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ՊԵՊՈՆ 

« «Պեպո» կատակերգություն երեք արարվածով‚ հեղինակություն Գաբրիել 

Սունդուկյանցի». այս համեստ վերնագիրն ուներ 1870 թվականին հայկական գրական-

մշակութային կյանքում ի հայտ եկած թատերական ստեղծագործությունը‚ որին 

վիճակված էր երևույթ դառնալ հայ դրամատուրգիայի պատմության բնագավառում և 

իրենով նպաստել ու խթանել գրական նոր ուղղության՝ ռեալիզմի ըստ ամենայնի 

հաստատվելուն ու ամրապնդվելուն։ Առաջին բեմադրության (1871 թ. ապրիլի 29) 

աղմկալից հաջողությունից հետո (հանդիսատեսը փոթորկալից ծափահարություններով 

բեմ էր հրավիրել հեղինակին և շուրջ կես ժամ չէր թողել‚ որ հեռանա)‚ երբ ի թիվս այլոց՝ 

դրվատական գրախոսականով «Մեղու Հայաստանի»-ում հանդես եկավ նաև Գրիգոր 

Արծրունին‚ սկսվեց «Պեպոյի» հաղթական երթը։ 1874-75 թատերաշրջանում այն 

ներկայացվում է Թիֆլիսում ռուսերեն լեզվով‚ նույն թատերաշրջանում ներկայացումը 

կրկնվում է Մոսկվայում։ 1874 թ. հոկտեմբերին Քութաիսիում Ան. Քուրցելիձեի և Քեթևան 

Արամյանի կատարմամբ «Պեպոն» բեմադրվում է վրացերեն լեզվով և այդ 

ժամանակվանից սկսած ընդհուպ մինչև մեր օրերը‚ իր կարևոր տեղն է գրավում 

եղբայրական Վրաստանի զանազան թատրոնների խաղացանկերում։ Մեր դարի սկզբին‚ 

վերջապես‚ «Պեպոն» բեմադրվում է Թավրիզում ադրբեջաներեն լեզվով‚ և բոլոր նախորդ 

անգամների նման մեծ հաջողությամբ։ Ադրբեջաներենով «Պեպոն» էլ շուտով 

վերաբեմադրվում է Բաքվում և դառնում է թուրքական թատրոնի անկապտելի 

ներկայացումներից մեկը։ Եվ եթե այս բոլորին ավելացնենք «Պեպոյի» բազում-բազմաթիվ 

բեմադրություններն ու ներկայացումները այլևայլ թատերական սիրողական խմբերի 

կողմից‚ սկսած նրա աշխարհ գալու առաջին իսկ օրվանից‚ ապա լրացուցիչ 

մեկնաբանություններ պետք չեն՝ գալու այն որոշակի եզրակացությանը‚ որ «Պեպոն» հայ 

դրամատուրգիայի պատմության անդաստանում‚ որպես այդպիսին իր նախորդը չէր 

ունեցել։ 

Ինչով էր պայմանավորված այդ մեծ հաջողությունը։ 



Հայկական թատերական կյանքը‚ մանավանդ մինչև «Պեպոյի» հանդես գալը‚ 

բառացիորեն հեղեղված էր մեծ ու փոքր թատերական ստեղծագործություններով։ Այդ 

գործերը‚ սակայն‚ հանդիսանում էին գրական-թատերագիտական մի որոշակի 

ուղղության՝ ռոմանտիզմի արտահայտություններ‚ և գերազանցապես ստեղծված էին այդ 

ուղղության պոետիկայի թելադիր սկզբունքներով։ Իսկ ռոմանտիկական 

դրամատուրգիայի գեղագիտությունը իր կայուն ու որոշակի պահանջներն ուներ նախ՝ 

համապատասխան հերոսների ընտրության հարցում։ Անառարկելիորեն պահանջվում 

էր‚ որ թատերական ստեղծագործությունների հերոսները ճնշող գերակշռությամբ լինեն 

տվյալ ազգի արքաները‚ իշխանները‚ եկեղեցական ականավոր գործիչները‚ ազգային 

հռչակված գործիչները։ Պահանջն ուներ նաև իր տեսական-թատերագիտական 

հիմնավորումը։ Հիշյալ կարգի անձինք‚ լինելով ազգի ընտրյալներ‚ նրա՝ որպես 

այդպիսին բարձրագույն արտահայտությունը‚ իրենց գործով ու գործունեությամբ 

օրինակ են ծառայում տվյալ ազգի մյուս անդամների համար և‚ հետևաբար‚ նրանց 

կյանքի այս կամ այն դրվագը թատերական ստեղծագործության նյութ դարձնելը բոլորի 

համար կարող է դաստիարակիչ մեծ դեր կատարել։ 

Արդ‚ Սունդուկյանն իր «Պեպո»-ով եկել էր համարձակորեն ոտնատակ տալու 

ռոմանտիկական թատերագիտության այս առաջադիր դրույթը։ Մենք հեշտությամբ 

կարող ենք մտաբերել‚ թե ովքեր են սունդուկյանական կատակերգության հիմնական 

գործող անձինք։ Այստեղ Պեպոն է՝ աղքատ ձկնորս‚ որն իր և ընտանիքի աղքատիկ 

գոյությունը պահպանում է «Օր դատիլով‚ օր ուտիլով»‚ Շուշանն է՝ Պեպոյի այրի մայրը‚ 

թերուս ու հասարակ մի կին‚ Պեպոյի քույր Կեկելն է‚ նույնպես հասարակ ծագում ու 

անցյալ ունեցող մի կին‚ համբավավոր Գիքոն է‚ որի միակ առավելությունը լավ-վատ 

«գիր-ղալամ» իմանալն է‚ Պեպոյի «լոթի-պաժարնի» ընկերներն են Կակուլու 

գլխավորությամբ‚ ահա թերևս բոլորը։ Եվ եթե կատակերգության մեջ կան ազգային 

ընտրյալներ՝ մեծահարուստ Արութին Զիմզիմով և համեստափայլ տիկին Էփեմիա‚ ապա 

վերջիններս ոչ միայն ոչինչ բանական և ազգի մյուս անդամների համար ուսանելի բան 

չունեն իրենց կյանքում ու ներքին նկարագրում‚ այլև հանդիսանում են միայն վատի ու 

բացասականի դասական աստիճանի հասցված մարմնացումը։ Ասվածից արդեն 



հասկանալի է‚ որ կատակերգության հերոսների ընտրության հարցում Սունդուկյանը 

միանգամայն որոշակի և կայուն միտում է ունեցել՝ հակադրվել ռոմանտիկ 

թատերագիրներին‚ հակընդդեմ գնալ նրանց ստեղծած տեսությանը և այսպիսով ուղի 

հարթել գրական-թատերագիտական ավելի նոր ու թարմ ուղղության՝ ռեալիզմի համար։ 

Կարևոր էր նաև Սունդուկյանի նորարարությունը թեմայի ընտրության հարցում։ 

Այստեղ էլ նա ունեցավ իր ինքնուրույն ասելիքը։ 

Հայկական ռոմանտիկական թատերագիտությունը ջանասիրաբար սովորեցնում 

էր‚ որ մեր ազգի համար‚ ըստ ամենայնի‚ ավելի մատչելի է և նրան ճշտորեն 

դաստիարակելու համար ավելի նախընտրելի պատմա-հայրենասիրական հայկական 

թեմատիկան։ Սույն մտադրույթի տեսական պատճառաբանությունն այն էր‚ որ քանի որ 

իր դարավոր պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդն ավելի շատ ստիպված է եղել 

կռվել այլևայլ նվաճողների ու ճնշողների դեմ‚ քանի որ նրա գոյատևման ամբողջ 

ժամանակում զանազան մեծ ու փոքր պատերազմները անվիճելիորեն գերակշիռ տեղ են 

գրավել խաղաղ ժամանակաշրջանի համեմատությամբ‚ ուրեմն այդ բնույթի հերոսական 

թեմաները անհամեմատ ավելի մոտ ու հասկանալի կլինեն նրա հոգուն։ Ավարայրի կամ 

Ձիրավի դաշտի հերոսական ճակատամարտերը‚ պարսկական հրոսակների դեմ Մուշեղ 

Մամիկոնյանի մղած կռիվները‚ հայոց Տրդատ թագավորի՝ իր հայրենիքի համար 

դյուցազնաբար մարտնչելն ու զոհվելը‚ Արտաշես արքան‚ որը մեծագույն ջանքերով ու 

մարտերով միավորում է «աշխարհն Հայոց»‚ հռչակավոր Տղմուտը և այլն‚ իսկ այսպիսի 

թվարկումը կարելի է շատ շարունակել‚ ահա հիմնականում այն թեմատիկան‚ որը 

ամբողջ 19-րդ դարի առաջին երեք քառորդին կայուն տեղ էր գրավել հայկական 

բեմահարթակներում ու թատերական խմբերի ծրագրերում։ 

Սունդուկյանն իր «Պեպո»-ով եկավ ոտնատակ տալու ռոմանտիկական 

հայկական թատերագիտության նաև այս հիմնական սկզբունքը։ Հեղինակի ընտրած 

թեման‚ այս տեսակետից‚ շոշափելիության չափ  կոնկրետ է‚ և եթե կարելի է այսպես 

ասել‚ կենցաղայնորեն պարզ. 1870-ական թվականների թիֆլիսահայ շատ սովորական 

մի ընտանիք իր վարքուբարքով‚ նիստուկացով։ «Նշնիլու տարիքին» հասած աղջիկ և 



ընտանեկան ասուլիս այս առիթով։ Դրամօժիտի հարց‚ պարզ թյուրիմացություն և 

«կուպեց փեսի»՝ իր հարսնացուից հրաժարվելը։ Վաճառական Արութին Զիմզիմով‚ որը 

շտապում է օգտվել հարմար առիթից և իր մոտ պահ տված փողը «հաշա ուտիլ»։ Պեպոյի 

և նրա ընկերների օրհասական ջանքերը իրենց իրավունքները վերականգնելու համար‚ 

քանզի Կեկելի «բողազը դուրս է կտրվում» և այլն։ Մինչսունդուկյանական 

դրամատուրգիայի ցանկացած‚ թեկուզ ամենաաննշան ներկայացուցիչը ծաղրալից 

արհամարհանքով երես կդարձներ այսպիսի թեմայից։ Բայց Սունդուկյանը ոչ միայն 

հաստատուն վճռականությամբ ձեռք զարկեց այդպիսի «կենցաղային-ամուսնական» 

թեմայի‚ այլ իր գրեթե բոլոր ստեղծագործություների հիմքն ու ակունքը դարձրեց 

հիմնականում այդպիսի  թեմաները‚ հիշենք՝ «Խաթաբալան»‚ «Քանդած օջախը»‚ «Էլի մեկ 

զոհը»‚ յուրատեսակ «սունդուկյանիզմ» ստեղծելով հայ դրամատուրգիայի պատմության 

մեջ։ 

Մի քանի խոսք էլ «Պեպոյի» լեզվի մասին։ 

Թե՛ իր գլուխգործոցը ստեղծելուց առաջ‚ և թե՛ հետագայում‚ Սունդուկյանը 

բազմիցս արտահայտվել է աշխարհաբար‚ այսինքն՝ արևելահայերեն լեզվի մասին‚ և 

միշտ էլ անսքող դրվատանքով։ Ինքը՝ Սունդուկյանն էլ քիչ գործ չունի արած (իր 

արտահայտությամբ՝ «մե փուքրը ամագ էլ յիս ունիմ վեր դրած») այդ լեզվի՝ էլ ավելի 

հաստատման ու ամրապնդման բնագավառում։ Հիշենք թեկուզ‚ որ «Ամուսիններ» 

դրաման նա հեղինակել է կոկիկ‚ հարթ արևելահայերենով‚ այդ լեզվով է գրել իր 

հոդվածներից շատերը և այլն։ Աշխարհաբար լեզվի հանդեպ այսպիսի դրական 

վերաբերմունք ունեցող Սունդուկյանն‚ այնուամենայնիվ‚ իր գլուխգործոցը՝ «Պեպոն»‚ 

գրեց Թիֆլիսի բարբառով։ Հարցն այստեղ‚ իհարկե‚ միայն այն չէր‚ որ Սունդուկյանը լավ 

գիտեր Թիֆլիսի բարբառը‚ որ նրա՝ խստիվ «տեղային» հերոսների‚ ասենք Պեպոյի‚ 

Կակուլու կամ Զիմզիմովի բերանում արևելահայերեն լեզու դնելը անհամոզիչ կլիներ‚ որ 

թիֆլիսահայ բարբառն ավելի ճկուն էր մտքեր արտահայտելու համար և այլն‚ – թեև այս 

փաստարկներն‚ իհարկե‚  ինչ-որ իմաստ ու նշանակություն ունեին։ Թիֆլիսի բարբառին 

նախապատվություն տալու հարցին սպառիչ կերպով պատասխանել է հենց ինքը՝ 



Սունդուկյանը. հնարավորինս հասկանալի լինել ժողովրդին և որքան կարելի է մոտ 

լինել նրան։ 

Շուրջ քսան տարի առաջ պատասխանելով այն հարցին‚ թե ինչու է «Տրդատ» 

ողբերգությունը գրել գրաբարով‚ հայկական կլասիցիզմի ներկայացուցիչ Արսեն 

Բագրատունին տվել էր հետևյալ ուշագրավ պատասխանը. ինքը գրաբար է գրել‚ 

որպեսզի ընթերցող հասարակայնությանը բարձրացնի մինչև իր ողբերգությունը 

հասկանալու մակարդակին։ Այսպես ուրեմն‚ Սունդուկյանը ինքն էր կամենում մոտենալ 

ժողովրդին‚ ինքն էր կամենում մինչև վերջին տառը հասկանալի ու ըմբռնելի լինել նրան‚ 

իսկ Բագրատունին կամենում էր ժողովրդին մոտեցնել իրեն‚ կամենում էր‚ որ ընթերցող 

հասարակությունը ինքը գար դեպի հեղինակը։ 

Թերևս դժվար կլինի ավելի սպառիչ ու ամբողջական բնութագրել լեզվի հարցում 

գրական այդ երկու ուղղությունների վարած քաղաքականությունը և միաժամանակ՝ 

գրականագիտական մեծ կարողություններ պետք չեն ըմբռնելու համար‚ որ 

պատմականորեն ճիշտն ու արդարացվածը Սունդուկյանի որդեգրած ռեալիստական 

գրական ուղղությունն էր։ 

Այսպիսին է համառոտակի «Պեպո» կատակերգության պատմական տեղը 

հայկական դրամատուրգիայի անդաստանում։ Սունդուկյանին‚ այս իմաստով‚ 

աննախադեպ կարևոր դեր վիճակվեց կատարել. ըստ ամենայնի ամրապնդել և 

թատերագիտական նոր սկզբունքներ ուղենշել հայկական ռեալիստական 

դրամատուրգիայի համար։ Հայկական գեղագիտական գրականությունը այդ 

բնագավառում արդեն տվել էր իր պիոներներին։ Գրական անդաստան իջած Նար-Դոսը 

այդ թվականներին էր‚ որ բարձրաբարբառ ազդարարեց իր հավատամքը. «Կյանքը 

ինչպես որ կա և մարդուս ներքինը»‚ իսկ արևմտահայ մեր մյուս մեծը՝ Գրիգոր Զոհրապը‚ 

քիչ ժամանակ անց հրատարակելու էր «Կյանքն ինչպես որ է» հատկանշական 

վերնագրով նովելների շարքը։ Գրողների մի ամբողջ սերնդի հավաքական ջանքերի 

շնորհիվ‚ աստիճանաբար իր իրավունքների մեջ մտավ‚ հասակ առավ ու ամրապնդվեց 



նոր գրական ուղղությունը՝ ռեալիզմը‚ որի‚ որպես այդպիսին հավաստվելու հարցում 

Սունդուկյանի «Պեպոյին» վիճակվեց առաջին ջութակներից մեկը լինելու պատիվը։ 

 

Ավանգարդ‚ 1976‚ № 61‚ մայիսի 21 


