջ իր բարի 
խրատներովը ճամբայ ցոյց տուաւ 
եւ միշտ խրախուսեց զիս: Ան ուզեց 
հեռացնել զիս իմ շատ սիրած բեմէս, 
որուն ապագան յայտնի չէր: Հպարտ 
եմ, որ իրեն պէս բեմընկեր մը 
ունեցած եմ:

Պետրոս Պալթազար ծնած է Պա-
լաթու Սալմաթոմրուք թաղը, 1866 
թուի մարտի 10-ին: Հայրը՝ Գարա-
կիւմրիւկի աւագերէց Տ. Վրթանէս 
աւագ քահանան, ունեցած է նաեւ 
ուսուցչական կեանք: Շատ անառակ 
եւ անհանդարտ եղած է Պալթազարի 
մանկութիւնը: Այդ իսկ պատճառաւ 
ալ չէ կրցած դպրոցին մէջ կատարե-
լագործել իր ուսումը: Նախնական 
կրթութիւն միայն  ստացած է թաղին 

վարժարանին մէջ, ուրկէ ետք ալ չէ կրցած միօրինակ գործի մը հե-
տեւիլ եւ փոխած է բազմաթիւ զբաղումներ:

Այս յաջորդական փոփոխութիւններէն շատ կը մտահոգուէր հայ-
րը, որ այլեւս գրեթէ յուսակտուր եղած էր իր տղուն ապագայէն: 
Փոքրիկն Պետրոս բազմաթիւ գործերէ ետք ատեն մըն ալ հետեւած 
է ոսկերչութեան եւ իր եղբօրը պէս թէսվիյէճիութեան: Ներքին ան-
յայտ մղում մը անհանդարտ կը պահէր միշտ այս տղան: Օր մը 

•  
Պետրոս Պալթազար
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ինքն ալ յանկարծ անդրադարձաւ այդ անյայտ մնացած մղումին, 
հետեւեալ պարագաներուն տակ:

1878-ին, անմահ ողբերգակ Պետրոս Ադամեան վերադարձած էր 
դէպի Կովկաս եւ Ռուսիա կատարած թատերական յաղթական շրջա-
պտոյտէն, եւ Ստանպուլի մէջ, Պետրոս Մաղաքեանի հետ սկսաւ ներ-
կայացնել իր խաղացանկէն՝ «Համլէթ», «Օթէլլօ», «Դերասան Քին» 
փիէսները: Խանդավառ ժողովուրդը կը լեցնէր թատրոնները: Օր մը 
այդ հանդիսատեսներուն մէջ էր հազիւ 12 տարեկան տղայ մը: Մեր 
Պալթազարն էր ան, որ հրապուրուած, կախարդուած էր Ադամեանի 
արուեստով: Երբեք առիթը չէր փախցներ այդ ներկայացումները 
դիտելու եւ միշտ կը ջանար միջոց մը գտնել մասնակցելու համար 
դերասաններու աշխատանքին:

Եւ վերջապէս այդ առիթն ալ ներկայացաւ: Օր մը, այդ թուա-
կաններուն հրատարակուած «Հայրենիք» օրաթերթին մէջ կարդաց 
Մաղաքեանի ստորագրութեամբ հրատարակուած ազդ մը, որով թա-
տերասէր երիտասարդներ կը փնտռուէին, բեմի ծառայելու համար: 
Մաղաքեան, բեմական կեանքէն դուրս, իր ապրուստը հոգալու 
համար կը զբաղէր նաեւ կօշկակարութեամբ: Պալթազարի համար 
առիթը ներկայացած էր: Ուրիշներու կարգին, ինքն ալ ներկայացաւ 
կօշկակարի խանութը: Մաղաքեան, ակնոցին տակէն, գոհունակ 
ակնարկով մը զննեց ներկայացող պատանին: Խարտիշահեր, առոյգ, 
համարձակ եւ գեղեցիկ տղայ մըն էր ան: Բարձրաձայն կարդալու 
համար նախ ոտանաւոր մը ու յետոյ կօշկակարի գզրոցէն հանելով 
դերի տետրակ մը տուաւ Պալթազարին, որպէսզի սորվի: Ահա այդ 
օրէն սկսեալ, Պալթազարի կեանքին մէջ բացուեցաւ նոր անկիւնա-
դարձ մը, որուն հետեւեցաւ ան մինչեւ կեանքին վերջը:

Մեր վաստակաշատ բեմընկերը առաջին անգամ բեմ ելած է 1889 
նոյեմբերին Թէփէպաշըի թատրոնին մէջ՝ յաջողութեամբ կատարելով 
իրեն վստահուած Պազիլիւսի դերը «Յոբ ու կեղծաւոր» թատերա-
խաղին մէջ: Այս առաջին ներկայացումին իսկ յանկարծ ուշագրաւ 
դարձաւ ան: Պետրոս Ադամեան առաջին անգամ ի՛նք տեսաւ անոր 
կանխահաս կարողութիւնը եւ ներկայացումը աւարտելուն պէս վա-
զեց բեմ, ճակատէն համբուրելով այդ նորանուէր երիտասարդը, շը-
նորհաւորեց զինքը: Պալթազար 23 տարեկան էր այդ ատեն: Եւ այդ 
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օրէն ի վեր մինչեւ մահ չբաժնուեցաւ բեմէն, հակառակ շատ դառն 
օրերու եւ նիւթական անտանելի տագնապներու, որոնք շատ յաճա-
խադէպ եղած են իր արուեստագէտի կեանքին մէջ:

Պալթազար, զանազան խումբերու մաս կազմելով, շրջած է բո-
վանդակ Անատոլուի մօտաւոր գաւառները: Արշակ Պէնլեանի եւ 
այլ թատերախումբերով ճամբորդած է Ֆիլիպէ, Սկիւպ, Սելանիկ 
եւլն., միշտ խղճմտօրէն կատարելով իրեն վստահուած դերերը: Իր 
բեմընկերները եղած են Ահմետ Ֆեհիմ, Մարտիրոս Մնակեան, Յա-
րութիւն Ալիքսանեան, Ֆէլէկեան քոյրեր, Քնար Սվաճեան, Պայ-
ծառ, Լիւսի Գարագաշ եւլն.:

Աւելի յետոյ մաս կազմած է նաեւ Արշակ եւ Ռոզալի Պէնլեաններու 
Թուրք օփերէթի խումբին եւ անոնցմէ երբեք չէ բաժնուած մինչեւ 
Արշակ Պէնլեանի մահը (1920): Այս խումբին մէջ է որ Պալթազար 
մարմնաւորած է եւ անմահացած՝ Սուլթան Պէկ («Արշին Մալ 
Ալան») եւ Պոսթանճըպաշիի («Լէպլէպիճի Հօր Հօր աղա») օփերէթ-
ներուն մէջ: Եւ մինչեւ իր մահն ալ եւ ոչ մէկ դերասան կրցած է 
հաւասարիլ իրեն:

Այս համեստ ու կարող դերասանը շատ սիրուած տարրերէն մէկը 
եղած է նաեւ Ստանպուլի երբեմնի քաղաքապետ Ռըտվան փա-
շայի տղուն՝ Ռէշատ Ռըտվան պէյի, որ թատերական ճաշակով եւ 
ձեռներէցութեամբ օժտուած՝ թատերախումբեր կազմած, կարեւոր 
թատերախաղեր բեմադրած է եւ միշտ դերեր վստահած է Պետրոս 
Պալթազարի:

Ռէշատ Ռըտվան պէյ շատ կարեւոր դեր կատարած է Թուրքիոյ 
թատրոնի նոր կազմաւորման շրջաններուն: Հակառակ իր հօր խիստ 
արգելքներուն, ան նիւթապէս թէ բարոյապէս հովանաւորած է 
բազմաթիւ կարող դերասաններ, որոնցմէ ամենէն սիրելին էր Պալ-
թազար: Թրքական բեմերու վրայ կատարած անխոնջ աշխատանքին 
հետ, Պալթազար յաճախ գործօն դերակատար մը եղած է հայե-
րէն բեմերու վրայ ալ՝ սիրով ստանձնելով իրեն տրուած դերերը, 
ամէն անգամ երբ առիթը ներկայացած է հայերէն թատերախաղե-
րու: Խղճամիտ, բծախնդիր եւ արժէքաւոր դերասան մը եղած է 
Պալթազար: Իր կարողութիւնը քանիցս գնահատուած է նոյնիսկ 
եւրոպացի բեմադրիչներէ ալ, որոնք պարբերաբար գործակցած 
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են թրքական խումբերու: Բազմաթիւ ու բազմապիսի են այս մեծ 
արուեստագէտին ստանձնած դերերը, որոնց բոլորին մէջ կրցած է 
դնել իր ստեղծագործ ոգիէն կարեւոր մաս մը: Ան աչքառու մնացած 
է բազմաթիւ մելոտրամաթիկ դերերովը, որոնցմէ գլխաւորներն 
են՝ «Քամելիազարդ կինը»ին Սենկոտանը, «Սիմոնէ եւ Մարի»ին 
Կավրիէլը, «Ֆրու Ֆրու»ին Սանթորիուս, «Անմեղ մեղաւորներ»ուն 

Տուտուկինը եւ ուրիշ շատ մը կարե-
ւոր դերեր:

Պալթազար օփերէթներու մէջ ալ 
ունեցած է մեծ յաջողութիւններ: Ան 
իր ստանձնած դերերուն տուած է 
ինքնատիպ տիպարներու դրոշմ մը, 
որ իրը մնացած է ցարդ: Անմրցելի են 
իր անմահացուցած Պոսթանճըպաշըի 
դերը՝ «Լէպլէպիճի Հօր Հօր աղա»ին 
մէջ, Հազարապետի դերը՝ «Մամզել 
Նիթուշ»ին մէջ, Սուլթան Պէկի դե-
րը՝ «Արշին Մալ Ալան»ին մէջ, Հա-
րիւրապետի դերը՝ «Քլէրէթի 28 օր-
ուան զինուորութիւնը» թատերա-
խաղին մէջ: Պալթազար եղած է 
որքան կարող, նոյնքան ալ խոնարհ 
արուեստագէտ մը: Բնաւ չէ տա-
րուած մեծագոյն դերեր ստանձնելու 
յաջողութիւններէ եւ գնահատական-
ներէ եւ սակայն ատոր փոխարէն 
իր ստանձնած բոլոր դերերը կեն-
դանացուցած եւ արժեւորած է ինք-
նայատուկ տաղանդովը:

Պետրոս Պալթազար տաղանդաւոր ու նուիրեալ իր արուեստագէ-
տի արժանիքին միացուցած է բացառիկ յատկութիւն մըն ալ: Իր 
անկաշառ նկարագրով, աննենգ բնաւորութեամբ եւ մանաւանդ 
առածի կարգ անցած աննիւթականութեամբ գրեթէ բացառիկ 
դիրք մը կը ստանայ մեր արուեստագէտներուն մէջ: Ան մեր այս 

•  
Պետրոս Պալթազար եւ 
Յակոբ Այվազ (1929)
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նիւթապաշտ դարուն մէջ տեսակ մը գիտակից ճգնաւորի կեանք 

ապրած է՝ արհամարհելով բոլոր բաղձանքներն ու հաճոյքները: Չէ 

ամուսնացած, երբեք չէ դժգոհած նիւթական անբաւարարութենէ՝ 

իրեն վիճակուած անձուկ պայմաններուն մէջ: Վայելելով արուես-

տագէտի երանութիւնը, իր վեհանձն, ազնիւ, անյիշաչար ու հեգնա-

ժպիտ նկարագրով հազուագիւտ մարդ մըն էր Պալթազար:

1952-ին, դերասան Օգսէն Շահինեանի կազմակերպութեամբ եւ 

ստանպուլահայ արուեստասէրներու միացումով, Պէյօղլուի «Սէս» 

թատրոնին մէջ տեղի ունեցաւ իր 63-ամեայ բեմական գործունէութեան 

արժանավայել յոբելեանը, հայ եւ թուրք արուեստագէտներու մաս-

նակցութեամբ: Յոբելենական յանձնախումբը կը բաղկանար Բագա-

րատ Թեւեանէ, Գրիգոր Խիւտավերտեանէ, տքթ. Արշաւիր Տէօքմէ-

ճեանէ, Գեղամ Քէրթիէ, Ատրինէ Տատրեանէ, տքթ. Վահրամ Շիրին-

եանէ, փաստաբան Եդուարդ Սուրեանէ, Վահրամ Պալըքճեանէ, 

Արտաշէս Փափազեանէ եւ այս տողերը գրողէն:

Գեղարուեստական բաժնին իրենց մասնակցութիւնը բերին Քա-

ղաքապետական թատրոնէն կարգ մը դերասան-դերասանուհիներ, 

Երիտասարդաց թատերախումբը, Իրմա Թօթօ Ֆէլէկեան, Շեւքիյէ Մայ, 

Վէտատ Քարաօքչու, Հիքմէթ Քարակէօզլիւ, Զարեհ Արշակ եւլն.: 

Պալթազար, իր յոբելեանէն քանի մը օր առաջ անհանգստանալով, 

Ս. Փրկիչ ազգ. հիւանդանոցի հոգաբարձութեան տնօրինութեամբ 

հիւրասիրուեցաւ ազգային տան մէջ, խնամեալ հոգածութեամբ մը՝ 

մարմնապէս կազդուրուելով լաւագոյն տրամադրութեամբ եւ առող-

ջութեամբ վայելելու համար իրեն ի պատիւ սարքուած հանդիսու-

թիւնը:

Այս առթիւ յոբելենական յանձնախումբի կողմէ գրքոյկ մըն ալ 

հրատարակուեցաւ, որուն մէջ գնահատականներ ստորագրեցին Աշոտ 

Մատաթեան, Պեհզատ Պութաք, Ռաշիտ Ռըզա, Իսմայիլ Կալիպ Ար-

ճան, Մահմուտ Մորալը, Քատրի Էօկելման, Վահրամ Պալըքճեան, 

Գրիգոր Խիւտավերտեան, Ատրինէ Տատրեան եւ Օգսէն Շահինեան: 

Իր յոբելենական հանդէսէն գոյացած դրամը, հակառակ իրեն եղած 

առաջարկներուն, ծախսել չուզեց Պալթազար եւ ըսաւ. «Հիւանդա-

նոցին կը թողում զայն»:

Բեմի ընկերներս / Յակոբ Այվազ 2


