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ПАМЯТЬ

Печальная весть быстро раз-
неслась по Мясниковскому району. 
13 ноября ушел из жизни хирург, по-
целованный Богом, — Глеб Лазаревич 
Снезский. В работе он был профессио-
налом, безошибочно, без рентгена, мог 
поставить точный диагноз. Хотя слово 
«был» трудно осознать по отношению к 
Глебу Лазаревичу, ушедшему из жиз-
ни в полном расцвете сил. Я помню его 
всегда спешащим. Неужели этот всег-
да уверенный в себе человек боялся не 
успеть что-то сделать?

Окончив Ростовский государ-
ственный медицинский институт в 
1994 году по специальности «лечеб-
ное дело», в 1995 году поступил на 
работу в ЦРБ Мясниковского рай-
она врачом-хирургом по оказанию 
экстренной хирургической помощи, 
зарекомендовав себя высококвали-
фицированным, грамотным специ-
алистом, постоянно повышающим 
свой профессиональный уровень. 
Глеб Лазаревич был одним из ве-
дущих хирургов хирургического от-
деления. Несмотря на все его досто-
инства врача, по отношению к себе 
он был очень скромен. Я планировал 
написать о нем, он не согласился, но 
на мой вопрос: «Какое место зани-
мает профессия в вашей жизни», не 
раздумывая, сказал: «Центральное». 
В этом был весь он — скромный, не-
многословный, трудолюбивый. Работа 

для него была не просто профессией, 
а состоянием его души. 

Еще рабочий день не начался, а в 
коридоре хирургического отделения 
уже слышался голос Глеба Лазаре-
вича. Каждое утро больные ждали его 

со своими вопросами, он четко отве-
чал на них, осматривая своим строгим 
взглядом их раны и швы при обходе, а 
при необходимости заходил повторно, 
несмотря на напряженный график ра-
боты. Его редко можно было застать в 
ординаторской, он жил, всецело отда-
ваясь работе. На первый взгляд это был 
строгий доктор с четкими рекомен-
дациями, но как-то незаметно быс- 
тро располагал к себе больного, для 
которого он был уже своим — добрым 
доктором.

Люди, знакомые и незнакомые, 
обращались к нему — кто-то с благо-
дарностью, а часто за помощью. И все 
они были уверены, что он професси-
онал в своей работе. Его проворные 
руки уверенно оперировали, обраба-
тывали раны, делали УЗИ. Он неза-
метно отдавал каждому из пациентов 
частичку своей огромной души. Быва-
ло, с самого утра и до вечера, просто-
яв за операционным столом, он где-то 
черпал силы еще сделать и палатный 
обход. Вот такой ответственный был 
человек!

Глеб Лазаревич пользовался боль-
шим авторитетом и среди коллег как 
хирург-практик с глубокими знаниями, 
готовый всегда прийти на помощь.

Долгие годы самоотверженно от-
давая себя работе, он вернул к жизни 
много больных. Благодарные пациенты 
будут помнить Вас, Глеб Лазаревич! 

Яков ЧУБАРОВ

Նոյեմբերի 14-ին կյանքի 85 տարեկա-
նում մահացել է ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը։ Մա-
հազդը տարածել են ռուսական ԶԼՄ-ները։

Հայկական, խորհրդային և ռուսական 
կինոյի, թատրոնի և հեռուստատեսության 
հայազգի դերասան, թատերական ման- 
կավարժ, թատրոնի ռեժիսոր,  ԽՍՀՄ ժո- 
ղովրդական արտիստ Արմեն Բորիսի Ջի-
գարխանյանը ծնվել է 1935թ. հոկտեմբերի 
3-ին Երևանում։

Արմեն Ջիգարխանյանը սերում է թիֆ-
լիսահայ հնագույն սերունդից։ Երբ Արմենը 
ընդամենը մեկ ամսական էր, նրա հայրը՝ 
Բորիսը, հեռանում է ընտանիքից, և Արմենը 
հորն առաջին անգամ տեսնում է դեռահաս 
տարիքում։ Նրան դաստիարակել է խորթ 
հայրը, որի հետ տղայի մոտ ձևավորվել 
էին ջերմ հարաբերություններ։ Արմենը 
մեծացել է ռուսալեզու միջավայրում, սո- 
վորել է ռուսական դպրոցում և միևնույն 
տքնաջանությամբ տիրապետել է հայ- 
կական և ռուսական մշակույթի այբու-
բենին։ Մայրը՝ Ելենա Վասիլևնան, մոլի 
թատերասեր էր և բաց չէր թողնում ոչ 
մի դրամատիկական և օպերային ներկա-
յացում։

Դպրոցական տարիներին Արմենը հրա- 
պուրվում է թատրոնով և կինոյով, իսկ 
դպրոցն ավարտելուց հետո (1952 թվական) 
ուղևորվում է Մոսկվա և փորձում ըն-
դունվել ԳԻՏԻՍ (ռուս.՝ ГИТИС — государ-

ՄԱՀԱԶԴ

Մահացել է Արմեն Ջիգարխանյանը
ственный институт театрального искус-
ства), սակայն անհաջող։ Վերադառնալով 
Երևան՝ Արմեն Ջիգարխանյանն աշխա- 
տանքի է ընդունվում «Հայֆիլմ» կինոըն-
կերությունում՝ որպես օպերատորի օգնա- 
կան։ 1953-1954 թվականներին Ջիգարխան-
յանն աշխատել է «Հայֆիլմ»-ում որպես օպե- 
րատորի օգնական։

1954 թվականին նա ընդունվում է 
Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինս- 
տիտուտ, հանրահայտ ռեժիսոր Վարդան 
Աճեմյանի՝ Գ. Սունդուկյանի անվան թատ-
րոնի ղեկավարի բաժին։ Սակայն հավաքը 
բավականին մեծ է լինում և Ջիգարխանյանը 
տեղափոխվում է Արմեն Գուլակյանի բա- 
ժին։ Այն ավարտում է 1958 թվականին։ Առա-
ջին անգամ դերասանը բեմ է դուրս գալիս 
1955 թվականի հունվարին՝ Կ.Ս. Ստա- 
նիսլավսկու անվան ռուսական դրամա-
տիկական թատրոնում Վ. Գուսևի «Իվան 
Ռիբակով» պիեսի հիման վրա բեմադրված 
ներկայացման մեջ։ Երևանյան թատերա-
խմբում Ջիգարխանյանին հրավիրել էին 
դեռևս երկրորդ կուրսում։ Նա այնտեղ աշ-
խատեց ավելի քան տասը տարի։

1967 թվականին Անատոլի Էֆրոսը դե- 
րասանին հրավիրում է Մոսկվայի Լե-
նինյան կոմսոմոլի անվան թատրոն, իսկ 
1969 թվականին Ջիգարխանյանը սկսում է 
խաղալ Անդրեյ Գոնչարովի մոտ Մոսկվայի 

Վ. Մայակովսկու անվան թատրոնում, որի 
բեմում նա, մասնավորապես, խաղացել է 
Սթենլի Կովալսկու դերը «Ցանկությունների 
տրամվայ» և Մեծ Պա՝ Տ. Ուիլյամսի «Կատուն 
շիկացած տանիքում», Սոկրատ՝ Էդվարդ 
Ռադզինսկու «Զրույցներ Սոկրատի հետ», 
գեներալ Խլուդով՝ Միխայիլ Բուլգակովի 
«Վազք» ներկայացումներում։ 1996 թվա-
կանի սեպտեմբերին Ջիգարխանյանը հե-
ռանում է Մայակովսկու անվան թատրո- 
նից, սակայն շարունակում է ելույթներ ու- 
նենալ այլ թատրոնների բեմերում և անտ-
րեպրիզային (մասնավոր) բեմադրություն-
ներում։

Կինոյում դերասանը իր նորամուտը 
նշում է 1960 թվականին «Փլուզում» ֆիլ- 
մում Հակոբի դերակատարմամբ, իսկ 
հանրաճանաչություն Արմեն Ջիգարխան- 
յանին բերեց նրա լավագույն դերակա-
տարումներից մեկը՝ երիտասարդ գիտնա- 
կան-ֆիզիկ Արտյոմ Մանվելյանի դերը 
Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև, ես եմ» ֆիլ- 
մում։ Այս ֆիլմի ցուցադրումից որոշ ժա- 
մանակ անց հետևում են նոր հետաքրքիր 
առաջարկներ, որոնք ցուցադրում են դե- 
րասանի դերասանական հնարավորու-
թյունների լայն շրջանակը, հոգեբանական 
հավաստիությունը և վերամարմնավորման 
վարպետությունը. դարբին վարպետ Մու-
կուչը «Եռանկյունի»-ում, Լևոն Պողոսյանը 
«Երբ գալիս է սեպտեմբերը» դրամայում, 
շտաբս կապիտան Օվեչկինը Էդմոնդ Քեո-
սայանի հանրահայտ «Անորսալիների նոր 
արկածները» ֆիլմում, չեկիստ Արտուզովը 
«Տրեստ օպերացիան» հեռուստատեսային 

ֆիլմում, էսսեր Պռոշյանը «Հուլիսի վեցը» 
պատմական ֆիլմում, Միխայիլ Ստիշնոյը 
«Փոքրիկ կռունկ» ֆիլմում։ Բացասական 
կերպարի դերակատարումներից հանդի-
սատեսի մոտ առավել հիշարժան է «Սև 
կատու» ավազակախմբի կուզիկ պարա-
գլուխ Կարպի դերակատարումը «Հանդիպ-
ման վայրը փոխել չի կարելի» ֆիլմում։

Ընդհանուր առմամբ Ջիգարխանյանը 
խաղացել է մոտ երկու հարյուր կինոդեր՝ 
դառնալով ամենաշատ նկարահանվող ռու- 
սական դերասաններից մեկը։ Նրա հաշվին 
են դասվում բազմաբովանդակ դերեր լա- 
վագույն ռուսական և խորհրդային ռեժի-
սորների ֆիլմերում, տարբեր ժանրերի ժա- 
պավեններում, կատակերգական և արկա-
ծային կինոնկարներում, դրամաներում և 
երաժշտական ֆիլմերում։

Նրա անունը գրվել է Գինեսի ռեկորդ-
ների գիրքում՝ որպես ամենաշատ նկարա- 
հանվող ռուսական դերասան (ավելի քան 
250 դերակատարում կինո և հեռուստա-
ֆիլմերում):

Դերասանին վերջին հրաժեշտը տալու 
արարողությունը կայացել է Մոսկվայի 
դրամատիկական թատրոնում: Արարողու-
թյանը ներկա են եղել հարյուրավոր մար-
դիկ: 

Արմեն Ջիգարխանյանը մեծ սեր և ժո-
ղովրդականություն էր վայելում ոչ միայն 
հայ, այլև այլ ժողովուրդների շրջանում ու 
մենք հպարտ ենք նրա նման հայրենակից 
ունենալու համար:

Պատրաստեց՝  
Արմինե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ


