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Ն

որից ականտես ենք սպասված
ծննդի...
Լույս աշխարհ է գալիս «Սյունյաց
երկիր. մշակութային» եռամսյա պարբերականի 2022 թ. 1-ին համարը, որն այդ հանդեսի (ընդհանուր հաշվով) 5-րդ թողարկումն է:
Այն նվիրված է Սյունիքի երաժշտական
աշխարհին:
Ընդ որում՝ առաջին փորձն է համակարգելու, ամփոփելու, ընդհանրացնելու, ի մի
բերելու Սյունիքի երաժշտական անցյալն ու
ներկան:
Ժամանակային ընդգրկումն է՝ վաղ միջնադարից մինչև մեր օրերը:
Իսկ տարածքային ընդգրկվածության
առումով երեք սկզբունք ենք որդեգրել:
Առաջին. հոգևոր երաժշտության հարցերն արծարծելիս ընդգրկել պատմական
Սյունիքը, նույն մոտեցումը՝ նաև միջնադարյան քնարերգությունը ներկայացնելիս:
Երկրորդ. մյուս դեպքերում սահմանափակվել Սյունիքի մարզն ընդգրկող չորս տարածաշրջանը ներկայացնելով (Մեղրի, Կապան, Գորիս, Սիսիան):
Երրորդ. մասամբ անդրադարձ կատարել Գողթն գավառի երգերին ու երգիչներին՝
նկատի ունենալով պատմական ստույգ իրողությունը, որ գավառը տևական ժամանակ
դուրս է եղել Վասպուրականից և մաս կազմել Սյունյաց աշխարհի: Հաշվի առնելով նաև
Պատմահայր Խորենացու և Սյունիքի պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանի վկայությունները՝
գավառն ի սկզբանե Սյունիքի մեջ էր մտնում:
Հաջորդ հարցը. ի՞նչ նկատառումներով
«Սյունյաց երկիր. մշակութային» հանդեսի 5-րդ համարը նվիրեցինք երաժշտական
Սյունիքին:
Նախ՝ 2020 թ. նոյեմբերի 9-ից հետո Սյունիքը հայտնվել է ռազմաքաղաքական նոր և
ծայր աստիճան մտահոգիչ իրավիճակում:
21-րդ դարում, այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհի անտարբեր հայացքի ներքո,
անդամահատվել է հայոց սրբազան այս երկրամասը: Ավելին՝ մեր շուրջը շարունակում է
իշխել անորոշությունը...
Մյուս կողմից՝ քանիցս նշել ենք՝ Սյունիքում դարեր շարունակ, մեր պատմության
ամենադժվարին հանգրվաններում անգամ,
ամուր վեմի վրա է եղել երկրամասի հոգևոր-մշակութային կյանքը: Ու այդ ընթացքում բազմիցս արձանագրված մեր զենքի
հաղթանակը, առանց չափազանցության,
պայմանավորված է եղել նախ և առաջ գրի
հաղթականով, լույսի հաղթանակով...
Ներկա իրավիճակում նույնպես, համոզված ենք, բացառիկ առաքելություն ունի
հոգևոր-մշակութային գործոնը, այդ թվում՝
հայ երգը:
Հաշվի առնելով տվյալ հանգամանքը՝
կամեցանք հավելյալ ուշադրություն հրավիրել Սյունիքի երաժշտական նկարագրի վրա:

Եվ գործը նախաձեռնեցինք՝ համոզված
լինելով՝ երգը հայրենատեր լինելու հոգու
կանչ է, երգը խաչ է՝ խաչվածների վրա, երգը
սահմանապահ է ու զինվորին հաղթանակի
կոչող ու մեր հայրենիքը մեզ մատնացույց
անող բացառիկ երևույթ, երգը չի թողնի
հուշ դառնա Սյունյաց աշխարհի՝ գերվածպատանդված որևէ մաս, երգը մեզանում
մշտապես կրելի է դարձնում հայրենիքն ու
կարոտել տալիս մեզ՝ մեր բնօրրանի ամեն
մի անկյուն...
Համարում հեռու մնացինք բանավիճային թեմաներից, որոնք քիչ չեն:
Օրինակ, Ստեփանոս Սյունեցի առաջի՞նն էր, թե՞ Ստեփանոս Սյունեցի երկրորդը, որ ամբողջացրեց սուրբ Հարության
կարգը, որ նշանակալից ներդրում ունեցավ
օրհներգության մեջ:
Կամ՝ մեզ հայտնի միջնադարյան առաջին երաժիշտ-բանաստեղծուհի Սահակդո՞ւխտն է հեղինակը «Զարմանալի է ինձ»
երգի, թե՞ Խոսրովիդուխտը:
Կամ՝ իսկապե՞ս Դավթակ Քերթողը Սյունիքից էր, թե՞...
Կամ՝ իսկապե՞ս Արամ Խաչատրյանը Գորիս կատարած այցի ընթացքում է ստեղծել
«Գարուն Երևան» չքնաղ երգը:
Եվ նման բազմաթիվ հարցեր, թեմաներ,
որոնք կարող են խոսակցության առանձին
նյութ դառնալ:
Համարի նախապատրաստության ընթացքում վերստին ակնհայտ դարձավ, որ
Սյունիքի երաժշտական կյանքը եղել և մնում
է բացառիկ հարուստ, ընդ որում՝ երաժշտության գրեթե բոլոր ոլորտներում:
Այնպես որ՝ թերթային սույն համարի ծավալը մի քանի անգամ գերազանցող հանդես
հրատարակելու դեպքում անգամ չէինք կարող ներկայացնել ամբողջը:
Պարարվեստին չանդրադարձանք. հավանաբար դա ապագայում կդառնա առանձին համարի թեմա:
Երգարվեստի որոշ ոլորտներ նույնպես
դուրս մնացին՝ ժողովրդական խաղիկներ,
հորովելային արվեստ, մեր ազատագրական
շարժման (պատմության տարբեր փուլերում) առաջնորդներին, մեր ինքնապաշտպանության հերոսներին ձոնված երգեր...
Նույնիսկ հնարավորություն չունեցանք
ընդգրկել հոգևոր երաժշտության նշանավոր բոլոր ներկայացուցիչներին (Սյունիքից)
և այլն:
Առավել ամբողջական խոսք չասվեց մեր
այն հայրենակիցների երաժշտական ժառանգության մասին, ովքեր հավերժորեն
տեղ են զբաղեցնում հայոց երաժշտական
արվեստի բարձրագույն կաճառում:
Չվերլուծվեց և ընթերցողին չմատուցվեց Սյունիքին նվիրված կամ սյունիքյան
թեմաներով նկարահանված գեղարվեստական ֆիլմերի երաժշտությունը, որը շատ
հետաքրքիր նյութ է ու դեռևս չքննարկված,
չամփոփված:
Հնարավորություն չունեցանք ի մի բերել
մամուլի հրապարակումներն առնվազն վերջին հարյուր տարվա կտրվածքով՝ Սյունիքի
երաժշտական կյանքին առնչվող:
Մայրաքաղաքային ճանաչված խմբերի
սյունիքյան հյուրախաղերի, մշակույթի օրերի, փառատոների ամբողջական տարեգրությունը կամ պատկերը չներկայացվեց:
Չներկայացվեց Սյունիքի վարդապետարանի, Գլաձորի համալսարանի, Սյունյաց
կամ Հարանց մեծ անապատի դերակատարությունը՝ մեզանում երաժշտական կրթության կազմակերպման, հայոց երաժշտության
զարգացման գործում:
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Հայ երաժշտաբանաստեղծական արվեստը
միջնադարում և Սյունիքի տեղն այդ
արվեստում

Խնդրո առարկա այդ թեմայի շուրջ է
զրույցը երաժշտագետ ՄՀԵՐ ՆԱՎՈՅԱՆԻ հետ:
Մհեր Նավոյանի գիտական հետաքրքրությունների դաշտում հիմնականում
հայ երաժշտության պատմության և
տեսության խնդիրներն են, մասնավորաբար հայ միջնադարյան երաժշտաբանաստեղծական արվեստի (հայ հոգևոր երաժշտության) հարցերը:
1995 թվականից դասավանդում է
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում՝ տարբեր
տարիներ վարելով «Հայ երաժշտության պատմություն», «Հայ հոգևոր
երաժշտություն», «Արևելքի դասական
երաժշտության հիմունքներ», «Համաշխարհային երաժշտության պատմություն» (19-րդ դարի կեսի և 20-րդ դարասկզբի եվրոպական երաժշտության
պատմություն) դասընթացները:
2005-ից ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի ժողովրդական երաժշտության
բաժնի վարիչն է: 2001-ից «Գեղարդ»
երգեցիկ խմբի գեղարվեստական ղեկավարն է:

-Պ

արոն Նավոյան, կուզենայինք
Սյունիքի, ավելի ճիշտ պատմական Սյունիքի տեղն ու դերն
իմանալ հայ երաժշտաբանաստեղծական
միջնադարյան արվեստում:
Ենթադրում ենք, որ մեր հետաքրքրությունն առաջին հայացքից կարող է և ընկալվել իբրև տեղայնամտության դրսևորում,
Սյունիքի երաժշտությունը համահայկականից տարանջատելու և տեղայնացնելու
փորձ, որը, իհարկե, այդպես չէ:
Մենք քաջատեղյակ ենք, որ այդ ոլորտում սյունեցի բազմաթիվ գործիչներ համազգային, ինչ-որ առումով համաքրիստոնեական երևույթներ են: Պարզապես ուզում
ենք մեկ անգամ ևս անդրադառնալ նրանց
ստեղծագործական ժառանգությանն ու
հնարավորինս հանրայնացնել այդ ամենը:
Ուստի և մեր հետաքրքրությունները
կփորձենք դիտարկել հայ երաժշտաբանաստեղծական արվեստի համապատկերի վրա:
Սկսենք հետևյալից՝ հայոց երաժշտական կյանքը մինչև քրիստոնեության ընդունումը:
– Երաժշտական մշակույթի վաղագույն
շրջանի մասին դատողություններ անելիս
հիմնականում այս կարգի հարցեր են առաջ
գալիս՝ իսկ ի՞նչ աղբյուրների հիման վրա
ենք խոսում երաժշտական արվեստի մասին՝ այդ վաղ շրջանում, որովհետև երաժշտությունը ժամանակային արվեստ է, և եթե
այն չի արձանագրվում որևէ ձևով, լինեն
նոտագրություն կամ այսօրվա տեխնիկական միջոցները, ապա այն ժամանակի հետ
անցնում է: Հասկանալի է, երբ մենք խոսում
ենք հնագույն շրջանի մասին, ժամանակային հարցերը միանգամից հառնում են մեր
առջև, և մենք խնդիր ենք ունենում, թե ինչ
աղբյուրից կարող ենք օգտվել վաղ շրջանում
եղած, անցած, չարձանագրված երաժշտական մշակույթի մասին դատողություններ
անելու համար:
Որքան էլ զարմանալի է, առաջին հիմքը ժողովրդի հիշողությունն է, որից ավելի
լավ երևի թե որևէ կրիչ, որևէ ինֆորմացիոն

պահոց առայժմ մարդկությանը հայտնի չէ։
Ժողովրդի մշակութային հիշողությունը հազարամյակների ընթացքում ամենաարդարացված ամբարն է:
Մյուս կարևոր աղբյուրը հնագիտական
տվյալներն են՝ տարբեր տեսակի պեղածոներ, որոնք առնչվում են երաժշտական մշակույթին:
Տեսեք՝ ես չեմ ասում երաժշտական արվեստ, քանի որ արվեստը կոնկրետացված
երևույթ է, արվեստն ինքը երաժշտությունն
է, երաժշտական ստեղծագործության, դրա
կատարման ոլորտն է և այլն: Մշակույթը
դրանց առնչակցված համալիրն է նաև, դրա
կրթական համակարգը, նվագարանները…
Մի խոսքով՝ մշակույթը շատ ավելի լայն հասկացություն է: Հետևապես՝ երաժշտական
նվագարանների այն պեղածոները, որոնք
գտնում են հնագետները, նույնպես երաժշտական մշակույթի արտահայտություններ
են, որոնք հսկայական ինֆորմացիա են պարունակում հնագույն շրջանի երաժշտական
արվեստի վերաբերյալ:
Երաժշտական պատկերագրություն. այս
ոլորտը, ցավոք, մեզանում շատ զարգացած
չէ, բայց կա: Երաժշտությունն ունի այդպիսի
ճյուղ, որը կոչվում է երաժշտական պալեոգրաֆիա. հնագույն պատկերները, որոնցում
նկարված են երաժիշտներ, երաժշտական
գործիքներ, երգիչներ, կարող են ինֆորմացիայի աղբյուր հանդիսանալ մեզ համար:
Այդ պատկերների միջոցով կարող ենք հասկանալ, թե ինչպիսի երաժշտական կենցաղ
կար, ինչպիսի երաժշտական խմբեր էին
հանդես գալիս, ինչպիսի երաժշտական գործիքներ կարող էին նվագել վաղագույն շրջանում:
Նաև առավել ուշ շրջանի՝ միջնադարյան
պատմագրական հիշատակումներ…
Ահա այս հիմնական աղբյուրներից օգտվելով՝ երաժշտագետները եկել են եզրահանգման, որ նախաքրիստոնեական շրջանը մեզանում հարուստ է եղել երաժշտական
ժառանգությամբ, որը եղել է ենթադասված
ու դասակարգված: Այսինքն՝ դա պարզ մշակույթ չէր, մինչև քրիստոնեություն արդեն
իսկ ունեինք մի քանի ճյուղերով և ժանրերով զարգացած մշակույթ: Ավելին՝ վաղագույն շրջանի ձեռքբերումներ են մեր երաժշտական բառապաշարի բյուրեղացումը,
երաժշտական մտածողության հիմնական
հատկանիշների որոշարկումը, մասնավորաբար՝ ունենք երաժշտագետ Քրիստափոր
Կուշնարյան, ով նախաքրիստոնեական
ժամանակաշրջանին
անդրադառնալով՝
հստակ ասում է, որ այդ փուլում հայ ժողովուրդը հստակեցնում է իր երաժշտական
մտածողության բոլոր հիմնատարրերը, այնպես, ինչպես լեզվի դեպքում: Առհասարակ՝
երաժշտական մշակույթի մի շարք առանձնահատկություններ հասկանալու համար
ոչ երաժիշտը կարող է զուգահեռներ տանել
լեզվի հետ: Որևէ ժողովրդի մտածողությունը
նկարագրելիս դրանք համարժեքներ են: Այնպես, ինչպես որևէ ժողովուրդ ունի իր բառապաշարը, այնպես էլ ունի իր երաժշտական
բառապաշարը:
– Գրերի գյուտ, քրիստոնեության ընդունում. ի՞նչ ազդեցություն ունեցան պատմական այդ իրադարձությունները հայոց
երաժշտական կյանքի վրա:
– Ես ասացի, որ նախաքրիստոնեական
շրջանում հայ երաժշտությունն արդեն ուներ
զարգացած ճյուղեր, ենթաճյուղեր, համակարգեր և այլն: Հիմնական ճյուղերը, որոնք
կային նախաքրիստոնեական շրջանում և
հետո էլ զարգացան՝ ընդհուպ մինչև մեր օրերը, երեքն են՝ ժողովրդական, ժողովրդապրոֆեսիոնալ, որին միջնադարում անվանում
են աշխարհիկ պրոֆեսիոնալ արվեստ, և
պրոֆեսիոնալ արվեստ, որը միջնադարում
հոգևոր երաժշտությունն էր: Նախաքրիստոնեական շրջանում պրոֆեսիոնալ արվեստը՝ մեհենական, տաճարային արվեստն էր,
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Եղիշե Չարենց.
«Գնանք Ակսելի
մոտ, Կոմիտաս
լսենք»

...Չ

արենցի տարերքներից մեկն էլ
երաժշտությունն էր: Շատ էր
սիրում լսել հայկական ժողովրդական երգեր, պաշտում էր Կոմիտասի

հանճարը: Բայց նա, ցավոք, երգելու շնորհք
չուներ՝ ի տարբերություն ընկերոջը՝ Բակունցի, ով, ժամանակակիցների վկայությամբ, անզուգական էր երգում, հատկապես՝
Կոմիտաս:
Ակսելը ճեմարանից հիշում էր Կոմիտասի երգերը, երբեմն նեղ շրջանակում Կոմիտաս էր երգում չափ տալով, չնայած միակ
երգողն ինքն էր: Չարենցը շատ էր սիրում
այդ երգերը. «Մի Կոմիտաս երգիր, Ակսել»:
Երբեմն էլ, երբ նեղսրտում էր ու ձանձրանում, գլխարկը քաշում էր աչքերի վրա և
երեխայի պես խնդրում.
– Գնանք Ակսելի մոտ, Կոմիտաս լսենք...
ՍԵՎԱԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Սյունյաց աշխարհի
երաժշտական մշակույթը

ԱՍՏՂԻԿ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
Արվեստագիտության թեկնածու

Հ

այոց դպրության, արվեստի և երաժշտության պատմության մեջ իր անուրանալի դերն ունի Սյունյաց աշխարհն
իր հռչակավոր աստվածաբան վարդապետներով, երաժիշտ-փիլիսոփաներով, վանքերով, համալսարաններով ու բարձրագույն
դպրոցներով։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո առաջին խոշոր իրադարձությունը
Սյունյաց եպիսկոպոսության հաստատումն
է Ս. Գրիգոր Լուսավորչի ձեռամբ, որն իր
աշակերտ Գրիգորիոսին կարգել է Սյունյաց
եպիսկոպոս։ Հետագայում Ներսես Ա Մեծը
Սյունիքը հռչակել է պատրիարքի նախաթոռ՝ տալով մետրոպոլիտության իրավունք։
Երկրորդ կարևորագույն իրադարձությունը
գրերի գյուտից հետո Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանումն էր Սյունիք և Գողթն՝ Աստծո
խոսքը քարոզելու նպատակով։ Սյունյաց
եպիսկոպոսապետների նստավայրը Ծղուկք
գավառի Շաղատ քաղաքավանն էր, որտեղ
գտնվում էր նաև Սյունյաց վարդապետարանը մինչև Տաթև տեղափոխվելը։ Այստեղ
կրթվել ու գորունեություն են ծավալել բազմաթիվ ականավոր եկեղեցական գործիչներ,
աստվածաբաններ, փիլիսոփաներ և մատենագիրներ։ Ս. Սահակի և Ս. Մեսրոպի կողմից
Հայոց մեջ նախաթոռ վարդապետությունը և
գրքերի մեկնության ու թարգմանության բացառիկ իրավունքը շնորհվել է միայն Սյունյաց
վարդապետարանին։
Սյունիքում առաջին դպրոցները հիմնվել
են V դարում։ Այս գործին ձեռնամուխ է եղել
Ս. Սահակ կաթողիկոսի կողմից Սյունյաց
եպիսկոպոս ձեռնադրված Անանիան, Ս. Մեսրոպի աշակերտը, Ս. Հայրերի կողմից «վերին
պարգևումով» հայոց դպրության սկզբնավորումից անմիջապես հետո. «Եւ փութապէս
զամենեսեան ուսոյց հայերէն դպրութեամբ.
եւ արար գիտողս Աստուածային Կտակարանաց»։ «Անհաղթն յիմաստս» Անանիան,
որ նաև ուղեկցել է երանելի Ս. Մեսրոպ վարդապետին նրա քարոզչության ընթացքում,

թարգմանիչ էր և աստվածաբանական ճառերի հեղինակ։
Սյունյաց համբավավոր եպիսկոպոսների
թվում էր Պետրոս Սյունեցին կամ Քերթողը
(VI դ.), Ս. Մովսես Խորենացու աշակերտը,
թարգմանիչ, քաջ հռետոր և անհաղթ փիլիսոփա, լի իմաստությամբ և կատարյալ առաքինությամբ։ Հեղինակել է բազմաթիվ երկեր,
այդ թվում՝ «Յաղագս Հաւատոյ», «Գովեստ
ի Սուրբ Աստուածածինն» ճառերը, գրել Հին
և Նոր Կտակարանների մեկնություններ։
Սյունյաց վարդապետարանը նոր ծաղկում
է ապրել VII դարում, հատկապես Սյունյաց
եպիսկոպոս Մաթուսաղա Սյունեցու ուսուցչապետության օրոք, որի մասին Ս. Օրբելյանը գրում է. «մեծ քերթողն և անյաղթ փիլիսոփայն... . ուսեալ զքերթողութիւնն և վարժեալ
ճարտասանակաւն. հմտացեալ փիլիսոփայական արհեստից, լի ամենայն իմաստութեամբ և կատարեալ գիտութեամբ»։ Մաթուսաղան այնպիսի հռչակ էր ձեռք բերել,
որ կաթողիկոս Կոմիտաս Ա Աղցեցին իր եղբորորդուն՝ Թեոդորոս Քռթենավորին ուղարկել էր նրա մոտ ուսանելու։ Մաթուսաղան
հայտնի է «Հաւատոյ դաւանութիւն» կոչված
դավանաբանական թղթով, որում բազմաթիվ կետերով հաստատում է Հայ եկեղեցու
ուղղափառությունը։ Թեոդորոս Ճգնավորն
ինքն էլ բանիբուն գիտնական և աստվածաբան էր, մի շարք դավանաբանական ճառերի ու այլ երկերի հեղինակ, այդ թվում՝ «Ներբողեան ի սուրբ Խաչն» և «Գովեստ ի Սուրբ
Աստուածածինն»։ Թեոդորոս Քռթենավորը
հետագայում ստանձնել է Այրարատ նահանգի Արագածոտն գավառի Ս. Աստվածածին
վանքի վանահայրությունը՝ դասավանդելով
այնտեղի դպրոցում և ուսուցանելով բազմաթիվ նշանավոր եկեղեցական գործիչների,
այդ թվում՝ ապագա Հայոց կաթողիկոսներ
Հովհաննես Գ Օձնեցուն և Սահակ Ա Ձորափորեցուն։
Սյունյաց աշխարհի խոշոր գիտակրթական կենտրոններից էր Մաքենյաց ուխտը
(Գեղարքունիքի գավառում), որ Ս. Օրբելյանն
անվանում է «համբաւատենչ եւ մեծասքանչ
հանդիսարան... հրեշտակերամ կրօնաստան... սուրբ և յաստուածաբնակ առաքինարան»։ Այն հիմնվել էր դեռևս VIII դարից առաջ
և մեծ ծաղկում ապրեց Սողոմոն Մաքենացու
օրոք, որն արժանացել էր «աստուածազգեաց
եւ սերոբէատիպ Հարանց հայր» կոչմանը։
747 թ. նա կազմել է «Տօնական» ժողովածուն, որտեղ, ըստ Հայ եկեղեցու տոնացույցի,
ներառված էին հայ և համաքրիստոնեական
հայրերի վարքերն ու վկայաբանությունները,
ինչպես նաև ներբողներ և ճառեր։ Մաքենյաց
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 8
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Ստեփանոս Սյունեցի

ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Գրականագետ, թարգմանիչ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր

Հ

ովհան Մանդակունին գահակալել է
478-490 թվականներին: Նա հատկապես իր կաթողիկոսության երկրորդ
շրջանում (Վահանանց պատերազմից հետո)
ըստ ամենայնի շարունակել է իր նախորդի՝
Գյուտ Արահեզացու հայրենանպաստ գործունեությունը: Մանդակունին վերամշակել
է եկեղեցական կարգերն ու ծեսերը: Արահեզացու հետ Ժամագիրքը կարգավորելուց
զատ հարստացրել է նաև Պատարագամատույցը...
Արդեն ձեռքին ունենալով Խորենացու հեղինակած օրհներգերը, Հովհան Մանդակունին կարողացել է իրագործել մեծ ուսուցչապետների և Արահեզացու ծրագիրը՝ ստեղծել
կցուրդարան ժողովածուն: Այդ ծիսական
մատյանը կազմելու համար անհրաժեշտ է
եղել կատարել միայն որոշ համալրումներ,
ինչպես նաև կանոնակարգել օրհներգերն
ըստ գործող տոնացույցի և ըստ ութ ձայնեղանակների՝ այնպես, ինչպես կազմված
էր հայկական Սաղմոսարանը: Այս աշխատանքը Մանդակունին միայնակ չի արել: Այդ
գործի մեջ նա ներառել է երգաբանության
ասպարեզում հմտացած մեկին՝ Ստեփանոս Սյունեցուն (ՀԱՀ, LXVIII): Շարակնոցային ցանկերում վերջինս համարվում է «յաշակերտաց անտի Սրբոց Թարգմանչաց»:
5-րդ դարի այս գործիչը միջնադարից ի վեր
հաճախ նույնացվել է 8-րդ դարում ապրած
Ստեփանոս Սյունեցու հետ: Այդ թնջուկը
վերջնականապես պարզաբանել է Ն. Թահմիզյանը: Վերջինիս եզրահանգմամբ, Ստեփանոս Սյունեցի Առաջինը հիրավի եղել է
«Սահակ Մեսրոպյան կրտսեր աշակերտներից մեկը, Սյունիքի Ստեփանոս անունով
առաջին եպիսկոպոսը»:
Ի՞նչ է արել Առաջին Ստեփանոս Սյունեցին: Տեսանք, որ Մովսես Խորենացին հեղինակել է Հարության Հարցները (իրենց կազմով) և Մեծացուսցէները: Մեր եկեղեցու այդ
մեծագույն տոնի արարողակարգի ամբողջացման համար Մանդակունին անհրաժեշտ
է համարել ունենալ նաև օրհներգերի բոլոր
տեսակներով հորինված երգեր: Ուստի նա
ինքը գրել է Սուրբ Հարության ճաշու երգերը,
իսկ Ստեփանոս Սյունեցուն հանձնարարել
է հորինել Հարության Օրհնութիւնները: Այդ
են վկայում որոշ շարակնոցային ցանկեր.
«Ստեփանոս Սիւնեցի Առաջինն... զեօթն
(ճիշտը՝ զութն- Հ.Բ.) ձայնսն Աւագ Օրհնութեանց» (ՀԱՀ, LXVIII): Ստեփանոս Սյունեցիներին վերաբերող նշված արժեքավոր հոդվածում այս իրողությունն անառարկելիորեն
ապացուցել է Ն. Թահմիզյանը: Հովհան Մանդակունին, ուրեմն, Ստեփանոս Սյունեցու
հետ միասին ամբողջացրել է Հարության
կամ Սուրբ Զատիկի կարգը:
Բացի Հարության կարգը համալրող Օրհնութիւններից, Ստեփանոս Սյունեցին հեղինակել է նաև մի նոր կարգ՝ նվիրված բոլոր
մարտիրոսներին (Համօրէն մարտիրոսաց):
Մարտիրոսաց կարգը վերագրվել է նաև
Պետրոս Գետադարձին (ՀԱՀ, LXVI-LXVIII):
Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Ս. Ամատունին, Մարտիրոսաց շարականները հին
են, և շատ հավանական է, որ գրած լինի
Ստեփանոս Սյունեցին, քան թե Պետրոս Գետադարձը (տես ՍԱՀ, 176): Վերջինս, թերևս,
միայն որոշ երգեր է հավելել այս կարգում:
Ինչպես կտեսնենք, բոլոր մարգարեներին և բոլոր առաքյալներին ձոնված օրհներ-

գեր է հեղինակել Հովհան Մանդակունին:
Եվ արդեն տեսանք, որ որոշ սրբերի նվիրված վարքագրական օրհներգեր է ստեղծել Մովսես Խորենացին: Անշուշտ, հարկ է
եղել ստեղծելու նաև բոլոր մարտիրոսներին
նվիրված վկայաբանական կարգ, «մինչև
որ տօնասէր հայերը յատուկ շարականներ»
կնվիրեին որոշակիորեն այս կամ այն վկային
(ՍԱՀ, 176):
Մարտիրոսաց կարգն, ուրեմն, հեղինակել է Ստեփանոս Սյունեցին, որը անառարկելիորեն դարձյալ 5-րդ դարի օրհներգուն
է։ Այս է հավաստում Ն. Թահմիզյանի այն
կարևոր դիտարկումը, թե Մարտիրոսաց
շարականները «հնագույն ծագում ունեն» և
ստեղծվել են 8-րդ դարից շատ աոաջ։ «Ավելին, Մարտիրոսաց Հարցները կերպարային
բովանդակությամբ նույնիսկ պարզագույն
են, քան ավագ Օրհնությունները»։
Գրականագիտական քննությունը ևս
մեզ բերել է այն համոզման, որ Հարության
Օրհնութիւնները և Մարտիրոսաց Հարցները
(հիմնական մասը) պատկանում են նույն հեղինակին, որը Առաջին Ստեփանոս Սյունեցի-Ասողնիկն է։
Մենք համոզված ենք նաև հետևյալում.
Ստեփանոս Սյունեցին Հովհան Մանդակունու հանձնարարությամբ ու մասնակցությամբ, ըստ եկեղեցական տոնացույցի,
ձայնեղանակների ու երգատեսակների, կանոնակարգել է օրհներգերը և կազմել Կցուրդարանը՝ Շարակնոցի նախօրինակը։ Մինչև
օրս բոլոր ուսումնասիրողները (այդ թվում
նաև Ստեփանոս Սյունեցիներին տարանջատած Ն. Թահմիզյանը) օրհներգերի կարգի (կանոնի) ներմուծումը վերագրել են Երկրորդ Ստեփանոս Սյունեցուն։ Սակայն, եթե
5-րդ դարում հայկական Սաղմոսարանն արդեն բաժանված էր կանոնների (ՆԹԳ, 119 և
հտն.), ինչպե՞ս կարող էր նրա հետևությամբ
ստեղծված օրհներգերի ժողովածուն կանոնակարգվել շուրջ 300 տարի հետո, Երկրորդ
Ստեփանոս Սյունեցու ձեոքով։ Նշենք ևս
կարևոր մի հանգամանք։ Ստեփանոս Օրբելյանը, որին հայտնի է եղել միայն 8-րդ դարում ապրած Ստեփանոս Սյունեցին, որին և
վերագրել է 5-րդ դարում ապրած համանուն
գործչի աշխատանքները, վկայել է, որ օրհներգերի կանոնակարգողը և Հարության
Օրհնութիւնների հեղինակը նույն անձն են։
«Բաժանեաց և զութն ձայնսն և կարգեաց,
շարեաց զՑարութեան Օրհնութիւնսն. երգեաց և կցուրդս քաղցրահամս, յարմարեաց
և զստողոգին Յինանց եօթնն եղանակօք յոյժ
խորհրդաւոր, և զպահոցն, որ յաղուհացսն
երգի»։ Այստեղից բխում է, որ օրհներգերը
կանոնակարգողը Աոաջին Ստեփանոս Սյունեցին է, քանի որ նա է Հարության Օրհնութիւնների հեղինակը՝ ըստ շարակնոցային
ցանկի և Ն. Թահմիզյանի ապացուցմանը։
Հովհան Մանդակունին ևս, ինչպես նշեցինք, ճաշու երգերով համալրել է Հարության
կարգը։ Բացի այդ նա հեղինակել է օրհներգերի մի քանի կարգեր՝ նվիրված այն տոներին, որոնց չի անդրադարձել Խորենացին,
կամ որոնք սահմանվել են Մանդակունու
կաթողիկոսության օրոք։ Խոսքը վերաբերում է Առաքյալների, Մարգարեների, Վարդապետների (Սուրբ Մեսրոպի կամ Թարգմանչաց), Սուրբ Տապանակի (Եկեղեցու) և
Հովհաննես Մկրտչի նշխարների տոներին։
Աոաջին երեք տոներին նվիրված օրհներգերը վերագրվել են թե´ Մանդակունուն և
թե´ Խորենացուն ու Շիրակացուն (ՀԱՀ,
LXXVIII)։ Սուրբ Տապանակի կանոնը «յօրինակ ինչ ընծայի Ցոհաննու Մանդակունոյ»։
(ԳԱԲ, 453)։ Հովհաննես Մկրտչի նշխարների
տոնին նվիրված երգերը վերագրվել են թե´
Մանդակունուն և թե´ Խորենացուն (տես
ԳԱԲ, 426)։ Նկատի ունենալով այս ամենը և
այլ տվյալներ, Ն. Թահմիզյանը եզրակացրել
է, որ Մանդակունին հեղինակել է «Հինանց
(«Գովեա») կոչված երգերը, Թարգմանչաց
կանոնի երգերը (բացի Օրհնութիւնից), Հովհաննես Մկրտչի նշխարների տոնին նվիրված կանոնի երգերը, Տիրոջ Տապանակի
կանոնի երգերը և առաքյալներին նվիրված
հնագույն շարականները» (ՆԹՆ, 19)։ Բոլոր
այս, ինչպես նաև Մարգարեների կանոնի
հին երգերը, մենք որոշ վերապահումնե-

րով համարում ենք Հովհան Մանդակունու
ստեղծագործությունը։
***
Այժմ մի փոքր ավելի մանրամասն անդրադառնանք Ստեփանոս Սյունեցու և Հովհան Մանդակունու օրհներգերին։
Ստեփանոս Սյունեցին իր հեղինակած
Հարության Օրհնութիւնները ըստ հայկական ձայնեղանակների բաժանել է ութ շարքերի՝ յուրաքանչյուր շարքում զետեղելով
տասը երգ։ Այդ ութսուն օրհներգերը Սյունեցին «հորինել է՝ Զատկին և առհասարակ
բոլոր կիրակիներին (այսինքն՝ Հարությունը
խորհրդանշող օրերին) կատարելու դիտավորությամբ»։
Բոլոր ութ շարքերի երգերի սկզբում Սյունեցին նույն հերթականությամբ նշել է այն
աստվածաշնչյան տեքստերի սկսվածքները,
որոնց հետևությամբ է ստեղծել իր Օրհնութիւնները։ Բերենք այդ սկսվածքները՝ աստվածաշնչյան համապատասխան տեքստերի
նշումներով։
1. Օրհ - Օրհնեսցուք զՏէր - Մովսեսի
օրհնությունը Կարմիր ծովն անցնելուց
հետո, Ելից, ԺԵ, 1-19։
2. Նայ - Նայեցարուք երկինք - Մովսեսի
օրհնությունը մահից առաջ, Բ Օրինաց,
ԼԲ, 1-21։
3. Հուր - Զի հուր բորբոքեալ - նախորդ
օրհնության շարունակությունը, Բ Օրինաց, ԼԲ, 22-38։
4. Ծան - Ծանեցարու´ք և տեսէ´ք - նախորդ օրհնության վերջին մասը, Բ Օրինաց, ԼԲ, 39-43։
5. Հաս - Հաստատեցաւ սիրտ իմ - Սամուելի մայր Աննայի աղոթքը, Ա Թագաւորութեանց, Բ, 1-10։
6. Գիշ - Գիշերաց կանխէ հոգի իմ- Եսայի
մարգարեի օրհնությունը, Եսայի, ԻԶ,
9-21։
7. Եսա - Ես ասացի ի վերանալ - Եզեկիայի
աղոթքը, երբ ծանր հիվանդության մեջ
էր, Եսայի, ԼԸ, 10-20։
8. Օրհ - Օրհնեցէք զՏէր-Եսայի մարգարեի
այլ աղոթքը, Եսայի, ԽԲ, 10-14։
9. Նեղ - Ի նեղութեան իմում - Հովնան
մարգարեի աղոթքը կետի որովայնում,
Յովնան, Բ, 3-10։
10. Տրլ - Տէ՜ր, զլուր քո լուայ - Ամբակում
մարգարեի աղոթքը, Ամբակում, Գ։
Ստեփանոս Սյունեցու հեղինակած շարքը, ըստ էության, Քրիստոսի Հարությանը
նվիրված
փառաբանական-աղերսական
ստեղծագործություն է... Այն գտնվելով հանդերձ Աստվածաշնչի և նախորդ օրհներգուների լեզվաոճական ու պատկերավորման
ոլորտում, իր որոշ անհատական հնչերանգով լրացնում է Խորենացու հորինած Հարության Հարցներն ու Մեծացուսցէները։
Հատկանշական է, որ Սյունեցու Օրհնութիւններից յուրաքանչյուրի (որոշ բացառությամբ) առաջին երկու (կամ երեք) տներում առանցքը հարություն առած Քրիստոսն
է, իսկ վերջին տունը Մեծացուսցէի դեր է կատարում, այսինքն՝ նվիրված է Աստվածամորը։ Բերենք պատահական օրինակ.
Հաստատեցան սիրտք մեր առ Քեզ,
փառա՜ց Թագաւոր,
որ ի յերկնից խոնարհեալ՝
իջեր փըրկել զարարածս։
Պահեա՚ ըզմեզ նըշանաւ յաղթող
Խաչի Քո, Քրիստո՜ս,
յոր բարձրացար կամաւ Հօր,
բարձեր զանէծս Ադամայ:
Որ զնախամօրն զյանցանս լուծեր
ծընընդեամբ Քո,
Սո՜ւրբ Կոյս,
բարեխօսեա՚ անդադար վասըն
մերոյ փըրկութեան։
Ստեփանոս Սյունեցու Օրհնութիւնների
կազմությունը, ինչպես գրում է Գ. Ավետիքյանը, «յայտնաբարբառ վկայ է մեծի հմտութեան և ճարտարութեան յօրինողին, այլև
ջերմեռանդն պարապման նորա ի հոգևոր
իմաստս։ Զխորհրդական միտս մարգարէական օրհնութեանցն գեղեցկապէս բացայայտէ...» (ԳԱԲ, 672)։ Հարության Օրհնութիւնները չափազանց բարձր է գնահատել նաև
Ղ.Ալիշանը։ Կատարելով այդ երգերի երաժշտագիտական քննությունը՝ Ն. Թահմիզյանը
նկատել է, որ դրանք «շփման ընդհանուր եզ-

րեր ունեն Սահակ-Մեսրոպյան շարականների՝ հետսամուտ փոփոխություններից զերծ
մնացած մասի հետ»։ Իսկ բուն այդ Օրհնութիւնների «ամբողջությունը հայկական Շարակնոցի հնագույն շերտերը գոյացնող այն
եզակի նյութերից է, որոնց վրա ժամանակը
ներգործել է նվազագույն չափով»։
Այդպիսին են նաև Մարտիրոսաց Հարցները՝ նույնպես կազմված ութ շարքերից։
Դրանք, իրենց պարզությամբ հանդերձ,
հյուսված են բավական ճարտարորեն և
կրում են նույն բանաստեղծական անհատականության կնիքը։
Սյունեցին գովերգել է քրիստոնեական
հավատքի համար տանջանքներ կրած և
նահատակված բոլոր սրբերին՝ առանց կոնկրետացման։ Որոշ կոնկրետացում կա միայն
Սուրբ Հայրապետների (Եկեղեցու Հայրերի)
պարագայում, որոնց սույն կարգում ձոնված են յոթ երգեր։ Այստեղ «քաջ և յաղթող»
երանելի Հայրապետները ներկայացված են
իբրև կռապաշտության խավարը փարատողներ, անօրեն, բռնավոր իշխանին (սատանային) հերքողներ։ Դիմելով նրանց՝ օրհներգուն ասել է.
Երանելի սուրբ Հայրապե՜տք,
որք կամաւ չարչարեցայք,
յանձն առիք զհամբերութիւն,
յարժանաւոր յաղօթըս ձեր
յիշեսջիք զանձինըս մեր։
Փոխանակ արեանըն Տեառըն
ձեր արիւնդ հեղաւ յերկրի,
և հոտ անոյշ բուրեաց յաշխարհ.
յարժանաւոր յաղօթըս ձեր
յիշեսջիք զանձինըս մեր։
Ինչպես բոլոր մարտիրոսները, սուրբ
Հայրապետները ևս, ըստ օրհներգուի, դասակից են եղել հրեշտակներին, արժանացել
Քրիստոսի անապական փառքի պսակին և
«հեղմամբ արեան իւրեանց նմանողք եղեն
Փըրկողին զինքեանս»։
Բոլոր վկաներին օրհներգուն համարել
է Աստծո հաղթական զինվորներ, «քաջք
ի մարտի», որոնք մարտնչում են անօրեն
թշնամու, խրոխտ ու բռնակալ թագավորների դեմ։ Նրանք «հրաշափառ ճգնութեամբ
պատերազմեալք ի յերկրի»՝ «զհանդէս նահատակութեան առ բըռնաւորսն ցուցին և
յաղթեցին հաւատով», «և կանգնեցին մեզ
նշան յաղթող ընդդէմ թշնամւոյն»։ Նրանք
փայլում են արեգակի նման, լուսավորիչներն են աշխարհի և մարդկային հոգիների,
եկեղեցու պարծանքն են, հավատացյալների հույսը, մարդկանց մեղքերի լվացողները, Քրիստոսի խաչակիցները, մոլորյալների
առաջնորդները, որոնք մեռան Քրիստոսի
հետ և կենդանացան, որոնք իրենց մարմիններն Աստծո համար մաքրեցին իբրև տաճար և Սուրբ Հոգու համար եղան օթևան,
Որք ըզմահու իւրեանց կանգնեցին
յերկրի աշտարակ
հըզօր...
Որք մեծապէս կանգնեցին ըզսիւն
հաւատոյ...
Գունեղ պատկերներով են ներկայացված Քրիստոսի աննկուն վկաները, որոնք
«զանտանելի ըզվէրսն ի յանձն առին» և ուրախությամբ պարպեցին մահվան բաժակը։
Դիմելով նրանց՝ բանաստեղծն աղերսում է
բարեխոս լինել Աստծո աոաջ և փրկել բոլոր
հավատացյալներին, ընդսմին և իր ժողովրդին.
Աղաչանօք սոցա կեցո՛ ըզմեզ...
Սոցին աղաչանօք հաշտեա՚ց ընդ մեզ...
Փըրկեա՚ ըզմեզ ի հրոյն յաւիտենից...
Խաղաղացո՚ ըզկեանըս մեր
աղօթիւք սոցա
և փըըկեա՚ զմեզ ի նեղչաց մերոց...
Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ ընդհանուր նահատակների շարքում Սյունեցին
նկատի է ունեցել նաև Հայ Եկեղեցու սրբացրած մարտիրոսներին (Սուքիասանք, Ոսկյանք, Ատոմանք, Վարդանանք, Ղևոնդյանք
և այլն)։
Ինչպես Մովսես Խորենացին իր հրաշակերտ օրհներգերի շնորհիվ կոչվել է վեհ Քերթող-Քերթողահայր, այնպես էլ Ստեփանոս
Սյունեցին գրեթե նույնպիսի հմտությամբ
հյուսված Հարության Օրհնութիւնների և
Մարտիրոսաց երգերի համար կոչվել է Ասողնիկ (երգասաց)։
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արակնոցում մեր Եկեղեցու սրբերի
դասն անցած մարտիրոսներին պանծացնող Մանկունքներից է Վահան
Գողթնացուն ձոնված «Զարմանալի է ինձ»
սկսվածքով երգը։ Վահան Գողթնացին եղել է
Գողթն գավառի իշխան, որը 737 թվականին
գլխատվել է արաբ ամիրապետի հրամանով՝
քրիստոնեական հավատքն անուրաց դավանելու համար։
Ո՞վ է «Զարմանալի է ինձ» օրհներգի հեղինակը։ Ըստ Գ. Ավետիքյանի, «ասի անգիր
աւանդութեամբ, թէ քոյր երանեալ նահատակին երգեալ իցէ զայս» (ԳԱԲ, 522)։ Այդ
ավանդությանը քաջատեղյակ Ղ. Ալիշանը
Գողթնացու քրոջը հիշատակել է Խոսրովիդուխտ անունով։ Սակայն Հ. Աճառյանի ենթադրությամբ, «այդ անունը հնարել է Ալիշանը, ըստ որում Վահան Գողթնացու հոր
անունը Խոսրով էր»։
Ուշագրավ է Վ. Ալիշանի այն դատողությունը, ըստ որի, եթե «աւանդութիւնն լռէր»,
ապա օրհներգի հեղինակ կարող էր համարվել կա՚մ Վահանին «հարսնացեալ Սիւնեաց
օրիորդը, և կա՚մ անոնց երկուքին ժամանակակից և վկայուած մեծանուն Հայ երգուհի...
Սահակդուխտն»։ Մ. Օրմանյանը ևս գրել է,
որ գուցե Սահակդուխտն է հեղինակել «Զարմանալի է ինձ» երգը՝ գտնելով, որ «Սահակդուխտի և Վահանի մէջ առաջուց հոգևոր
հաղորդակցութիւն եղած ըլլալը շատ հաւանական է»։
Առկա փաստերի քննությունը Գ. Հակոբյանին բերել է այն եզրահանգման, որ «Վահան Գողթնացուն նվիրված «Զարմանալի է
ինձ» շարականը գրել է ոչ թե Խոսրովիդուխտը, այլ Սահակդուխտը» (ԳՀՇ, 171)։
Որոշ վերապահությամբ, մենք ընդունում
ենք, որ խնդրո առարկա երգի հեղինակը 8-րդ
դարում ապրած Սահակդուխտն է։ Նա մեզ
հայտնի միջնադարյան մեր առաջին երաժիշտ-բանաստեղծուհին է։ Սահակդուխտի
մասին վկայել են պատմիչներ Ստեփանոս
Օրբելյանը և Մխիթար Այրիվանեցին։ Ինչպես
գրում է վերջինս, Սահակդուխտը «ստացեալ
վարս կուսականս և հրաժարեալ յամենայն
սբօսանաց աշխարհիս, ելեալ ի քաղաքէն
Դվնայ՝ բնակեցաւ ի խորային ձորին Գառնոյ առ Ազատ գետով... Սա էր զարգարեալ
ամենայն առաքինութեամբ և իմաստութեամբ. սնուցանէր մանկունս անարատս,
և ածեալ ի չափ հասակի, կարգէր ի քահանայութիւն. իսկ ինքն ի ներքոյ վարագուրի
նստելով, ուսուցանէր զաշակերտեալսն։ Սա
արար տաղս բազումս և մեղեդիս և կցուրդս
Ծննդեան և Փոխմանն, յորոց մի է Սրբուհի
Մարիամ»։ Անշուշտ, Սահակդուխտը չէր կարող հեղինակել տաղեր և մեղեդիներ, որոնք
ավելի ուշ շրջանի ժանրեր են։ Իսկ «կցուրդս
Ծննդեան և Փոխմանն» նշանակում է Սուրբ
Ծնունդին և Աստվածածնի Վերափոխմանը
նվիրված օրհներգեր։ Ըստ այդմ, Սահակդուխտի «Սրբուհի Մարիամ»-ը օրհներգ է,
որը ժամանակին ընդգրկվելով Շարակնոցում՝ հետագայում պարականոն է դարձել։
Սահակդուխտն այդ սկսվածքով երկու երգ
է հորինել։ Դրանցից մեկը՝ «Սրբուհի Մարիա՜մ, անապական Տաճա՜ր» սկզբնատողով, Սուրբ Հակոբյանց վանքի 15-րդ դարի
վերջին գրչագրված մի Շարակնոցից հրապարակել է Նորայր եպիսկ. Պողարյանը (Ծովական)։ Այս երգի տների սկզբնատառերով
հոդվում է Սահակդուխտ անունը։ «Սրբուհի
Մարիամ» սկսվածքով մյուս երգը պահպանվել է թերի։ Երգի առաջին և վեցերորդ տները
ընդգրկված են Ժամագրքում, Խաղաղական
ժամերգության մեջ։ Այս երգն էլ նախորդի
նման հոդում է հեղինակի անունը։ Զուգադրենք այդ երկու երգերի համապատասխան
տները.
Սրբուհի Մարիա՜մ, անապական
Տաճա՜ր
և կենարար Բանին Ծընո՜ղ և Մա՜յր,
օրհնեալ ես Դու ի կանայս
Բերկրեալ Տիրամա՜յր և Կո՜յս։
Սրբուհի Մարիա՜մ, Սափո՜ր ոսկի

և Տապանա՜կ կտակարանաց,
որ ըզի վերուստ զհացըն կենաց
պարգևեցեր քաղցեալ բնութեանս,
առ Նա միշտ բարեխօսեա՛
վասն քաւութեան մեղաց մերոց...
Դո՜ւռն երկնից և է՜ջք Աստուծոյ,
խաղաղութեանց Միջնո՜րդ,
որ զնախամօրն զեւայի բարձեր
զերկունս՝
տիրացեալ մահուն․
օրհնեալ ես Դու ի կանայս,
Բերկրեալ Տիրամա՜յր և Կո՜յս։
Դա՜սք անմարմնոց Քեզ երանեն,
ամէնօրհնեալ Կո՜յս Մարիամ,
որ զԷակից Բան, որ ընդ Հօր,
կրեցեր ի Քեզ անսերմնապէս.
առ Նա միշտ բարեխօսեա՜
վասն քաւութեան մեղաց մերոց։
Պարզ երևում է, որ «Սրբուհի Մարիամ»
սկսվածքով երգերը միանգամայն տարբեր
ստեղծագործություններ են և ոչ թե նույն երգի տարբերակներ։ Ընդ որում, այս երգերը
Սուրբ Ծննդյան (Աստվածահայտնության)
կարգի համար գրված Մեծացուսցէներ են։
Ըստ Մխիթար Այրիվանեցու, Սահակդուխտը հորինել է բազում երգեր՝ համալրելով Ծննդյան և Վերափոխման կարգերը։ Եթե
ընդունենք, որ Վահան Գողթնացուն ձոնված
երգը հեղինակել է Սահակդուխտը, ապա, ուրեմն, նրա անվամբ առայժմ հայտնի են մեկ
կանոնական Մանկունք և երկու պարականոն (ամբողջական և թերի) Մեծացուսցէներ։
Նախ անդրադառնանք Վահան Գողթնացուն նվիրված «Զարմանալի է ինձ» օրհներգին՝ փորձելով տուն առ տուն «բացել» այս
ինքնատիպ ստեղծագործությունը։
Ինչպես հայտնի է Վահան Գողթնացու
վկայաբանությունից, նրան մանուկ հասակում, այլ հայ իշխանազունների հետ,

արաբները գերի են տանում և մահմեդական դարձնում։ Հասունանալուց հետո նա
արաբ ամիրապետի համաձայնությամբ ժամանակավորապես վերադառնում է հայրենի Գողթն։ Այստեղ ազգային ինքնագիտակցության գալով՝ Վահանը որոշում է այլևս
չլքել հայրենիքը։ Մանկության հասակում
իր ակամա ուրացության համար նա սկսում
է դառնագին ողբալ և «աւազան զարտասուսն առնէր»։ Վահանի այդ ապաշխարական ողբերը զարմացրել-հիացրել են նրան
գովերգող բանաստեղծուհուն։ Վերջինս իր
սիրելիի ողբի ձայներն առավել սրտառուչ է
համարել, «քան զերգս երաժշտականաց»։
Ըստ այսմ, առաջին տան մեջ ներկայացվում
է դարձի եկած հերոսը։ Եվ այդ իրողությունը
ուրախարար է եղել օրհներգուհու համար և
ոգեշնչել է նրան, շարժել նրա հոգու մասնիկները («զհոգևոր մասունս»), մղել է հորինելու
ոչ թե զղջական երգ,
այլ հոգևորս և ուրախարարըս,
յորդորականս և ներբողեանըս...
Հեղինակն ինքը, փաստորեն, նշել է իր
օրհներգի ենթատեսակը՝ հոգևոր ներբողական երգ։ Հաջորդ՝ երրորդ տան մեջ ասված
է.
Զարհուրեցուցանէ քո ճըգնութիւնդ
ըզմարմնոյս բնութիւնըս,
իսկ դու աոաւել գըտար,
ո՜վ երանելի տէր Վահան, սիրո՜ղ
Քրիստոսի։
Հրաժարվելով հարստությունից, իշխանությունից ու մերձավորներից, Վահան
Գողթնացին, երկարատև թափառումներից
հետո, խստամբերությամբ ճգնում է մենաստաններում։ Բայց չբավաբարվելով դրանով,
անում է ավելին («առաւել գըտար»)՝ ներկայանում է արաբ ամիրապետին, որպեսզի
թույլ տրվի իրեն բացորոշ դավանելու քրիստոնեությունը։ Նրան համոզում են, սպառնում, տանջանքների ենթարկում, բայց նա
անհողդողդ է մնում և ինքնակամ ընդունում
մահը հանուն հայրենյաց հավատքի։ Դա է,
որ ցնցում-զարհուրեցնում է երգի հեղինակի
կանացի սիրտը...
Ուշագրավ է չորրորդ տունը։ Այստեղ

թերևս նկատի ունենալով Գողթան վիպերգուներին կամ անտիկ հեղինակներին, Սահակդուխտը նրանց հյուսած պատմությունները հեթանոս քաջերի սխրանքների մասին
սնոտի և խաբեական է համարել, մինչդեռ
իր սիրելի Վահանի գործերը կոչել է «աստուածարեալ և ոգեշահ», քանզի, ինչպես ասված է վերջին տան մեջ, Վահանը, իբրև քաջ
նահատակ, պատրաստվել է պատերազմի և
արիաբար կնքել իր մահկանացուն՝ «դասաւորեալ ընդ անմարմնականսըն»։ Այսինքն՝
այստեղ հեթանոս քաջերի սնոտի սխրանքը հակադրված է քրիստոնյա նահատակի
«իմացեալ մահին»։
Սահակդուխտի այս հնգատուն երգի յուրաքանչյուր տունն ավարտվում է «Ո՜վ երանելի տէր Վահան» կրկնակով, որտեղ ամեն
անգամ փոխվում են հերոսին տրված մակդիրները. «ընտրեալ յԱստուծոյ», «ծառայ
Քրիստոսի», «սիրող Քրիստոսի», «ընտրեալ
յազատաց», «Գողթնեացն իշխեցող»։
Ինչպես նկատել է Ղ. Ալիշանը, այս օրհներգը «սխրալի և պարծելի կ՚ընէ թե՛ զերգեալն և թէ՛ զերգիչն»։ Իսկ ըստ Գ. Ավետիքյանի, այս երգի մեջ «առաւելապէս փայլէ ո՛չ
միայն վայելուչ երաժշտութիւն, այլև զօրութիւն բանաստեղծական ոճոյ» (ԳԱԲ, 591592)։ Խնդրո առարկա երգի երաժշտական
քննությունը դարձյալ հմտորեն կատարել է
Ն. Թահմիզյանը՝ նկատելով նաև, որ այն «ուշագրավ է ոչ միայն բովանդակության ոգով,
աշխարհիկ, և այն էլ հազվագյուտ զգացումներով տոգորված կին հեղինակով... այլև
շարադրանքի ազատ ձևով և հատկապես
մի քանի այնպիսի մանրամասներով, որոնց
շնորհիվ կանոնացված երգում գրեթե աննախադեպորեն ընդգծվում է, արժեք ու կշիռ է
ստանում բանաստեղծուհու ես-ը։ Այս ամենի շնորհիվ, շարականս իրոք ակնհայտորեն
տարբերվում է վաղ միջնադարի հայկական
հոգևոր ինքնուրույն մյուս երգերից՝ ներկայացնելով միաժամանակ հեթանոս Գողթան
երգ-երաժշտության արձագանքներից մեկը
եկեղեցական արվեստում» (ՆԹԳ, 194)։
Այժմ անցնենք ամբողջական բնագրով
մեզ հասած «Սրբուհի Մարիամ» երգին։ Տեսանք, որ հայ մարիամերգությունը սկզբնավորել է Քերթողահայր Խորենացին։ Սահակդուխտն, անշուշտ, չէր կարող չկրել իր մեծ
նախորդի օրհներգերի ազդեցությունը։ Դա
կարող ենք ցույց տալ Սահակդուխտի երգից և Խորենացու օրհներգերից քաղված
որոշ տողերի ու պատկերների զուգադրումով։ Ինչպես. «Սրբուհի Մարիա՜մ, անապական Տաճա՜ր» – «Անարատ Տաճա՜ր Տնօրէնութեան»։ «Ահեղ Բանին Բնակարան»
- «Բնակարան անբաւ Բանին»։ «Զհուրն
Աստուածութեան յորովայնի Քում ընկալար»
- «ԸզՀուրն Աստուած յորովայնի Քում կրեցեր»։ «Համապայծառ Ծաղիկ» - «Գերահրաշ Ծաղիկ»։ «Դուռն երկնից» - «Երկնային
դուռըն» և այլն։
Այս ամենով հանդերձ, Սահակդուխտի՝
Մարիամ Աստվածածնին ձոնված թե՛ այս և
թե՛ մյուս՝ թերի երգը, ինքնօրինակ են, ուստիև գրավիչ ու արժեքավոր։ Ահա թե ինչպես է բանաստեղծուհին գովերգում Սրբուհուն.
Անդաստա՜ն հոգևոր և համապայծառ
Ծաղի՜կ,
որ ի հոգեհոս անձրևէն հովանաւորեալ՝
ի Քեզ պտղաբերեցեր ի Հօրէ Յայտնեալ
մարդկան.
Օրհնեալ ես Դու ի կանայս,
Բերկրեալ Տիրամա՜յր և Կո՜յս։
Վերջին երկտողը, որով ավարտվում են
բոլոր տները, ավելի ուժեղացնում է երգի
հուզական շեշտը։ Բայց բոլոր տները չեն,
որ նվիրված են Աստվածամորը. մի քանիսը
վերաբերում են կուսածին Քրիստոսին, ինչպես.
Խորհո՜ւրդ կենաց և փըրկութեան,
վերաթևող եղեր յաշխարհի,
երագապէս բարձրացուցեր
ըզհողեղէնքս ընդ
հոգեղէնսըն՝
ի բնակութիւնս հրեշտակաց:
Երգը, ուրեմն, Սրբազան Մոր և Որդու մի
համատեղ պանծացում է։ Սահակդուխտի՝
թե՛ Վահան Գողթնացուն և թե՛ Աստվածամորը ձոնած երգերը, անառարկելիորեն, 8-րդ
դարի հայ բանաստեղծության լավագույն
նմուշներն են։
***
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ՁԱՅՆԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՏՎԱԾ ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ»-ԻՑ, ՊՐԱԿ ԽԸ
Հարց. Ինչո՞ւ է ութ ձայն (եղանակ):
Պատասխան. Խօսքի բոլոր եղանակները
հինգի են բաժանւում։ Նախ՝ բոլորովին անձայն, ինչպէս մտքում խորհուածը։
Երկրորդ՝ միայն ձայն առանց մտքի, ինչպէս գոչիւնը։
Երրորդ՝ որտեղ միտքն առաւել է, քան
ձայնը, ինչպէս շարական երգերում։
Չորրորդ՝ ձայնը գերակշիռ, քան միտքը,
ինչպիսին ձայնական երգերն են։
Հինգերորդ՝ երբ ձայնն ու միտքը հաւասար են լեզւում, ինչպէս արտաբերուած
խօսքն է։
Իսկ ութ ձայներն, ըստ չորս տարրերի
չորսի են բաժանւում՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, որոնք իրենց չորս «կողմերի»
հետ կազմում են ութ (ձայն):
Այլեւ երկու ստեղիները՝ մէկը աւագ,
«կողմինը», միւսը՝ վերջին, միասին կազմում
են տասը (ձայն), ըստ արարածների տասը
մասերի։
Եւ տասը թիւը կատարեալ է։
Եւ մի ձայն է, իսկ մնացեալը տաղեր եւ
երգեր են։
Եւ ոմանք ութ ձայն են ասում, ըստ ութ
ձայնաւոր գրերի եւ տասը ձայն՝ ըստ տասը
առոգանութիւնների։ Կամ ութ ձայն՝ ըստ կենաց ութ շրջանների։ Եւ առաջին եւ վերջին՝
ըստ առաջին ու վերջին գալստեան։ Եւ տասը, որովհետեւ մեզնով լրացնում ենք հրեշտակների ինը դասերը, եւ՝ տասը մնասն
(տե՛ս Ղուկ. ԺԹ) ու տասը քաղաքներին իշխելն է (ցոյց տալիս)։
Եւ քանի որ բնական ձայները չորսն են
ըստ չորս տարրերի, հոգեւոր խորհուրդ ունեն. առաջին՝ իմանալիների ձայնը. երկրորդ՝
բանականների. երրորդ՝ զգայականների.
չորրորդ՝ նիւթեղէնների։ Կամ հակառակը
ներքեւից. հողի ձայնը տարրերինը. ջրինը՝
կենդանիներինը. օդինը՝ մարդունը, հրինը՝
հրեղէններինը։
Մէկ ուրիշ կարծիք։
Առաջինը՝ Աստծոյ ձայնը, երբ մարդուն էր
ստեղծում հողից։
Երկրորդը՝ օրէնքներում՝ ջրինը.
Երրորդը՝ Աւետարանը՝ հոգու (ձայնը).
Չորրորդը՝ աւարտին հրի (ձայնը)։
Մէկ ուրիշն էլ. Ադամի հետ խօսեց հողից. Նոյի հետ՝ ջրով, մարգարէների՝ ամպով,
առաքեալների՝ հրով։
Կամ՝ առաջին ձայնը հողից մարմնական ծնունդի ժամանակ էր, երկրորդը՝ ջրով
մկրտուելու ժամանակ, երրորդը՝ Վերնատանը՝ հոգով, չորրորդը՝ հրեղէն լեզուներով։
Եւ դարձեալ՝ վերջին յարութիւնը, եւ կրակի լիճը, ամպերով բարձրանալը եւ ընտրեալների փառքը։
Սրանք են չորս ձայների խորհուրդները։
Հարց. Ովքե՞ր գտան ձայները։
Պատասխան. Ասում են, թէ Ստեփանոս
անունով մի երաժիշտ գոյաւորների բոլոր
ձայները բաժանեց քսանվեցի, որոնցից են
բառաչելը, կռնչալը, խխնջալը եւ այլն։ Եւ
այս Ստեփանոսը յօրինեց քսանվեց տարբեր
գործիքներ եւ նրանցով նուագում էր։
Իսկ Թիմգիանոսը յօրինեց մէկ գործիք՝
քսանվեց աղեղով։
Ապա նրանից յետոյ Թովնաս երաժիշտը
մի այլ գործիք յօրինեց, որով վերարտադրում

էին բոլոր կենդանիների ձայները։
Իսկ նրանից յետոյ Սինիգրէսը ստեղծեց
առաջին ձայնը՝ այն յայտնաբերելով հիւսնագործութեան մէջ։ Փոկեղէդէսը՝ նրա եղբայրը,
դարբինների աշխատանքում գտաւ երկրորդ
ձայնը: Սրանց եղբայր Սոփէկղիդէսը ջրի
հոսքերի մէջ գտաւ երրորդ ձայնը։ Ապա քեռորդին սրանց՝ Պապիանոսը ծովի ծփանքներուն գտաւ չորրորդ ձայնը։
Յետոյ Քինոսփէնէսը, որ հմուտ էր գազանների եւ թռչունների ձայներին, առանձնացրեց առաջին ձայնի «կողմը»։ Երկրորդ
ձայնի կողմը, որ կոչւում է, «աւագ կողմ» եւ
երրորդ ձայնինը, որ կոչւում է «վառ» առանձնացրեց Աքիլեւսը։
Իսկ Նոմինոսն առանձնացրեց չորրորդ
ձայնի կողմը, որ «վերջին (կողմն)» է։
Սակայն Արքեղայոսը ամէն ինչ վերամշակեց, ինչ սովորել էր ծովային կենդանիներից։
Եւ թէոփիլեան կոչուողներից ոմանք յօրինեցին երկու ստեղներ ասուածը, եւ այսպիսով լրացան տասը ձայները։
Ու սրանք ոգեխառնեց Դաւիթը եւ սովորեցրեց երգիչներին։
Ասափը (տե՛ս Ա Մնաց. ԺԶ 5, ԻԵ 1-2, Սղմ.
Ծ, ՀԳ-ՁԳ) եւ Դիթամը ծնծղաներ էին երգում.
Զաքարիան, Սիման, Ելիան, Մովսէսը՝ տաւիղներով. Բանէասը, Մանէոն եւ այլք՝ քնարներով. Անանիասը, Եղիան՝ փողերով։
Ոմանք էլ երգում էին առանց գործիքների։ Առանց գործիքի (կատարումը) կոչւում է
երգ, իսկ գործիքովը՝ սաղմոսարան։
Հարց. Ինչո՞ւ Դաւիթը հոգեւոր երգերում
միահիւսում էր երգն ու քնարի (երաժշտութիւնը)։
Պատասխան. Նախ, որովհետեւ մարդը
հոգի է եւ մարմին, ուստի ձայնով եւ ձեռքով
էր նուագում, երկու մատները իրար միացրած՝ օրհնութիւն ասելու Աստծուն։
Երկրորդ՝ քանի որ քնարն ու տաւիղը սատանայագիւտ էին՝ մարդկանց իգացնելու
համար, ուստի խառնեց դրանց (ձայնը) հոգու խօսքին, որ իր իսկ սրով խոցի նրան ու
հալածուի, ինչպէս Սաւուղի (պարագային)
(տե՛ս Ա Թագ. ԺԶ)։
Երրորդ՝ որպէսզի քաղցր ձայնից հմայուած՝ մարդիկ հեշտութեամբ սովորէին Հոգու
խօսքը։
Չորրորդ՝ քանի որ արարածների մի մասը ձայն ունի, իսկ խօսք՝ ոչ, Աստծուն ընծայելու համար, իսկ մարդը արարածների գլուխն
է, ուստի խառնում է նրանց ձայնն իր խօսքին եւ մատուցում Աստծուն։
Հինգերորդ՝ Աստծոյ նկատմամբ ունեցած ջերմ սիրոյ պատճառով բաւական չհամարեց միայն խօսքով Աստծուն գովերգել,
ուստի յօրինեց տասնաղի գործիք, որպէսզի
տասը մատներով, ինչպէս խօսքով, ներբողի
Աստծուն։
Եւ նրանց երկու աղեղը մեր խօսքը եւ
ձայնն են, հոգին ու մարմինը։ Չորս աղեղը
չորս տարրերն են եւ չորս առաքինութիւնները։ Եօթնաղին՝ եօթը զգայարանները,
(կենաց) եօթը շրջանների եօթը փոփոխութիւնները, Հոգու (եօթ) զօրութիւնները։ Տասնաղին՝ հոգու եւ մարմնի տասը զգայութիւնները, արարչութեան տասը մասերն ըստ
(տասնա) բանեան օրէնքի։

Սահակդուխտը քույրն էր նշանավոր մատենագիր, աստվածաբան, քերական, թարգմանիչ Ստեփանոս Սյունեցու (զոհված 735 թ.)։
Տեսանք, որ մատենագրական որոշ աղբյուրներ նույնացնելով 5-րդ դարում ապրած
Ստեփանոս Սյունեցուն 8-րդ դարի նրա անվանակցի հետ՝ առաջինի գործերը վերագրել են երկրորդին։ Հիմնվելով հատկապես
Ն. Թահմիզյանի կատարած հմուտ քննության վրա, նշել ենք, որ Ստեփանոս Սյունեցի
Առաջինն է հեղինակել Հարության Ավագ
Օրհնութիւնները (ինչպես նաև Մարտիրոսաց կարգը)։ Մակաբերելով սրանից՝ մենք
հանգել ենք այն եզրակացության (եթե ոչ՝
համոզման), որ Ստեփանոս Սյունեցի Աոաջինն է կանոնակարգել (ըստ ձայնեղանակների և երգատեսակների) Կցուրդարանը,

ստեղծելով Շարակնոցի առաջին խմբագրությունը՝ Հովհան Մանդակունու հանձնարարությամբ...
Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ շարակնոցային ցանկերում Ստեփանոս Սյունեցի
Երկրորդին է վերագրվել նաև Խաչվերացի
«Սրբութիւն սրբոց» սկսվածքով օրհներգը։
Վերջին՝ առավել ճշգրտված ցանկում (Անանուն խմբագրություն) ասված է. «Ստեփանոս Սիւնեցի Երկրորդն՝ ըզ Սրբութիւն սրբոց՝
Խաչին, զոր ոմանք Ստեփաննոսի Մոկաց
եպիսկոպոսի տան, որ Ապարանցի ևս կոչի»
(ՀԱՀ, LXVIII)։
Ինչպես գրել է Գ. Ավետիքյանը, «...գերապանծ շարականն Սրբութիւն սրբոց, յորում
սկզբնագիրք տանցն կապեն զանունս Ստեփաննոս. և է նա Ստեփաննոս Ապարանցի՝
եպիսկոպոս Մոկաց յիններորդ դարուն, առ

ՁԱՅՆԻ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Հարց. Ինչպէ՞ս իմանանք, ձայնը ո՞ր դասին է (պատկանում)։
Պատասխան. Եթէ թուով առաջինն է, որ Ֆարտն է, առաջին ձայնը աջ դասինն է, ձախ «կողմով»։
Եթէ թուով երկրորդն է, որ
զոյգն է, առաջին ձայնը ձախ դասինն է, աջ «կողմով»։
Հարց. Ինչո՞ւ ենք Բուն բարեկենդանին ձայնը փոխում վերջինի։
Պատասխան. Որովհետեւ Մեծ
Զատկի կիրակին առաջին ձայն է
լինում, որ յարութեան խորհուրդն
ունի։
Ունի նաեւ Ադամի անկման
խորհուրդը, որի հետ վերջին անգամ խօսեց Աստուած եւ արտաքսեց դրախտից։ Եւ մենք էլ արտաքսւում ենք եկեղեցուց։
Այլեւ վերջին օրուայ խորհուրդն ունի, որ վախճանն է աշխարհի։

ՇԱՐԱԿԱՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Հարց. Ինչպէ՞ս ենք կատարում
շարականը։
Պատասխան. Նախ՝ ըստ օրերի։
Երկրորդ՝ ըստ համանմանութեան։
Երրորդ՝ ըստ կարգի։
Նախ՝ ըստ տօների օրերի, ինչպէս մեծ Ներսէսն է երգեր յօրինել։
Եւ այդպէս էլ Պահքի օրերին «Թագաւորքն» են կատարում։
Կիրակի օրը՝ յարութեանը։
Երկուշաբթի օրը՝ հրեշտակների։
Երեքշաբթի օրը՝ մարգարէների։
Չորեքշաբթի օրը՝ աւետեացը։
Հինգշաբթի օրը՝ առաքեալների։
Ուրբաթ՝ խաչի։ Շաբաթ՝ մեծամեծ սրբերի տօները, որոնք
երկնքում հանգստեան մէջ են,
որովհետեւ շաբաթ նշանակում է
«հանգիստ»։
Եւ սա է բացատրութիւնը, կիրակին նշանակում է «տէրունական» եւ աշխարհի ստեղծման,
Քրիստոսի յարութեան եւ Երկրորդ գալստեան օրն է, որի պատճառով տօնւում է, շարականը,
փառքը խաչով ցոյց տրուեց։ Այլեւ
«Հանգստեան» ենք ասում ի նշան
առհասարակ յարութեան եւ ննջեցեալների հանդէպ մեր յարգանքի։
Իսկ երկուշաբթին հրեշտակներինն է, որովհետեւ առաջին
օրը ստեղծուեցին լոյսի հետ։ Այլեւ
Արարչից յետոյ երկրորդ լոյսն են եւ
առաւել, քան մարդիկ, ուստի երկ-

րորդ ամէնից առաջ նրանց տօնն ենք կատարում։
Երեքշաբթին ըստ կարգի՝ մարգարէներինը եւ
Յովհաննու, որ օրէնքների եւ շնորհների միջնորդն է։
Չորեքշաբթին աւետմանը եւ ծննդեանը։
Հինգշաբթին, Քրիստոսի վկաներինը եւ առաքեալներից կառուցուած եկեղեցունը։ Ուրբաթ՝ խաչինը եւ
ննջեցեալներինը։ Շաբաթ՝ մեծ տօները, ինչպէս ասացինք։
Սրանք ըստ տօների օրերի։
Երկրորդն ըստ համանմանութեան էր։ Եւ երկու
համանմանութիւն կայ. նախ, որ ձայնի եղանակով են
նման միմեանց, ինչպէս նոյնին տրուող Ողորմեաները
եւ նոյնին ուղղուած «Տէր յերկնից»-ը։
Երկրորդն ըստ կարգի է, իսկ կարգը կրկին է. կամ
առաջինից ըստ հերթականութեան մինչեւ վերջ կարդալ, կամ վերջից՝ առաջինը։
Եւ կամ այսպէս։ Նախ ասել Աւետեացը, ապա՝
Ծննդեանը, Գալստեանը, Խաչինը, Յարութեանը,
Համբարձմանը, Հոգեգալստեանը, Վարդավառինը,
Վերափոխմանը. եթէ տէրունական տօներ են՝ այս
կարգով։ Իսկ եթէ սրբերինն են՝ հետեւեալ. նախ, մարգարէներինը, ապա՝ առաքեալներինը, հայրապետներինը, մարտիրոսներինը։
Իսկ «Մեծացուսցէք»–ը, «Խաչին»–ը, «Հանգստեանը»՝ ամէն օր, որովհետեւ մշտական բարեխօսներ են։
Հարց. Նախ Աստուածածնի՞ շարականը պէտք է
ասել, թէ՝ «Խաչինը»։
Պատասխան. Երկուսն էլ նախընտրելի են, եւ սա
է բացատրութիւնը։ Նախ, ծնուեց, ապա խաչուեց։ Եւ
ծննդեամբ ազատուեց նախամայրը, որ առաջինը մեղանչեց. ապա խաչով՝ նախահայրը, որ նրանից յետոյ
(մեղանչեց)։
Սակայն սուրբ Ստեփանոս Սիւնեցին եւ մեծ Ներսէսն իբրեւ պատուական նախ խաչի տօնն էին կատարում, ապա՝ Աստուածածնի։ Եւ այս նախապատւութիւնն ակներեւ է երեք (բաներից).
Նախ՝ որովհետեւ Կոյսին (ուղղուած) աղօթքում
մաղթում ենք բարեխօս լինել, իսկ Սուրբ խաչին` պահապան։
Երկրորդ` Կոյսի մէջ եղաւ ինն ամիս, իսկ խաչի
հետ՝ յաւիտեանս յաւիտենից։
Երրորդ՝ եւ ինքը՝ Տիրամայրը, միշտ երկրպագում
էր խաչին։
Այսքանն այս մասին։

որ յղեաց Նարեկացին զՊատմութիւն Ապարանից խաչին» (ԳԱԲ, 515)։
Ամփոփելով բոլոր առկա տվյալները, Ն.
Թահմիզյանն իրավացիորեն եզրահանգել
է, որ սխալ են Ավագ Օրհնութիւնները, Մարտիրոսաց կարգը և «Սրբութիւն սրբոց»
օրհներգը Ստեփանոս Սյունեցի Երկրորդին
վերագրելու տեղեկությունները։ վերջինիս,
որպես «երաժիշտ–տեսաբանի գրչին պատկանող առ այսօր հայտնի գործերն են. Օրբելյանի հիշատակած՝ Հինանց Ա Աղուհացից ստողոգիական սաղմոսները (դրանց
եղանակները), որոնց խազավորումները
պահպանվել են մանրուսման գրքերում,
և Խաչի երկու տաղ, որոնք նրա անունով
հանդիպում են կիլիկյան ընտիր Գանձարաններից մեկում»։
Այսպիսով, ուրեմն, Ստեփանոս Սյունեցի

Երկրորդը օրհներգեր չի հեղինակել կամ եթե
հեղինակել է, դրանք մեզ հայտնի չեն17։
Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ ասենք,
որ 7-8-րդ դարերում հայ օրհներգությունը բուռն վերելք է ապրել։ Այդ ընթացքում
Կցուրդարան Շարակնոցը համալրվել է 18
նոր կարգերով. Հռիփսիմյանց, Աշխարհամատրան, Համբարձման, Շողակաթի, Սուրբ
խաչի ութօրեից, վարագա Խաչի, Խաչի գյուտի և չորս Ավագ տոների։ 8-րդ դարում հանդես է եկել նաև աոաջին հայ բանաստեղծուհին, նա է ստեղծել Վահան Գողթնացուն
նվիրված երգը, որը հետագայում ընդգրկվել
է Շարակնոցի վկայաբանական Մանկունքների շարքում։
7-8-րդ դարերում նաև նորանոր օրհներգերով համալրվել են նախկին կարգերը, իսկ
որոշ երգեր դարձել են պարականոն։
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մենաստանում սահմանվել և սրբորեն պահպանվում էր Ս. Հայրերի ավանդած եկեղեցական կարգը. այդ է պատճառը, որ XII դարում
հայոց հասարակաց աղոթքը բարեկարգելու
և միաձևություն հաղորդելու նպատակով Ս.
Ներսես Շնորհալին Մաքենյաց ուխտից բերել է տալիս հին վավերական կանոնները և
լրացնելով՝ կարգադրում գործածելու Հայաստանեայց եկեղեցում։ Մաքենյաց վանքում է
ուսանել Սողոմոն Գառնեցին (ապագա Սողոմոն Ա Գառնեցի կաթողիկոսը), որն, ըստ Հովհաննես Դրասխանակերտցու՝ «վարժեալ իսկ
էր ի փիլիսոփայական արուեստս և առաւել
ևս հմուտ լեալ փսաղտութեան կրթանաց»։
Այսինքն՝ վարդապետարանում դասավանդվել են նաև երաժշտություն և սաղմոսերգություն։ Չնայած սուղ տեղեկություններին,
անկասկած է, որ միջնադարի վարդապետարաններում դրանց ուսուցումը կենտրոնական տեղ էր գրավում։ Այդ է վկայում «փիլիսոփա» մակդիրը, որը նշանակում էր ոչ
միայն «իմաստասեր», այլև հենց «երաժիշտ
կամ երգիչ եկեղեցական» . «և ունիմք սովորաբար փիլիսոփայ ասել որք յերաժշտական
արհեստս կատարեալք են», – գրում է Ս. Ներսես Շնորհալին։ Վարդան Հացունին փիլիսոփաներին բնութագրում էր իբրև «ճշմարիտ
երաժիշտներ»՝ ձայնեղ ու վարժ, որ եկեղեցական երգեցողության մեջ հմուտ՝ քահանայական դասի ներկայացուցիչներ էին։
Մաքենյաց վանքի ամենաականավոր
սաներից մեկն է Ստեփանոս Սյունեցին (VIIVIII դդ.)՝ քերական, մեկնիչ, բանաստեղծ և
երաժիշտ, Սյունիքի մետրոպոլիտ։ Իր ուսումը
ստացել է Սողոմոն Մաքենացու մոտ, ապա
այն շարունակել Սյունյաց վարդապետարանում՝ Մովսես Սյունեցու մոտ, այնուհետև՝
Աթենքում, Կոստանդնուպոլսում և Հռոմում։
«Իմաստասէր եւ յանյաղթ հռետոր,... սիւնն
երկնի եւ խարիսխն հաւատոյ», – այսպես է
անվանում պատմիչ Օրբելյանը Ստեփանոս
Սյունեցուն և շարունակելով՝ իր «Պատմության» մեջ կարևոր տեղեկություններ հաղորդում նրա մասին՝ «Արար եւ ճառս բազումս.
բաժանեաց եւ զութն ձայնսն եւ կարգեաց,
շարեաց զՅարութեան օրհնութիւնսն. երգեաց եւ կցուրդս քաղցրահամս, յարմարեաց
եւ ստողոգին Յինանց յոյժ խորհրդաւոր, եւ
զպահոցն, որ զաղուհացսն երգի. մեկնեաց
եւ զխորհուրդ գիշերային պաշտամանն»։
Նրա թողած ժառանգության մասին հիշատակում են նաև Կիրակոս Գանձակեցին՝
«արար և երգս հոգևորս քաղցր եղանակաւ՝
շարականս և կցուրդս և այլ երգս», և Մխիթար Այլիվանեցին՝ «կարգեաց շարականս և
կցուրդս բազումս»։ Այսպիսով, Ստեփանոս
Սյունեցին հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտարվեստը հարստացրել է
նոր հոգևոր երգերով։ Նրա գրչին են պատկանում Հարության Ավագ օրհնությունները,
Գ. Ավետիքյանի բնութագրմամբ՝ «Մեծագոյն»
օրհնությունները ՝ բաղկացած 80 երգից, դասավորված ըստ հայկական Ութձայնի ԱՁԴԿ ձայնեղանակների, որոնք տեղ են գտել
Ձայնագրյալ Շարակնոցում։ Սյունեցին, ըստ
էության, եղել
է նաև Ս. Մովսես Խորենացու հիմնադրած տաղային արվեստի ավանդույթների
շարունակողը՝ հեղինակելով Ս. Խաչին նվիրված երկու տաղ։ Ինչ վերաբերում է մյուս
հոգևոր երգերին, ապա դրանք պահպանվել
են խազագրված և գրառվել «Մանրուսում»
կոչվող ժողովածուներում։ Ստեփանոս Սյունեցու մասին պահպանված Վարքում տեղեկություններ կան այն մասին, որ Կոստանդնուպոլսում եղած տարիներին (712-720 թթ.),
նա, ինչպես և իր աշակերտակից Գրիգոր
Գռզիկ Այրիվանեցին, խորացնելով իրենց
գիտելիքները հունարենի մեջ, կատարել են
թարգմանություններ, գրել մեկնություններ,
ինչպես նաև ծանոթանալով կալոֆոնիկ՝
ծորերգային-զարդոլորուն
երգեցողության
ոճին, այն տարածել Հայաստանում: Այս փայլուն երաժշտի անվան հետ է կապված նաև
VIII դարում հայ եկեղեցական երաժշտության
մեջ խազային նոտագրության նախնական
համակարգի կիրառումը։

Երաժշտական արհեստի մեջ հույժ հմուտ
էր նաև Ստեփանոս երաժշտի քույրը՝ Սահակադուխտը՝ Սյունյաց աշխարհի «չքնաղ եւ
վսեմական» (Ղ. Ալիշան) կանանցից մեկը։
Նվիրվելով կուսության՝ նա առանձնացել էր
Գառնիում և ուսուցանում էր աշակերտներին՝ վարագույրի հետևում նստած՝ «զի մի՛
զմայլելն յանուշութենէ ձայնին՝ ցանկասցին
և ի տեսոյն յագենալ»։ Ըստ Օրբելյանի վկայության՝ Սահակադուխտը հորինել է բազում
կցուրդներ և քաղցրեղանակ մեղեդիներ, այդ
թվում՝ «Սրբուհի Մարիամ» երգը՝ գրված իր
անունը ցուցող ծայրակապով։
Հայ հոգևոր երգաստեղծության մեջ երկու ազնվազարմ տիկնայք կան՝ հոգևոր երգերի հեղինակ, երկուսն էլ՝ Սյունյաց լեռնական աշխարհից։ Առաջինը Սահակադուխտ
Սյունեցին էր, երկրորդը՝ պատմական Գողթն
գավառի ծնունդ, «Հայկուհի գերագոյն գուսանն» Խոսրովիդուխտ իշխանուհին, որը
հայ հին գուսան-վիպասանների՝ Գողթան
երգիչների շառավիղն էր։ Գողթն գինեվետ
գավառում «պահպանվել էին հայոց գիրն
ու դպրությունը, պատմական և վիպական
զրույցները, որոնց հատակտորները գրի
է առել Ս. Մովսես Խորենացին իր «Հայոց
պատմության» մեջ՝ Գողթան երգիչներից:
«Յայտնեն զայս ճշմարտապէս եւ թուելեացն
երգք, զոր պահեցին
ախորժելով, որպէս լսեմ, մարդիկ կողմանն գինեւէտ գաւառին Գողթան», – գրում
է նա (Ա. Լ.)։
Գողթնի «այգեաց անոյշ ազդեցութեամբն՝
բնակիչքն այլ եղան երգահանք, բանաստեղծք, աւանդապահք քաջութեան դիւցազանց, հայկական ցանկալի հին յիշատակաց,
և ճարտար գործածողք ազգային գլխաւոր
երաժշտական գործւոյն, որ է բամբիռն փառապանծ»։ Գողթան գավառի հռչակավոր
երաժիշտների սքանչելի արվեստը սփռվել
է հայոց աշխարհով մեկ՝ հին գուսաններից
հասնելով մինչև «Հայկագեղ օրիորդ» Խոսրովիդուխտ, որը մեզ ծանոթ է իր միակ ստեղծագործությամբ։ «Զարմանալի է ինձ» սիզբնատողով շարականը նա հորինել է հանուն
հավատի նահատակված իր եղբոր՝ Վահան
Գողթնեցու հիշատակին։ Գեղարվեստական
բարձր արժանիքներով օժտված այս երկը,
Ղ. Ալիշանի բնութագրմամբ՝ «ծնունդ չքնաղ
մտաց և սրտի», կանոնացվել է հայ եկեղեցու
կողմից և ներմուծվել «Շարակնոց» (չնայած
որ հեղինակն աշխարհիկ անձնավորություն
էր)։ Հեղինակային «ես»-ը նկատվել է որպես
«անակնկալ... նոր շարադրութիւն ... կարծես
հին քերթուածներու մէջ նետուած»: Գովքն իր
ուրույն երաժշտաբանաստեղծական կերտվածքով ու մեղեդու ծավալման իմպրովիզացիոն բնույթով, գործիքային տարրերի ներառմամբ և զարդոլորուն ոճով նոր խոսք էր
VIII դարի երգարվեստում։ Այն հուզական խոր
արտահայտչականությամբ օժտված բարձրարվեստ ստեղծագործություն է, որ դասվում
է հայ հոգևոր երգարվեստի գոհարների թվին։
Մաքենյաց վանքում կրթություն ստացած
նշանավոր եկեղեցական գործիչներից է Մաշտոց Ա Եղիվարդեցի Հայոց հայրապետը (IX
դ.), որն աշակերտել է Սողոմոն Մաքենացուն.
«Յայնմ ժամանակի պայծառանայր երանելին
Մաշտոց ի Սևան կղզին մեծահանդէս առաքինութեամբ», – գրել է պատմիչ Օրբելյանը։
Նրա ջանքերով կառուցվել են Սևանի Ս. Աստվածածնի և Ս. Առաքելոց եկեղեցիները, Սևանավանքում հիմնվել է վարժարան, որտեղ
դասավանդվել են նաև քերականություն,
ճարտասանություն և փիլիսոփայություն։
Մաշտոց Ա Եղիվարդեցին կարգավորել և ի մի
է բերել «Մաշտոց» ժողովածուն, որը ձևավորվել էր դեռևս IV-V դդ.։ Այն հայ եկեղեցու կարևոր երաժշտածիսական գրքերից է և ամփոփում է քահանայական տարբեր դասերին
պատկանող արարողություններ, քարոզներ,
աղոթքներ և այլն։ Մաշտոց Ա Եղիվարդեցու
նշանավոր աշակերտներից էր կաթողիկոս
Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցին։
Սյունյաց գավառներում գործում էին մի
շարք նշանավոր վանքեր, որոնք գրի և դպրության, երաժշտության և ձեռագրական
արվեստի կենտրոններ էին. դրանց թվում
էին՝ Թանահատի (V դ.), Սյունի (VII դ.), Տաթ-

ևի (IX–XVII դդ.), Խոտակերաց (IX–XI դդ.), Ցաղաց քար (X–XI դդ.), Արատեսի (XI դ.), Հերմոնի (X–XVII դդ.), Թանադե (XIII դ.) վանքերը,
Բղենո Նորավանքը (X–XI դդ.), Գնդեվանքը
(X դ.), Որոտնավանքը (XI դ.), Վահանավանքը (X–XI դդ.), Նորավանքը (XIII–XIV դդ.), Գլաձորի համալսարանը (XIII-XIV դդ.), Տաթևի
համալսարանը (XIV- XV դդ.), Սյունյաց Մեծ
անապատը, Շատիկ անապատը, Տաթևի
Մեծ անապատը (երեքն էլ՝ XVII դ.), որ «հայ
միջնադարյան եկեղեցական, կրթական-մշակութային կյանքի ջահակիրներ են եղել»:
Գլաձորի համալսարանը, որն անվանել
են «Երկրորդ Աթենք պանծալի», «մայրաքաղաք ամենայն իմաստից», րաբունապետներ Ներսես Մշեցու, ապա նաև Եսայի
Նչեցու օրոք, առաջին հերթին, եկեղեցական
սպասավորներ պատրաստող կրթօջախ էր.
հայտնի է, որ Նչեցին «երեք հարիւր և վաթսուն սպասաւորաց բանի տուեալ գաւազան
վարդապետութեան»։ Գլաձորը այն մտավոր կենտրոնն էր, ուր սովորելու էին գալիս ոչ միայն արևելյան Հայաստանից, այլև
հեռավոր Կիլիկիայից, և XIII–XIV դարերում
«հոգևոր քաղաքակրթական բնոյթ կրող բոլոր երևոյթները մեծ կամ փոքր չափով կապուած են Գլաձորի հետ», – գրել է Գ. արք.
Հովսեփյանցը։ Այս գիտաուսումնական խոշոր կենտրոնում երեք լսարաններից մեկը
մասնագիտացված էր խազագիտության և
երաժշտության ուսուցման մեջ։ Նշանավոր
աշակերտներից են Հովհանն Որոտնեցին և
Խաչատուր Կեչառեցին։
Գլաձորի համալսարանի պատմությանն
անմիջականորեն առնչվում է նաև Սյունյաց
մեծ եպիսկոպոսը՝ Ստեփանոս Օրբելյանը
(XIII–XIV դդ.), որը մեծ ջանքեր է գործադրել
այն ծաղկեցնելու ուղղությամբ։ 1282-1284
թթ. ժամանակամիջոցում ուսանել է նորահաստատ Գլաձորի համալսարանում՝ աշակերտելով րաբունապետ Ներսես Մշեցուն և
նրանից ստացել վարդապետական գավազան: Առհասարակ Օրբելյանի գործունեությունն ուղղված է եղել Սյունյաց նահանգի
եկեղեցիների վերաշինմանն ու բարենորոգչությանը, ինչպես, օրինակ, Տաթևի Ս. Գրիգոր եկեղեցու վերակառուցումն է։ Իր անձնական միջոցներով զարկ է տվել նահանգի
դպրանոցների գիտակրթական զարգացմանը, պատվիրել մի շարք ձեռագրական
ընդօրինակություններ։ Օրբելյանների տոհմի և հատկապես Ստեփանոս արքեպիսկոպոսի առանձնահատուկ ուշադրության և
խնամքի ներքո է գտնվել նաև Նորավանքը,
որ եղել է Սյունյաց եպիսկոպոսապետների
աթոռանիստը։ Այստեղ է նա ավարտել կյանքի գլխավոր գործերից մեկը՝ «Պատմութիւն
նահանգին Սիսական» երկը, որը Սյունյաց
երկրի պատմության արձանագրումն է՝ հնագույն ժամանակներից սկսած. «Գրեցինք այս
քաղցրախոս պատմությունը` նախնիների
հիշատակագրությունների մեջտեղ բերումով», թողնելով «մատյանը որպես անջննելի հուշարձան և գովելի յիշատակ գալիք
ժամանակների համար` ի հաստատություն
Սյունեաց փառահեղ աթոռիս»։ Պատմության համար նա տեղեկություններ է հավաքել հայոց հին և նոր պատմագիրների երկերից, եկեղեցական արձանագրություններից
ու այն հնագույն թղթերից, որոնք պահված
կային Տաթևի համակենտրոն վանքի ամուր
պահեստարաններում (գլ. ՀԳ): Լինելով իշխանական Օրբելյան տոհմից՝ Ստեփանոս
արքեպիսկոպոսը փայլուն կրթություն է
ստացել։ Որոշ ինքնակենսագրական տեղեկություններ նա հաղորդում է Պատմության
մեջ. «Իսկ Սուրբ Ավազանի հոգևոր ծնունդով
որդիացել եմ Սյունյաց եպիսկոպոս տեր-Հայրապետին: Դաստիարակվել ու սովորել եմ
աստվածային կրոնավոր մարդկանց մոտ:
Վարժվելով ընթերցանության ու երաժշտության կանոններով` դարձա սաղմոսերգու և
գրակարդաց Տիրոջ գավիթներում, հրավիրվեցի եկեղեցու դպիրության և սարկավագության: Քահանայացա և երիտասարդ
հասակում անպատշաճ հոգով ու երկչոտ
մարմնով կրոնական սպասավոր կարգվեցի
աստուածընկալ և ահազդու բեմին: Ուսանեցի աստվածեղեն դպրության կրթարանում,
մի փոքր զգացի [գիտության] քաղցր նյութի
ճաշակը և Աստծով համակված` աշխարհալույս րաբունապետ Ներսեսից իրավունք
ստացա ու տհաս խակությամբ նստեցի վարդապետական աթոռին: Ես ինքնին խավար
լինելով` կամեցա ուրիշների համար լույս
լինել» (գլ. ՀԱ)։ Այսպիսով, Օրբելյան պատ-

միչը ևս եղել է միջնադարյան Հայաստանի
համբավավոր երաժիշտներից մեկը՝ սաղմոսերգու, շարականագետ և խազագետ։ Առհասարակ, Սյունյաց դպրոցի գրեթե բոլոր
նշանավոր դեմքերը հայտնի են եղել նաև որպես փիլիսոփա-երաժիշտներ։
Ս. Հովհան Որոտնեցու հիմնադրած Տաթևի համալսարանում (1390-1435) նույնպես
հիմնական երեք լսարաններից մեկը հատկապես ստեղծված էր երգ և երաժշտություն,
երաժշտության տեսություն ուսուցանելու
համար։ Ստեփաննոս Օրբելյանը Տաթևի
վանքի մասին գրում է. «և ջահավորեալ իբրև
զարեգակն ի մէջ աստեղաց՝ երևելի էր ի
մէջ ամենայնի ոչ միայն շինուածովք. այլ և
պայծառանայր քահանայական և կրօնաւորական դասուք ի չափ 500 եղբարց. լի էր և
ծովամատոյց փիլիսոփայիւք երաժշտական
երգոց»։ Ս. Օրբելյանը նույնպիսի վկայություն է բերում, երբ պատմում է XI դարասկզբում Հովհաննես Է Սյունեցի եպիսկոպոսի
կողմից Տաթևի վանքի նորոգության մասին.
«Այս բազմերջանիկ եպիսկոպոսս զարդարեաց զեպիսկոպոսարանն՝ զմեծ նախագահ
տունն Սիւնեաց զՏաթեւ զանազան զարդուք
եւ մեծամեծ սպասուք և գեղեցիկ կարգօք
Աստուածայնօք. և ելից բազմութեամբ կրօնաւորօք, անյաղթ փիլիսոփայիւք եւ աննման
երաժշտօք եւ բանիբուն վարդապետօք եւ
աստուածազգեաց ճգնաւօրոք, նաև յոգնապատիկ արհեստաւորօք»։
Հովհան Որոտնեցուն հաջորդել է իր
աշակերտը՝ Ս. Գրիգոր Տաթևացին (13461409), Եռամեծ փիլիսոփան, որը դասավանդել է նաև Ապրակունիսի, Մեծոփի և Երևանի
բարձրագույն դպրոցներում։ Եղել է ականավոր երաժիշտ և, ինչպես հավաստում են
ձեռագրական աղբյուրները՝ «ուսուցանէր
զնախկին երգիչ վարդապետաց զերաժշտութիւնս քաղցրալուր ձայնի եղանակաւ։ Մինչեւ անգամ յամենայն յերկրէ եւ ի քաղաքաց
եկեալ պարապէին առ ոտս նորա»։ Վերոհիշյալ հաստատություններում ուսանած նրա
սաները՝ Թովմա Մեծոփեցին, Առաքել Սյունեցին, Մատթեոս Ջուղայեցին և այլք, եղել են
նաև անվանի երաժիշտներ, տեսաբաններ
ու խազագետներ։ Հայ պաշտոներգության
և առհասարակ ծիսական ու երաժշտածիսական գրքերի վերախմբագրման հարցում,
ինչպես կարծում է Ն. Թահմիզյանը, Գրիգոր
Տաթևացին մշակած է եղել որոշակի մի մոտեցում, որ կիրառել են նրա հետևորդները
. հիշենք Թովմա Մեծոփեցու, ինչպես նաև
Գրիգոր Խլաթեցու հիմնարար դերը հայ
երաժշտածիսական մատյանների խմբագրման գործում։
Գրիգոր Տաթևացին իր աշխատություններում անդրադարձել է մի շարք երաժշտատեսական և ծիսակարգային հարցերի
քննությանը, հայտնի է եկեղեցական եղանակների մասին իր ուսումնասիրությամբ,
որը զետեղված է «Գիրք հարցմանց»-ում
(գլուխ ԽԸ) . այստեղ նա քննում է ձայնեղանակներին առնչվող բազմաթիվ հարցեր։
Ըստ Ա. Արևշատյանի՝ Գրիգոր Տաթևացու
«Վասն ձայնից հարցումն» մեկնությունը միջնադարի վերջին երաժշտական մեկնողական այն երկասիրությունն է, որը «սպառիչ
ձևով ամփոփում և ի մի է բերում Հայաստանում ձայնեղանակների մասին ուսմունքի ողջ
նախընթաց զարգացման ուղին՝ ընդգրկելով
իր մեջ ինչպես նախաքրիստոնեական, հեթանոսական ավանդույթների արձագանքները, այնպես էլ` հետագայի Աստվածաշնչական ըմբռնումներն ու հայեցակարգերը»։
Բացառիկ արժեք ունի նաև Գրիգոր Տաթևացու կազմած շարականների հեղինակների
ցուցակը` «Վասն շարականաց թէ ո՛վ ոք է
ասացեալ», որի վերջում ցուցում է տալիս`
«Այսքան շարականս ընդունելի է յեկեղեցի, և
աւելին քան զայս` խոտելի է և անպիտան»։
Ձեռագրական աղբյուրներում պահպանվել են բազմաթիվ հիշատակարաններ, որոնցում գրիչները գերադրական մակդիրներով
են պատվում Գրիգոր Տաթևացուն։ «Գիրք
հարցմանց»-ի գրիչ Թուման տեղեկացնում
է, որ ձեռագիրն ընդօրինակել է 1407 թ.՝ «ի
մեծ գերահռչակ ուխտիս և հրեշտակաբնակ սուրբ մենաստանիս ի վանս Եւստաթէի սուրբ առաքելոյս», «Առ ոտս երջանիկ
և երիցս երանեալ բազմերախտ հօրս մեր
և երկրորդ արփիաւորչի հայկազեանս սեռի Գրիգոր քաջ հռետորի և աստուածաբան
վարդապետի, զօրս յայս դառն և խաւար ժամանակիս իբրև զարեգակ ի
մէջօրէի պայծառացուցեալ լուսաւո-
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րէ զեկեղեցի, ոչ ունելով հանգիստ
մտաց և ոչ մարմնոյ»։ Իսկ Տաթևացու աշակերտ Թովմա Մեծոփեցին
«Գիրք Հարցմանց»-ի (1407-1408, ՏաթևՄեծոփայ վանք) հիշատակարանում գրում
է. «ընդ հովանեաւ երկնահանգէտ մեծարգոյ
ուխտի Սիւնեաց նահանգի առաքելական
աթոռոյ … առ ոտս մեծ վարժապետի, քաջ
հռետորի և անյաղթ փիլիսոփայի արթուն
անուն Գրիգորի՝ արարողի այսմ սոփերի
արգասաւորի, որ իբր զարեգակն պայծառ
փայլէ ի մէջ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ և լուսաւորէ իմաստութեամբ և գիտութեամբ առհասարակ զամենեսեան»։
Գրիգոր Տաթևացու նշանավոր աշակերտներից էր Առաքել Սյունեցին (XIV - XV
դդ.)՝ մատենագիր, քերական, մեկնիչ, տաղերգու, Սյունյաց արքեպիսկոպոս, Տաթևի վանքի վանահայր։ «Էր Սուրբ Ուխտին
առաջնորդ հեզահոգին և ընտրեալն յորովայնէ սուրբ եպիսկոպոսն Տէր Առաքել և մեծ
իմաստասէրն, քուերորդին մեծ վարդապետին, որ ունէր զմիտքն իբրև զհրեղինաց և
էր սիրող ամենայն առաքինութեանց», – այսպես է նկարագրում նրան Թովմա Մեծոփեցին։ Սյունեցու գլխավոր երկերից է «Մեկնութիւն կամ Համառօտ լուծմունք Սահմանաց՝
գրոցն Դավիթ Անյաղթի», որում անդրադարձել է նաև երաժշտատեսական հարցերին,
շոշափել ձայնեղանակային համակարգին
և գործիքային նվագին առնչվող խնդիրներ։
Երաժշտության հետ կապված հարցերին
Սյունեցին անդրադարձել է նաև «Քերականութեան մեկնութիւն» երկում։ Գրել է քարոզներ, ներբողներ, «Գովաբանութիւն Սաղմոսին» խորագրով երկու քերթված, կազմել
շարականագիր հեղինակների ցուցակը։ Երկերի մեջ նշանավոր է նրա «Ադամգիրքը»,
որի որոշ հատվածներ երգվել են։ Դրանցից
հայտնի է «Աստուածն ամենի» տաղը, որ
ձայնագրել է Ն. Թաշճյանը և ներմուծել Ձայնագրյալ Պատարագի մեջ։ Առաքել Սյունեցու
ստեղծագործության պսակը հանդիսանում
են նրա տաղերը՝ նվիրված Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյանն ու Հարությանը, Ս. Աստվածածնին և եկեղեցու սրբերին։ Երաժշտական բաղադրիչով մեզ են հասել Տիրոջ Հարությանը
նվիրված նրա տաղերը՝ «Դասքն հրէական»
և «Ով պարտիզպան»՝ Կոմիտաս Վարդապետի և Ն. Թաշճյանի ձայնագրություններով,
որոնք հայ հոգևոր տաղերգության լավագույն նմուշներից են։
Առաքել Սյունեցին եղել է նաև գրիչ և
ընդօրինակել ձեռագրեր. դրանցից է նրա
ձեռքով 1422 թ. արտագրված Ավետարանը՝
«Կատարեցաւ սուրբ և աստուածախօս Աւետարանս ձեռամբ տէր Առաքելոյ Սիւնեաց,
յանապատիս Անգեղակութոյ»։
Գրիգոր Տաթևացու աշակերտներից էր
Դանիել վարդապետը, որ XV դարի վերջում
հիմնել է Բաղեշի Ամրդոլու վանքի դպրոցը՝
XVI-XVIII դդ. մշակութային խոշոր կենտրոներից մեկը։
XVI դարավերջին – XVII դարասկզբին
ավերների և կողոպուտների հետևանքով
հայոց եկեղեցիները զրկվել էին և՛ արտաքին,
և՛ ներքին հարդարումից, դադարել էր պաշտոներգությունը, լռել էին եկեղեցու զանգերը,
չէր հնչում հոգևոր երգը: Այս ամենը պետք
ուներ բարեկարգման, որի գլուխ կանգնում է կաթողիկոս Ս. Մովսես Գ Տաթևացին
(1578-1632)։ Նրա ջանքերով նորոգվում են
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի վանական շինությունները, ըստ պատշաճի վերականգնվում
Տերունական և սրբոց տոնակատարություններն ու օրվա ժամերգությունները։ Նա
վերականգնում է Գիշերային, Առավոտյան և
Արևագալի, Ճաշու ժամերի երգեցողություններն ամենայն մանրամասնությամբ, հրահանգում վերահաստատել նաև Ստեփանոս
Սյունեցու Հարության օրհնությունները: Այս
բարենորոգումների շնորհիվ հավատավոր
ժողովուրդը վերադառնում է Աստծո տուն,
եկեղեցին լցվում է խնկաբույր բուրվառներով
և առ Աստված ուղղված հոգեթով աղոթքներով ու երգեցողությամբ: Իր ունեցած վաստակի համար ժամանակակիցները՝ ի նշան
երախտագիտության, Մովսես Գ Տաթևացուն տվել են «Երկրորդ Լուսավորիչ Հայոց»
պատվանունը։
XVII դարի առաջին կեսին բարենորոգչական գործունեություն է ծավալել նաև Պողոս
վրդ. Մոկացին. «Եւ ինքն Պօղոս վարդապետն
էր վարուքն սուրբ և առաքինի, հանապազօր
սաղմոսերգ», – գրում է Առաքել Դավրիժեցին։
Այս երկու ականավոր վարդապետներին

պատմիչը համեմատում է Պետրոս և Պողոս
առաքյալների հետ. «Իսկ երկոքին վարդապետքն Մովսէս և Պօղոս եղեն իրերաց ընկերք իբրև զսուրբ առաքեալսն Պետրոս և
Պօղոս, լեալք ամոլք հաւատոյ՝ շրջեցան ամենայն գաւառս արևելեայ աշխարհիս, քարոզէին ամենեցուն զճշմարտութիւն, շինէին զեկեղեցիս, կարգէին քահանայս, հաստատէին
դպրոց, ուսուցանէին մանկունս»:
XVII դարի առաջին կեսին հայ իրականության մեջ սկսվում է Վերանորոգության
շարժումը, Մ. Աբեղյանի դիպուկ բնութագրմամբ՝ «սկսում է ծնվել նորը՝ հնի վերածնությամբ»։ Այս շարժման մեջ հսկայական դեր
կատարեցին անապատական համալիրները
և նրանց կից դպրոցները, որոնք մեծ ներդրում ունեցան հայոց գրի ու դպրության,
կրթության, գիտության ու երաժշտարվեստի
զարգացման մեջ։ Անապատները բնակավայրերից հեռու գտնվող ճգնակյացների մենաստաններ էին, որի անդամներն ապրում
էին խստաբարո կյանքով, ունեին հստակ
մշակված կանոնակարգ, զերծ էին որևէ
շփումից և ենթարկվում էին միմիայն անապատահորը։ Առաջին հայտնի անապատներից է Սյունյաց կամ Հարանց Մեծ անապատը
(1611-1613 թթ.), որ հիմնել են Սաղմոսավանքի Սարգիս եպիսկոպոսը (Ամբերդցի) և
Կիրակոս քահանա Տրապիզոնցին: Այստեղ
դասավանդում էին Հին և Նոր կտակարանների մեկնություն, ժամասացություն, գրչության արվեստ, երաժշտություն: Ուսուցիչների
թվում էին Կիրակոս Տրապիզոնցին, Ներսես
Մոկացին, Պողոս Մոկացին, Մովսես և Թոմաս Տաթևացիները, Դավիթ Շամքորեցին,
որոնցից յուրաքանչյուրը հետագայում հիմնել է իր միաբանությունը: «Այդ մարդիկն
իբրև վերածնողներ, ինչպես հատուկ է ամեն
վերածնության մարդու, աչքերը դարձնելով
դեպի մեր հինը՝ շատ ճիշտ նկատում են մեր
հին կյանքի ամենից կարևոր կողմը։ Այնտեղ
նրանք տեսնում են ամենից առաջ՝ ծաղկած
վանքեր և անապատներ և իրենք ևս մեծամեծ ջանքերով կարողանում են հետևելով
հներին՝ նորերը հիմնել»։
XVIII դարի հոգևոր-մշակութային նոր հովերի ներկայացուցիչներից է բանաստեղծ
և երաժիշտ Պետրոս Ղափանցին (XVIII դ.),
Պաղտասար Դպրի սանը։ Նա Էջմիածնի
միաբան էր, ուներ վարդապետական կոչում
և եկեղեցական-լուսավորչական լայն գործունեություն է ծավալել։ Պետրոս Ղափանցին
հեղինակել է հոգևոր և աշխարհիկ ստեղծագործություններ, որոնք հրատարակվել
են «Գրքոյկ կոչեցեալ երգարան» խորագրով
ժողովածուում (Կ. Պօլիս, 1772), հենց իր նախաբանով, որտեղ համեստագոյն ծերը խոնարհաբար խնդրում էր՝ «ժտեմ աղերսանօք
ի վայելօղ բանասէր անձանցդ՝ ընդունիլ սիրով զմերս զայս փոքր աշխատութիւն»։ Պետրոս վարդապետի սրտառուչ երգերը մեծ սեր
և ընդունելություն են գտել՝ երբեմն համարվելով նաև ժողովրդական։ Ղափանցու բոլոր
տաղերում «անխտիր փայլում է բանաստեղծական կայծն ու տաղաչափական արուեստը»։ XIX դարում նրա տաղերից մի քանիսը
ձայնագրվել են. դրանք են՝ Ավագ Ուրբաթի
«Կանայք ամենայն, քորք իմ սիրական» տաղը, որ Ն. Թաշճյանի գրառմամբ զետեղվել
է Ձայնագրյալ Պատարագում, այնուհետև՝
«Փութա առ մեզ, նաղշուն կաքաւ» և «Առաւօտեան քաղցր և անոյշ հովերըն» երգերը։
Ղափանցին տաղերգության մեջ ներկայանում է որպես հայկաբան ոճի վերանորոգիչ,
իսկ տաղերի երաժշտական բաղադրիչները «որոշակիորեն առնչվում են զարգացած
ավատատիրության շրջանի հայ երգարվեստի կենսունակ ավանդույթներին»։
XVIII դարի հոգևորական-մշակութային
գործիչներից է նաև Ղազար արք. Ջահկեցին՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս։ Նա հեղինակ է «Գիրք Աստուածաբանական, որ կոչի
Դրախտ ցանկալի» աշխատության՝ նվիրված
հայ եկեղեցու դավանաբանությանը։ Հորինել
է նաև տաղեր, որոնք հավաքված են «Գիրք
նորաբոյս որ կոչի Երգարան» ժողովածուում։
Սյունյաց աշխարհն իր վանքերով ու եկեղեցիներով, գրչակենտրոններով ու ձեռագրերով, մանրանկարչությամբ, հոգևոր երաժշտությամբ, վիպական բանահյուսությամբ,
հորովելներով, պարերգերով ու խաղիկներով
բացառիկ է և առանձնահատուկ տեղ է գրավում հայ ժողովրդի պատմամշակութային
ժառանգության մեջ։ Գողթան հին գուսաններից սերած արվեստն ու միջնադարի փիլիսոփա-երաժիշտների հիմնադրած երաժշ-
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տական բազմաբովանդակ ավանդույթները
հարատևելով՝ վերընձյուղվել և նորովի են
վերամարմնավորվել հանճարեղ Կոմիտաս
Վարդապետի, ապա նաև՝ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործության մեջ։ Վաղնջական
երգչական արվեստի արձագանքներն են
վերարծարծվել նաև նորօրյա երգասաց գուսան Աշոտի ստեղծագործության մեջ։
Բամբռահար վիպասաններից մինչև հայ
դասական արվեստ – այս է դարավոր ուղին
Սյունյաց երաժշտարվեստի, որն իր ցեղի
ամենից մաքուր հայելին է՝ այնքան փառահեղ, որքան Սյունյաց բնօրրանը, այնքան
վեհաշունչ, որքան նրա սիգապանծ լեռները, այնքան հավերժ, որքան Սիսական Հայկազունների երկիրն ու նրա մարտնչող ոգին,
այնքան կենդանի, «որքան կենդանի է այդ
ցեղը, ուժեղ, որքան ուժեղ է իրեն ծնունդ տուող ժողովուրդը» (Կոմիտաս Վարդապետ)։

Ծանոթագրություններ
1. Պատմութիւն նահանգին Սիսական,
արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլեան արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց (այսուհետև՝ Օրբէլեան, Պատմութիւն), ի լոյս ընծայեաց
հանդերձ ծանօթութեամբք Կ. վրդ. Շահնազարեանց՝ միաբան Սրբոյ Էջմիածնի, հատորք Ա և Բ, Փարիզ, 1859, հ. Ա, էջ 59-60։
2. Նույն տեղում, էջ 66:
3. Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, բնագիրը՝ ձեռագրական այլընթերցվածներով, թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով ի ձեռն Մանուկ Աբեղյանի, Երևան,
1941, [Ե], էջ 41-42։ Մովսիսի Խորենացւոյ
Պատմութիւն Հայոց, աշխ. Մ. Աբեղեան եւ Ս.
Յարութիւնեան, Տփղիս, 1913, Գ. ԽԷ, էջ 316ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 63
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30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
5

Պետրոս
Ղափանցի,
բանաստեղծ,
երգահան
(20 ՄԱՐՏԻ 1784 Թ.)

Պ

Գ

րիգոր Արշավիրի Դանիէլեանը (Դանիէլ Երաժիշտ) ծնուել է 1946թ.՝ Յունուարի18-ին, Երևանում: Ուսումը
սկսել է Ղափանում: Աւարտել է Երևանի
Չայկովսկու անուան երաժշտական տասնամեա դպրոցի ջութակի դասարանը (վաստակաւոր ուսուցիչ՝ Տ. Բ. Հայրապետեան):
1964թ. ընդունուել է Կոմիտասի անուան պետական կոնսերուատորիան (Ժան Տէր-Մերկերեանի դասարան): Կոնսերուատորիան
աւարտել է գերազանցութեամբ՝ երաժշտագիտական բաժինը (1971թ.), այնուհետև՝
օպերային-սիմֆոնիկ դիրիժորութեան բաժինը (1974թ.): 1982թ. ընդունուել է Մոսկուայի Չայկովսկու անուան կոսերուատորիայի
ասպիրանտուրան, որը գերազանցութեամբ
աւարտել է 1985թ. (պրոֆեսոր Գենադի Ռոժդեստվենսկու ղեկավարութեամբ):
1977-1979թթ. ղեկավարել է Լենինականի պետական կամերային նուագախումբը,
որի հետ համագործակցել են նաև դաշնակահարուհի Սուետլանա Նաւասարդեանը
(Հայաստանում և Էստոնիայում) և Ալեքսէյ
Լիւբիմովը:
1980-81-ին Դաւիթ Խանջեանի հրաւերով
աշխատել է դիրիժոր-ասիստենտ՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նուագախմբում:
Առաջինն է Հայաստանում հիմնադրել
հոգևոր երաժշտութեան անսամբլ՝ (թուով
երեք), Հայհամերգի «Շարականը» (Տաղարան), Ռադիոյի «Գանձեր»-ը և կրկին
«Շարական»: Դանիէլ Երաժիշտը առաջինը Հայաստանում նուագեց բլոկֆլեյտա:
Իբրև գնահատականքի արտայայտութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգէն Առաջինը «Շարական» համոյթին նուիրաբերեց
«Moeck» մակնիշի բլոկֆլեյտաների քառեակ
(ներկայումս գտնւում է «Տաղարան» համոյթում):
Առաջինը «Շարականի» հետ համերգներով հանդէս են եկել Մոսկուայում, Լենինգրադում, Ռումինիայում, Բուլղարիայում,
Աւստրիայում:
1984թ. մասնակցել են Հոլանդիայում կայացած հոգևոր երաժշտութեան փառատօնին, իսկ 1985թ.՝ Բախի և Հենդելի ծննդեան
300-ամեակին նուիրած փառատօնին՝ Մերձբալթեան հանրապետութիւններում:
Դանիէլ Երաժիշտը ելոյթներ է ունեցել երգիչներ Լուսինէ Զաքարեանի, Գէորգ Յունանեանի և այլոց հետ, կատարել է բազմաթիւ
ձայնագրություններ Ռադիո ֆոնդի համար:
Մոսկուայի «Մելոդիա» ֆիրման թողարկել
է «Շարական» մեծ սկաւառակ (C 10236),
ԱՄՆ-ում թողարկուել է լազերային սկաւառակ՝ շարականների, տաղերի, գանձերի իր
մշակումներով, որոնք կատարում է Ազգային
ռադիոյի «Շարական» անսամբլը (The music
of Armenia, Sharakan, 13116-2, 1996):
Դանիէլի մշակումները կատարել և կա-

տարում են այլազգի երաժիշտները՝ երգչուհի Գեդրէ Կաուկայտէն և “Musica Humana”
համոյթը (Վիլնիւս), երգեհոնահարուհիներ
Լիւբով Շիշխանովան (Բեռլին, Լայպցիգ,
Մագդեբուրգ, 1984թ.), Եուրատէ Լանդսբերգիտէ (Վիլնիւս, Բեռլին, Երևան)…
Ժողովածուի հոգևոր երկերի երգեհոնային տարբերակները կազմում են Վահագն
Ստամբոլցեանի նուագացանկի անբաժան
մասը, որոնք հնչել են նաև Մոսկուայում,
Ռիգայում, Ս. Պետերբուրգում, ձայնագրուել
սկաւառակի վրայ…
Դանիէլ Երաժիշտի աւելի քան 400
երաժշտագիտական յօդուածների և էսսէներ տպագրուել են «Հայաստանի հանրագիտարան»-ում, «Արուեստ», «Էջմիածին».
«Գարուն», «Նոր դար», «Հայաստանի Հանրապետութիւն», «Հայրենիքի ձայն», «Հայք»,
«Երաժշտական Հայաստան»… ամսագրերում և թերթերում, արտատպուել են ԱՄՆ-ի
և Ֆրանսիայի հայկական մամուլում:
Հիմնադրման օրուանից «Հայ արուեստ»
հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ է,
հեղինակ մի շարք գիտական հոդուածների,
որոնք տպագրուել են նաև «Երաժշտական
Հայաստան» ամսագրում, «Երաժշտագիտկան աշխատությունների ժողովածու»-ում
(Երևան 2003):
1982 թուականից աշխատել է կոնսերւատորիայի ժողովրդական ստեղծագործութեան բաժնում՝ որպէս նուագախմբի ղեկավար եվ դիրիժորութեան դասախօս:
1993թ.-ից վերստին դասաւանդում է Կոմիտասի անուան պետ. կոնսերուատորիայում, Կամերային անսամբլի, այնուհետև լարային կւարտետ ամբիոնում:
2001 թուականից կոնսերուատորիայի
դոցենտ է:
Սեփական ստեղծագործութիւններից են
«Տաղ լալու», «Փափագ» (Ռադիոյի ֆոնդում),
«Կեանքի կարօտ», «Անցնում է կեանքը», Մ.
Խորենացու «Անսկիզբն էակից» շարականի
մշակումը լարային քառեակի համար և այլն:
Ելոյթներ է ունենում նաև Երևանի պետական համալսարանի՝ իր ստեղծած կամերային նուագախմբով:
Հիմնադրման օրվանից երաժշտագետը
աշխատում է նաև «Հոգևոր երաժշտության
պետական կենտրոն»-ում:

ՎԱԶԳԷՆ Ա
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
ՍԲ. ԷՋՄԻԱԾԻՆ, 22 ԱՊՐԻԼ 1982 Թ.
«Ես հպարտ եմ, որ հայ ժողովուրդը
նման զավակ ունի»:
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԸ ԳՐԻԳՈՐ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ, ԵՐԵՎԱՆ, 1969Թ.
(«ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏ», 3’, 2003)
«Գրիգոր Դանիելեանը յայտնի է դիրիժորական և երաժշտական-լուսաւորչական իր
գործունէութեամբ: Տարբեր դարաշրջանների և կոմպոզիտորական դպրոցների երաժշտակատարողական առանձնայատկութիւնների գերազանց իմացութիւնը ճշմարիտ
հիմք հանդիսացաւ հնչեցնելու հայկական
հոգևոր և աշխարհիկ երգերը, որոնք նորովի մեկնաբանուեցին «Գանձեր» անսամբլի
կողմից: Անսամբլի հիմնադիր Գ. Դանիէլեանը ներկայանում է ոչ միայն որպէս իր գործի գերազանց իմացող դիրիժոր, այլև նուրբ
գործիքաւորող, մշակման գիտակ: Ահա թէ
ինչու այդքան գունեղ և հարուստ է հնչում
անսամբլը, այդքան ներդաշնակ է երգը և
նրան շրջապատող գործիքային հնչիւնները:
Դանիէլեանի գործունէութիւնը մեր արուեստի մասն է կազմում, և արժանի կերպով է
ներկայացնում մեր մշակույթի մարգարիտներից մէկը՝ հնագոյն հայկական երգը »:
ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՍՈՒՐԵԱՆ, 22. 10. 88Թ.
«Ինչպէս հրաշալի տեսիլ՝ « Շարականը »
-ը դիւթում է իր երաժշտականութեամբ, ոճի
մաքրութեամբ, հայեցիութեամբ…»
ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՍՈՒՐԵԱՆ, 15. 10. 84Թ.
«Հինգ հարիւր տարի առաջ Կոլումբոսը յայտնագործեց Ամերիկան, հիմա մենք
յայտնագործում ենք Հայաստանը, նրա ժողովրդին, նրա արուեստը: Մենք այսօր յայտնագործեցինք, «Շարական» անսամբլը, որի
ելոյթը մեզ տարաւ մի խաղաղ կղզի…»
ՌԻՉԱՐԴ ՆԷՅ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈԽՏՆՕՐԷՆ,
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ», 29.
10. 92Թ.

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ
ՄԱՄՈՒԼԻՑ և
ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆՆԵՐԻՑ

«…Իրեն (Դանիէլ Երաժիշտին) գնահատող միջազգային մեծ անուն ունեցող
օտարազգի երաժիշտներ կան, որոնք հայ
երաժշտութեան այսօրը արժևորում են՝ նաև
ճանաչելով Գրիգոր Դանիէլեանին »:
ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՍՈՒՐԵԱՆ, 18. 05. 99Թ.

«Մեր ջերմագին գնահատանքը և օրհնութիւնը «Շարական» նուագախմբին, մաղթանքով, որ նա շարունակի նոյն ոգեշնչումով
իր հոգեղէն գործունեութիւնը, մեր հայրենի
ժողովրդի գօտում և հայ սփիւռքի տարածքի
վրայ ի պանծացումն հայ ոգեկանութեան»:

«Սիրելի պր. Դանիէլ Երաժիշտ.
… Ես հիշում եմ մեր հանդիպումը համերգին: Դուք հրաշալի ժողովուրդ եք: Լավագույն մաղթանքներով»:
ՓԵԹԵՐ ԹՈՄՍԵՆ, ԴԵՍՊԱՆ (ԱՄՆ),
ԵՐԵՎԱՆ, 12. 11. 96Թ.

ետրոս Ղափանցու մասին պահպանվել են կցկտուր տեղեկություններ, այն էլ կյանքի վերջին
տարիների մասին։ Նա սյունեցի է, ծնվել
է հավանաբար Ղափանում՝ 18-րդ դարի
սկզբին։ Եղած փաստերի համաձայն 1753
- 1756 թթ. եղել է Էջմիածնի միաբան։ Նվիրակի պաշտոնով նրան ուղարկում են Ռումելի և Ղրիմ, ապա՝ Պոլիս, Ադրիանապոլիս,
Արմաշ։ 1772 թվականին աշխատում է Ադրիանապոլսում՝ որպես վերատեսուչ։ 1780
թվականին ծեր հասակում նշանակվում է
Նիկոմեդիայի թեմի առաջնորդ։ Փաստեր
կան, որ համագործակցել է Սիմեոն Ա Երևանցի ու Ղուկաս Կարնեցի կաթողիկոսների հետ։ Մահացել է 1784 թվականի մարտի
20-ին՝ Նիկոմեդիա քաղաքում։

ՊԵՏՐՈՍ ՂԱՓԱՆՑԻ
(ԺԸ դար)

ԵՐԳ ԿԱՔԱԻՈԻ
Փութա՛ առ մեզ, նախշուն կաքաւ
Սարերն ամէն կանանչացաւ.
Զարդ զգեցեալ պայծառացաւ:
յԱյդ յեռներէն ի վայր փութաս,
յԱւուրս գարնան պարեայ ցնծաս.
Նախշուն ձագերով շուրջ կուգաս.
Արագ արագ ոստոստելով,
Ծաղկանց վերայ թաւալելով
Վասն ո՞յր թռչիս,
ԸնդԷ՞ր փախչիս,
Կամ զի՞ թաքչիս,
Կողկողալով՝ ձայն արձակես
Շաղկղա՜, շաղկղա՜,
Կաղկղա՜, կաղկղա՜։
Միշտ հառաչես
Ու կարկաչես։
Ոսկիափայյ փետուր քոյին,
Զանազան գունով շողշողին,
ՈրպԷս զլոյս բոլորովին։
յԱյղ և այլն։
Փառօք ճեմես որպէս իշխան,
Լերինքն քեզ հարկ սեփհական,
Դաշտերն ամէն համանգամայն։
յԱյդ և այլն։

Սկզբնական շրջանում Պետրոս Ղափանցու տաղերը մեծ տարածում էին գտել
ժողովրդի մեջ, սակայն դրանք համարվում
էին ժողովրդական երգեր։ «Բազմավէպը»
1847 թվականին տպագրում է «Ծիլ-ծիլ ոսկի է...» բանաստեղծությունը, այն կոչելով
ազգային երգ՝ չիմանալով, թե ով է նրա հեղինակը։ Հ. Սիմեոն Երեմյանը իր «Ազգային
դեմքերի» 2-րդ շարքում մեջբերելով «Ծիլծիլ...» երգից մեկ տուն, գրում է. «Ժողովրդին
բերանին մեջ զանազան կերպով երգված է
պյուլպյուլին սա երգի մի պատառիկը... Ինքը
Տեր-Մինասյան վարդապետն է, որ մեր բնագավառի գեղջուկ բերնեն լսել կուտա Երգերգոցի նման աննման սա սիրուն գեղոնը»։
Խրիմյան Հայրիկը հիշում է, որ շատ է սիրել
երգել Պետրոս Ղափանցու և Նահապետ
Քուչակի տաղերը։ Լեոն նշում է, որ նրա «երգերից շատերը լայն ժողովրդականություն
ստացան, և մի քանիսը երգվում էին մինչև
19-րդ դարի վերջերը»։ Խաչատուր
Աբովյանը բանաստեղծություններ
է հյուսում Պետրոս Ղափանցու եր-

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.

11

5

ՆԱՂԱՇ ՀՈՎՆԱԹԱՆ

Ծ

նվել է 1661թ. Շոռոթ գյուղում, հայ
միջնադարյան բանաստեղծ, աշուղ,
գրիչ, նկարիչ, ծաղկող, Հովնաթանյան ընտանիքի հիմնադիրը։ Նախնական
կրթությունն ստացել է հոր՝ Հովհաննես վարդապետի մոտ, այնուհետև սովորել է Ագուլիսի Ս․ Թովմա վանքի դպրոցում, որտեղ և,
ավարտելուց հետո, աշխատել է որպես ուսուցիչ։ Ն․ Հ-ի կյանքի մասին միակ գրավոր
աղբյուրը նրա ավագ որդու՝ նկարիչ և բանաստեղծ Նաղաշ Հակոբի ողբն է («Ողբամ
արտասուօք, կոծով տխրութեան»)՝ գրված
հոր մահվան առթիվ։ Հակոբի ողբից ենք
իմանում Ն․ Հ-ի ծննդյան և մահվան տարեթվերը, ինչպես նաև կենսագրական մի քանի
փաստեր (օրինակ, հասարակ դպրից դարձել է «շնորհալից վարպետն իմաստուն»,
եղել է «քարտուղար տառից հնոց և նորոց»)։
Որոշ ժամանակ ապրել և ստեղծագործել է
Թիֆլիսում։ Վրաց․ աղբյուրների վկայությամբ՝ նա եղել է Վրաստանի Վախթանգ VI
թագավորի պալատական երգիչն ու նկարիչը։ «Գովեմ սրտիվ ուրախական» երգը,
նվիրված «Վրաստանի գոզալներին», գրել է
վրաց․ պալատում։ Ապրել և ստեղծագործել է
նաև Երևանում, որտեղ գրել է «Գովասանութիւն Երևանայ քաղաքին» բանաստեղծությունը։ Ն․ Հ․ թողել է գրական հարուստ ժառանգություն։ Նրա բանաստեղծությունները
պահպանվել ու մեզ են հասել բազմաթիվ
ընդօրինակություններով։ Այն ձեռագրերի
թիվը, որոնցում առկա են նրա ստեղծագործությունները մեծ կամ փոքր խմբերով, անցնում է հինգ տասնյակից։ Դրանցից առավել
հարուստ և ամբողջական են Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվ․ Մատենադարանի 3263,
4426 և Վիեննայի Մխիթարյանների մատենադարանի К 587 U․ji 647 ձեռագրերը։
Ն․ Հ-ի բանաստեղծությունները կարելի
է բաժանել մի քանի խմբի՝ սիրո, գարնան,
ուրախության և խնջույքի, երգիծական և

ՏԱՂ
ՍԻՐՈՅ

ՏԱՂ ՍԻՐՈՅ

Ամէն առաւոտ կու գաս ծաղկներով,
Երեսդ նման է շամս ու ղամարայ.
Ծով աչքերդ լցած անգին քարերով,
Ունքերդ վրայ կապած հրեղէն կամար այ։

Այսօր ինձ խիստ պատուական է,
Սիրտս ուրախութիւն կանէ,
Զէրայ իմ սիրելունանէ
Շատ բարև ու գիր են բերած։

Լուսին երեսդ ամէն օր կու նորի,
Քեզ տեսնողին խելքն ինչպէ՞ս բոլորի,
Քո ծոցն բախչայ՝ նռա՛ն, խնծորի,
Պինդ կու պահես, աջա՞բ, էդ ու՞մ համար այ։
Շրթունքդ բարակ է, կարմիր և փայլուն,
Տեսնողն խև կուլի և սիրտն՝ արիւն,
Երբ որ բարով հասնիմք շնորհազարդ գարուն,
Ես էլ չեմ համբերել, կելնեմ աւարայ։

Ծոցդ նման է դրախտին.
Ծաղկած ծառոց ծաղկազարդին.
Ես երանի տամ էն մարդին,
Որ ծոցիդ եմիշն է կերած։
Աչքերդ ծով անդնդական,
Կորուսանէ հոգիս մարդկան,
Ալեկոծ ֆիթնայի նման
Շատ մարդոյ տուն է աւերած։

ճանապարհդ կու նայիմ, տեսնեմ՝ ե՞րբ կու գաս,
Ծածուկ ծիծաղելով, ինձ բարև կու տաս.
Ափսո՜ս, որ թշնամոյն շուտ կու հաւատաս.
Ես կու լամ, դու՝ ուրախ նստիր, դա՛մ արա։
Դու չես վախել շահէն, սուլթան ու խանէն,
Մէկ խապար չես ղրկել ի քո բերանէն,
Ա՜ յ զալում, ի՞նչ կուզես Նաղաշի ջանէն,
Քարասիրտ, բէինսաֆ, մէկ ըռահմ արա։

Երեսդ ալ, սիահ խալ-խալ,
Ունքերդ է քաշած փարգալ,
Ինչպէս երկաթէ սուր չանգալ,
Իմ ոսկերքը շատ է քերած։
Բերանդ ղանդ, լեզուդ նաբաթ,
Ծոցդ ոսկոյ սանդուղ, սաբաթ,
Քեզ տեսնողին կու մնամ մաթ,
Թէ նա ինչպէ՞ս է համբերած։
Ճակատ և ծոցդ զարդարած,
Սիահ ծամեր վրայ շարած,
Գիտեմ, ով որ մտիկ արած՝
Նրա հոգին է շուտ մեռած։

խոհական-խրատական։ Նրա սիրո երգերը (շուրջ երեք տասնյակ) տարբերվում են
միջնադարյան տաղերգուների համաբնույթ
երգերից, որոնց հեղինակները, աշխարհիկ
կյանքը երգելով հանդերձ, զերծ չէին կրոնական աշխարհայացքի ճնշող ազդեցությունից։ Բնությունը նրա համար ներշնչման
աղբյուր է։ Գարունը բերում է բարիք, կյանք,
նաև սեր, որը, ըստ բանաստեղծի, կյանքի
իմաստն է, հարստությունն ու հաճույքը։ Սիրո ու բնության երգերում Ն․ Հ․ վերարտադրել է մարդկային զգացմունքներ ու տրամադրություններ՝ հնարավորին չափ հեռու
մնալով կրոնական ու կենցաղային կաշկանդումներից։ Խնջույքի և ուրախության
երգերի փիլ․ ելակետը արմատապես տարբերվում է միջնադարյան գրական մտածելակերպից։ Ն․ Հ․ գտնում է, որ մարդն աշխարհ

Գովելի ծաղիկ ես դու ի մէջ ծաղկանցն վարդ թաջիսար,
Սրտիդ սէրն աչքովդ ինձ յայտնեցիր, մաթլաբիդ հասար.
Արիւ անելու մի՞տք ունես, հագել ես կարմիր սարասար.
Է˜յ զալում եար, է˜յ, բէմուրվաթ, դու աչացս լոյս հաւասար։
Թևեոըդ՝ թափած մոմեր, բոյդ՝ կանանչ սալվի չինար,
Երեսըդ՝ բոլոր լուսին, աչքերդ՝ վառ կանթեղ ֆանար,
Շրթունքդ՝ սիրոյ շարբաթ, նռան պտուղ, կարմիր գուլինար.
Է˜յ զալում եար, է˜յ, բէմուրվաթ, քեզ ըռահմն չունիս դինար։
Ծամերըդ՝ կանանչ բախչայ, ծաղի´կ ես վարել ոսկէ թելով,
Ես, սեֆիլ բաղպանի նման, խոյ մեռայ քեզ աղաչելով,
Իմ սիրտը արու´ն արիր, դու՝ կելնես, շուռ գաս ծիծաղելով.
Է˜յ զալում եար, է´յ, բէմուրվաթ, սիրտս դաղելով։
Շուրջ կու գաս վարդի նման դու զարդարած կարմիր ատլասով,
Դու քան ինձ եղեր ես եանուղ՝ էշխի ձեռաց խիստ հաւասով,
Քեզ անուշ լինի գինին, որ կու խմես արծաթէ թասով.
Է˜յ զալում եար, Է˜յ, րէմուրվաթ, մատանիդ՝ ոսկէ ալասով։

գերի եղանակով. «Ղափանցին ունէր զքնքոյշ և զգորովալից սիրտս»։
Բանաստեղծի մասին առաջին գիտական հոդվածը տպագրում է բանասեր
Նիկողոս Քարամյանը 1895 թվականին։
Նիկողոս Քարամյանից հետո Հրանտ Ասատուրը 1904 թվականին «Արևելյան մամուլ»
պարբերականում տպագրում է «Մոռացված բանաստեղծ մը» հոդվածը, ուր բարձր
է գնահատվում Պետրոս Ղափանցու երգերը. «Ներդաշնակության զգացումը, որ այնքան կարևոր ձիրք մըն է քերթողի համար
Ղափանցիի մեծագույն հատկությունն է։
Տեսակ մը երաժշտություն դրած է շատ մը
քերթվածներու մեջ և բառերու գեղեցիկ զուգադրությունները, որոնք կրնան մրցիլ նույնիսկ ԺԹ դարու ամենեն նուրբ հայ բանաստեղծներու հետ»։
Պետրոս Ղափանցու առանձին երգեր տարածելու գործում մեծ դեր ունեն
նաև Վրթանես Փափազյանը, Արիստակես
Տևկանցը, Միքայել Մինասարյանը, Թեոդիկը, Արշակ Չոպանյանը, Մկրտիչ Մկրյանը
և այլք։
Պետրոս Ղափանցու գրական ժառանգությունը ներկայացնում են կրոնականբարոյակրթական, խրատական, ազատասիրական, հայրենիքի և բնության (վարդի
և սոխակի) քնարական հարյուր բանաս-
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տեղծություն, մեկ պոեմ և ավելի քան վաթսուն երկտող և քառասուն զանազան բովանդակության ստեղծագործություններ։
Ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ, 1722 թվականին Պետրոս Ղափանցին
հրատարակում է իր բանաստեղծությունների ժողովածուն՝ «Գրքոյկ կոչեցյալ Երգարան»։ Այստեղ, երգչի բազմաբովանդակ
բարոյագիտական բանաստեղծությունների մեջ աչքի է ընկնում վարդի ու սոխակի
անունով, և ապա անվանապես ազգին, ժողովրդին ուղղված ազատախոհ, հայրենաբաղձ երգեր։ Նույն թվին գրում է «դարձեալ
առ ազգն իւր սիրելի» բանաստեղծությունը՝
ուղղված ժողովրդին, ինքնաճանաչման կոչով։ Դա Պաղտասար Դպիրի «Ի նընջմանէդ արքայական» երգի բացահատ արձագանքն է։
Էջմիածնին նվիրված երգերում զգալի է
կրոնաքաղաքական պայքարի նույն ծրագիրը, որն առաջին անգամ առաջադրում
էր Ստեփանոս Օրբելյանը իր «Ողբ...»-ում։
Պետրոս Ղափանցին նույնպես ինքնուրույն
պետականություն վերաստեղծելու պահանջն է առաջադրում, Էջմիածինը դիտելով որպես Հայաստանի ինքնուրույնության
խորհրդանիշ։
Մոլեռանդ հավատացյալի և ըմբոստ
հայրենասերի հոգու պոռթկում է «Խնդիր և

է եկել վայելելու համար։ Այս շարքի երգերում
բանաստեղծը միաժամանակ քարոզում է
ստեղծագործ աշխատանք, համերաշխություն, մարդկային ազնիվ ու մաքուր հարաբերություններ («Աստուած սիրէք, ում սրտում
որ նախանձ կայ՝ հանի»)։ Ն․ Հ-ի մոտ առկա է
նոր ժամանակների կնիքը, որն ազատ է միջնադարյան բարոյախոսությունից։ Լինելով
միջնադարի նշանավոր բանաստեղծներից
մեկը՝ Ն․ Հ․ նաև աշուղ է (նա համարվում է
XYII դ․ հայ աշուղական պոեզիայի հիմնադիրը)։ Իր աշուղական խաղերում, ինչպես
նաև երգիծական և խոհական-խրատական
ոտանավորներում նա բողոքում է չարիքի,
անարդարության ու անհավասարության
դեմ, քննադատում իրականության հոռի
կողմերը, դրվատում գիտությունն ու արվեստը։ Հիմք ունենալով իր նախորդների փորձը՝ նա կարողացել է զավեշտի ու ժամանցի
ուրախ տաղերից բացի ստեղծել իսկական
երգիծանքի նմուշներ («Կատուն մեռաւ, ափսոս ու վա՜խ», «Ով ողորմելի խեղճ կանանիք», «Գրե եկին էշի քարվան» սկզբնատողերով ոտանավորները ևն)։ Ն․ Հ․ ունի նաև
կրոնական-ծիսական բնույթի երգեր, որոնք
ավելի շատ կապված են նախորդ, քան նոր
ժամանակների տրամադրությունների ու
պատկերացումների հետ։ Հետևելով իր
նախորդներին՝ Ն․ Հ․ օգտվել է ժող․ բանահյուսությունից և ազդեցություն կրել ինչպես
հայ, այնպես էլ պարսկ․ բանավոր ստեղծագործություններից։ Ն․ Հ․ գրել է ժամանակի
ժող․ լեզվով։ Թարմ են բանաստեղծի տաղաչափական հնարանքներն ու պատկերները։
Նա կարողացել է ազգային ավանդական

աղաչանք, բողոք և հառաչանք...» բանաստեղծությունը, որը այն սահմանն է, որից
հետո կարծեք թե բաժանվում են կրոնավոր
ողբացողն ու ազատասեր, ըմբոստ, աշխարհիկ երգիչը։
«Առ ազգն իմ պատուելի խորհրդաբար
նշանակութեամբ վարդի», «Դարձեալ առ
ազգն իւր սիրելի», «Զվշտակրութենէ հայրենեաց մերոց ի դէմս զանազանից նմանութեանց», «Զգարնանէ Բիւզանդիոյ, որ
խորհրդաբար ակնարկի առ բնակիչս նորին», «Առ ազգն իւր սիրելի», «Դարձեալ
զԿոստանդնուպոլսոյ ի դէմս վարդի և պիւլպիւլին, յորում զանազան նմանութիւնք մակացութեանց ստորագրին ներբողաբար»
և այլ տաղեր ներկայացնում են քաղաքական-ազատասիրական աշխարհիկ երգերի
առաջին ամբողջական շարքը՝ հայոց դարավոր բանաստեղծության մեջ։
Պետրոս Ղափանցին վարդի և սոխակի
երգերով ամբողջացնում է միջնադարում
ստեղծված այդ բնույթի երգերի անցած
ուղին՝ հասցնելով այն մի նոր աստիճանի։
Վարդը՝ որպես հայրենիքի խորհրդանիշ, և
սոխակը, որպես հայրենիքի ազատության
երգչի խորհրդանիշ։ Նրանից հետո այս երևույթը արտահայտություն է ստանում 1819-րդ դարերի մի շարք բանաստեղծների
մոտ՝ Գևորգ Խուբով, Հակոբ վարդապետ,

ՏԱՂ ՍԻՐՈՅ. Ի
ՆԱՂԱՇ ՅՈՎՆԱԹԱՆԷ
ԱՍԱՑԵԱԼ ԲԱՆԱ
Ուստի՞ կու գաս, քաղցր բլբուլ,
Քեզի բարև, ես քեզ եմ ղուլ,
Լեզուդ շարբաթ, սաչդ սմբուլ,
Քաղցր լեզվովդ ջուր տուր ինձի։
Վասմդ կասեն խիստ աննման,
Քեզնէ զատ էլ չունիմ կուման,
Ես ինչ կանեմ հազար թուման,
Երբ դու եար կու լինիս ինձի։
Նաշխուն երես, բոլոր սուրաթ,
Մնացել ամ հէյրան ու մաթ,
Ըռահմ արա. հե˜յ, բի՛ մուրվաթ,
Քանի՞ քարէքար տաս ինձի։
Առաւօտուց բացվել վարդն,
Դու ես գօզալներուն զարդն,
Քո կրակի մէջ ընկնող մարդն՝
Այլ մեղադիր չեղնիլ ինձի։

տաղաչափական ձևերին վարպետորեն
ներդաշնակել աշուղական բանարվեստի
նվաճումները և ստեղծել նորատիպ երգեր։
Ինքն է իր բանաստեղծությունների համար
ընտրել կամ հորինել եղանակներ և ինքն էլ
երգել ու նվագել է դրանք։
Մ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ», ՀԱՏՈՐ 8, ԷՋ 173

Արսեն Բագրատունի, Հարություն Ալամդարյան, Ղևոնդ Ալիշան, Ռափայել Պատկանյան, Ալեքսանդր Ծատուրյան և այլք։
Պետրոս Ղափանցու գրական ժառանգության երկրորդ ընտիր մասը երկտող և
քառատող բանաստեղծություններն են։
Մեր անցյալի գրականությունից փոքրիկ բանաստեղծություններ շատ են հասել։
Հայտնի է, առաջին բանաստեղծը Ներսես
Շնորհալին է, որ թողել է այդ ժանրի մի խոշոր հավաքածու՝ թվով շուրջ երեք հարյուր
փոքրիկ բանաստեղծություններ, քառյակներ։
Պետրոս Ղափանցին նաև տաղաչափության, հանգի վարպետ է, այստեղ նրա
կատարած դերը գրավոր գրաբարի բանաստեղծության մեջ նորարական է։ Հատկապես բառախաղ, փակ, ներքին և վերջընթեր հանգերի արվեստը նրա մոտ հասնում
է կատարելության։ Այստեղ նա մրցակից
կարող է լինել մի դեպքում Ներսես Շնորհալուն, մյուս դեպքում՝ Սայաթ-Նովային։
Պետրոս Ղափանցին ձգտում է վերականգնել հայոց 10-14-րդ դարերի բանաստեղծության գաղափարախոսության և
արվեստի կենսական գծերը. օգտվելով հին
դասականից, ստեղծել նոր ժամանակների,
նոր ոճի դասական բանաստեղծություն։
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ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
5

Տաթևի
համալսարանը
գործել է 1373-1435
թվականներին։
Բարձր
առաջադիմություն
և մեծ համբավ է
ունեցել Հովհան
Որոտնեցու և
Գրիգոր Տաթևացու
ուսուցչապետության
տարիներին՝ 13901410 թվականներին։

Տաթևի համալսարանը որպես
միջնադարյան մասնագիտացված
երաժշտության կենտրոն

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Արվեստագիտության թեկնածու,
երաժշտագետ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի
հայագիտական հետազոտությունների
կենտրոն

Հ

այ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտությունը հիմնվել է հզոր
ավանդույթների վրա, որոնք իրենց
կայուն պայմանաձևերի շնորհիվ լավագույնս
փոխակերպվել և զարգացել են քրիստոնեական պաշտոներգության ծիսապաշտամունքային համալիրում: Այդ ավանդույթների պահպանումն և զարգացումը մեծապես
կապված է եղել գիտական-կրթական կենտրոնների գործունեությանը: Այստեղ դեռևս
վաղ միջնադարից հորինվել, ապա ժողովվել
ու համակարգվել են հայ հոգևոր երգերը՝
համապատասխան երգվող ծիսամատյաններում /Ժամագիրք, Շարակնոց, Պատարագամատույց/: Ավելին, այստեղ մշակվել,
հետազոտվել և կրթական համալիր է ներմուծվել նաև երաժշտության տեսությունը՝
գործնական, գեղագիտական, մեկնողական,
խազագիտական ոլորտներով:
Չնայած արտաքին անբարենպաստ գործոններին՝ պարբերաբար հաջորդող ավերումներին, թալանին ու հրդեհներին, այդ
կենտրոնները վերագտել են իրենց՝ նույն
կամ մեկ այլ վայրում, նպաստելով հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգության հարստացմանը:
Մեծ Հայքի Սյունյաց աշխարհն ամբողջ
միջնադարում մշտապես փայլել է իր վարդապետանոցներով, գրչության ու կրթության կենտրոններով: Հետևապես, այստեղ
կարող ենք հետևել նաև հայ մասնագիտացված երաժշտության աստիճանական վերելքին ու ինքնատիպ դրսևորումներին:
V-VIII դդ. Շիրակի հայտնի Դպրեվանքի,
Այրիվանքի, Մաքենոցաց դպրոցների շար-

քում էին Շաղատում գործող Սյունյաց վարդապետարանը և հոգևոր բարձր տիպի
դպրոցը: Վերջինս ժամանակակիցների կողմից համարվել է աղբյուր իմաստից: Այս ընթացքում աստիճանաբար ձևավորվել են հայ
ինքնուրույն հոգևոր երգի ու երգեցողության
ձևերի կարևորագույն բնորոշիչները: Ըստ
Ն.Թահմիզյանի՝ հենց այս կենտրոններում
գործող հմուտ երաժշտապետերի գործունեության շնորհիվ առանց ընդհատման զարգացել է երգեցողության արևելյան-քրիստոնեական հեռանկարային ուղղությունը:1
Որպես փայլուն գագաթնակետ դիտելի է
հայ միջնադարյան քերականագետ, թարգմանիչ, բանաստեղծ և երաժիշտ, նշանավոր մշակութային և եկեղեցական գործիչ,
Սյունիքի 22-րդ մետրոպոլիտ Ստեփանոս
Սյունեցու ծանրակշիռ վաստակը:2 Նրան
վերագրվող հայ ինքնուրույն հոգևոր երգերի համակարգումը շարքի կամ կարգի մեջ
համընթաց էր քրիստոնեական եկեղեցիների երգեցողության նոր կանոնակարգման
միտումներին և հանգրվանային ձեռքբերում
էր հայոց պաշտոներգության զարգացման
գործընթացում: Ութձայն համակարգը լավագույն ճանապարհը հարթեց հատկապես
հայոց շարականերգության առաջընթացի
համար: Ավելին, Ռ.Աթայանի գիտական հիմնավորմամբ. «Ստեփանոս Սյունեցու ժամանակաշրջանին պետք է վերագրել հայ
եկեղեցական երաժշտության մեջ խազային
նոտագրության կիրառությունը: Ըստ որում
անհավանական չէ և այն, որ Ստեփանոս
Սյունեցին, իրագործելով հայկական հոգևոր
երաժշտության տեսական հիմունքների
մշակումը, հենց ինքն էլ հայկական երաժշտության մեջ մտցրել է խազային նոտագրության մեզ ծանոթ նախնական համակարգը, որն IX դարում արդեն տարածվել էր
տարբեր վայրերում»:3
Բնականաբար, երբ X դ. սկզբին հիմնադրվեց Տաթևի վարդապետարանը, շարունակվեցին հայոց պաշտոներգության
կենսարար ավանդույթները: Պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը խոսելով այս հաստատության ծաղկուն գործունեության մասին,
հիշատակում է նաև նշանավոր երաժշտապետ Տեր-Հովհաննես եպիսկոպոսի անունը. «Վանքը լի էր ծովամատույց փիլիսոփաներով, երաժիշտ-երգիչներով: Ճոխ էր
վարժարանը՝ վարդապետական կրթումով:
Կային նաև անհամեմատելի արվեստավոր
նկարիչներ ու գրիչներ: … Այս բազմերջանիկ եպիսկոպոսը՝ /Տեր-Հովհաննեսը – Հ.Հ./
եպիսկոպոսարանը՝ Սյունյաց Տաթև նախա-

թոռ տունը, զարդարեց զանազան կարգերով
ու լցրեց բազմաթիվ կրոնավորներով, անհաղթ փիլիսոփաներով, աննման երաժիշտներով, բանիբուն վարդապետներով, աստվածակիր ճգնավորներով, այլև շատ ու շատ
արհեստավորներով»:4
Պատահական չէ, որ Կիլիկյան հայկական թագավորության անկումից հետո հատկապես մշակութային-կրթական ծանրակշիռ դեր ստանձնեց Տաթևի համալսարանը՝
առավել հիմնավորվելով Գլաձորի համալսարանի մեծարժեք ձեռքբերումների վրա:
Այստեղ իրենց պատշաճ տեղն ունեին
հայ
միջնադարյան
մասնագիտացված
երաժշտության բոլոր ոլորտները, սկսած՝
երգվող ծիսամատյանների ընդօրինակումներից ու նորերի ստեղծումից, ավանդական
պաշտոներգության պատշաճ կատարումներից և ուսումնասիրություններից, մինչև
տաղային նոր երգատեսակների, երաժշտամեկնողական ուսումնասիրությունների
իրագործումն ու դասավանդումը:
Այս համալսարանի պատերի ներսում
ծավալվեցին դարակազմիկ, հանգրվանային
բնույթի գործընթացներ հատկապես հոգևոր
կրթական ոլորտում՝ եկեղեցական-ծիսական
բարեփոխումների համատեքստում: Մասնագիտացված երաժշտության գործնական
և տեսական դասընթացները այստեղ իրենց
պատշաճ տեղը գրավեցին: Իհարկե, այս
գործի մեծ ջատագովը Տաթևի համալսարանի ռեկտոր՝ աստվածաբան, փիլիսոփա,
եկեղեցական գործիչ, րաբունապետ, միջնադարի հայ աստվածաբանական մտքի
նշանավոր դեմքերից մեկը, ականավոր երաժիշտ ու մանրանկարիչ Գրիգոր Տաթևացին
էր: Որպես փայլուն երաժշտապետ նա լավագույնս տիրապետում էր հայ հոգևոր երաժշտական ժառանգության բոլոր ոլորտներին:
Եվ ինչպես վայել էր հայ միջնադարյան մեծ
գիտնական երաժիշտներին, նա ևս ձեռնամուխ եղավ վերահաստատելու, իր ժամանակի արդիական պահանջներին համահունչ
բարենորոգչական աշխատանքներ ծավալելու նաև այս ոլորտում, ինչպես ժամանակին նույնարժեք գործունեություն էր ծավալել
Ներսես Շնորհալին՝ մեկ առ մեկ քննելով ու
սրբագրելով հայոց պաշտոներգության բոլոր
միավորներն ու բաղադրիչները:
Օրինակ՝ «Շարակնոցի բովանդակությանն ու նրա զարգացմանը մասնակցություն
բերած երգիչ-բանաստեղծների նկատմամբ
ցույց տրված վերաբերմունքը պարզ երևում
է թեկուզ շարականների հեղինակների՝ Գրիգոր Տաթևացու կազմած ցանկից5, որն եզ-

րափակվում է գրեթե հրամանի հասնող մի
նկատողությամբ.6 «Այսքան շարականս ընդունելի է յեկեղեցի, և ավելին քան զայս՝ խոտելի է և անպիտան»7:
Մանրազնին քննությունը երաժիշտ-միջնադարագետներին բերել է այն համոզման,
որ Տաթևացին որպես հայոց պաշտոներգության բարենորոգիչ յուրահատուկ անհատական մոտեցում է հանդես բերել, որը
հետագայում ընդունել ու շարունակաբար
զարգացրել են նրա աշակերտները՝ Թովմա
Մեծոփեցին, Առաքել Սյունեցին, Մատթեոս
Ջուղայեցին և նրանց հետևորդները:
1406թ. Տաթևում կազմված շարակնոցներից մեկի հիշատակարանում նշված է.
«Արդ. գրվեց եղանակավոր տառս և լուսազարդ երգարանս, հայոց 851թ., Սիսական
տանը, Սյունյաց երկրում, Տաթևի մեծ և
հռչակավոր ուխտում, …Ձեռագիրը գրվել
է բազմամեղ ու ապիկար սպասավոր Գալուստ գրչի ձեռքով, Սսեցու լավ և ընտիր մի
օրինակից, որ գրված էր Խուլ մականունով
բազմարվեստ դպիր Գրիգոր գրչի ձեռքով»:8
Հիշատակարանը վկայում է, որ Կիլիկյան
ձեռագիր խազավոր մատյանները հատուկ
ընտրության փուլ են անցել և վառ ապացույցն են այն բանի, որ Տաթևի համալսարանում խազագիտությունը գոնե իր գործնական կիրառմամբ շարունակել է Կիլիկյան
դպրոցների ավանդույթները: Հարկ է նշել,
որ երգվող ծիսամատյանները այս շրջանում
արդեն բազմազան էին. Ժամագիրք, Շարակնոց, Ճաշոց, Տոնացույց, Ճառընտիր, Պատարագամատույց, Գանձարան, Մանրուսումն:
Որպես հմուտ երաժշտագետ-տեսաբան
Գրիգոր Տաթևացին մի նոր մակարդակի է
հասցրել նաև երաժշտական տեսական-գեղագիտական ուսմունքները, որոնց թվում
ավանդականորեն /դեռևս սկսած Ստեփանոս Սյունեցուց/ առավել խորացված էին
շարականերգության հիմքը կազմող ձայնեղանակների մեկնությունները՝ այսպես
կոչված «ձայնից» մեկնությունները:9 Իսկ
Գր.Տաթևացին ձայնեղանակներին զուգահեռաբար կատարել է նաև ավետարանների
«Խորանների մեկնություն»10: Անտարակույս,
Տաթևացին համալսարանում դասավանդելով երաժշտատեսական դասընթացներ՝
փայլուն տիրապետել է ոչ միայն տեսական
ուսմունքներին, այլև դրանց մատուցման մեթոդաբանությանը:
Գր. Տաթևացու հռչակավոր «Գիրք հարցմանց»-ի 48-րդ պրակը ամբողջությամբ
նվիրված է «Ձայնից» մեկնություններին
և համարվում է «Հայաստանի վանական
մտավորական միջավայրում ստեղծված
երաժշտական մեկնողական գրականության ամենաուշագրավ և արժեքավոր հուշարձաններից մեկը»:11 Որպես ձայնեղանակներին վերաբերող երաժշտատեսական
կարևորագույն գիտելիքների մի ուսմունք՝
«Ձայնից»
մեկնությունները
մշտապես
ընդգրկվել են հայոց միջնադարյան բարձր
տիպի դպրոցներում:
Աշխատությունը, որը զարմացնում է
խորքային գիտելիքների հանրագիտարանային-շտեմարանային բովանդակությամբ,
գրված է բավական մատչելի ու պարզ լեզվով, որը միջնադարյան ոչ բոլոր ուսուցչապետերին էր բնորոշ: Որպես հմուտ գիտակ, Տաթևացին հենվել է Մեկնությունների
ավանդական հիմնադրույթների վրա. սկսելով նախաքրիստոնեական-բնապաշտական
/բնության չորս տարերքներին խարսխված
ընկալումներից/
ծագումնաբանությունից,
նա հասնում է քրիստոնեական աստվածաշնչային մոտեցումներին, ըմբռնումներին՝
երաժշտարվեստի ծագումից, մինչև հոգևոր
և աշխարհիկ երաժշտության փոխահարաբերություններն ու ընկալումների տարբերությունները: Աշխատությանը բնորոշ են
ինքնատիպ ձևակերպումներն ու գեղագիտական յուրօրինակ իմաստավորումները:
Իսկ կանոնագլուխների մեկնությունները նա
ուղղակի կապում է պաշտոներգության ծիսական-գործնական կողմերին:
Գրիգոր Տաթևացու գործունեությունը
գիտության և կրթության ներդաշնակ գոյակցության և փոխկապակցվածության ցցուն
օրինակ է, որը Տաթևի համալսարանը դարձնում է նաև հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտության զարգացման կարևոր կենտրոններից մեկը:
Նրա լավագույն աշակերտներից և գորՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 14
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Հարանց մեծ
անապատ (կամ
Սյունյաց մեծ
անապատ),
ճարտարապետական համալիր
Հայաստանի
Հանրապետության
Սյունիքի մարզում,
Հալիձոր գյուղի մոտ,
Որոտան գետի աջ
ափին։

Երաժշտությունը Սյունյաց
աշխարհի դպրոցներում

ՅՈՒՐԻ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ
վաստակավոր մանկավարժ

Պ

ատմական տեղեկությունները վկայում են, որ դեռ 4-րդ դարից սկսած
Սյունյաց աշխարհի դպրոցներում
մեծ ուշադրություն էին դարձնում երգ-երաժշտության վրա, դպրոց էին ընդունվում
հատկապես «ընտրեալս, ուժեղս, քաջասունս, փափկաձայնս և երկարոգիս»1:
Չնայած
այդ
ժամանակաշրջանում
դպրոցներում ուսուցումը կատարվում էր
հունարեն, ասորերեն տառագրությամբ, այնուամենայնիվ, երգարվեստը զարգանում
էր, հիմնականում բանավոր եղանակով`
մայրենի հայերեն լեզվով:
5-րդ դարասկզբին Մեսրոպ Մաշտոցը հայ գրերի ստեղծումից հետո (405թ.)
իր աշակերտների, ապա հայ իշխանների
օգնությամբ հիմնում են առաջին հայագիր
դպրոցները, որտեղ ուսուցվում են թե՛ հայ
գրերը և թե՛ երգերը:
Այսպես` մեսրոպյան առաջին դպրոցներում դասավանդվող առարկաների շարքում
երգ-երաժշտությունն ուներ որոշակի տեղ:
Սկսվում է նոր ձևով զարգանալ հոգևոր և
աշխարհիկ երգարվեստը: Դպրոցներում
հոգևոր-եկեղեցական երգերից բացի (սաղմոսներ, շարականներ, տաղեր) երեխաները
սովորում էին նաև աշխարհիկ բնույթի երգեր (ժողովրդական, գուսանական, կենցաղային):
Երգաստեղծման այս ընթացքը բուռն
զարգացում է ապրում մշակույթի և լուսավորության հետ միաժամանակ: Դրա վկայությունը դարերից եկած ժողովրդական,
հոգևոր-եկեղեցական և գուսանական հարուստ երգ-երաժշտությունն է: Այս գործընթացի ակտիվ մասնակիցներն են եղել
ժողովուրդը և առանձին ստեղծագործ անհատներ, որոնց ստեղծագոևրծությունները
լուսավորել են դարեր ու հասել մեզ:

Հայ մասնագիտական երաժշտության
հիմնադրումը կապվում է Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի անվան հետ: Նրանք
համարվում են նաև երաժշտության առաջին ուսուցիչները: Նրանց կողմից ստեղծած
երաժշտությունը խոր ազդեցություն է թողել
հայ երաժշտատեսական, երաժշտագեղագիտական մտքի և առհասարակ երաժշտական մշակույթի հետագա զարգացման վրա:
Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի
ջանքերով թարգմանվում են «Աստվածաշունչը» և «Պատարագամատույցը»: Նրանք
հորինում են նոր շարականներ, նոր երգեր,
որոնք դրվում են «Սուրբ գրքի» հիմքում:
Ձևավորվում է նաև Սաղմոսարանը, Ժամագիրքը, Եկեղեցական ծիսակարգը, որոնք
նույնպես կատարվում էին հայ ավանդական և նոր եղանակներով: Այսպես սկսում
է զարգանալ հոգևոր երգաստեղծությունը:
Այս բնագավառում նորից առաջնությունը
պատկանում է Սյունյաց դպրոցներին: Այստեղ մայր դպրոց «Վարդապետարանում»
գրում և արտագրում էին գրքեր, պատրաստում գրչության արվեստի վարպետներ, ինչպես նաև ուսուցիչներ և վանականներ հայ
դպրոցների և վանքերի համար: Այդ դպրոցները կառուցվել են ապահով վայրում, որը
և հնարավորություն է տվել մշակել գիտության, մասնավորապես հայագիտությանը
նվիրված աշխատանքներ: Այդպիսի դպրոցներից է եղել Տաթևի վանական դպրոցը, որը
հետագայում դարձել է բարձրագույն դպրոց,
համալսարան: Սյունյաց դպրոցներում է
կրթություն ստացել միջնադարի հայ մտավորականության մեծ մասը: Ինչպես նշում է
Սյունյաց պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը,
վանական այդ դպրոցներում սովորողների
մի մասը դառնում էին «անհաղթ փիլիսոփաներ», «աննման երաժիշտներ», «հմուտ
նկարիչներ», «դասասաց վարժապետներ»,
«սքանչելի արհեստավորներ», «ճարտար
հռետորներ»:
Սյունյաց դպրոցներում երգ-երաժշտությունը համարվում էր լուսավորության տարածման կարևոր աղբյուրներից մեկը: Այդ
դպրոցները հայտնի էին իրենց մանկավարժներով և աշխարհիկ պահանջներով: Այդտեղ
է դասավանդել Սյունյաց աշխարհի ամենապայծառ դեմքերից մեկի` Ստեփանոս Սյունեցու ուսուցիչ` Մովսես Քերթող Սյունեցին:
Սյունյաց դպրոցի աշակերտ է եղել նաև
հմուտ քերթող և երաժիշտ Հովնան Օձնեցին, որը երաժշտություն և ճարտասանություն էր դասավանդում:
Այդ ժամանակաշրջանում լուսավորության տարածման և երաժշտության զարգացման ուղղությամբ խոշոր ավանդ ունեն

Սահակդուխտ և Ստեփանոս Սյունեցիները
(քույր և եղբայր): Նրանց անմիջական նախաձեռնությամբ ստեղծվում են դպրոցներ,
երգեր: Սահակդուխտ Սյունեցին հայ իրականության մեջ առաջին կին մանկավարժներից է: Նա հայտնի էր որպես բանաստեղծ,
երգչուհի, երգահան: Նա հորինել է հոգևոր
երգեր` կցորդներ և «քաղցրեղանակ» մեղեդիներ: Շատ շուտով նրա հռչակը տարածվում է ողջ Հայաստանում: Նա ամենուր
հիմնում է նոր դպրոցներ և գեղջուկ երեխաներին սովորեցնում երգ-երաժշտություն:
Այդ կապակցությամբ պատմիչ Ստեփանոս
Օրբելյանը գրում է. «Շատ հմուտ էր երաժշտական արվեստի մեջ, ուր վարագույրի
տակ նստած սովորեցնում էր շատերին: Եվ
ստեղծվեցին կցորդներ և մեղեդիներ քաղցր
եղանակներով, նրանցից մեկն էր Մարիամ
Սրբուհին, որը յուր անունով է հորինած»:
Շատ հաճախ երգի ուսուցումը կատարվում էր վարագույրի ետևում հետադիմական հոգևորականությանը իր դեմ չգրգռելու
համար: Հայ կնոջ այդ հանդուգն արարքը
այն ժամանակի համար առաջադիմական էր
և հիացմունքի ու գովեստի արժանի:
8-րդ դարում Սահակդուխտ Սյունեցին
Այրիվանքի դպրոցում երգեր է հորինում և
ձայնագրում: Նրա այս ինքնատիպ դպրոցը
հայ իրականության մեջ կարելի է համարել առաջին երաժշտական ուսումնարանը
(դպրոցը):
Այդ նույն ժամանակաշրջանում լուսավորական աշխատանք էր կատարում նաև
Սահակդուխտի եղբայր Ստեփանոս Սյունեցի երկրորդը: Նա նշանավոր գիտնական
ու երաժշտագետ էր, բազմաթիվ երգերի ու
շարականների հեղինակ, միաժամանակ
մանկավարժի մեծ համբավ ուներ: Աթենքում և Հռոմում ստանալով բազմակողմանի կրթություն` վերադառնում է հայրենիք և
իր հարուստ գիտելիքներն ի սպաս դնում իր
ժողովրդին կրթելու և լուսավորելու համար:
Երաժշտությանը նվիրված նրա մտքերում
պարզորոշ նկատվում է աշխարհիկ երգարվեստի նկատմամբ որոշ մեղմություն, զիջողականություն` ի հակադրություն Դավիթ
Անհաղթի:
Սյունեցին գտնում է, որ եկեղեցական և
աշխարհիկ ուղղությունների և երգարվեստի
փոխհարաբերությունները, փոխազդեցությունները նպաստում են միմյանց զարգացմանը: Այդ փոխազդեցությունը տեղի է ունեցել նաև գուսանների մոտ: Նրանք նույնպես
յուրացրել են, ինչպես հոգևոր, այնպես էլ
քրիստոնեական բարոյականությունն արտահայտող «իմաստասիրական» երգը: Սյունեցին այն միտքն է արտահայտում, որ դեռ

8-րդ դարում հայ վանականների կենցաղում
հոգևոր երգերը, շարականները կատարվել
են փամբիռի նվագակցությամբ, ինչպես գուսանների մոտ:
Սյունեցին զուգահեռ է անցկացնում գուսանական և հոգևոր երգերի միջև և գտնում,
որ աշխարհիկ արվեստում մշակված արտահայտության տարբեր միջոցներն ու հնարքները պետք է կիրառել նաև «աստուածային» երգերը կատարելիս:
Պետք է ասել, որ Սյունեցու ասույթները,
մտքերը կարևոր նշանակություն ունեցան
վաղ միջնադարյան երաժշտագեղագիտական մտքի զարգացման մեջ:
Սյունեցին բարձրացնում է անցյալի հայ
ազգային երաժշտարվեստի զարգացման
անկյունաքարային հարցերից մեկը` ժողովրդական, գուսանական և եկեղեցական
երաժշտության փոխհարաբերությունների,
փոխներգործությունների հարցը` նշելով, որ
եկեղեցու գործիչները կարող են և պետք է
օգտագործեն աշխարհիկ երգ-երաժշտության աչքի ընկնող նվաճումները:
Նա առաջին երաժշտագետներից մեկն է,
որ խազագրության հիմունքների կիրառությամբ ձայնագրել է հայկական երգն ու երաժշտությունը:
Սյունեցին բազմաթիվ շարականների և
սաղմոսների հեղինակ է, որոնք պահպանվել են «մանրուսմունք» կոչվող ձեռագիր ժողովածուներում: Նա առաջիններից մեկն էր,
որ Հայաստանում հիմք դրեց կանոնի ժանրի
և ութ ձայնի նոր ուսմունքի հաստատմանը, ինչպես նաև խազագրության արվեստի
ստեղծմանը:
Սյունեցին առաջիններից մեկն էր, որ
աշխարհիկ երաժշտության նկատմամբ
ցուցաբերեց նոր վերաբերմունք, հեղաշրջում մտցրեց տվյալ ժամանակաշրջանի
երաժշտագեղագիտական մտքի մեջ և կանխագուշակեց ավատատիրության շրջանի
զարգացած երաժիշտ-գիտնականների գաղափարները:
Միջնադարում առանձնակի զարգացում
ապրեցին գիտությունն ու արվեստները,
«…. շարունակեց փայլել Սունյաց վարդապետանոցը, նրա հետ մեկտեղ ծաղկեցին
Արշակունյաց կամ Երասխաձորի «Վարդիկ
հայր» դպրոցն ու Շիրակի դպրավանքը:
Ըստ տվյալների՝ դեռ 7-րդ դարից սկսած Կոմիտաս Աղցեցու հոգատարության շնորհիվ
բարձրագույն կրթության ծարավի հայ պատանիներն այլևս պետք չունեին հեռագնաց
ուղևորություններ կատարելու»:
Հայաստանի դպրոցներում են իրենց
կրթությունն ստացել «Գրիգոր Նարեկացին`
Վասպուրականի Նարեկա վանքում, Գրիգոր
Մագիստրոսը` Անիի, Հովհաննես Իմաստասերը` Հաղպատի, Ներսես Շնորհալին` Քեսունի, Գրիգոր Տաթևացին` Տաթևի դպրոցներում և այլն»:
Երաժշտական հատուկ ուսուցում է
տրվել Տաթևի, Սանահինի, Գլաձորի, Անիի,
Այրիվանքի դպրոցներում, որտեղ ամենայն
լրջությամբ ուսումնասիրվել են գիտության և
արվեստի բնագավառները, երաժշտության
տեսությունը և խազագրությունը:
Խազագրության արվեստը, որը նաև
«մանրուսում» է կոչվում, նոր զարգացում է
ապրում Գրիգոր Նարեկացու, Ներսես Շնորհալու, Գրիգոր Փահլևանու, Խաչատուր Տարոնացու, Գրիգոր Տաթևացու, Առաքել Սյունեցու և ուրիշների ժամանակաշրջանում:
Խազերով գրի առնվեցին բազմաթիվ շարականներ, տաղեր, մեղեդիներ, գանձեր,
որոնք մինչև այդ երգվում էին բերանացի:
Սյունյաց դպրոցի մեկ այլ հայ մտածող,
լուսավորիչ Գրիգոր Տաթևացին (1346-1409)
նոր բարձրունքի հասցրեց փիլիսոփայությունը, աստվածաբանությունը, տնտեսագիտությունը և արվեստները, մասնավորապես
երաժշտությունը և գրչարվեստը` նկարչությունը: Նա հանդես է եկել ոչ միայն որպես
եկեղեցական գործիչ, այլև շարականագիր
ու տաղասաց, երաժիշտ-տեսաբան և մանկավարժ:
Գրիգոր Տաթևացին աշակերտել է Հովհան Որոտնեցուն: Գլխավորել է Տաթևի և
Ապրակունիսի բարձրագույն դպրոցները:
Տաթևի դպրոցը որպես համալսարան հիշատակվում է 1390 թվականից: Գոյատևել
է մինչև 1435 թվականը: Սակայն 9-րդ դարի վերջում Տաթևի վանքը արդեն հայտնի էր երաժշտության դասավանդությամբ:
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 14
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Տաթևի համալսարանը որպես միջնադարյան
մասնագիտացված երաժշտության կենտրոն
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 12

ծի շարունակողներից էր Առաքել Սյունեցին՝
Սյունյաց արքեպիսկոպոս, տաղերգու, փիլիսոփա, քերական, եկեղեցական գործիչ,
մատենագիր և երաժիշտ-տեսաբան: Նա
կրթություն է ստացել Տաթևի համալսարանում՝ աշակերտելով Հովհան Որոտնեցուն
և Գրիգոր Տաթևացուն: Սյունեցին ևս մի
նոր նպաստ բերեց Տաթևի համալսարանի
գիտակրթական առաջընթացին և աչքի ընկավ բացառիկ արժեքավոր ու արդյունավետ
գործունեությամբ: «Ադամգրքի» և «Դրախտագրքի» հեղինակը դիմել է Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք»-ի մեկնությանը, 12 Քերականության մեկնությանը, ինչպես նաև հատուկ
դասավանդման նպատակով կամ որպես
յուրահատուկ սերտողական գրականություն հեղինակել է «Գովասանութիւն սաղմոսին» գրվածքները, այլև բազմաթիվ հոգևոր
տաղեր:13
Որպես նշանավոր երաժշտապետ Առաքել Սյունեցին ևս ներդաշնակորեն միասնական է և՛ մեկնողական, գիտամանկավարժական,
և՛
ստեղծագործական,
արվեստագիտական հմտությունների մեջ:
Օրինակ Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք»-ի

մեկնության մեջ «նա իր հեղինակավոր խոսքով վառ է պահել գիտական հետաքրքրությունը դավթյան դրույթների նկատմամբ ու,
դրանք յուրովի պարզաբանելիս, նա արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդել հայկական միջնադարյան նվագարանների,
գործիքային նվագի և «ութ-ձայնի» համակարգով ընդգրկված այլազան եղանակների
մասին»:14
Ինչպես և Գր.Տաթևացին, Առաքել Սյունեցին ևս խրթնաբան չէ երաժշտատեսական հիմնադրույթներ վերլուծելիս: Այսպես.
Ձայնեղանակների մեկնաբանությունների
մեջ իր գործնական ուղղորդումներով նա
դյուրին է դարձնում շարականերգության
տեսական ընկալումները. «…մի ձայնեղանակում զանազան մեղեդիներ գոյություն
ունեն, ինչպես Չորրորդ ձայնեղանակում այլ
է այն /եղանակը/, որը կոչվում է Առաքելոյ
աղաւնոյ. և այլ է այն, որը /կոչվում է/ Որ ի վերայ բղխեալ գաւազանին, և ուրիշ է այն /որ
կոչվում է/ Ընդ երկնայնոց հոգեղինաց: Այսպես և մյուսներն են, իմանաս»:15
Տաթևի համալսարանի լավագույն սաները՝ Թովմա Մեծոփեցին, Գրիգոր Արարատեցին, Բարսեղ Բաղիշեցին, Մատթեոս
Ջուղայեցին, Սիմեոն Եղվարդեցին և այլք,

Երաժշտությունը Սյունյաց
աշխարհի դպրոցներում
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 13

Սյունյաց դպրոցներում ամենահին և ամենասիրված երաժշտության առարկան նոր
ծաղկունք ապրեց և դարձավ Տաթևի բարձր
դպրոցի, համալսարանի մասնագիտական
բաժիններից մեկը: Տաթևի համալսարանում ուսումնասիրում էին շարականների
տեսություն և կատարողականություն, որն
ամփոփված էր «Խազագիրք» կամ «Մանրուսում» կոչվող տեսական-գործնական
գրքերում:
Միջնադարում երաժշտությունը և փիլիսոփայությունը սերտ կապի մեջ են եղել:
Պատահական չէ, որ գտնում էին, թե ով
երաժշտություն չգիտի, չի կարող սովորել
փիլիսոփայության բարձր ուսումը, հետևաբար և հոգևոր ծառայության պիտանի չէ:
14-րդ դարի վերջերին Տաթևի բարձր
տիպի դպրոց-համալսարանն ուներ երեք
բաժին` ներքին և արտաքին գրոց, գրչության արվեստի և երաժշտության:
Առաջինում ուսումնասիրվել են հումանիտար հասարակական գիտություններ. փիլիսոփայություն, ճարտասանություն, մայրենի
լեզու, գրականություն, պատմություն և այլն:
Երկրորդում` գրչության արվեստ, գեղագրություն, գրքերի գեղարվեստական ձևավորում, մանրանկարչություն, որմնանկարչություն, իսկ երաժշտության բաժնում` երգ և
երաժշտություն, երաժշտության տեսություն
և պատմություն:
Տաթևացին, շարունակելով իր ուսուցչի` Հովհան Որոտնեցու ավանդույթները,
կատարելագործել է համալսարանի ուսումնական պլանները, ծրագրերը, կազմել դասագրքեր, զարգացրել երաժշտարվեստը,
գեղարվեստը:
Այստեղ սովորելու են եկել Հայաստանի տարբեր վայրերից, ինչպես նաև Պարսկահայքից, Ղրիմից և այլն: Համալսարանը
մշտապես ունեցել է 300-ից ավելի սովորող:
Ուսման տևողությունը եղել է 7-8 տարի
(չհաշված քահանայական կրթության տարիները):
Համալսարանը պատրաստել է վարդապետներ, քարոզիչներ, մանկավարժներ,
երաժիշտներ, գրչարվեստի (նկարչության)
մասնագետնր:
Գրիգոր Տաթևացին թողել է հարուստ
գրական ժառանգություն: Առավել կարևոր
աշխատություններն են «Գիրք հարցմանց»,
«Գիրք քարոզութեան», «Գիրք որ կոչի «Ոս-

կե փորիկ», «Համառոտ տեսություն ի գիտս
Պորփիւրի», «Լուծմունք համառոտ ի տեսութիւնն Դաւթի Անյաղթի» և մի շարք աստվածաբանական մեկնություններ: Տաթևացու
գործունեությունը եղել է բազմապրոֆիլ: Նա
իր աշխատություններում և հատկապես
«Հարցմանց գրքում» խոսում է երաժշտածիսական, տեսական ու գեղագիտական մի
շարք կարևոր խնդիրների, գեղեցիկի, բարու
և չարի մասին:
Մեծ են Գրիգոր Տաթևացու մանկավարժական գործունեության ընթացքում
կատարած իր մեկնաբանություններն ու
հայացքները: Մարդու «ճանաչողական կարողությունը» Տաթևացին կապում է կրթության և դաստիարակության հետ: Նա գտնում
էր, որ մարդն ունի «բնական», «ժառանգական», «շնորհական» և ձեռքբերովի հատկություններ: Երեխայի մեջ այդ հատկությունները կարելի է ձևավորել և զարգացնել
աստիճանաբար, համակարգված ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում`
ուսուցչի, դաստիարակի անմիջական ղեկավարությամբ:
Ուսուցումը, ըստ Տաթևացու, պետք է
սկսել վաղ մանկությունից, քանի դեռ նրա
զգայարաններն ունեն լավ ընկալունակություն, իսկ հոգին չի ծանրացել հոգսերով, մեղքերով և անօգուտ գիտելիքներով: Ուսուցման մեջ լայնորեն կիրառել է մատչելիության,
աստիճանաբար բարդին անցնելու սկզբունքը: Տաթևացին անհատին տեսնում է մտավոր, բարոյական, հոգևոր, գեղագիտական
և ֆիզիկական համալիր դաստիարակության մեջ: Ըստ Տաթևացու` մարդու իմացության գործընթացը սկսվում է զգայարանների
կողմից, շրջապատող աշխարհի ընկալումից: Դա ճանաչողության սկզբնական, ցածր
աստիճանն է: Զգայարանները կարևոր դեր
են խաղում ճանաչողության գործընթացում,
առանց որի բանականությունն անզոր է,
ինչպես արհեստավորն առանց իր գործիքների: Եվ քանի որ երաժշտական արվեստն
իր բնությամբ զգայական է, այն ավելի մեծ
հնարավորություններ ունի ձևավորելու և
զարգացնելու անհատի բանականությունը:
Տաթևացին գտնում է, որ ուսուցիչը, դաստիարակը պետք է լուսավոր մտքի և անարատ վարքի տեր մարդ լինի և այլն:
Տաթևացու կողմից առաջ քաշված
մտքերն ու սկզբունքներն այսօր էլ ոչ միայն
կիրառական նշանակություն ունեն, այլև
մանկավարժության տեսության կարևորա-

դարձան նրա փայլուն ավանդույթների կրողը և շարունակողը: Ու թեև 1435 թ. Շահռուղի արշավանքից հետո այս բարձրակարգ
գիտակրթական հաստատությունն անկում
ապրեց, սակայն հայ միջնադարյան մշակույթի անուրանալի ձեռքբերումների ու
բարձրակետային նվաճումների շարքում
դարձավ կարևոր մի հանգրվան: Որպես
հայ միջնադարյան երաժշտական գիտական և կրթական կենտրոն Տաթևի համալսարանը լավագույնս ապացուցեց Կիլիկյան
բարձր տիպի դպրոցների ավանդույթների
ժառանգորդի և ինքնատիպ զարգացնողի
իր փայլուն կարողությունը, և, որ պատմական իրողությունների մեկ այլ՝ հայանպաստ
ընթացքի դեպքում այս լուսապայծառ կրթօջախը հարստացնելու էր հայ մշակույթը նորանոր փայլատակումներով:
Ծանոթագրություն
1. Ն.Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին և
հայ երաժշտությունը V-XV դդ., Երևան,
1985, էջ 25:
2. Նշենք, որ նա ուսանել էր նաև Սյունյաց
վարդապետարանում՝ նշանավոր Մովսես Քերթողի մոտ:
3. Ռ.Աթայան, Հայկական խազային նո-

գույն սկզբունքներից են, որոնք ժամանակի
ընթացքում ավելի են կատարելագործվել ու
տեսական հիմնավորում ստացել:
Այսպիսով` պետք է ասել, որ մեծ է եղել
Գրիգոր Տաթևացու դերը և նշանակությունը
միջնադարյան Հայաստանի կրթության, գիտության և արվեստների զարգացման գործում: Նա ունեցել է նաև իրեն արժանի հետնորդներ:
Տաթևացու աշակերտներից է Առաքել
Սյունեցին (1355-1425)` 14-15-րդ դարերի հայ մշակույթի մեծերից մեկը: Նա հանդես է եկել որպես բանաստեղծ, քերական,
իմաստասեր-աստվածաբան, մանկավարժ,
երաժշտագետ, երգահան: Տաթևի համալսարանում Առաքել Սյունեցին շարունակել
և զարգացրել է իր ուսուցչի գործը և ստեղծել սքանչելի տաղեր: Դրանցից մեկը Հարության «Դասքըն հրէական»-ը երգվում
է մինչև օրս: Առաքել Սյունեցին հայտնի է
նաև երաժշտության տեսության ու գեղագիտության հարցերին նվիրված մի շարք
դրույթներով: «Մեկնութիւն քերականին»
և «Լուծմունք յաղագս Սահմանացն Դաւթի
Անյաղթ փիլիսոփայի» աշխատություններում կարևոր տեղեկություններ է հաղորդում
նաև հայ միջնադարյան աշխարհիկ ու հոգևոր երաժշտության վերաբերյալ: Առաքելին շատերն են հիշում որպես «տաղասաց
վարդապետ», «երգիչ», «երաժիշտ», որն այլ
գիտությունների հետ իր աշակերտներին ուսուցանում էր նաև երաժշտություն:
Առաքել Սյունեցու և Գրիգոր Տաթևացու
«Սահմանադրութիւն դաստիարակութեան
նորածնեալ մանկանց» աշխատությունը
միջնադարի հայ մանկավարժական գրականության ամենաարժեքավոր հուշարձաններից է: Իր ստեղծագործությամբ Առաքել
Սյունեցին գովերգում է Գրիգոր Տաթևացուն: Իր «Ադամագիրք» պոեմում Սյունեցին
քննադատության է ենթարկում իր օրերում
հանդիպող չարիքներն ու մեղքերը, կաշառակերությունը, շողոքորթությունը, խաբեությունը, ստրուկների վաճառքը և այլն:
«Ադամագիրք» պոեմի որոշ հատվածներ
երաժշտական ձևավորում են ունեցել:
Առաքել Սյունեցու ժամանակաշրջանում
Տաթևի վանքը և համալսարանը դարձան
Հայաստանի մտավոր կենտրոն, որտեղ
զարգանում էին գիտությունն ու մշակույթը,
լուսավորությունը:
Հայաստանի ոչ մի նահանգում դպրոցն
իր գոյությունն այնպես չի պահպանել, ինչպես Սյունյաց աշխարհում: Պատահական
չէ, որ Սյունյաց դպրոցն անվանում էին հայ
դպրության ավանդապահ:
Հայոց դպրոցներն ավելի զգայուն են եղել
հասարակական կյանքում տեղի ունեցող
փոփոխությունների, աղետալի դեպքերի,
պատմական իրադարձությունների ժամա-

տագրությունը, Երևան, 1959, էջ 76-77:
4. Պատմութիւն նահանգին Սիսական,
արարեալ Ստեփաննոսի Օրբելէան Արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց,
5. Թիֆլիս, 1910, էջ 208, 264: /Թարգմանությունը մերն է/
6. Հ.Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, հ. Ա, Երևան, 1959, էջ LXVILXVII:
7. Ն.Թահմիզյան, նշվ. աշխ., էջ 45:
8. Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց,
Կ.Պոլիս, 1729, էջ 638:
9. ԺԵ դարի հիշատակարաններ, Մասն
առաջին /1401-1450 թթ./, Երևան, 1955.
էջ 60:
10. «Ձայնից» մեկնություններ են հեղինակել նաև Մովսես Քերթողը /VII-VIIIդդ./
Անանիա Նարեկացին/Xդ./, Հովհաննես
Վանականը /XIIIդ./, Վարդան Արևելցին /
XVդ./, ինչպես նաև Գր.Տաթևացու աշակերտը՝ Թովմա Մեծոփեցին /XVդ./:
11. Մեկնութիւնք խորանաց, Երևան, 1995,
էջ 86:
12. Ա.Արևշատյան, Հայ միջնադարյան «Ձայնից» մեկնություններ, Երևան, 2003, էջ
87:
13. Լուծմունք Յաղագս Սահմանացս Դաւթի
Անհյաղթի փիլիսոփայի, տէր Առաքելի՝
եռամեծի և քաջ հռետորի, Մադրաս,
1797:
14. Գիրք աստիճան տալոյ դպրաց և սարկաւագաց և քահանայից, Կ.Պոլիս, 1752:
15. Ն.Թահմիզյան, նշվ. աշխ., էջ 310:

նակ:
14-15-րդ դարերում հայ ժողովրդի քաղաքական ինքնուրույնության կորուստը
կասեցրեց նաև երկրի տնտեսական ու մշակութային առաջընթացը: Թուրքմենական
ցեղերի և Լենկ-Թեմուրի արշավանքները
Հայաստանը դարձրին արյունահեղ պատերազմների թատերաբեմ: Հայ լուսավորիչները հաճախակի ստիպված էին ձեռագրերը
և մյուս հոգևոր հարստությունները փրկել
նվաճողներից և թաքցնել լեռների գաղտնարաններում:
1435թ. Շահռուխի արշավանքն ավերում
է Տաթևի վանքը, իսկ միաբաններն ապաստան են գտնում Գուգարքում:
Ջարդարարների հեռանալուց հետո
միայն վերականգնվել են ավերված կրթօջախները և նորից շարունակել կրթության,
գիտության և մշակույթի զարգացումը:
Ամփոփելով պետք է ասել, որ իրոք մեծ
է եղել Սյունյաց միջնադարյան դպրոցների դերը և նշանակությունը Հայաստանում
գիտության, կրթության ու լուսավորության
զարգացման և տարածման գործընթացում,
մասնավորապես հոգևոր և աշխարհիկ երգարվեստի, երաժշտության տեսության,
երաժշտության պատմության, երաժշտամանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում:
Երբ խոսում ենք Սյունիքի մշակութային
կյանքի մասին, չպետք է մոռանալ Սյունյաց
դպրոցի ավանդապահության` գիտությունը,
մշակույթը սերունդներին փոխանցելու սովորույթի մասին: Պատահական չէ, որ այսօր
էլ Սյունիքը հարուստ է գիտնականներով,
գրողներով, կոմպոզիտորներով, երաժիշտկատարողներով և մշակույթի այլ բնագավառների անվանի մարդկանցով:
Գրականության ցանկ
1. Ստ.Մալխասյանց, Խորենացու առեղծվածի շուրջ, Երևան, 1940թ.
2. Ա.Մովսիսյան, Ուրվագծեր հայ դպրոցի և
մանկավարժության պատմության, /X-XV
դարեր/, Երևան, 1958թ.
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Սյունեցի աշուղների տեղն
ու դերը հայոց աշուղական
արվեստում

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ
Աշուղական երաժշտության մասին է
զրույցը ժողովրդական և աշուղական
երգերի փառահեղ կատարող, ՀՀ ժողովրդական արտիստ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, Կոմիտասի
անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, «Սայաթ-Նովա» մշակութային միության ղեկավար Թովմաս Պողոսյանի հետ:

-Պ

արոն Պողոսյան, Դուք միշտ էլ
բարեհաճությամբ եք արձագանքել մեր լրատվամիջոցի
խնդրանքին կամ առաջարկությանը, երբ
կարիք է եղել լսել Ձեր խոսքը մեր լսարանին
հետաքրքրող հարցերի շուրջ...
«Սյունյաց
երկիր.
մշակութային»
եռամսյա պարբերականի հերթական համարը նվիրված է երաժշտական Սյունիքին՝
միջնադարից մինչև մեր օրեր:
Համարում որոշակի տեղ է հատկացվում
աշուղական երաժշտությանը. այդ առիթով
կուզենայինք մի քանի հարցի պատասխան
ստանալ ձեզանից:
Նախ՝ ի՞նչ ասել է աշուղական երաժշտություն կամ աշուղական արվեստ, և երբ
է այն սկիզբ առել մեր մշակութային տիրույթում. ոմանք 16-17-րդ դարերն են մատնանշում:
– Աշուղական արվեստը համաարևելյան
երևույթ է, արմատները գնում են արաբական աշխարհ, մեզանում այն սկսվել է տարածվել 15-րդ դարից, դեռևս 12-րդ դարում
Ներսես Շնորհալին աշուղական դասական
ալիֆլամա ձևով, այսինքն՝ այբբենական,
գրել է «Առավոտ լուսո» և «Աշխարհ ամենայն» տաղը. «Առավոտ լուսոյ, արեգակն
արդար, առ իս լույս ծագեա...» և այլն: Բայց
Ներսես Շնորհալին տաղերգու էր, ուղղակի
արևելյան աշուղական այդ ալիֆլամա ձևը
երևի դուր էր եկել, ինչը լավագույնս ստացվել է իր մոտ:
Մեզանում բուն աշուղական արվեստը
տարածվել է 15-16-րդ դարերում: Հնագույն
աշուղը, ում անունը մեզ հայտնի է, Ղուլ օղլի Երզնկացին է, ապա և Նահապետ Քուչակը: Վերջինս բառացիորեն որևէ առնչություն
չունի հայրենների հետ: Նա եղել է հայ աշուղական արվեստի դասական ներկայացուցիչ, լավագույն աշուղ, ով դեռևս կենդանության օրոք պաշտամունքի առարկա է դարձել:
Նրա գերեզմանը, որ գտնվում է Վասպուրականի Խառակոնիս գյուղում, դարձել է սրբատեղի: Հատկապես հղի հարսները գնում էին,
իրենց փորը քսում նրա գերեզմանաքարին,
որպեսզի նա բարեխոս լինի Աստծո առաջ,
որ իրենք հեշտ ազատություն ունենան: Նահապետ Քուչակից մեզ հասել են առավելապես թրքալեզու խաղեր, որովհետև Թուրքիայի սուլթանը հրովարտակ էր արձակել,
որով արգելել էր հասարակական վայրում
բացի թուրքերենից որևէ լեզվով խոսել: Իսկ
հասարակական վայր էր համարվում երեք
հոգու ներկայությունը:
Ըստ բանասիրական գիտությունների
դոկտոր Շավիղ Գրիգորյանի՝ Արևմտյան
Հայաստանում ունեցել ենք 900-ից ավելի
աշուղ, որոնց ստեղծագործությունները հա-

սել են մեզ, բացառապես թուրքալեզու են:
Պիտի ասեմ, որ մեկ դարից պակաս ժամանակաշրջանում խառնաշփոթ է առաջացել գուսան և աշուղ եզրույթների մեջ: Բայց
սա թյուրիմացության արդյունք խառնաշփոթ է: Մեզանում գուսաններն ապրել են
3000 տարուց մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս
ժամանակաշրջանում: Նրանք եղել են պալատական երգիչներ, գովերգել են թագավորներին, աստվածներին, իշխաններին,
զորավարներին: Եվ մեզ հասցրել են պատառիկներ. Պատմահայր Խորենացու «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» առասպելը, «Տեղ
ոսկի տեղայր ի փեսայութեանն Արտաշիսի,
տեղայր մարգարիտ ի հարսնութեանն Սաթինկանն» և ամենահայտնի գործը՝ «Երկներ երկիր, երկներ երկինք, երկներ և ծովն
ծիրանի...»: Սրանք տաղաչափական որևէ
առնչություն չունեն աշուղական արվեստի
հետ, և ազատ կառուցվածքով ստեղծագործություններ են, իսկ աշուղական արվեստը
թրծված, կատարելագործված աշուղական
տաղաչափությամբ գրված ստեղծագործությունների ամբողջություն է: Պարզապես
1939 թվականին Հայաստանից պատվիրակություն է մեկնում Մոսկվա՝ մասնակցելու
հայ մշակույթի տասնօրյակին: Հայաստանի
մինիստրների խորհրդի նախագահը բանավոր հրահանգ է անում, ասելով՝ այնտեղ
մեր աշուղներին գուսան կհայտարարեք, որ
Ադրբեջանից եկած աշուղների հետ չշփոթեն: Շավիղ Գրիգորյանն ասում է՝ թերթերը
գրեցին՝ հայ աշուղները մեկնեցին Մոսկվա
որպես աշուղ, վերադարձան որպես գուսան: Քանի որ ստալինյան կոշտ իշխանության շրջանն էր, որևէ մեկը չի համարձակվել
ասել. «Պարոն վարչապետ, դրանք տարբեր
բաներ են, և սխալ է 500 տարվա մշակույթը
տանել խառնել երեք հազար տարվա հետ»:
Եվ շատ աշուղներ, որոնց երգերը հրատարակվել էին՝ գործածելով աշուղ բառը,
ստիպված փոխեցին ու դարձրին գուսան:
Եվ այդպես՝ աշուղ Աշոտը դարձավ գուսան
Աշոտ, աշուղ Շահենը՝ գուսան Շահեն, աշուղ
Հավասին՝ գուսան Հավասի և այլն:
Նույնիսկ վաղուց մահացած աշուղներին
ասում էին գուսան՝ գուսան Ջիվանի, գուսան
Շիրին և այլն: Էլ չեմ ասում գուսան ՍայաթՆովա՝ զավեշտական մի բան...
– Սյունիքի աշուղների տեղն ու դերը հայոց աշուղական արվեստում:
– Աշուղական արվեստն ունեցել է երեք
հնագույն դպրոց՝ պարսկահայ, վիրահայ,
տաճկահայ: Նման բաժանում կատարել է
Գարեգին Լևոնյանը՝ Ջիվանու ավագ որդին: Պիտի նշեմ, որ մի տեսակ անտեսվել

է Հայաստանի աշուղական դպրոցը, որը
նաև մեծ արժեք ու հետևորդներ է ունեցել:
Հայաստանն այդ առումով բաժանվում է
տարբեր տարածաշրջանների, այդ թվում՝
Սյունիքը, որն իր մեջ ներառում է և Նախիջևանը: Բազմաթիվ աշուղներ ենք ունեցոլ
Սյունյաց աշխարհում, որոնց ամենաերևելի
ներկայացուցիչը եղավ աշուղ Աշոտը: Նա իր
հետևորդներն ունեցավ հայ իրականության
մեջ...
– Սովորաբար Նաղաշ Հովնաթանը չի հիշատակվում սյունեցի մեծահամբավ աշուղների շարքում, չնայած ինքը Սյունյաց աշխարհի զավակ է՝ ծնված Երնջակ գավառի
Շոռոթ գյուղում: Միգուցե պարզություն
մտցնենք այդ հարցում, թեև նման մեծություններն ամբողջ հայ ժողովրդին են պատկանում ու կարևոր չէ ամենևին, թե ով որտեղ է ծնվել:
– Այո, բայց ինքն ամբողջ կյանքն ապրել է Թիֆլիսում, նկարազարդել է Էջմիածնի
Մայր Տաճարը, Թիֆլիսի բազմաթիվ հայկական և վրացական տաճարներ, Նոր Ջուղայի
Ամենափրկիչ վանքի Մայր տաճարը և այլն,
եղել է աշուղ, եղել է Վրաստանի թագավորական պալատի երգիչը Սայաթ-Նովայից
առաջ: Կյանքի վերջին մի քանի տարիները
վերադարձել և ապրել է ծննդավայր Շոռոթ
գյուղում, որտեղ էլ հանգչում է նրա լուսեղեն
գերեզմանը:
– Երբ «Սյունյաց երկիր» թերթը աշուղ
Աշոտի ծննդյան 110-ամյակի առիթով հատուկ համար էր հրատարակում, Դուք հարցազրույց ունեցաք մեր լրատվամիջոցի
լրագրողի հետ և գնահատանքի խոսք ասացիք...
Նաև տեղյակ ենք, որ Ձեր երկացանկում
մշտապես եղել են ու կան երգեր աշուղ Աշոտից: Այսպես՝ «Սյունյաց սարեր», «Հով սարեր», «Լուսնի շողը պատուհանից ներս ընկավ», «Հով գիշեր»...
Որքանով տեղյակ ենք՝ առանձնակի սեր
եք ունեցել (և ունեք) «Ո՞ւր է» երգի հանդեպ:
Եվս մեկ անգամ կուզենայինք լսել Ձեր
խոսքն աշուղ Աշոտի մասին:
– Ասեմ՝ «Ո՞ւր» է երգը, որ հիմա երգվում է
«Ով դու Գուսան, չես իմանում, էն քո սիրած
յարն ուր է», հին տպագրության մեջ գրված
է՝ «Ով դու աշուղ, չես իմանում, էն քո սիրած
յարն ուր է», բայց 1939 թվականից հետո՝
սարսափած իշխանություններից, աշուղ
Աշոտն էլ է փոխել և դարձրել «Ով դու Գուսան, չես իմանում...»: Աշուղ Աշոտը հիմնաքարային արժեք ունի հայ աշուղական արվեստի բնագավառում, նրա երգերը սիրված

են ոչ միայն մայր հայրենիքում, այլև համայն
Սփյուռքում. ով չգիտի նրա «Սյունյաց սարեր» չքնաղ ստեղծագործությունը, ով չգիտի
նրա «Օջախում» երգը, «Սարի սիրուն յար»
սքանչելի երգը և այլն: Եվ մենք մեր սփյուռքյան ելույթների ժամանակ նույնպես ծրագրում պարտադիր ընդգրկում ենք աշուղ Աշոտի երգերը:
– Ծագումով սյունեցի աշուղներից ուրիշ
ո՞ր մեկի երգերն են տեղ գտել կամ գտնելու
«Գանձարանում»:
– Ղարաբաղի աշուղ Գրիգոր ունենք,
որի երգերն ընդգրկվելու են առաջիկա հատորներից մեկում, աշուղ Աթայի «Ընծա հավը» հայտնի և սիրված երգը պարտադիր
ընդգրկվելու է հենց առաջիկա հատորների
մեջ: Երկու գրքով է լինելու՝ առաջին և երկրորդ: Հիմա էլ Արցախից ունենք հայտնի
աշուղ Ապան, որի երգերը շատ սիրված են և
նույնպես մեր ծրագրերում կան:
– Ուրիշ շատ աշուղներ էլ ենք ունեցել
Սյունիքից, որոնց ստեղծագործությունները,
կարծեք, մոռացության են մատնված՝ Աշուղ
Աթա, Աշուղ Ղազար, Թառսյունի (Տաթևիկ
Սազանդարյանի պապն է) և ուրիշներ...
Իհարկե, դժվար է որևէ համույթի կամ
կատարողի պարտադրել նրանց երգերի կատարումը, բայց... Արդյո՞ք կարիք չկա շատ
թե քիչ նշանավոր աշուղների ստեղծագործությունները հավաքել մի բազմահատորյակ ժողովածուի մեջ, որպեսզի դրանք մոռացության չմատնվեն, չէ՞ որ խոսքը մեր
ժողովրդի մշակութային ժառանգության մի
ամբողջ ոլորտի մասին է:
– Աշուղ Սեյադը (Պետրոս Մադաթյանց)
ցարական բանակի գնդապետ, երկու անգամ ընտրվել է Սյունյաց աշխարհի Եղեգնաձորի տարածաշրջանի ղեկավար, և մենք
վերականգնել ենք աշուղ Սեյադի՝ Վայոց Ձորի մասին գրված մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն...
Եղեգնաձորը, բնականաբար, եղել է Սյունիքի մեջ, իսկ Պետրոս Մադաթյանցը եղել է
Թիֆլիսի քաղաքագլուխ նաև, որից մեզ են
հասել երկու հատոր ստեղծագործություններ...
Գիտե՞ք, չէ, աշուղ Շիրինը գրում է. «Դու
Շիրին, օրը հարյուր քաղցր ու անուշ բան
մտածես, քո հայերեն խաղերը Սեյադի նման
չի լինի»:
– Քիչ առաջ նշեցինք Ձեր՝ «Սյունյաց երկրի» լրագրողի հետ 2017թ. տված հարցազրույցի մասին: Այդ զրույցում Դուք այսպիսի
միտք եք արտահայտել՝ «Աշուղ Աշոտի երգերի մեջ մեղեդի հյուսելու ձևը, բնույթը, ճաշակը Սյունիքինն է, Սյունյաց աշխարհինն
է»:
Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ հայոց
աշուղական արվեստում Սյունիքյան դպրոցն
իր առանձնահատկություններն ունի:
– Միանշանակ, աշուղական արվեստը՝ լինելով համընդհանուր երևույթ, ամեն
տարածաշրջան առանձնացել է իր լեզվի
առանձնահատկություններից բխող տեսակով և ընդհանրապես՝ որևէ ազգի ազգային
երաժշտությունը բխում է տվյալ ժողովրդի
լեզվի հնչերանգից: Հայ ժողովրդի ազգային
երաժշտության հիմքը հայոց լեզուն է, հնագույն արմատը մեր ժողովրդական և հոգևոր երգերն են, որոնք բխում են հայոց լեզվի
առոգանությունից...
– Դուք տեղյակ եք, որ Սյունիքը 2020 թ.
նոյեմբերի 9-ից հետո ռազմաքաղաքական
նոր իրավիճակում է հայտնվել:
Ըստ Ձեզ՝ ի՞ նչ առաքելություն կարող է
ունենալ կամ ունի հայոց երգն այս իրավիճակում:
– Արցախյան շարժման ժամանակ հայ
երգը շատ մեծ նշանակություն ունեցավ...
Մեր զինվորները, մեր ֆիդայիները տարածքներ էին ազատագրում, և հնչում էր մի երգ,
որը մենք դեռ բեմից չէինք կատարել, բայց
երգը թռել, հասել էր Արցախ, ու զինվորները՝
գյուղեր ազատագրելով, մեքենայի վրայից
երգում էին՝ «Արի դու քաջ Դրո, բազկիդ ուժը
բեր...»:
Տեսեք՝ ինչ թևեր ունի երգը, երգն ինչպես է թռչում շուրթից շուրթ, սրտից սիրտ
և հասցնում հայ մարդուն՝ իր երազանքների
իրականացմանը:
Ես ներկայիս իրավիճակը գնահատում
եմ թյուրիմացություն... Բայց հավատում եմ
հայոց մեր բանակի, հայ զինվորի նվիրվածությանը, հայրենասիրությանը և մեր սահմաններն անսասանորեն պահելու մեր երազանքին...
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Սյունյաց աշխարհի նորօրյա տրուբադուրը
Աշոտը ե՛ւ մեծ բանաստեղծ է,
ե՛ւ մեծ երգահան
ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Ք

սաներորդ դարի երկրորդ կեսի մեծատաղանդ գուսան Աշոտի քնարի և
մեղեդու ամենաճշգրիտ գնահատականը հավանաբար տրված է մեր ժամանակների նշանավոր կինոբեմադրիչ Մարկո Բելլոկիոյի «Մորս ժպիտը» ֆիլմում, որը սկսվում
է հայ գուսանի «Օջախում» հրաշալի երգով
և ավարտվում նույն երգով, իսկ ողջ կինոնկարը ուղեկցվում է նույն երգի երաժշտությամբ՝ այս անգամ, իհարկե, առանց հայերեն
խոսքի: Ի դեպ, այս կինոնկարը Բելլոկիոյի
նշանավոր ֆիլմերից է և ունի խոր փիլիսոփայական բովանդակություն. այն թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով,
նաև ռուսերենով և սկսած 2002 թվականից
բազմիցս ցուցադրվել է տարբեր երկրների
հեռուստաալիքներով: Սա նշանակում է՝ գուսան Աշոտի երգը արժանացել է համաշխարհային հռչակի:
2010 թվականին, երբ ուխտագնացության էի մեկնել Արևմտահայաստան՝ Մուշ
քաղաքի միակ մեծ հանրախանութում ևս
հայերենով հնչում էր այդ երգը` կարծես թե
շեշտելով Մուշի նախկին հայ բնակիչների
հոգու առկայությունը Մեծ Հայքի այդ հնագույն բնակավայրում:
Այս փաստերը հաստատում են այն
ճշմարտությունը, թե գուսան Աշոտը երևույթ
է հայ մշակույթի պատմության մեջ: Նա
երևույթ է նաև որպես բանաստեղծ. նրա
բանաստեղծության և մեղեդու միասնությունը բացահայտում է հայ տրուբադուրի
ժառանգական օժտվածության հնամյա արմատները: Տեղին է հիշել հանճարեղ Ավետիք
Իսահակյանի բնութագիրը` տրված Աշուղ
Աշոտին. «1938-ին էր, երբ լսեցի երիտասարդ Աշուղ Աշոտի երգը... Լսեցի, հալվեցի
և ասացի.
– Փառք Աստծուն... Սյունյաց Գողթանի
ոգին կենդանացել է... »:
Գուսան Աշոտի բանաստեղծական ժողովածուները սկսել են հրատարակվել 1946
թվականից: Կենդանության օրոք լույս է տեսել 7 ժողովածու, իսկ մահվանից հետո` երկուսը: Վերջին ժողովածուն հրատարակվել է
2010-ին` այն կազմել է Աշուղ Աշոտի դուստրը` Արշալույս Դադալյանը, նրանում զետեղելով գուսանի անտիպ երգերի բնագրերը`
դրանց կցելով երգերի ձայնանիշերը: Ժողովածուին կցված են Ռուբեն Մաթևոսյանի,
Էլինար Շահենի, Թովմաս Պողոսյանի և ուրիշների սրտի խոսքը: Ռուբեն Մաթևոսյանն
ունի այսպիսի կարևոր նկատում. «Կարծում
եմ սույն ժողովածուի տպագրությունը նոր
խթան կհանդիսանա երիտասարդների ինքնագիտակցության ձևավորմանն ի նպաստ:
Կհարստացնի երգիչ-երգչուհիների երգացանկը և կդառնա դասագիրք՝ բոլոր նրանց
համար, ովքեր անկեղծ ցանկություն կունենան առնչվել իսկական հայկական աշուղական արվեստին»:
Աշուղ Աշոտի երգերի վերջին ժողովածուն նախորդներից առանձնանում է նաև
նրանում տեղ գտած Գորիսի բարբառով
գրված երգերի քանակով. այն յուրօրինակ
նվեր է բարբառագետների համար:
Գուսան Աշոտի քնարերգության թեմաներն են՝ մայրական սեր, հայրենի եզերք,

հայրենիք և իհարկե պոեզիայի շարժիչ ուժը
դարձած սիրո մոտիվը: Սա պայմանական
բաժանում է. իրականում նրա երգերում շոշափված են մարդկային հուզաշխարհի հետ
կապված ավելի մեծ քանակի խնդիրներ:
Ինչպես հայտնի է, Գուսան Աշոտը վաղ է
զրկվել մորից, սակայն մոր կերպարը նրան
ուղեկցել է կյանքի ողջ ընթացքում: Նրա
քերթվածներում երբեմն մայր բնությունը
և մայրը ձուլվում են իրար. չէ որ նա վաղ է
զրկվել մոր գգվանքից, և մանկության թանկ
հուշերը գալիս են երազներում ու միշտ
նրանցում երևում է գորովագութ մայրը` իր
սուրբ խորհուրդներով.
Էս գիշեր իմ երազին ելա սար Իշխանա,
Ինձ տարավ իմ մուրազ ձին,
սրբավա՜յրը Իշխանա,
Ուխտավորներ են եկել սուրբ
հավատի տենչանքով,
Ասես լեզու էր առել, էն խաչքարը
Իշխանա:
Մորս փեշը բռնեցի, խաչքարին
մոմ վառեցի,
Ասաց-որդիս, սուրբ է սա, խունկ վառեց, ես օծվեցի։
Հայ ժողովրդի ազգային գիտակցության
մեջ քույրը, հատկապես երբ եղբորից տարեց
է, կարող է փոխարինել մորը՝ դառնալով երկրորդ մայր: Դրա պերճախոս վկայությունն է
«Գառնիկ ախպեր» հեքիաթը, որում քույրը
պատրաստ է իր կյանքը զոհել հանուն եղբոր: Այս իրողությունն է շեշտված գուսանի
«Քույր իմ, մայր իմ» քերթվածում, ուր կար-

թամարի վանքով:
Նա ոչ միայն իր բանաստեղծական
ներշնչումը ստացել է հեթանոսական Հայաստանի գողթան երգերից, միջնադարյան
հայրեններից ու հոգևոր շարականներից,
Նաղաշ Հովնաթանից ու Սայաթ-Նովայից,
այլև մեծագույն միստիկ և հանճարեղ Գրիգոր Նարեկացու տաղերից ու «Մատյան ողբերգության» երկից: Գիտակցելով Գրիգոր
Նարեկացու հսկայական ազդեցությունը հայ
պոեզիայի զարգացման ընթացքի վրա, հիանալով նրա մտքի տիեզերական անհունությամբ` գուսան Աշոտը նրան նվիրել է «Նարեկացի» խորիմաստ քերթվածը:
Հատկապես տաղի կրկնակները փաստում են այն շռայլ ու պերճախոս գնահատանքի խոսքերը, որոնք գուսանը հղում է
հայ բանաստեղծական մտքի հսկային.
Նարեկն եկավ, վանք մտավ, միտքը
տիեզերքն առավ,
կարկաչն առած ջրերի,
Ապրումները հուզաթավ կրակ
դարձան չմարող,
շառաչն առած ջրվեժի:
Աղաղակեց ողբաձայն
Տառապանքներն անսահման,
Տենչանքն առած աշխարհի:
Նա քանքարեց, տաճարեց,
Արևի պես ճառագեց,
Չցանածը` նա ցանեց:
Աշուղ Աշոտը ունի բանաստեղծություններ, որոնք գրված են Սայաթ-Նովայի ու Նաղաշ Հովնաթանի խաղերի ու տաղերի ներշն-

դում ենք.
Մանկուց քո փեշն եմ բռնել, քեզնից
մոր ձայն եմ լսել...
Ցամաքել են արցունքներս, թաքուն
ես շատ եմ լացել,
Մոլորվել եմ, մոլորվել:
Գուսան Աշոտը հայրենասեր է իր ողջ
էությամբ. թեպետ չունի այն կրթությունը, որը հավանաբար երազել էր ստանալ,
սակայն ինքնակրթությամբ ու ներքին մեծ
օժտվածությամբ զգում է իր ազգային գծերի
հնամենի քաղաքակիրթ արմատները: Նրան
ոգեշնչում է հայ ազգի էպոնիմ Հայկը, նրա
համար սրբության սրբոց է «Սասնա ծռեր»
էպոսի գլխավոր դեմքը՝ Դավիթը, նրան
ոգեշնչում է լեգենդար Անդրանիկ զորավարը, և վերջապես, բանաստեղծը հպարտ է
հայրենի սահմանը պաշտպանող որդու կերպարով.
Սասնա Դավթի մեծ ուժը հոգուդ մեջ է,
զավակս,
Թուր Կեծակին, Ջալալին, բազկիդ մեջ է
զավակս,
Մեծ սահմանն ես դու հսկում, մայրդ
հանգիստ քուն առնի՛,
Հայրենիքիդ սուրբ սերը սրտիդ մեջ է՝
զավակս:
Բանաստեղծ Աշոտը Հայաստանն ընկալում է իր պատմական ամբողջության մեջ.
նրա երևակայության ոլորտում հայրենիքը
Մեծ Հայքն է՝ Ղարաբաղով, Վանա լճով և Աղ-

չանքով: Սա զարմանալի չէ, բավական է
հիշել Եղիշե Չարենցի հրաշք «Տաղարանը»,
որը գրված է անմահ Սայաթ-Նովայի խաղերի ազդեցությամբ, և այդ տաղերի շարքում է
«Ես իմ անուշ Հայաստանի» գլուխգործոցը:
Բերենք մի քանի օրինակ այդ ազդեցության
ոլորտներից.

Սայաթ-Նովա
Հենց իմացար սոված էի, լի սեղանի
համա՜ էկա,
Քիզիդ խոսիլ էի ուզում՝ մոդըտ դամի
համա էկա.
Ասի, քիզիդ լուսացընիմ, ուրախ ժամի
համա էկա.
Մոռացիլ իմ...լավ միտս չէ, թե ինչ բանի
համա էկա:

Աշուղ Աշոտ
Գարնան մի օր բլբուլ դառած սեր
փնտրելու համար եկա,
Էս հուրհրան անդաստանը երգ
հյուսելու համար եկա,
Բացվել էր մի հրաշք հանդես, հազար ու
մի աչքեր վառված,
Ախ, ինձ վառող հուր աչքերին` ես
գերվելու համար եկա,
Էս կրակոտ սիրո ծովեն դարդ տանելու
համար եկա:

Նաղաշ Հովնաթան

Տաղ ի վերայ Գուրջստանայ գոզալներին
Գովեմ սրտիւ ուրախական
Թիֆլիզ քաղաքն պատուական,
Խիստ գեղեցիկ են սիրական՝
Վրաստանա գոզալներն,
Գուրջստանայ խաթուններն:

Աշուղ Աշոտ
Սիրունները Երևանի
Գարնան անուշ հովերի պես
օրորվում են,
Սիրամորմոք սիրունները Երևանի,
Ծովի նման մարդու հոգին
փոթորկում են,
Սիրաբորբոք սիրունները Երևանի,
Հեզանազ են, սեր ու սազ են, սիրո
բարի հրեշտակ են,
Հուր կրակ են սիրունները
Երևանի:
Աշուղ Աշոտի պաշտելի մեծություններից
է եղել Ակսել Բակունցը: Դա երևում է «Լուսե
հանճար» քերթվածում: Եթե Եղիշե Չարենցը գնահատում էր իր գրչեղբորը «բառերի
համար մարմարյա», ապա Աշոտը հիացած
է Բակունցի «Կյանքից հյուսված ոսկե բառով»: Նա իրեն հոգեհարազատ է զգում բակունցյան մարդաբանական հրաշքներով լի
աշխարհում և դրա համար էլ գրում է.
Միրհավը սեր դայլայլեց,
Աշո՛տ սրտի հուշ բերեց,
Մթնաձորը լույս դարձավ,
Ցոլցլաց ու փայլփլեց:
2004-ին է լույս տեսել գուսան Աշոտի
«Սյունյաց սարեր» գողտրիկ ժողովածուն,
որը բանաստեղծի երգերի ընտրանին է:
Նրանում ընդգրկված են այն երգերը, որոնք
երբեք չեն հնանալու, և որոնք սիրում են թե
երաժշտական բարձր ճաշակ ունեցող մտավորականները և թե պարզ մարդիկ: Այդ
ժողովածուն բացվում է «Սյունյաց սարեր»
քերթվածով, որը գուսանի հայրենի եզերքին ձոնված ներբողների գլուխգործոցն է:
Անսահման սեր ու հպարտություն կա այս
երգում: Սյունյաց սարերն իրենց վեհությամբ ու գեղեցկությամբ ներշնչում են նրա
բնակիչներին լինել լեռների արծիվների պես
հեռատես ու հզոր, երբեք չընկճվել թշնամական հողմերից, ունենալ աշխարհահռչակ
զավակներ, միաժամանակ լինել ջերմ ու սիրասուն, ինչպես մոր գիրկն է.
Մարդուն քաջի ուժ կտան ձեր օդն
ու ջուրը,
Սուրբ մոր նման օրոր կասի զով
զեփյուռը,
Աշխարհով մեկ տարածվել է ձեր անունը,
Ձեզ հազարան խաղ են կանչել,
Սյունյաց սարեր,
Ինձ մոր սրտով ձեր գիրկն առեք,
Սյունյաց սարեր...
Ամեն հայրենասեր հայի համար ցավոտ
է գիտակցել տիեզերահռչակ Անի քաղաքի
ավերվելը, առավել ևս այդ ավերակների գերության մեջ գտնվելը: Գուսան Աշոտի հաճախ երգվող քերթվածներից մեկն իրավամբ
օրհնանք է Մասիսների շքեղ զարդարանքի
ներքո ծաղկող Երևան մայրաքաղաքին, որը
հիշեցնում է փառապանծ Անին.
Բազմաշնորհ սերունդներիդ ես մատաղ,
Մագաղաթյա լույս գանձերիդ ես
մատաղ,
Սրտի փափագ Մասիսներիդ ես մատաղ,
Մի փառապանծ Անի դարձար, Երևան...
Հազար Աշոտ երգ կկապեն քո քարին,
Հազար պանդուխտ հույս կկապեն
քո քարին,
Իմ քնարին` քնար դարձած Երևան,
Դու սրտաբաց Երևան:
Հայկական ավանդական ընտանիքների
համար մայրն ու հայրը սրբություններ են:
Աշուղ Աշոտը, որ իր ժողովրդի սուրբ ավանդույթների ջատագովն է, ընտիր երգեր է ձոնել հայի համար թանկ էակներին՝ հորն ու
մորը: Հորը հայկական ընտանիքում պաշտում են որպես ընտանիքի մեծագույն հեղինակության ու նեցուկի և իմաստուն դաստիարակի.
Գուսան Աշոտ, հայրը փառքն է օջախի,
Հույսը, լույսը, բարի կամքն է օջախի,
Նվիրական վառ կրակն է օջախի,
Լույս ես տալիս սրտիս անքուն,
իմ հայրիկ:
Բարի հայրիկ, խրատներդ լսել եմ,
Սրտիս բոլոր մուրազներին
հասել եմ:
Իսկ մոր սերը հավերժական է.
այո՛, եթե աշխարհում կա հավերժա-
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ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ. «Գուսան կամ աշուղ Աշոտն էլ
հայ իրականության այն արվեստագետներից մեկն է, ով
իր երգերով անմահացրել է մեր ժողովրդին և ինքն էլ
անմահացել մեր ժողովրդի հետ»

այ իրականության մեջ անհիշելի հեռավոր ժամանակներից գոյություն են
ունեցել գուսանները և գուսանական
արվեստը: Դեռևս 5-րդ դարում Մովսես Խորենացին գրել է. «Մենք մեր աչքով տեսանք
և մեր ականջով լսեցինք, թե ինչպես գինեվետ Գողթան գավառի գուսանները երգում
էին այս երգը Վահագնի մասին և նվագում
էին փանդիռների վրա», այսինքն՝ 5-րդ դարում Պատմահայրը վկայում է գուսանների
մասին, բայց չգիտի, թե ինչ է աշուղը:
Հաջորդ գրավոր հիշատակությունը
գուսանների մասին հանդիպում է «Սասնա ծռեր» ժողովրդական էպոսում, որը
թեև շատ հին պատմություն ունի, բայց իր
վերջնական ձևավորումն է ստացել 8-10-րդ
դարերում: Այստեղ նշվում է, որ Խանդութը
գուսաններին հանձնարարում է գնալ Սասուն և կտրիճ փահլևան Դավթի մոտ իր
գեղեցկության գովքն անել: Գուսանները
Վաչոյ-Մարջոյի թագավորությունից գալիս
հասնում են Սասուն, որտեղ նախ հանդիպում են Քեռի Թորոսին, ով Սասնա չարաճճի
ճժերի հարձակումներից փրկում է նրանց,
բայց երբ հասկանում է, թե ինչի համար են
եկել, անարգում է նրանց, ծեծում, ջարդում
նվագարանները, և գուսանները փախչում
են: Մինչ այդ, սակայն, Քեռի Թորոսն էր սասունցի երեխաների չարաճճի ոտնձգություններից պաշտպանել գուսաններին՝ ասելով.
«Իմկնի Սասունա ծռեր, /Էդ գուսա՛ն է, սա՛զ
է. /Ձեն կ’էլնի մոտեն, անո՜ւշ-անո՜ւշ: /Դուք
իսկի բան չեք տեսե, /Էդոնք սազ կզարկեն,
խաղ կասեն….»: Երբ ծեծված-ջարդված, նեղացած գուսանները հեռանում էին Սասու-

նից, հանդիպում են Դավթին, սակայն չեն
ճանաչում և չեն հավատում, որ նա՛ է իրական Դավիթը, քանի որ մեկ անգամ արդեն
սխալվել էին, երբ Քեռի Թորոսն ասել էր, թե
ինքն է Դավիթը: Եվ երբ սկսել էին Խանդութի
գովքն անել, դա դուր չէր եկել նրան, քանի որ
Դավթին նշանել էին Չմշկիկ Սուլթանի հետ,
և գիտեր, որ երբ Դավիթը լսի գուսաններին,
կարող է մտքափոխվել: Դավիթը հարցնում
է գուսաններին, թե ո՛վ է նրանց այդպես ծեծել-ջարդել, նրանք էլ պատասխանում են, որ
այստեղ մի ծուռ Դավիթ կա, նա է արել: Դավիթն ասում է, որ նրանք իր քեռուն են հանդիպել, և հանում փող է տալիս, որ գնան նոր
հագուստ գնեն, նվագարանները նորոգեն և
գան իր մոտ: Գալիս են գուսանները և սկսում
Խանդութի գովքն անել. «Տ’ասեմ, տի գովեմ
Խանդութ խանում Դավթին. /Էնոր բոյ գյռլու
էղեգ նման է: /Տ’ասեմ, տի գովեմ Խանդութ
խանում Դավթին. /Էնոր սրտիկ Քուռկիկ Ջալալու մեյդանն է, /Տ’ասեմ, տի գովեմ Խանդութ խանում Դավթին. /Էնոր բերան մեղրով
բացած է: /Տ’ասեմ, տի գովեմ Խանդութ խանում Դավթին. /Էնոր ատամներ մարգըրիտ
շարած է: /Տ’ասեմ, տի գովեմ Խանդութ խանում Դավթին. /Էնոր աչքեր գինու կթխա է:
/Տ’ասեմ, տի գովեմ Խանդութ խանում Դավթին….»: Եվ այդպես շարունակ գուսանները
գովում են Խանդութին, որից հետո Դավիթը,
ողջունելով գուսաններին, ասում է. «Գուսաննե՛ր, դուք բարով էկաք. /Իմ սիրտ քանց
կաթն անարատ էր, /Մերան թալիք, մակարդիք: /Իմ սիրտ քանց Սասնա բերդն ամուր էր,
/Քլունգ առաք, իմ հիմ քանդեցիք: /Իմ սիրտ
քանց աշունքվա գետ զուլալ էր, /Գարնան
հեղեղի նման պղտորիք: /Գուսաննե՛ր, դուք
ինձի հալիք, մաշեցիք, /Դեհ ձեր Խանդութ
խանում ինձի քաշեցեք»: Այս ամբողջը վկայում է ժողովրդի վրա արվեստի ներգործուն
ուժի ու ազդեցության մասին. ինչո՞ւ ժողովրդի, որովհետև մեր էպոսի հերոս Սասունցի
Դավիթը մարմնավորում է հայ ժողովրդին:
Փաստորեն դեռևս 8-10-րդ դարերում
հիշատակվում է գուսանների մասին. չնայած մեր էպոսը կարող է վերաբերել և ավելի

վաղ ժամանակներին, որովհետև իրոք այն
միայն այդ դարերի ստեղծագործությունը
չէ, պարզապես այդ ժամանակաշրջանում է
ավարտական տեսք ստացել: Ավետիք Իսահակյանը հետաքրքիր ձևակերպում ունի
դրա վերաբերյալ. «Մեր իմաստուն ժողովուրդը կարծես թե քանդել, իրար է խառնել
քրիստոնեական և հեթանոսական տաճարները և նրանց խառը քարերից ստեղծել մեր
էպոսը», իսկ Հովհաննես Թումանյանն ավելի
առաջ անցնելով գրել է. «Սասունցի Դավիթը
նույն ինքը Հայկ Նահապետն է», այսինքն՝
մեր էպոսը հայ ժողովրդի կազմավորման
շրջանի գեղարվեստական պատմությունն է:
Մինչ սելջուկ-թյուրքերի և մոնղոլ-թաթարների արշավանքները Հայաստան հայ
իրականության մեջ աշուղի մասին խոսակցություն անգամ չկա: Բայց արաբական
լծի թոթափումից հետո, երբ Հայաստանն
ընկնում է կարա-կոյունլու և ակ-կոյունլու
թուրքմենական ոչխարապահ ցեղերի ազդեցության տակ, և սրանք աստիճանաբար դառնում են տիրապետող, հայությանը

կան սեր, ապա այն անվերապահորեն մայրականն է, որովհետև Աշոտ
բանաստեղծը հաստատում է հատկապես հայ մորը բնորոշ մի ճշմարտություն.
Մայրը կուզի կյանքը թողնի իր որդուն,
Աչքի լույսը, սերը թողնի իր որդուն,
Ջերմ համբույրը, սիրտը թողնի իր
որդուն,
Մահը վանող պինդ վահան է
մոր սերը:
Հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ,
ինչպես նաև ժողովրդական երգերում, գարունը բանաստեղծական հատուկ թեմա է.
այն կյանքի զարթոնքն է, ծաղկունքը ու կենսահաստատ ուժի լիցքավորումը: Առանց
չափազանցության Աշուղ Աշոտի «Գարուն
է» քերթվածը հայ քնարերգության մարգարիտներից է.
Արագիլն իմ սիրով եկավ,
Բույնը հյուսեց, գարուն է,
Արտույտն սրտիս սիրով եկավ,
Կկուն կանչեց, գարուն է:
Ծիծառն եկավ, կռունկն եկավ,
Այգին ծաղկեց, գարուն է,
Մեղուն բերեց բույր ու նեկտար,
Սիրտս բացվեց, գարուն է:
Աշուղ Աշոտը սիրո մեծ երգիչ է. նա սերը
երգում է հայ միջնադարյան տրուբադուրների նման, չունի քաղաքաբնակ մարդու ինտելիգենտական բառապաշարը, զգացման
արտահայտման նորօրյա ձևերը, սակայն
նրա սիրո երգը վարակիչ է նաև մտավորական ու բարձրաճաշակ մարդու համար: Սա
իսկական արվեստն է, որն անշուշտ աստվածատուր է: Զգայուն սիրահարի սրտի
ամենանրբին մեղեդիներն են հնչում գուսան

Աշոտի սիրերգության մեջ, որոնք հավերժական խոստումներ են իսկական սիրահարների համար: Ահա թե ինչպես է դիմում բանաստեղծն իր սիրելի էակին.
Ասա, ինչո՞ւ դու լուռ ես, սիրուն ջան,
Ղարիբի պես տխուր ես, սիրուն ջան,
Իմ սրտին սիրուն հուր ես, սիրուն ջան,
Մոտ արի:
Գուսանի կարոտի երգերն ասես բխում
են այն սիրող մարդկանց սրտերից, արտահայտում են կարոտի այն հուսահատ ճիչերը,
որոնք բխում են սիրո կարոտի տագնապից.
Ով դու գուսան, չես իմանում, էն
քո սիրած յարը ո՞ւր է,
Չէ՞որ քեզ հետ խնդում էր միշտ,
հիմա էլ խնդալու օր է,
Հովի նման քնքուշ ու նուրբ նրա
համբույր տալը ո՞ւր է,
Սիրուց խփված վիրավոր ես, քո առաջվա հալը ո՞ւր է:
Սիրային քնարերգության գլուխգործոցներ ունի Շառլ Ազնավուրը, որը ևս իր բանաստեղծության համար հորինում է հրաշալի մեղեդիներ: Շառլ Ազնավուրին գիտի ողջ
քաղաքակիրթ աշխարհը: Ահա մի հատված
նրա սիրո երգերից.
Ես քեզ սիրում էի մի անկեղծ սիրով,
Սակայն չանսալով իմ աղերսներին,
Դու ինձ լքեցիր՝ ոչինչ չասելով,
Եվ ես հարբեցի..․
Հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի այն
նկատումը, թե Վալերի Բրյուսովը ավելի հիացել է հայ միջնադարյան քնարերգությամբ՝
հատկապես հանճարեղ աշուղ Սայաթ-Նովայի խաղերով: Աշուղ Աշոտն էլ նոր օրերում
Սայաթ-Նովայի արվեստի շարունակողն է՝
այն տարբերությամբ, որ իր քերթվածների

մեծ մասը գրել է գրական հայերենով:
Բանաստեղծի «Սերս վանքում Տաթևի»
երգը կատարել են հայ երգարվեստի շատ
մեծեր՝ հաղորդելով ունկնդրին սիրո զգացման ցնցող խորությունը: Սերն այս երգում
սրբագործված է. այն աստվածային հրաշք է,
իսկ մարդն ամենից շատ տենչում է հրաշքների: Սիրո երգը վերածվում է հրաշքի, երբ
այն ձոնվում է անհասին. վկան՝ Սայաթ-Նովայի ողջ սիրերգությունը:
Սա մի երաժշտական գլուխգործոց է՝
հյուսված իմաստուն խոսքերի շղթայով, այն
գերում է ե՛ւ կարդացողին, ե՛ւ ունկնդրին.
Սերս վանքում Տաթևի, մոմեր
վառած կաղոթեր,
Մոտեցա, որ համբուրեմ, ասաց՝
տղա, ամոթ է,
Ասի` երդվիր քո սերն եմ, սրբի
դուռը անարատ,
Առնեմ նազուկ ծոցիկիդ
խնկաբույրը անարատ:
Անշուշտ Աշուղ Աշոտը եղել է Կոմիտասի
ժողովրդական անմահ երգերի սիրահարը:
Ահա թե ինչ է ասում Մանուկ Աբեղյանը կոմիտասյան ժողովրդական երգերի մասին.
«Կոմիտասը ոչ թե իրեն «ցույց է տալիս սիրահար», այլ իրոք սիրահար է մեր ժողովրդական խաղերին, և ոչ միայն ժողովրդական խաղերին, այլ նույն չափով և ավելի ևս
մեր եկեղեցական երգերին-շարականներին,
տաղերին և այլն: Նա մինչև անգամ մեր հոգևոր երգերի հիմնական մասը մեր ժողովրդական երգերի մեջ է գտնում»:
Ֆրանսիացի նշանավոր հայագետ Ֆրեդերիկ Մակլերը հայ մարդու հոգեկան աշխարհի դրսևորումը տեսնում է ոչ միայն
հոգևոր ու միստիկ երգերում, այլև աշխար-

Հայ իրականության մեջ գուսանների դերի, աշուղական արվեստի որոշ
առանձնահատկությունների և գուսան
կամ աշուղ Աշոտի երգարվեստի մասին
է ներկայացնում բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ Սամվել Մուրադյանը:

Գուսա՞ն, թե՞ աշուղ…

Հ

պարտադրում են իրենց արվեստը: Փաստորեն մինչև 15-րդ դար մեր իրականության
մեջ աշուղ արտահայտությունն անգամ չի
հանդիպում: Շավիղ Գրիգորյանը հորինելով
պնդում է, որ մեր առաջին աշուղը Ղուլ օղլի Երզնկացին է, որ անհիմն ու չփաստարկված վարկած է: Իմ խորին համոզմամբ՝ հայ
առաջին աշուղը Նաղաշ Հովնաթանն է (17րդ դար): Աշուղ բառի բացատրությունը նախևառաջ տալիս է Հովհաննես Թումանյանը,
ըստ որի՝ աշուղը երգիչ է և միևնույն ժամանակ սիրահար (աշղ, էշխ, աշուղ նշանակում
է սիրահար): Մի խոսքով՝ այդ ժամանակներից սկսած արևելյան այս արվեստը գուսանականին զուգահեռ տարածվել է հայ իրականության մեջ, որ ժամանակի ընթացքում
ավելի է ընդլայնվել՝ մինչև անգամ փոխարինելով գուսանական արվեստին:
Ավանդական գուսանականն արվեստի
մի տեսակ է, որը ստեղծում են առանձին հեղինակներ, ովքեր անհատ կատարողներ են,
երբեմն հանդես են գալիս խմբերով և սովորաբար երգում են իրենց ստեղծագործությունները՝ իրենց իսկ հորինած մեղեդիներով:
Այսինքն՝ գուսանները ե՛ւ մեղեդին են հորինում, ե՛ւ բանաստեղծությունը, իսկ աշուղները ստեղծում են բանաստեղծություն՝ այն
հարմարեցնելով, համապատասխանեցնելով արևելյան բոլոր աշուղների համար պարտադիր այսինչ կամ այնինչ եղանակին: Սա է
ամենաէական տարբերությունը գուսանի և
աշուղի:
Հաջորդ տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ գուսանը բանաստեղծական տեքստում անպայման իր անունը նշելու պարտավորություն չունի, բայց աշուղը
պարտավոր է ստեղծագործության վերջին
տան մեջ անպայման նշել, ներկայացնել հեղինակի անունը:
Բացի դրանից՝ հատկանշական է նաև
այն, որ արևելյան աշուղական արվեստի մի
շարք տաղաչափական ձևեր, որոնք բազմազան են և օտարանուն, ինչպես օրինակ, սեՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 18

հիկ աշուղական քերթվածներում: Նրա կարծիքով ոչ մեկն այնքան դիպուկ չի բնութագրում, թե ով է տրուբադուրը, որքան Ջիվանին
իր «Աշուղը» երգում.
Անթև թըռչնիկ է աշուղըԱյսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ,
Դարձող ճախրիկ է աշուղը,
Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ:
Աշուղ Աշոտը իր մասնագիտությունը
դարձրեց աշուղությունը և դրանով հարստացրեց հայ ժողովրդի ե՛ւ երգարվեստը, ե՛ւ
բանաստեղծությունը: Նա կրողն է հարատևող արվեստի, որը հայ ժողովրդի սրտի ու
հոգու երգն է:

Օգտագործված գրականություն
1. Աբեղյան Մանուկ, Երկեր, հ.Է, Երևան,
1975։
2. Aznavour Charles, Un homme et ses chansons, Paris, 1994։
3. Աշուղ Աշոտ, Հավերժություն, Երևան,
2010։
4. Գուսան Աշոտ, Սրտի նվագներ, Երևան,
1979։
5. Գուսան Աշոտ, Լեռները կանչում են,
Երևան, 1988։
6. Գուսան Աշոտ, Սյունյաց սարեր, Երգերի
ընտրանի, Երևան, 2004։
7. Նաղաշ Հովնաթան, Տաղեր,
աշխատասիրությամբ
Ա.Մնացականյանի, Երևան, 1983։
8. «Поэзия Армении», Москва, 1916։
9. Սայաթ-Նովա, Հայերեն, վրացերեն,
ադրբեջաներեն խաղերի ժողովածու,
Կազմեց, խմբագրեց և ծանոթագրեց
Մորուս Հասրաթյանը, Երևան, 1963։

18

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
5

ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ. «Գուսան կամ աշուղ Աշոտն էլ
հայ իրականության այն արվեստագետներից մեկն է, ով
իր երգերով անմահացրել է մեր ժողովրդին և ինքն էլ
անմահացել մեր ժողովրդի հետ»
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մայի, դաստան, մուխամմազ, ղոշմա, դաստա բեդաստա, վուջութլամա, զնջիլլամա,
ուչլամա, ղազալի-գազել, գալենտերի և այլն,
թափանցել են նաև հայ իրականություն:
Սրանք ժամանակին օգտագործել է ՍայաթՆովան, ով իրեն աշուղ է համարել, քանի որ
պահպանել է աշուղական արվեստի բոլոր
կանոնները, բայց չմոռանանք, որ, աշուղ լինելով հանդերձ, նա նաև մեծագույն բանաստեղծ է:
Չկենտրոնանալով Սայաթ-Նովայի ստեղծագործության առանձնահատկությունների
վրա՝ նշենք, որ աշուղական մի քանի դպրոցներ ենք ունեցել, որոնք գործել են ոչ միայն
Հայաստանում, այլև հայկական գաղթավայրերում: Բնական է, որ գաղթավայրերի
աշուղական դպրոցների վրա իրենց ազդեցությունն է ունեցել տվյալ երկրի արվեստը,
ինչպես օրինակ՝ Նոր Ջուղայում ստեղծված
աշուղական դպրոցը բնականաբար պարսկականի ազդեցությունը պետք է ունենար,
Կոստանդնուպոլսում ստեղծվածը՝ թուրքականի և այլն: Իսկ Թիֆլիսում վրացական աշուղական դպրոց չի եղել, այդտեղ
այն ստեղծել են հայերը, որոնց հետագայում վրացիներն են ընդօրինակել: Հայաստանյան աշուղական դպրոցն ավելի շատ
պարտական է Ջիվանուն, ով 19-րդ դարի
երկրորդ կեսին դարձավ հայ աշուղական երգարվեստի զարգացման նոր փուլի հիմնադիրը: Ինչո՞ւ, որովհետև անգամ Սայաթ-Նովան գրել է երեք լեզվով՝ հայերեն, վրացերեն
և թուրքերեն: Այստեղ ամենալուրջ սայաթնովագետներից Հենրիկ Բախչինյանը ճիշտ դիտողություն է անում՝ ասելով, որ Սայաթ-Նովան՝ որպես հայ մարդ, հայ բանաստեղծ և
աշուղ, բնականաբար իր գեղարվեստական
մտքի առավելագույն ուժը դրսևորել է հենց
հայերենով գրված բանաստեղծություններում, դրա համար էլ լավագույնները հայերեն
գրված ստեղծագործություններն են՝ մոտ 68
կամ 70 խաղ: Հաջորդը. Սայաթ-Նովան գրել
է 33-34 վրացերեն խաղ՝ վրաց արքունիքի
պալատական պահանջները բավարարելու
համար, իսկ թուրքերեն՝ 120 խաղ՝ մեջլիսի
պահանջների համար: Սրանց միջև տարբերությունն իր հիմքերն ունի. Սայաթ-Նովայի
հայրը՝ սալմաստեցի Ղուլ Հարություն անունով աշուղը, ամուսնացել է Նաղաշ Հովնաթանի դստեր հետ, և ծնվել է Սայաթ-Նովան,
որի դաստիարակները եղել են քեռիները՝
Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյան նկարիչները, քանի որ Ղուլ Հարությունն արվեստի կամ արհեստի բերումով տարվա մեծ
մասը բացակայել է տանից: Այսինքն՝ Սայաթ-Նովան հայրական դաստիարակություն
գրեթե չի ստացել: Սա աշուղական աշխարհի գաղտնիքներից մեկն է:
Քուչուկ Նովա անունով աշուղ ենք ունեցել, որի կինը նվագարանները ջարդել է, վառել բոլոր ձեռագրերը, որպեսզի տղաները
հոր ճանապարհը չընտրեն: Սա նշանակում
է, որ աշուղների կյանքը հեշտ չի եղել:
Այստեղ կուզենամ համառոտ խոսել նաև
Սայաթ-Նովայի՝ երեք լեզվով ստեղծագործելու մասին: Սայաթնովագետ Լյուդվիգ Դուլյանը, ով, ճիշտ է, մահացել է 80 տարեկանում,
բայց համարում եմ, որ ժամանակից շուտ է
մահացել, բառացի է թարգմանել Սայաթ-Նովայի թուրքերեն խաղերը: Նա այն եզակի
անձանցից է, ով գիտեր ոչ միայն ադրբեջաներեն, այլև օսմանյան թուրքերեն, վրացերեն, մասամբ պարսկերեն, արաբերեն, իսկ
Սայաթ-Նովայի
ստեղծագործությունները
միայն թուրքերենին տիրապետողը չի կարող ճիշտ թարգմանել, որովհետև այնտեղ
կան նաև պարսկերեն, արաբերեն, ինչպես
նաև թուրքերեն բառեր, որոնք, բացի բառարանային իմաստներից, ունեն նաև բառային միջավայրում արտահայտվող այլ
իմաստներ: Իհարկե, ժամանակին շատերն

են փորձել թարգմանել նրա թուրքերեն խաղերը, սակայն դա արել են առանց իմանալու
կամ նկատելու, որ դրանցում Սայաթ-Նովան
թաքցրել է գաղտնագիր-ծածկագրեր: Արդյունքում այդ ծածկագրերը կորել են, մոռացության մատնվել, և այդ թարգմանված
տաղերը հարմարեցրել, համապատասխանեցրել են նրա՝ Թիֆլիսի բարբառով գրված
հայերեն խաղերին: Շատերն են փորձում
այդ ծածկագրերը վերծանել, բայց՝ անհաջող:
Մեկ կարևոր հանգամանք ևս պետք է
հաշվի առնել. թուրքերենի և ադրբեջաներենի տառային համակարգերը տարբեր են.
մեկը 29 տառ ունի, մյուսը՝ 31: Բնական է,
որ այդ տառերն ունեն իրենց թվահամարները, և դրանք գործածվում են իրենց թվային արժեքով ու նշանակությամբ: Եթե մենք,
ասենք, Սայաթ-Նովայի ստեղծագործությունը մեկնաբանում ենք արաբական տառերի
թվային արժեքով, սխալներ ենք թույլ տալիս,
որովհետև նա գործածել է օսմանյան թուրքերենը (1730թ. նրա հայրը Պոլսում հիմնել
է հայ-թուրքական աշուղական դպրոց, որտեղ 1732թ.-ից սովորել է Սայաթ-Նովան,
այսինքն՝ Սայաթ-Նովան օսմանյան թուրքերեն սովորել է Պոլսում՝ իր հոր աշուղական
դպրոցում): Հետևաբար այդ խաղերը ոչ մի
կապ չունեն ադրբեջաներենի հետ, պարզապես խորհրդային ժամանակաշրջանում,
իրականացնելով Ստալինի հրամանը, այն
է՝ ցույց տալ, որ ադրբեջանցիները նույնպես
մշակութային արժեք ունեն, գրել են, թե իբր
Սայաթ-Նովան ստեղծագործել է անդրկովկասյան երեք ժողովուրդների լեզուներով
(հայերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն) հավասարապես:

Գուսա՞ն, թե՞ աշուղ Աշոտ
Գուսան Աշոտը 20-րդ դարի երևույթ է,
և իր ստեղծագործական ամբողջ ճանապարհն անցել է խորհրդային ժամանակաշրջանում: Նա թեև երաժշտական պրոֆեսիոնալ կրթություն չուներ, բայց բնատուր
շնորհներով օժտված բացառիկ երաժիշտ
էր և բանաստեղծ միևնույն ժամանակ, և
կարելի է ասել, որ այս երկու երևույթները
գոյակցում էին Գուսան Աշոտ անձնավորության մեջ: Չգիտեմ նույնիսկ՝ նա նախ բանաստեղծությո՞ւնն էր ստեղծում, հետո՝ մեղեդին,
թե՞ հակառակը: Այս իմաստով, երբ ուսումնասիրում ենք Գուսանի ստեղծագործությունը, տարակուսանքի առաջ ենք կանգնում.
ի վերջո, նա գուսա՞ն է, թե՞ աշուղ: Նույնիսկ
հեղինակն ինքը չգիտի այդ հարցի պատասխանը: Օրինակ՝ Աշոտը հրատարակել
է «Գուսանի սերը» վերնագրով գիրք, որում
զետեղված «Աշուղ եմ» վերնագրով երգ-բանաստեղծության մեջ իրեն անվանել է Աշուղ
Աշոտ. «Քո մորը մատաղ, որ նա քեզ ծնեց, /
Աշխարհիս սիրուն մի փերի հանձնեց, /Աշուղ
Աշոտիս նա երգիչ դարձրեց»:
Բայց շատ երգերում հիշվում է որպես
գուսան Աշոտ, ինչպես օրինակ՝ «Ո՞ւր է»
ստեղծագործության «Ով դու գուսան, չես
իմանում էն քո սիրած յարը ո՞ւր է, /Չէ՞ որ
քեզ հետ խնդում էր միշտ, հիմա էլ խնդալու օր է» կամ «Գուսան Աշո՛տ, սիրտդ յարիդ
միշտ կանչում է օր ու գիշեր, /Նրա ման եկած
տեղերը կանաչում են օր ու գիշեր», կամ
«Մոր սերը» ստեղծագործության «Գուսա՛ն
Աշոտ, որբ մնացիր դու մորից, /Սիրտդ վառվեց, մթագնեց այն օրից, / Անցավ գնաց, էլ
չի դառնա նա նորից, /Անուշ ձայնով երգի՛ր,
հարգի՛ր մոր սերը» տողերում:
«Ո՞ւր է» բանաստեղծության մեջ նա
կիրառել է աշուղական բանաստեղծական
չափեր, բայց միևնույն ժամանակ նկատում ենք, որ թե՛ բանաստեղծությունն է
իրենը, թե՛ մեղեդին: Նա չի ստեղծել ղոշմա, մուխամմազ, դուբեթ և այլն, բայց օգտագործել է հայտնի աշուղական և իր իսկ
ստեղծած տաղաչափական ձևերը, որոնց էլ

Աննման է Գուսան Աշոտի մեղեդիական աշխարհը, ինչը նրա
արվեստի ամենամեծ առավելությունն է. ոչ մի մեղեդի նախ՝
իր ստեղծագործության մեջ
նման չէ մյուսին և երկրորդ՝
ընդհանրապես աշուղագուսանական արվեստի մեջ և ոչ
մեկին նման չէ:

հարմարեցրել է իր մեղեդիները: Եթե բնութագրենք նրա ստեղծագործությունը բանաստեղծական տեքստի և մեղեդու համապատասխանության սկզբունքներով, ապա
այս դեպքում Գուսան Աշոտը կշահի, որովհետև այն բացառիկ արվեստագետներից
է, որի ստեղծագործություններում իսկապես
կա բանաստեղծական տեքստի և մեղեդու
կատարյալ ներդաշնակություն: Նրա մեղեդին արտահայտում է խոսքի էությունը,
խոսքը համապատասխանում է մեղեդու բովանդակությանը. սա է Գուսան Աշոտի և մեր
գուսաններից մի քանիսի արվեստի կարևոր
առանձնահատկությունը:

Գուսան Աշոտի արվեստի մի քանի
առանձնահատկություն
Երկար կարելի է խոսել Գուսանի երգերի բանաստեղծական տեքստերի գեղարվեստական արժեքի մասին, քանի որ մեր
առաջ կանգնած է նախևառաջ բանաստեղծ
Աշոտը, ով գեղարվեստական պատկերներ
է ստեղծում: Հենց այնպես մեղեդուն համապատասխան բռնազբոսիկ տեքստ չի գրել:
Հավանական է՝ մեղեդին և բանաստեղծությունը հյուսվել են միաժամանակ: Նրա
երգերի տեքստերից յուրաքանչյուրն իրոք
մի կատարյալ բանաստեղծություն է: Որպես
օրինակ բերեմ «Պախրա» երգը, որն ի դեպ,
իմ ամենասիրելի երգերից մեկն է: Սա համարյա թե հայկական օպերային մոտեցող մի
շատ հետաքրքիր երաժշտական աշխարհ է,
որ ներառում է Սյունյաց աշխարհի, Զանգեզուրի անտառների, գետերի, աղբյուրների ու
առվակների ձայնային ելևէջները, Սյունյաց
սարերի, անդնդախոր ձորերի վեհությունը,
պատկերում զանգեզուրյան բնության ողջ
գեղեցկությունը, և մանավանդ մարդ-բնություն, մարդ-կենդանական աշխարհ փոխհարաբերությունները: Պախրան՝ բնության այդ
գեղեցիկ կենդանին, ինչպես է դարձել երգի
քնարական հերոս, մարդկայնացել, կամ ինչպես գրականագիտության մեջ են ասում՝
անձնավորվել:
Մեր մով սարերում, ամռան առավոտ
Մի պախրա տեսա կաթնաղբյուրի մոտ.
Իջել էր ձորը մթին անտառից
Ու ջուր էր խմում զուլալ աղբյուրից:
Իրեն տեսել էր ջրի հայելում,
Սարերի անուշ բույրն էր վայելում.
Արդյոք խմո՞ւմ էր, թե՞ համբուրում էր,
Իր տեսքով տարված գուցե հարբում էր:
Ասի՝ ա՛յ պախրա, մեր այս լեռներում
Ես յար եմ կորցրել, նա չի երևում.
Իջել էր ձորը՝ մեղմիկ նազերով,
Գառնուկների հետ ջրին վազելով:
Իրեն տեսել էր ջրի հայելում,
Սարերի անուշ բույրն էր վայելում.
Արդյոք խմո՞ւմ էր, թե՞ համբուրում էր,
Իր տեսքով տարված գուցե հարբում էր:
Ասի` Աշոտն եմ, աղաչում եմ քեզ,

Իմ կորած յարից, թե խաբար բերես.
Ոչ մի որսկանի գնդակ չի առնի՝
Ո՛չ քո ձագերին, ո՛չ քո սիրածին:
Իրեն տեսել էր ջրի հայելում,
Սարերի անուշ բույրն էր վայելում.
Արդյոք խմո՞ւմ էր, թե՞ համբուրում էր,
Իր տեսքով տարված գուցե հարբում էր:
Այսպիսի պատկերավոր չափածո խոսք,
այն էլ երաժշտական չափերի ու տաղաչափական ձևերի մեջ դրված, մեր մեծերից շատերը կուզենային ստեղծել: Նկարագրությունն ավարտվում է, բայց շարունակվում է
մարդկային դրաման, ով տագնապում է ե՛ւ
իր՝ մարդկային ճակատագրի, ե՛ւ այդ կենդանու բախտի համար…
Գուսանի արվեստի հաջորդ կարևոր
առանձնահատկություններից մեկն էլ նրա
երգերում ժողովրդական առողջ կենսափիլիսոփայության դրսևորումն է, որ անպայման
ավելի բարձր է առօրյա ողջախոհությունից:
Մարդկային հարաբերությունները, սիրո
դրսևորումները նա մեզ ներկայացնում է
բարձր արվեստով, որ շատ բնորոշ է այդ հող
ու ջրում ծնված, այդ բնությանը սիրահարված մեր մյուս արվեստագետներին՝ անկախ
նրանից Ակսել Բակունցն է, Համո Սահյանը,
թե Գուսան Աշոտը, որոնցից յուրաքանչյուրն
անհատականություն է՝ իր կերտած աշխարհով: Չնայած նույն միջավայրն է, բայց
Բակունցը բոլորովին ուրիշ գեղարվեստական աշխարհ է ստեղծել՝ իր երանգներով,
կենսաճանաչողությամբ, հերոսների ճակատագրով, գեղագիտական խնդիրներով ու
նպատակներով, Սահյանը՝ այլ…
Գուսան կամ աշուղ Աշոտի հատկապես
սիրո երգերով, որոնք մարդկային զգացմունքի և բնության նկատմամբ ազնիվ վերաբերմունքի ներդաշնակություն են, մեր առջև այլ
աշխարհ է բացվում: Սիրած աղջկան նա
դրախտի փերի է անվանում, իսկ այդ դրախտը Սյունյաց աշխարհն է. «Դու դրախտի
փերի, սիրովդ եմ ապրում, /Քեզանից սեր
առնել, միշտ եմ փափագում, /Անքուն-անդադար, ես քեզ եմ կանչում, /Ոտքիդ տեղերն են
ծաղկում, կանաչում….»:
Սովորական ընթերցողը կամ ունկնդիրը չի կարող նկատել Գուսանի անմիջական
կապը Գրիգոր Նարեկացու արվեստի հետ:
Նարեկացին «Մեղեդի ծննդյան» տաղում
ներկայացնում է գեղեցկուհու պատկերով
քայլող Տիրամորը, որի ծոցը լուսափայլ վարդով է լցված, իսկ քայլելիս ոտքերից շող է
կաթում: Հիմա տեսեք, թե ինչ է ասում Գուսան Աշոտը. «Ոտքիդ տեղերն են ծաղկում,
կանաչում». արդյո՞ք գեղարվեստական կամ
պատկերային մտածողության ընդհանրություն, գեղարվեստական պատկերի նմանություն չի՞ նկատվում: Եվ շարունակությունն
այդ պատկերի. «Երկնային հրեշտակ, /Դու
իմ երազն ես, /Քեզնով եմ ապրում, /Սրտիս
մուրազն ես, / Ծառերը ծաղկում են, /Տարին
մեկ անգամ, /Բայց դու գարունն ես, /Հավերժ
անթառամ»:
Գուսանի կամ աշուղ Աշոտի (գիտակցաբար եմ երկու եզրաբառն էլ օգտագործում,
որովհետև ինձ համար թե՛ Հավասին, թե՛
Շահենը, թե՛ Աշոտը և շատ ուրիշներ հավասարապես գուսան են և աշուղ) երգերից
հայրենասիրություն է ծորում: Նրա երգերում
հաճախակի ենք հանդիպում հայրենի բնության պատկերներ: Որպես օրինակ վերցնենք
թեկուզ «Սյունյաց սարեր» հրաշալի երգը,
որ ժողովուրդը կատարում է մեծ ոգևորությամբ: Առհասարակ նա այն բացառիկ հեղինակներից է, ում պետք չէ պարտադրել լսել,
մարդիկ ինքնաբուխ ուզում են լսել Գուսան
Աշոտի երգերը որևէ երգչի կատարմամբ:
Հեղինակին ճիշտ ներկայացնելու գործում անչափ կարևոր է նաև կատարողի դերը, որի մեկնաբանությունից է կախված երգի
հաջողությունը: Օրինակ՝ համեմատենք «Սերս վանքում Տաթևի» երգը
Օֆելյա Համբարձումյանի և Նորայր
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Մնացականյանի կատարմամբ: Երկուսն էլ հրաշալի են մատուցում,
բայց յուրաքանչյուրի կատարման
մեջ կա մի կարևոր նրբերանգ, ինչով էլ
պայմանավորվում է երգի մեկնաբանությունը, որով էլ միմյանցից տարբերվում են: Այդ
առումով պարտական ենք մեր երգիչ-երգչուհիներին, ովքեր ժամանակին բարձր մակարդակով «մեկնաբանել» են նրա երգերը:
Աշոտի արվեստի բովանդակային հետաքրքիր
առանձնահատկություններից
մեկն էլ այն է, որ իր ժամանակի բոլոր կարևոր իրադարձությունները կարծես թե արձագանքվել են նրա երգերում: Այս իմաստով իրավունք ունենք Գուսանին դիտել
թե՛ իր ժամանակի մեջ, թե՛ իր ժամանակից
դուրս: Իր ժամանակի մեջ դիտարկվում են
այն երգերը, որոնք ստեղծվել են ժամանակի պահանջով, բայց հենց այդ երգերում էլ
կան այնպիսիք, որոնք ճեղքել են ժամանակի սահմանները և դուրս հորդել: Անցյալ դարի կեսերին Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին գրված երգերից
«Մարտիկի երգը» (խոսք՝ Գեղամ Սարյանի,
երաժշտություն՝ Աշոտ Սաթյանի) մինչ օրս
էլ պահպանում է իր արդիականությունը,
հուզականությունը և հաճելի զգացումներ
արթնացնում: Գուսանի երգերից «Արի մեկ
տեսնեմ» երգը, որ Մուշեղ Հարությունյանն
էր հրաշալի կատարում, վերջին ժամանակներս կարծեք էլ չի հնչում՝ չնայած հիշում եմ,
որ իմ մանկության տարիներին ամենասիրված երգերից մեկն էր, և Հայրենական մեծ
պատերազմից վերադարձած սերունդը, այդ
թվում՝ նաև հայրս, հաճույքով էին լսում այդ
երգերը. «Իմ մայր Հայաստանի, մայր հողից
ծնված, /Աննման գեղեցիկ, արի մեկ տեսնեմ,
/Հայրենիքիս զով հովերով փայփայված, /
Ծաղիկներից ծաղիկ, արի մեկ տեսնեմ./Արի
մեկ տեսնեմ, կարոտս առնեմ, /Համբույրս,
անուշ յար, համբույրիդ խառնեմ»: Այս երգում շատ կարևոր է հաջորդ տունը. «Քո
սիրուդ թևերով շատ սարեր անցա, / Շատ
մարդ տեսա, սակայն քեզ չմոռացա, /Էլի
ջերմ կարոտով քո գիրկը դարձա, /Աշխարհիս անուշիկ, արի մեկ տեսնեմ, /Արի մեկ
տեսնեմ, կարոտս առնեմ, /Համբույրս, անուշ
յար, համբույրիդ խառնեմ»:
Աննման է Գուսան Աշոտի մեղեդիական
աշխարհը, ինչը նրա արվեստի ամենամեծ
առավելությունն է. ոչ մի մեղեդի նախ իր
ստեղծագործության մեջ նման չէ մյուսին և
երկրորդ՝ ընդհանրապես աշուղագուսանական արվեստի մեջ և ոչ մեկին նման չէ: Նա
մեր ժողովրդի այն ազնիվ զավակներից է,
ով ստեղծել է բազում երգեր, այն էլ՝ սրտալի
երգեր: Եղիշե Չարենցը, ժամանակին դժգոհելով պրոլետ բանաստեղծներից, ասում
էր. «Հիմի շատ են երգիչները, սրտի ուզած
խաղը չկա», բայց ահա Գուսանի երգերը
հենց սրտի ուզած խաղեր են, երգեր: Մարդը տխուր է, ուրախ է, կարոտում է, ուզում
է առանձնանալ կամ բնության գեղեցկությամբ հիանալ, լսում է նրա երգերը…
Մոտավորապես եթե այս սկզբունքով մոտենանք Գուսանի արվեստին, կարող ենք
ասել, որ նա այն բացառիկ անհատականություններից է, ով Չարենցի ասած երգն է
տվել ժողովրդին, որ այդ երգով անմահանա:
Չարենցի՝ 1937թ. նոյեմբերին բանտից
Ավետիք Իսահակյանին գրված վերջին բանաստեղծության մեջ կա հետևյալ տողերը.
«Սիրտդ կարող է վեհանալ, /Որ անսալով
նրա սրտին՝/Երգ ես տվել ժողովրդին, /Որ
իր երգով անմահանա»: Գուսան կամ աշուղ
Աշոտն էլ հայ իրականության այն արվեստագետներից մեկն է, ով իր երգերով անմահացրել է մեր ժողովրդին և ինքն էլ անմահացել մեր ժողովրդի հետ միասին…
ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ», N22(440)
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առահար երաժիշտ: Ծնվել է 1888թ.,
Գորիսում, Յոլունց հայտնի գերդաստանում:
Հայրը՝ Հովսեփը, եղել է վաճառական,
մայրը՝ Մարիամը, տնային տնտեսուհի:
Նրանց ընտանիքում ծնվել են 6 տղա և մեկ
աղջիկ՝ Վաղարշակը, Ղազարը, Ռուբենը,
Սամվելը, Աշոտը, Նիկոլայը և Սոֆյան:
Ռուբեն Յոլյանը (1894-1950) դարձել է վիրաբույժ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ, ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղթակից անդամ, ԵրՊԲԻ
ֆակուլտետային վիրաբուժության ամբիոնի
վարիչ, Հայաստանում արյան փոխներարկման ԳՀԻ հիմնադիրը։ Նիկոլայը Բաքվում
լիմոնադի գործարան է ունեցել, Սամվելը
եղել է դաշնակցական և 20 տարի անցկացրել Մագադանի ստալինյան ճամբարներում,
Վաղարշակը եղել է նավի կապիտան և զոհվել, Աշոտը զբաղվել է վաճառականությամբ,
Սոֆյան ամուսնացած էր Բաքվում: Զարմիկը՝ Համոն, եղել է ԽՍՀՄ ԶՈՒ հրամանատար՝
Ժուկովի
տեղակալը
սպառազինության
գծով:
1893/94թ. Ղազարը 5/6 տարեկան հասակում հիվանդացել է ծաղիկով և զրկվել
տեսողությունից:
1895/96թ. յոթ տարեկան տղային հայրը
տարել է Շուշիի Ագուլեցոց թաղում ապրող
անվանի թառահար Ուստա Բալայի մոտ և
հանձնել աշակերտելու:
1901/02թ. աշակերտության ժամկետը
լրանալուց հետո վերադարձել է հայրենի Գորիս և զբաղվել թառ նվագելով:
Աստիճանաբար իր շուրջն է համախմբել Գորիսում և մոտակա գյուղերում ապրող
քիչ թե շատ նվագել իմացող ժողովրդական
երաժիշտների ու երգիչների և ստեղծել մի
երաժշտախումբ, որոնց հետ համերգներ են
տվել հարսանիքների, խնջույքների, ժողովրդական տոնակատարությունների ժամանակ:
Նրա երաժշտախմբի քամանչահարն
է եղել Գուսան Աշոտը: Դափ խփողը եղել է
Սուլթան Ամիրյանը, որը նաև լավ երգիչ էր:
Շուտով Գորիսի միակ երաժիշտ Յոլունց
Թառչի Ղազարի անունն ու համբավը տարածվել է ողջ Զանգեզուրում, Լեռնային Ղարաբաղում և ավելի հեռուներ:
Եղել է հարսանիքների, ծնունդների,
կնունքների, խնջույքների գլխավոր հյուրը և
անփոխարինելի երաժիշտը:
Բազմանդամ ընտանիքը պահել է համերգներից վաստակած գումարով:
Նրան հրավիրել են անգամ Ղարաբաղի,
Ադրբեջանի և Միջին Ասիայի (Տաշքենդ, Սամարղանդ, Մերվ) հայաշատ վայրերը հարսանիքներին նվագելու:
Հաճախ ընտանիքներն իրենց հարսանիքները հետաձգելով հարմարեցնում էին

Ուստա Ղազարի զբաղվածությանը:
Համերգներին գնում էր իր անբաժան ընկեր, անզուգական երգիչ Սուլթան Ամիրյանի
հետ, ով երգում էր Սայաթ-Նովայի, Ջիվանու,
Շերամի և այլոց երգերը:
Նրա երաժշտությունը հաղորդվել է նաև
Գորիսի՝ շրջանային ռադիոհանգույցով:
Նրա ելույթներից որևէ ձայնագրություն
չի պահպանվել:
1914թ. ամուսնացել է համագյուղացի
օրիորդի հետ: Ունեցել է 5 երեխա՝ Հրանտ
(բժիշկ), Հրաչուհի (մանկավարժ), Գուրգեն
(անվանի վիրաբույժ, ԵրՊԲԻ դասախոս),
Գրիգոր (գյուղատնտեսության պրոֆեսոր),
Յուրի (բժիշկ-ստոմատոլոգ):
Մտերիմ է եղել գուսան Հավասու, Օֆելյա
Համբարձումյանի, Նորայր Մնացականյանի,
Սողոմոն Սեյրանյանի, Արտեմ Մեջինյանի,
Արաքսյա Գյուլզադյանի և այլ արվեստագետների հետ, ովքեր համերգներով Գորիս
ժամանելիս անպայման այցելում էին Ուստա
Ղազարին և խնջույք անում:
Եղել է շատ խելացի, իմաստուն և հարգված անձնավորություն:
Եղել է թառ վերանորոգող անզուգական
վարպետ: Թառահարները մոտակա գյուղերից ու քաղաքներից, Ղափանից, Սիսիանից,
Շուշիից ու Ստեփանակերտից իրենց նվագարանները բերել են նրա մոտ վերանորոգելու:
Ինքնուրույն կատարել է բոլոր տնային
գործերը, մշակել այգին ու բանջարանոցը,
քաղել է այգու խնձորները, տարել շուկա վաճառել ու վերադարձել տուն և այդ ամբողջ
ճանապարհը գնացել-եկել է առանց ձեռնափայտի: Ձեռնափայտն օգտագործում էր
միայն անծանոթ ճանապարհ գնալիս:
Զբաղվել է մեղվաբուծությամբ:
Կրթություն չունենալով հանդերձ եղել է
զարմանալի կիրթ ու զարգացած անձնավո-

Աշուղ Աթա (Աթա
Սուջոյի Սայիլյան)

Հ

այաստանի գրողների միության անդամ 1939ից: Ծնվել է 1852թ.՝ Քարաշեն գյուղում: Աշուղական արվեստը սովորել է Ղարաբաղում, հայտնի
աշուղ ղարաղշլաղեցի Հաթամի մոտ, որն էլ աշակերտն
է եղել խնձորեսկցի աշուղ Մարտիրոսի: Ստեղծագործել
է հայերեն և պարսկերեն: Նվագել է սազ և ջութակ, հորինել ու հիանալի կատարել գուսանական, խրատական, երգիծական երգեր ու ասքեր:
Գուսանություն է արել շուրջ 60 տարի՝ 1875-ից
մինչև 1935 թվականը: Անդրկովկասից բացի, իր երգերով հանդես է եկել Թուրքիայում, Իրանում, Իրաքում,
Սիրիայում:
Նրա հորինած երգերից են «Զորավար Անդրանիկ», «Ընծա հավը», «Երգ Կիրովի մասին»
(40 տուն), «Մի ողբերգություն», «Նաբաթխանումս» և այլն:
Մահացել է 1942-ին՝ 90 տարեկան հասակում:
ԳՈՐԻՍ, ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ
ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԴԵՄՔԵՐ
ԱՐԺԱՆԱՎՈՐ ԶԱՎԱԿՆԵՐ, ԵՐԵՎԱՆ ՀՐԱԶԴԱՆ 2003

Խոսքի և երաժշտության
վարպետ խնձորեսկցիներ

ԱՐԿԱԴԻ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
Աշուղ Մադին

Ա

շուղ Մադին (Մարտիրոսը) Խնձորեսկի ծնունդն է: Նա եղել է մեծ աշուղխաղասաց: Ունեցել է աշուղական
դպրոց: Նվագել ու երգեր է սովորեցրել շատերին: Նրա աշակերտն է եղել Ղարաբաղի

րություն: Լավ իմացել է հայ ժողովրդի պատմությունը, ժամերով պատմել հին զրույցներ,
ավանդություններ, առասպելներ, բացատրել դրանց ծագման աղբյուրները:
Լավ գիտեր իր իշխանական տոհմի
պատմությունը և համոզված էր, որ սերում
է XII դարի սկզբին ապրած Սյունյաց Ելիկում
իշխանի ճյուղից:
Ավելի ուշ տարիքում նրան հարգանքով
կոչել են Ուստա Ղազար դայի:
Ահա, թե ինչ պատմեց անվանի մտավորական Շչորս Դավթյանը.
«Պատերազմի տարիներին ապրում էինք
Գորիսի Լենինի փողոցում, Թառչի Ղազարի
տան հարևանությամբ: Մի օր մայրս նկատելով, որ Ղազարը գիշերելով տանիքն է վերանորոգում, ձայն տվեց։
– Ա˜յ Ղազար, էս գիշերով ինչու ես տանիք բարձրացել, լույսը կբացվի հետո կանես:
Ղազարը պատասխանեց՝ «Ինձ համար ինչ տարբերություն, մութ է, թե լույս,
միևնույնն է՝ չեմ տեսնում»:
Գեղեցկուհի կին ուներ, որին մի օր ասել
է․ «Կմեռնեմ ու այդպես էլ չեմ իմանա՝ սիրուն
ես, թե գեշ»:
Թոռը՝ Հասմիկը պատմեց. «Մի օր գիշերով ընկերոջ հետ տեղ գնալիս են լինում,
հետը նավթալամպ է վերցնում ճանապարհը լուսավորելու համար: Ընկերը հարցնում
է, թե ինչո՞ւ է լամպը վերցրել, չէ՞ որ ինքը չի
տեսնում, Ղազարը պատսխանել է՝ ես չեմ
տեսնում, դու էլ հո տեսնու˜մ ես»:
Շատ ծխում էր և խմում միայն գինի:
Մահացել է 1950թ. հունվարի 12-ին, Գորիսում, կոկորդի քաղցկեղից:
Ուստա Ղազարի թանկարժեք թառը
պահվում է որդու՝ Յուրիի մոտ:
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆ, ԱԿԱՆԱՎՈՐ
ԿՈՒՅՐ ՀԱՅԵՐ (ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ
ԲԱՌԱՐԱՆ)

Ղարաղշլաղ գյուղացի հայտնի աշուղ Հաթամը: Աշուղ Մադուց իր ժամանակին շատ
բան են սովորել Քարաշենցի աշուղ Աթան և
վարպետ խաղասաց Սուլթանը:
Աշուղ Մադին գրագետ չի եղել, ոչինչ գրի
չի առել: Երգերն ստեղծել է բանավոր, հիշողությամբ: Այդ պատճառով էլ նրա հորինած
երգերը մեզ չեն հասել, ժամանակի ընթացքում մոռացվել են:
Գիր չիմացող այս աշուղն աչքի է ընկել
բնական շնորհներով, երաժշտական արտակարգ ունակությամբ ու սրամտությամբ:
Սա այն աշուղն է, որ աշուղական ոչ մի
մրցության ժամանակ պարտություն չի կրել:
Գյուղում ապրող Մարտիրոսյանների ազգատոհմն աշուղի անունով Խնձորեսկում հայտնի է Աշըղմադունց ընդհանուր անունով:
Մադու խաղերից (երգերից) գյուղի տարեցներն այսպիսի տողեր են հիշում:
Իմ գինու թասը դարձել է դառը,
Աչքիս բլուր է դարձել մեծ սարը,

Չարիքի դեմ մենք անզոր ու անճար
Չկա Մխիթար, որ զարկի թուրը…

Կապին Շափաղաթը
Իսկական ազգանունը Մուրադյան է.
«Կապին» մականունը ստացել է Ակնաղբյուրից վեր գտնվող զառիթափ տարածքի
անունով, որը կոչվել է «Կապ» և որտեղ ապրել են աշուղն ու նրա ընտանիքը: Շափաղաթն էլ կիսագրագետ, բայց շատ օժտված
աշուղ-բանաստեղծ է եղել: Նրա ոտանավորները (երգերը) տպագրվել են «Կարմիր Զանգեզուր» թերթում, դժբախտ ճակատագիր է
բաժին հասել աշուղին: Նրա հինգ որդիները
զոհվել են Հայրենական մեծ պատերազմում:
Չնայած անձնական կյանքի վիշտ ու ցավին՝
նրա երգերը զարմանալի լավատեսական են
հնչում: Դրանցից շատերը խորհրդային իրականության գովերգեր են և Ստալինի փառաբանությամբ ողողված երգեր:
Մի պարծենա դու երկնքում
Կամար կապող արեգակ,
Մեզնից պայծառ լույս է տալիս
Ստալինը շարունակ:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 20
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գյուղում:

Տիգրան Սազանդարյան
Տաթևիկ Սազանդարյանի հայրն է, Ներսես Սազանդարյանի որդին: Ծնվել է 1881
թվականին Խնձորեսկ գյուղում:
1903 թվականին ավարտել է Էջմիածնի
Գևորգյան ճեմարանը: Զբաղվել է մանկավարժական գործունեությամբ: Դասավանդել
է Տաթև գյուղում, Գորիս քաղաքի հայկական
դպրոցում: Եղել է դաշնակցական կուսակցության անդամ:
1921 թվականին Գորիսի «Սասուն»
տպարանում հրատարակել է «Նոր Քնար»
երգարան-ժողովածուն:
«Ինքնավար Սյունիքի քայլերգի» հեղինակն է, որը դարձել է Նժդեհյան Լեռնահայաստանի օրհներգը:

Վարպետ Օհանը

Խոսքի և երաժշտության վարպետ
խնձորեսկցիներ
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 19

Ուսուբօղլին
Սարգիս Հովսեփի Պետրոսյան: Հայտնի
է եղել նաև Էհզար գրական անունով: Գրել
է բանաստեղծություններ (ոտանավորներ)
և արձակ։ Բանաստեղծ է, բանասաց, պատմագիր:
Ծնվել է 1859 թվականին Խնձորեսկ գյուղում: Աշակերտել է աշուղ Մարտիրոսին (Մադուն): 14 տարեկանում հայրը նրան տանում
է Երևան՝ ծառա տալիս Մահտեսի Աբգար
Դադայանի տանը:
1876 թվականին Սարգիս Պետրոսյանը
սովորում է Երևանի թեմական դպրոցում,
բայց սկսած ռուս-թուրքական պատերազմի
պատճառով չի կարողանում ուսումը շարունակել:
Բավական հասուն տաարիքում վերադառնում է գյուղ, ամուսնանում Թալիշ անունով մի հասակն առած աղջկա հետ: Ապրել
է գյուղի «Ծտիմահլա» թաղամասում, Ծլանի
ձորի պռնկին թառած մի ժայռավոր տան
մեջ:
Ժողովրդի հանգանակությամբ Թիֆլիսում հրատարակում են «Էհզարի քնարը»
և «Պատմական փշրանքներ» գրքերը՝ Բաքվում: Վերջինս արձակ ստեղծագործություն
է, որտեղ նա անդրադարձել է հայրենի գյուղի հիմնադրման պատմությանը, ինչպես
նաև Մխիթար սպարապետի ժամանակներում տեղի ունեցած անցքերին ու իրադարձություններին: Ստեղծագործել է գիշերները,
ձեթի ճրագի տակ, հաճախ կնոջից թաքուն:
Ասում են՝ կինը նրա «թղթերի» մի մասը վառել է, ոչնչացրել, որ ամուսինը «կարգին»
գործով զբաղվի: Ապրել է ծայր աղքատության պայմաններում: Գրքերը հրատարակել
է Խնձորեսկի և շրջակա գյուղերի բնակիչներից հանգանակած գումարներով: Մահացել է 1926 թվականին: Թաղված է «Խաչի
գլխի» գերեզմանատանը: Անունը հայտնի է,
իսկ գերեզմանը հայտնի չէ: Գյուղում նրան
շատերը գիտեն, մանավանդ ավագ սերնդի
ներկայացուցիչները:
Ուսուբօղլու մասին հիշատակություններ
ունի արձակագիր Սուրեն Այվազյանը, որ
մտադիր էր Ուսուբօղլու կիսանդրին կանգնեցնել հին և նոր գյուղերի սահմանագծում:
Ուսուբօղլու մասին «Բանաստեղծը» վերնագրով պատմվածք ունի Արկադի Ծատուրյանը:

Մոսի ապեր
Ծնվել է 1879 թվականին Խնձորեսկ գյուղում: Զբաղվել է ինքնակրթությամբ, հաճախել է Մանգուն Մանուչարի մասնավոր
դպրոցը: Երաժշտական դասեր է առել Ղավալ Բադու (զուռնաչի վարպետ Բաղդասարի մոտ): Սովորել է թառ, այնուհետև հարմոն
նվագել: Անցյալ դարի սկզբներին, ինչպես
շատ խնձորեսկցիներ, Մոսին (Մովսեսը) էլ

է ընտանիքով մեկնել Միջին Ասիա, ապրել
Թուրքմենիայի Մարի քաղաքում: Այստեղ նա
տասը-տասնհինգ տարի կառապանություն
է արել (կառք- ֆուրգոն է քշել): Միևնույն ժամանակ երգել ու նվագել հայ ընտանիքների
քեֆերում և հարսանիքներում:
Այստեղ՝ Մարի քաղաքում են ծնվել նրա
երկու նշանավոր որդիները՝ Աշոտը և Արամը: 1920 թվականին Մովսես Սաթունցը վերադառնում է հայրենի գյուղ, որտեղ ծնվում
է նրա դուստրը՝ Թամարան, ով հետագայում
դառնում է հայտնի նկարչուհի:
Շատ քչերին է հայտնի, որ Մոսին (Մովսես Սաթունցը) նվագելուց բացի նաև ստեղծագործել է, գրել ոտանավորներ, ստեղծագործել երգեր: Նրա երգերից հայտնի է
«Խնջույքի երգը», որը գրել է Խնձորեսկում՝
բավական հասուն տարիքում:
Մոսի ապերը թառը սազ ունի,
Տուք էլ ժողովուրդ, երգեք ու պարեք,
Կյանքում ցավը կա, մարդը հի՞նչ անի,
Խնջույքն է փրկիչ՝ երգեք ու պարեք:
Մոսի ապերը թառը սազ կանի,
Թեկուզ նա լինի հիվանդ ու տկար,
Ծեր միչան ցավ ու դարդը կհանի,
Իր երգով ուրախ, նվագով հազար:
Հըրսանիք ըրեք, սեր ու խաղ ըրեք,
Էս կյանքը մինն է, հազարը չի մեզ,
Մոսի ապորը լավ ականջ ըրեք,
Աստված է տվել էս շնորհքը մեզ:
Մոսի ապերն ունեցել է նաև կենցաղային, աշխատանքային երգեր: Երգել է գյուղացու հոգս ու ցավերի մասին.
Թոխպերը կանցնեն, արև տուս կըկյա,
Հարամի դուզում արտը կըտղնի.
Քաշի կյութանը, քարին տեմ չի կյա,
Հո հա, հո եզո, քեզ մատաղ, քաշի:

Ռուշանը
Ուսուբօղլու և Մոսու ժամանակակիցն
է եղել խնձորեսկցի աշուղ Ռուշանը, ով հետագա տարիներին համարյա մոռացվել է, և
այժմ շատ քչերը գիտեն նրա մասին:
Ռուշանի կյանքի և գործունեության մասին քիչ բան է հայտնի: Ժողովրդի միջից
դուրս եկած կենսուրախ, ռանչպար մարդ է
եղել: Իր համար երգել է, խոսքեր է հորինել,
հանդես եկել ժողովրդի առաջ: Նրա երգերից
ու հորինվածքներից փշրանքներ են հասել
մեզ: Պահպանվել է մի քանի նմուշ:
Աղջի, անունդ Շուշան,
Իմ անունն ալ Ռուշան,
Իրեսըդ պեր տեմ ըրա
Մըն կօշտ պաչեմ քո թոշան:
Սազիս լարը չի ածում
Լեզուն լալկվալ պըրծալա,
Սերըտ նազ-նազ ա անում,
Հոգիս հանգվալ պըրծալա:

Արի բաղս, այ Շուշան,
Սազիս ձենը թող լսվի
Մին տու ինէս, մին Ռուշան
Առնեմ -պաչեմ քո թոշան:
Հատկանշական է Ռուշանի ստեղծած
խաղը (երգը) Մինքենդի կոտորածների մասին.
Թօրքը մտալ ու Միքանդը հայոց,
Ասես մորեխ ա, արտեր ա հնձում:
Ծորերում հարայ-հրոց, կրակոց,
Արնախում թօրքը հայեր ա հնձում,
Դարդս մինը չի, ցավեր ա հազար,
Երգիս պռոշը տառալ ա արնոտ,
Յարաս ո՞վ բուժի էս թուրքից, ամա՜ն,
Հոգուս լարերը տառալ արնոտ:
Յէր կենամ սազս գյուլլ-թօփ անեմ,
Թորքին դադարգյուն, չոլերը անեմ,
Էսա փրկության վիճակը, Ռուշան՝
Թօրքը չքանա Միքանդի փեշան:

Խնձորեսկում Գևորգյանների ազգ ու
տոհմի ամենահայտնին եղել է Օհանը: Սրամիտ, բանասաց այս մարդը նախ և առաջ
զուռնաչի-վարպետ է եղել, որի անունը
հայտնի է եղել ողջ Հայաստանում: Բոլորը
նրան մեծ վարպետ են ասել՝ համարելով, որ
նա բոլոր զուռնաչիների վարպետն է:
1947 թվականին նա մասնակցում է ժողովրդական ստեղծագործությունների հանրապետական օլիմպիադային, որը տեղի է
ունեցել Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան
օպերայի և բալետի պետական թատրոնի
շենքում: Այստեղ կայացած զուռնաչիների
մրցույթում վարպետ Օհանն արժանանում է
առաջին մրցանակի:
Վարպետ Օհանին ճանաչել են հանրապետության շատ նշանավոր արվեստագետներ: Նա երկար տարիներ մտերիմ կապերի
մեջ է եղել դուդուկահար Լևոն Մադոյանի և
թառահար Սողոմոն Սեյրանյանի հետ: Վարպետի զրուցակիցներն են եղել արձակագիրներ Սուրեն Այվազյանն ու Սերո Խանզադյանը: Համագյուղացիներն իրենց վարպետին
ընդմիշտ գրանցել են գյուղի նշանավորների
ցուցակում:

Սուկլուն Լևոնը

Խնձորեսկում և ամբողջ Սյունիքում
հայտնի անուն է եղել զուռնաչի-սազանդար
Ղավալ Բադին (ուստա Բաղդասարը): Բադին բազմաթիվ մրցումների է մասնակցել
և համարյա բոլորում էլ հաղթել: Գյուղում և
նրա սահմաներից դուրս բազմաթիվ ուրախություններ ու հարսանիքներ է անցկացրել: Երգին և երաժշտությանը նվիրված շատ
աշակերտներ է ունեցել, որոնցից շատերը
նշանավոր երաժիշտներ են դարձել: Նրա
սաներից են եղել Կյուրըվեցի հայտնի զուռնաչի Մելիքը, փառաբանված զուռնաչի վարպետ Օհանը: Մեծ ու փոքր Բադուն վարպետ
են ասել:
Բադու կյանքի և գործունեության մանրամասները հայտնի չեն: Միայն հայտնի են,
որ նա ապրել է 19-րդ դարի կեսերից մինչև
1900-ական թվականները:
Ղավալ Բադուց հետո նրա գործը շարունակել է զուռնաչի, հանրահռչակ վարպետ
Օհանը:

Իսկական ազգանունը գյուղացիներին
հայտնի չի եղել. նրան պարզապես Սուկլուն
Լևոն են ասել:
Սա ոչ աշուղ է եղել, ոչ էլ բանաստեղծ:
Նա եղել է խաղասաց դհոլի-դափ խփող: Նրա
արհեստին շատերն են եղել, բայց նրանց միջից Լևոնն է հիշվել, որպես զվարճասեր, կենսուրախ, արտակարգ աշխույժ մարդ:
Լևոնն ու վարպետ Օհանը հաճախ են
միասին եկել ժողովրդի առջև՝ մեկը մյուսին
լրացնելով: Օհանը զուռնա է նվագել, Լևոնը
երգել է ու դափ խփել:
Ասում են Լևոնը վիրտուոզ դափ խփող է
եղել: Աճպարարի ճարպկությամբ նվագելու
ընթացքում դափը թռցրել է օդ՝ մինչև առաստաղը, և նորից բռնել ու նվագել: Լևոնը երգել է աշխույժ, արագ թափի երգեր, այնպես
զվարճացրել հանդիսատեսներին, որ ոչ ոք
անտարբեր չի մնացել:
«Կարմիր Զանգեզուր» թերթը տեղեկացնում է, որ վարպետ Օհանն ու Սուկլուն Լևոնը հաճախ են հանդես եկել Գորիսի շրջանի
գյուղերում և արժանացել հանդիսականների որոտընդոստ ծափահարություններին:
Ասում են, որ Սուկլուն Լևոնն ինքն իրենով մի ամբողջ հարսանիք է եղել: Լևոնը պահանջված մարդ է եղել Սյունիքի շատ ու շատ
գյուղերում: Նա տաղանդաշատ դերասան է
եղել առանց դերասանություն անելու:

Թառ-Սյունի

Արջունց Գառնիկ

Իսկական անուն-ազգանունն է Ներսես
Սազանդարյան: Աշխարհահռչակ երգչուհի
Տաթևիկ Սազանդարյանի պապն է: Եղել է
հայտնի մանկավարժ, հասարակական գործիչ, բանաստեղծ-գուսան, գրել է բանաստեղծություններ, հորինել է երգեր և դրանք
նվագել թառով:
Այստեղից էլ ստացել է Թառ-Սյունի
գրական անունը՝ այսինքն՝ թառ նվագող
սյունեցի: Գրել է խրատական, սիրային,
աշխատանքային և այլ մոտիվներով երգ-ոտանավորներ:
Ծնվել է 1867 թվականին Խնձորեսկ գյուղում: Ստացել է հիմնավոր կրթություն: Եղել է
իր ժամանակի կրթված գրագետներից մեկը:
1898թ. Թիֆլիսում հրատարակել է «Նոր
երգահան» ոտանավոր-երգերի ժողովածուն:
Մահացել է 1927 թվականին հայրենի

Ծնվել է 1938 թվականին, Խնձորեսկում:
Ավարտել է հայրենի գյուղի դպրոցը: Երգել է
մանկությունից սկսած: Սովորել է Երևանի
մանկավարժական համալսարանի գեղարվեստական ֆակուլտետի երաժշտության
բաժնում:
Երևանի դպրոցներում երաժշտություն
է դասավանդել: Երգել է Հայաստանի երգչախմբային ընկերությունում: Երգել է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության
կամերային երգչախմբում որպես մեներգիչ:
Ունի բազմաթիվ ձայնագրություններ:
1994-ից երգել է ֆիլհարմոնիկ երգչախմբում, եղել է Երևանի Սբ Հովհաննես եկեղեցու մեներգիչ:
Խնձորեսկը հպարտանում է, որ Գառնիկի նման ճանաչված երգիչ ունի Հայոց մայրաքաղաքում:

Ղավալ Բադին

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Արմեն Տիգրանյանի
նամակը Աշոտ
Սաթյանին

Իմ ծննդյան 70-ամյակի առթիվ Ձեր և հարազատ Հայաստանի կոմպոզիտորների ուշադ-

րության ու շնորհավորանքների
առթիվ խորապես զգացված եմ։
Ջերմ ողջույններ եմ հղում
և թանկագին գործընկերներիս,
տաղանդավոր
երիտասարդությանը ցանկանում նորանոր
հաջողություններ՝ ի փառս մեր
Հայրենիքի՝ Խորհրդային Մեծ
Միության։
31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1949 Թ.
ԹԲԻԼԻՍԻ

Հարո Ստեփանյանի ղեկավարությամբ:
Առաջին խնդիրն այն էր, որպեսզի ծանոթանայի և լրջորեն
ուսումնասիրեի հայկական ժողովրդական երաժշտությունը,
որն ինձ համար թեև նորություն էր, սակայն անսահման հետաքրքրական: 1930-31 ուսումնական տարում արդեն գրեցի
մեկ պիես թավջութակի համար
և մեկ պիես դաշնամուրի համար և մեկ մեներգ (ակադեմիկական աշխատանք), որոնք
կատարվեցին
կոնսերվատորիայի դահլիճում ուսումնական
տարվա ավարտին կայացած՝
ստեղծագործական դասարանի
ցուցադրական համերգում: Այդ
ընթացքում
Թուրքմենստանի
պետթատրոնի համար գրեցի
«Հաջի Ղարա» բեմադրության
երաժշտությունը:
1930 թ. սեպտեմբերին հրավիրվեցի նաև Գ. Սունդուկյանի
անվան թատրոն՝ որպես դիրիժոր - դաշնակահար: 1932 թ.,
երբ կոնսերվատորիայում բացվեց դիրիժորական բաժին, դարձա այդ բաժնի ուսանող՝ Գ. Բուդաղյանի ղեկավարությամբ: Այդ
տարվանից, ավելի խոր ընկալելով հայկական ժողովրդական
երաժշտությունը և ըմբռնելով
ժամանակի պահանջները, որոշեցի գրել մասսայական երգեր,
հանգամանք, որ մեծ չափով օգնեց ինձ հետագայում լայն կտավի գործերով զբաղվելու:
Գրածս երգերն են.
1.«Անմար մնա», - նվիրված
Հոկտեմբերյան հեղափոխության 15-ամյակին (հրատարակվել է «ԽՍՀՄ ազգությունների
երգեր» ժողովածուում)
2. «Օրերի երգը»:
3. «Կոլխոզային պարերգ»:
Նույն թվականին Գ. Սունդուկյանի անվան թատրոնի
տասնամյակի առթիվ գրեցի
«Հոբելյանական քայլերգ» սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, որն
առաջին անգամ կատարվեց դիրիժոր Գ. Բուդաղյանի ղեկավարությամբ:
Ավելի ուշ գրել եմ հետևյալ

երգերը.
1.«Մայիսյան քայլերգ»
(տպագրված):
2. «Գարուն» (անտիպ):
3.«Իմ կյանքը քարոտ ճամփա» (տպագրված):
4.«Նոր Զանգեզուր»
(տպագրվում է ՀԽՍՀ 15-ամյակի առթիվ հրատարակվող
ժողովածուում):
Որպես ակադեմիական աշխատանքներ գրում եմ մի շարք
փոքր ստեղծագործություններ:
Այժմ իմ նպատակն է ավելի
խորն ուսումնասիրել հայկական
ժողովրդական երգը, նրա ոճը,
կարողանալ նրանից վերցնել
այն, ինչ պետք է մեր նոր թեմատիկային և ստեղծել մեծ գործեր՝
այն էլ գործիքային երաժշտությամբ, որովհետև իմ ամբողջ ճանապարհը անցել է գործիքային
երաժշտության ասպարեզում:
1930-35
թվականներին
գրել եմ մի շարք թատրոնների
որոշ պիեսների երաժշտությունը, օրինակ.
1. «Հաջի Ղարա» (Թուրքմենստանի պետթատրոն-օրիգինալ-1931 թ.):
2. «Նավթ» (Թուրքմենստանի պետթատրոն-օրիգինալ-1932 թ.):
3. «Ալմաստ» (Գ. Սունդուկյանի
անվան թատրոն-օրիգինալ-1932 թ.):
4. «Դուստր Հնդկաստանի»
(Թուրքմենստանի պետթատրոն-օրիգինալ-1933):
5. «Ջարդ» (Լենինականի
պետթատրոն-օրիգինալ-1933 թ.):
6. «Կրակն օղակում» (ՊՀՊԹմշակում-1933 թ.):
7. «Ֆիգարոյի ամուսնությունը»
(Գ. Սունդուկյանի անվան
պետթատրոն-մշակում-գործիքավորում-1933 թ.):
8. «Ռևիզոր» (Գ. Սունդուկյանի
անվան պետթատրոն-օրիգինալ-1933 թ.):
9. «Ինտերվենցիա» (Գ.Սունդուկյանի անվան պետթատրոն-օրիգինալ-1933 թ.):
10. «Քաջ նազար» (ՊՀՊԹ-մշակում հայ ժողովրդական

Հ

այաստանի խորհրդային
գրողների միության նախագահ ընկ Ա. Սաթյա-

նին

Աշոտ Մովսեսի
Սաթյան

նվել եմ 1907 թ. Մարի (Մերվ) քաղաքում
(Թուրքմենստան)՝ Խնձորեսկից այնտեղ վերաբնակեցված գյուղացու ընտանիքում:
Երաժշտությամբ սկսել եմ
զբաղվել դեռ ռեալական ուսումնարանում սովորելիս: 1920 թ.,
քանի որ տեղում երաժշտական
դպրոց չկար, ուշադրություն
չդարձնելով հորս արգելքներին,
որոշեցի ընդունվել փողային
նվագախումբ, որտեղ կապելմայստեր Ի. Ս. Չերնյաևը ստուգելով իմ երաժշտական ընդունակությունները՝
խորհուրդ
տվեց սովորել տրուբայի (փողի)
վրա (trombe in es): Շատ շուտ
տիրապետելով այդ գործիքի
տեխնիկային, հաջորդ տարի
սկսեցի հաճախել նվագախմբի փորձերին և նվագել թեթև
պարտիաներ: Չբավականանալով դրանով՝ սկսեցի պարապել
այլ տրուբայի վրա (trombe in B):
Այդ տարի թողնելով պարզունակ
ակումբային նվագախումբը, աշխատանքի անցա զինվորական
նվագախմբում (2-րդ հետևակային-հրաձգային գունդ), որը
հայտնի էր որպես լավ կազմակերպված և գովասանքի արժանացած կոլեկտիվ (կապել-մայստեր՝ Նիկոլայ Շումախեր):
1921-24 թթ. աշխատելով
գնդում որպես փողհար, ցուցաբերեցի բարձր որակ, և 1925 թ.
ինձ տեղափոխեցին ուրիշ գունդ
(1-ին թուրքմենական հրաձգային գունդ)՝ որպես նվագախմբի
ղեկավար: Միաժամանակ տեղի
մանկավարժական տեխնիկումում կազմակերպեցի նվագախումբ՝ միայն թուրքմեններից
կազմված, որը առաջին ազգային նվագախումբն էր: Այդ
ժամանակ էլ ես կատարեցի
ստեղծագործական իմ առաջին
քայլերը: Եվ քանի որ փողային
նվագախումբը չէր կարող համապատասխան գործնական և
մասնագիտական գիտելիքներ
տալ, ես դիմեցի քաղաքում ճանաչված դաշնակահար Նիկոլայ
Արտամոնովին, որպեսզի ինձ
հետ պարապի դաշնամուր և
հարմոնիա:
1926 թ. փողային նվագախմբի համար գրել եմ վալս, ֆանտազիա, երկու քայլերգ և դաշնամուրի համար մի շարք մանր
պիեսներ: Սակայն դրանք չէին
կարող որակ ստեղծել իմ գործերում, նաև հայկական չէին: Այդ

պատճառով որոշեցի անպայման տեղափոխվել Հայաստան
և սովորել պետական կոնսերվատորիայում: Այդ ժամանակ ես
Գորիսից հրավեր ստացա՝ կազմակերպելու փողային նվագախումբ և որպես դաշնակահար
աշխատելու կինոյում: Ի դեպ,
դաշնամուր նվագում էի առանց
նոտաների, իմպրովիզացիաներով:
Շատ էի փափագում Հայաստան գալ, թեկուզ և Գորիս
կամ այլ տեղ: 1927 թ. Գորիսում
նվագախումբ
կազմակերպելուց հետո, դիմեցի տեղական
իշխանություններին, որպեսզի
ինձ գործուղեն Երևան սովորելու, սակայն մերժեցին, պատճառաբանելով, թե այլ մասնագետ
չունեն: Մինչդեռ ես պետք է անպայման կրթություն ստանայի:
Բայց քանի որ հայրս միջոցներ
չուներ ինձ Երևան կրթության
ուղարկելու, ստիպված գնացի
Բաքու: Այնտեղ դիմեցի կոմպոզիտոր Անտոն Մայիլյանին, որը
«Հայարտան» տնօրենն էր: Նա
քննելով իմ երաժշտական ունակությունները, սիրով ընդունեց,
միաժամանակ փորձեց հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի մնայի քաղաքում և սովորեի
կոնսերվատորիայում: Սակայն
այդ նրան չհաջողվեց, ուստի ես
ստիպված եղա այլ կերպ վարվել: Նորից գնացի Մերվ քաղաք,
ըստ «Հայարտան» ծրագրի
սկսեցի պարապել նրանց մոտ,
միաժամանակ
աշխատելով
նվագախմբում: Տարվա վերջին
գալիս էի Բաքու, քննություններ
հանձնելու:
1930 թ. գարնանը, երբ
եկա հերթական քննություններ
հանձնելու, իմ դասատուները
գտան, որ Մերվի գավառական
ուսուցիչները ինձ միանգամայն
այլ ճանապարհով են տանում:
Անտոն Մայիլյանը անհանգստանալով, մտածում էր ինձ անպայման Երևան ուղարկել: Ուստի
նա նամակ գրեց կոմպոզիտոր
Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանին,
որն այն ժամանակ Երևանի
կոնսերվատորիայի
ռեկտորն
էր, խնդրելով ընդառաջել ինձ:
Նա նամակներ հղեց նաև կոմպոզիտորներ Սպիրիդոն Մելիքյանին և Մ. Միրզոյանին: 1930
թ. աշնանը ընդունվեցի Երևանի
կոնսերվատորիայի
ստեղծագործական դասարանը, որն այդ
տարի բացվել էր կոմպոզիտոր

Արամ Խաչատրյանի
նամակը Աշոտ
Սաթյանին

Ս

իրելի Աշոտ.
Շնորհակալություն Ստալինյան մրցանակ ստանալու
առթիվ շնորհավորանքների համար։
Իմ այդ մրցանակր (չորրորդ) ինձ
ուրախացնում է, որովհետև այն ինչոր չափով ինձ համար աոաջինն է։
Ես մեկևկես ժամից ավելի երաժշտություն եմ գրել կինոյի համար և
արդեն կազմել եմ 25 րոպեանոց սյուիտ։ Այդ սյուիտը պիտի նվագեմ իմ
համերգների ժամանակ։
Քո շնորհավորանքը Հայաստանից միակ երաժշտի շնորհավորանքն է, չհաշված Արտաշես Խաչատրյանին։ Ես հարյուրից ավելի
հեռագրեր եմ ստացել և բազմաթիվ
հեռախոսազանգեր, բայց Հայաստանից ստացել եմ միայն Մարտիրոս
Սարյանից, Գուլակյանից, Մալյանից,

Առնո Բաբաջանյանի
նամակը Հայաստանի
կոմպոզիտորների
միության նախագահ Ա․
Սաթյանին

Մ

եծարգո Աշոտ Մովսեսիչ.
Ձգտում եմ շուտով ավարտել համերգի գործիքավորումը և նոյեմբերի
1-ին լինել Երևանում։ Աշխատում եմ շատ։
Իմ ուշանալու հիմնական պատճառը ջութակահարի հետ աշխատանքն է։ Համերգը
կատարում է Լեոնիդ Կոգանը։ Ես չկարողացա հանձնել Գաբրիելյանին, քանի որ նա հիվանդ է թոքերի բորբոքումով։
Թանկագին Աշոտ Մովսեսիչ, Ձեզ մեծ
խնդրանք ունեմ։ Պետք է Ձեզ հայտնեմ, որ
ես ամուսնացել եմ և սպասում եմ ժառանգի, այդ պատճառով ինձ մի բնակարան էլ է
պետք։ Ըստ որում պիտի նաև ասեմ, որ իմ
կինը դաշնակահարուհի է և պետք է աշխատի Մազմանյանի մոտ՝ 10-ամյակում։ Կարծում եմ՝ որ դուք համոզված կլինեք, որ ինձ
ընդարձակ բնակարան է անհրաժեշտ, քանի որ տանը երկու դաշնակահարներ են և 5
հոգուց բաղկացած ընտանիքի անդամներ։
Իմացել եմ, որ Քրիստոֆոր Ստեփանիչը տեղափոխվում է Լենինգրադ։ Շատ եմ խնդրում
նրա բնակարանը հանձնեք ինձ, իսկ իմ բնակարանը տաք՝ ում դուք հարմար կգտնեք։
Դա Ձեր կողմից ինձ կլինի հարսանեկան
նվեր։ Սպասում եմ պատասխանի։
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ ԱՌՆՈ:
19 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 1949 Թ.

երգերից):
11. «Նապոլեոն Կորկոտյան» (Գ. Սունդուկյանի անվան պետթատրոն-մշակում հայ
ժողովրդական երգերից):
12. «Պեպո» (Գ. Սունդուկյանի անվան պետթատրոն-մշակում հայ ժողովրդական
երգերից):
13. «Կրակի մեջ» (Թուրքմենստանի-պետթատրոն-օրիգինալ):
14. «Ատամնաբույժն արևելյան» (Կիրովականի թատրոն-օրիգինալ):
15. «Շեյխ Սանան» (Թուրքմենստանի պետթատրոն-օրիգինալ):
Այժմ սովորում եմ Երևանի կոնսերվատորիայի ստեղծագործական ֆակուլտետում՝
պրոֆեսոր Սարգիս Բարխուդարյանի ղեկավարությամբ և դիրիժորական ֆակուլտետում՝ պրոֆեսոր Կոնստանտին Սարաջյանի
ղեկավարությամբ:
Լուսժողկոմատի պայմանագրով գրել եմ
երեք երգ.
1.«Քայլերգ», 2.«Ծիլ», (դպրոցական
երգ) և 3. «Պարերգ»: Համաձայն կոմպոզիտորների միության կնքված պայմանագրի՝
ավարտում եմ «Սյուիտա» (լարային կվարտետի համար), որից հետո կսկսեմ աշխատել «Գյուլնարա» պոեմի վրա՝ ըստ Գեղամ
Սարյանի:
ԴԻՐԻԺՈՐ, ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐ ԱՇՈՏ ՍԱԹՅԱՆ: 15/IX/35Թ.

Յոլյանից, Արտաշեսից և քեզնից։ Ես
այդ մասին ասում եմ, որովհետև իսկական ընկերները իրապես ուրա–
խացել են, քանի որ իմ աշխատանքը
կինոյում ճանաչվել է իրատեսական
և կառավարությունը անհրաժեշտ է
համարել այն նշելու։
Քեզ՝ որպես հայկական միության
նախագահի, հայտնում եմ, որ ես
գրում եմ հայկական մասսայական
երգերի շարք։ Ես ցանկանում եմ
կատարել իմ խոստումը ժողովրդին
(երբ ճանապարհորդում էի Հայաստանում), որ այնպիսի երգեր գրեմ,
որպեսզի դրանք հասնեն նրանց։ Ես
կցանկանայի, որպեսզի դու իմ այդ
երգերի մասին պատկերացում ունենայիր։
Այստեղ հասարակության, ըստ
որում միության քարտուղարության
կողմից առայժմ (պատրաստի) իմ
երգերը բարձր գնահատականի են
արժանացել։
Ստամոքսի խոցի պատճառով

չի ստացվում, որպեսզի մայիսին
Երևան գամ, բայց աշնանը ցանկանում եմ գալ և ստեդծագործական
հաշվետվություն տալ ժոդովրդին։
Ես հույս եմ փայփայում, որ Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը
այդ գործում եռանդուն մասնակցություն կցուցաբերի և կօգնի ինձ
այդ համերգի կազմակերպման գործում։
Եթե դու իմ Հայաստան գալը
անհրաժեշտություն ես համարում,
ապա խնդրում եմ այդ մասին ինձ
գրավոր տեղեկացնել։
Ես ցանկանում եմ նաև կինոնկարների համար երաժշտություն
գրել։ Սևագիր գրել եմ մեծ սիմֆոնիկ ստեղծագործություն, որը պիտի
կատարեմ Հայաստանի 30-ամյակի
առթիվ։
Մեկ անգամ ևս ընդունիր իմ
երախտագիտությունը և ամենաբարի ցանկությունները։
1 ԱՊՐԻԼԻ 1950 Թ., ՄՈՍԿՎԱ
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ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
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ԱՐԱՄ ՍԱԹՅԱՆ. «Ես ստեղծում
եմ իմ արվեստը և գնում իմ
ճանապարհով»

Ս

աթյանների կոմպոզիտորական գերդաստանի նմանը հանրապետությունում թերևս չգտնվի: ՀՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչներ Աշոտ Սաթյանի
և Արամ Սաթունցի (Սաթյան) ստեղծագործություններն ամուր մտել են հայ երաժշտարվեստի գանձարանը: Այսօր ցանկանում
ենք անդրադառնալ Սաթյանների երկրորդ
սերնդի ներկայացուցիչ՝ Երևանի Կոմիտասի
անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, ՀՀ
արվեստի վաստակավոր գործիչ (2011 թվականից) Արամ Սաթյանի կյանքին ու գործին:
Իր գերդաստանի մասին Արամ Սաթյանը
պատմում է. «Հորս և հորեղբորս, կարծում
եմ, ներկայացնելու առանձնապես կարիք
չկա, բայց ահա բացի նրանցից և ինձնից,
մեր գերդաստանում չորս կոմպոզիտոր կա:
Ամենատարեցն Աշոտ Սաթյանի թոռն է, ով
պապի անուն-ազգանունն է կրում, այնուհետև հորս ավագ եղբոր՝ Պավելի թոռն է, ով
այժմ Բեյրութի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է, լոնդոնաբնակ որդիս՝ Դավիթը ևս կոմպոզիտոր է, եղբորս՝ Ռուբեն Սաթյանի որդին
պապի հետքերով է գնացել, այդպիսով մեր
գերդաստանում յոթ կոմպոզիտոր ենք»:
«Իսկ ի՞նչ եք ժառանգել հորիցդ», – հարցին պատասխանում է. «Սաթյանները մի
հետաքրքրական հատկություն ունեն, երբ
ասում ենք ժառանգել, ճշմարտությանը մոտ
չէ ձևակերպումը: Սաթյաններից յուրաքանչյուրն իր ուղիով է գնացել: Նրանք մեկը մյուսին չեն կրկնում: Իմ՝ կոմպոզիտոր դառնալուն նպաստել է ընտանեկան մթնոլորտը,
մեր հարկի տակ հորս և հորեղբորս գործընկեր կոմպոզիտորներ էին հյուրընկալվում,
մենք էլ փորձում էինք նրանց ընդօրինակել,
գրել ինչ-որ բան, երբեմն էլ ձևացնել, թե
գրում ենք: Յոթ-ութ տարեկան էի, երբ գրեցի
իմ առաջին երգը, որ լուրջ ընդունվեց մերոնց
կողմից: Հայրս և հորեղբայրս շատ ուշադիր
էին իմ ստեղծագործական առաջին քայլերի նկատմամբ: Մասնագիտական կրթություն ստացա շատ ավելի ուշ՝ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանում: Իսկ մինչ
այդ ավարտել էի Ալ.Սպենդիարյանի անվան
երաժշտական դպրոցը: Աշակերտել եմ կոմպոզիտոր Էդվարդ Բաղդասարյանին, մի
փայլուն մանկավարժ, որն, ի դեպ, Տիգրան
Մանսուրյանին ու Մարտին Վարդազարյանին էլ է դասավանդել: Ըստ իս իր տաղանդով զիջում է միայն Առնո Բաբաջանյանին:
Քիչ է ստեղծագործել, բայց ինչ գրել է, լավ
է գրել»: Բայց զրուցակիցս ընդհանրապես
իր ուսուցիչներ է համարում բոլոր այն կոմպոզիտորներին, ովքեր ազդեցություն են
ունեցել իր երաժշտական արվեստի վրա՝
Բեթհովենը, Ստրավինսկին, մյուսները: Ուսումնարանն ավարտելուց հետո ընդունվել
է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ստեղծագործական բաժին՝ ԽՍՀՄ
ժողովրդական արտիստ Ալ.Հարությունյանի
դասարան, որն ավարտել է գերազանցությամբ: Կատարելագործվել է Մոսկվայում, և
սկսվել է արվեստագետի չորս տասնամյակից ավելի ստեղծագործական մի կյանք:
Արամ Սաթյանը բազմաժանր ստեղծագործող է. հեղինակ է երկու փոփ-օպերայի՝
«Լիլիթ» և «Փոքրիկ Ցախես», այս վերջինը
գրել է 19-րդ դարի հեքիաթագիր Թեոդոր
Հոֆմանի համանուն հեքիաթի հիման վրա:
Սրանք ոչ միայն ճանաչում են բերել կոմպոզիտորին, այլև անգլիական պարբերականները գրել են, որ փոփ-օպերայի հիմնադիրներից մեկը Արամ Սաթյանն է: Նրա գրչին
են պատկանում կոնցերտներ սիմֆոնիկ և
կամերային նվագախմբերի համար, ավելի
քան հարյուր երգեր և ռոմանսներ, երաժշտություն կինոյի և թատրոնի համար: Ի
դեպ, այս տարի թատրոնի միջազգային օրը՝
մարտի 27-ին, «Լավագույն երաժշտության
հեղինակ» անվանակարգում արժանացել է
«Արտավազդ» մրցանակին՝ Հ.Պարոնյանի
անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի
«Մորգանի խնամին» ներկայացման երաժշ-

տության համար:
Իսկ ընդհանրապես առաջին անգամ
մրցանակ ստացել է հեռավոր 1969-ին Մոսկվայում, երիտասարդ կոմպոզիտորների համամիութենական ստուգատեսում՝ «Սիմֆոնիկ վարիացիաներ» ստեղծագործության
համար: Այնուհետև մրցանակներ է ստացել
հանրապետական
մրցանակաբաշխություններում: Միայն երգարվեստում ստացած
մրցանակները 13-ն են: 1976-ին «Առաջին
սիրո հեքիաթ իմ», 1985-ին՝ «Արդյո՞ք հիշում
ես», 1991-ին՝ «Հուսո աղոթք» երգերը ճանաչվել են տարվա լավագույն երգ: 1986-ին՝
«Սերն անցավ» և «Գարնան խոստում» երգերը «Յուրմալա» համամիութենական մրցույթում Նարինե Հարությունյանի կատարմամբ
արժանացել են առաջին մրցանակի: Նույն
այդ «Յուրմալայում» հանրաճանաչ կոմպոզիտոր Ռայմոնդ Պաուլսը կարծիք է հայտնել,
թե Արամ Սաթյանի «Սերն անցավ» և «Գարնան խոստում» երգերը զարմացրել են իրենց
խորությամբ և արտահայտչականությամբ:
Իր ասելով մատների արանքով է նայում
կոչումներին ու մրցանակներին, բայց նաև
դրանք հանձնելիս շոյված ու գնահատված է

զգում: «Խորհրդային Միության օրոք մրցանակաբաշխություններ էին անցկացվում, և
ես չորս անգամ երկրորդ մրցանակ եմ շահել:
Դրանք հաճախ սահմանվում էին կոմերիտմիության կամ կոմկուսի որևէ հոբելյանին
նվիրված: Ես էլ այդ մրցանակաբաշխություններին ներկայացնում էի սիրո մասին գրած
իմ երգերը, այլ ոչ թե տարեդարձին առնչվող
ինչ-որ բան: Մի անգամ Առնո Բաբաջանյանին ասացի, թե միշտ երկրորդ մրցանակ եմ
շահում: Անվանի կոմպոզիտորը հարցրեց,
թե ինչի մասին եմ գրել, պատասխանել եմ՝
սիրո, նա էլ թե` տես` ինչքան լավ ես գրել, որ
սիրո մասին երգդ մրցանակի է արժանացել:
Եվ հետո ավելացրեց՝ մի վհատվիր, առաջին
մրցանակ էլ կունենաս: Այդպես էլ եղավ»:
Դեռևս 1979թ. Առնո Բաբաջանյանն ասել
է. «Ինձ միշտ զարմացրել են նոր սերնդի կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանի ստեղծագործությունների խորությունը, մեղեդայնությանը և
ժամանակը զգալու ունակությունը…»: Քիչ
ավելի վաղ՝ 1976-ին ֆրանսիացի դաշնակահար, կոմպոզիտոր Նադյա Բուլանժեն գրել
է. «Երիտասարդ կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանին մեծ ապագա է սպասվում, եթե նա

Արամ Սաթունց

Ա

նվանի կոմպոզիտոր: ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1975):
Աշոտ Սաթյանի եղբայրը:
Ծնվել է 1913 թ. փետրվարի 5-ին՝ Թուրքմենստանի Մարի քաղաքում: 1941-44-ին
մասնակցել է Հայրենական պատերազմին:
1938-41-ին սովորել է Բաքվի, 1944-47-ին՝
Երևանի պետական կոնսերվատորիաներում: 1945-ից աշխատել «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես երաժշտական բաժնի
վարիչ: 1949-74-ին ղեկավարել է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության երաժշտական խմբագրությունը որպես գլխավոր
խմբագիր, ապա՝ երաժշտական ձևավորումների խմբագրության պատասխանատու խմբագիր:
Ա. Սաթունցը ստեղծել է սիրո, աշխատանքային, հայրենասիրության, զինվորական ու մանկական ավելի քան 200 երգեր,
ռոմանսներ, քայլերգեր, պարեր, երաժշտություն գրել թատերական բազմաթիվ
ներկայացումների, կինոնկարների համար:
Մոսկվայի օլիմպիական խաղերի ժամանակ
(1980) հնչեց նրա լարային սյուիտը համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ գրված հենց այդ խոշոր միջոցառման
համար: Երեք տասնամյակ շարունակ նրա
«Գարնանային վալս» երգի մեղեդին որպես
հայկական հեռուստատեսության նախանվագ և վերջաբան է հնչել:
Նրա գրչին են պատկանում նաև «Ատամ-

նաբույժն արևելյան» երաժշտական կատակերգությունը (ըստ Հ․ Պարոնյանի, 1938),
«Զանգեզուր» սիմֆոնիկ պոեմը (1947),
«Վերածնված Նաիրյան երկրի երգերը» վոկալ-սիմֆոնիկ շարքը (1979), «Ժողովրդի
սխրանքն անմահ է» կանտատը (1980), «Տոնական պարային սյուիտ» փողային նվագախմբի համար և այլ ստեղծագործություններ:
Արամ Սաթունցը հրատարակել է ստեղծագործությունների հինգ ժողովածու, ուր
ամփոփված են նրա լավագույն երգերը, ռոմանսները, քայլերգերը, երաժշտական այլ
գործեր, որոնք վկայում են հայ երաժշտական արվեստի նրա տաղանդի ու անմնացորդ նվիրվածության մասին:
Մահացել է 1990 թ. հունիսի 6-ին Երևանում:

կյանքի կոչի իր ստեղծագործական մտահղացումները»: Եվ դրանք հավուր պատշաճի
ասված խոսքեր չէին: 1970-80-ական թվականներին Սաթյանի մանավանդ էստրադային երգերը մեծ ժողովրդականություն էին
վայելում:
Սաթյան կոմպոզիտորի արվեստի մասին ամբողջական խոսք է ասել Հայաստանի
պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, ազգային օպերայի և բալետի թատրոնի դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը. «Մեր ժամանակի
բարձրակարգ և բազմաժանր կոմպոզիտոր
է Արամ Սաթյանը: Նրա դասական (օպերային, սիմֆոնիկ և կամերային), ինչպես նաև
հանրամատչելի ստեղծագործությունները,
հիրավի, մեծ ժառանգություն են հայ երաժշտական արվեստի բնագավառում…»:
«Իսկ մտավախություն չունի՞, որ կարող
է չհասկացված լինել», – փոքր-ինչ դավադիր
հարցին պատասխանում է, որ չի մտածել
այդ մասին, և նման բան իր համար գոյություն չունի՝ հասկացված, չհասկացված և
հավելում. «Ես ստեղծում եմ իմ արվեստը,
նվիրված եմ այդ արվեստին և գնում եմ իմ
ճանապարհով: Բավարարված եմ լինում
միայն այն ժամանակ, երբ մի լավ գործ եմ
ստեղծում, իսկ դա նշանակում է հետևից
տանել այն զանգվածը, որ քեզ հավատում է,
սիրում և գնահատում»:
Հայաստանի հեռուստառադիոպետկոմի երաժշտական խմբագիր, Ա.Բաբաջանյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի
երաժշտության տեսության բաժնի վարիչ,
կոնսերվատորիայի
ստեղծագործական
բաժնի դասախոս, «Հայաստանի հեռուստառադիո» պետվարչության երաժշտական
ծրագրերի և երաժշտական խմբերի տնօրեն
ու գեղարվեստական ղեկավար, - սրանք այն
պաշտոններն են, որոնք զբաղեցրել է իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում
և այժմ էլ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է: Ի դեպ, 1965-66 թվականներին դասավանդել է Գորիսում. «Հայրս
ասաց, որ այնտեղ Աշոտ Սաթյանի անվան
երաժշտական դպրոց կա, պիտի գնաս,
բարձրացնես ուսման որակը: Երիտասարդ
էի, եռանդս տեղը, բացի այդ այն ժամանակ երիտասարդ կադրերին գործուղում էին
շրջաններ, որ դրանցում էլ երաժշտական
կյանքն աշխուժանար»:
«Վարչական աշխատանքը չէ՞ր խանգարում ստեղծագործականին» հարցին, պատասխանում է՝ երբ «Հայաստանի հեռուստառադիո» պետվարչության երաժշտական
ծրագրերի և երաժշտական խմբերի տնօրենը և գեղարվեստական ղեկավարն էր, զգացել է, որ ստեղծագործական կյանքը տուժում
է, ուստի 1997-ին, երեք տարի աշխատելուց
հետո, թողեց այդ պաշտոնը:
Արամ Սաթյանն ափսոսանքով նշում է, որ
իր ստեղծագործությունները հիմնականում
արտասահմանում են կատարվում, այստեղ
պատվերներ չի ստանում: Մեծ կտավի մի
գործ է ստեղծել՝ «1915 թվական», որի պրեմիերան Նյու Ջերսիում է կայացել: Մտադիր
է մինչև 2015 թվականը՝ հայոց մեծ եղեռնի
100-ամյակն այդ գործն ամբողջացնել: Նաև
այն համոզմունքն ունի, որ շոու-բիզնեսով
պիտի զբաղվեն պրոֆեսիոնալները, այլ ոչ թե
պրոդյուսերական և մենեջերական կենտրոնները, որոնք էլ կոմպոզիտորական արվեստի
այս կամ այն գործի հանդեպ պահանջարկ
են ձևավորում: Եվ ոչ միայն դա: Հիմա արվեստագետի համար դժվարին ժամանակներ են, այդ պատճառով շատ երիտասարդ
կոմպոզիտորներ դրսում են: Իր աշակերտներից շատերն արտասահմանում են ապրում
և ստեղծագործում, նրանցից առանձնացնում է Դավիթ Հալաջյանին, ով այժմ Շվեյցարիայում է ապրում: Նրա կարծիքով մենք
ունենք շատ լավ կոմպոզիտորական դպրոց:
Իր սերնդի կոմպոզիտորներից նշում է Լևոն
Չաուշյանին, Աշոտ Զոհրաբյանին, Ռուբեն
Սարգսյանին (վերջերս է վախճանվել):
Վերջերս «Սոնի» ֆիրման կոմպոզիտորի ծննդյան 65-ամյակի առթիվ որպես նվեր
թողարկեց նրա երգերի ձայնասկավառակը:
Աշխարհահռչակ այդ ֆիրման երկրորդ անգամ է անդրադառնում հայ ստեղծագործողին: Ձայնասկավառակի թողարկման առիթ
է հանդիսացել հայտնի «Ֆոնոգրաֆ» ամսագրում կոմպոզիտորի հոբելյանի առթիվ
տպագրված հոդվածը:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ», 3 ՄԱՅԻՍԻ
2013Թ․, N11
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Կոնստանտին
Օրբելյան

Ծ

նվել է 1928 թվականի հուլիսի 29-ին
Արմավիր քաղաքում։ Երաժշտական
ունակություններն ի հայտ են եկել
դեռ մանուկ հասակում։ Շնորհալի փոքրիկին ծնողներն ուղարկել են Բաքվի կոնսերվատորիային կից տաղանդավոր երեխաների համար նախատեսված երաժշտական
հատուկ դպրոցը։ Դժբախտաբար, նա շատ
քիչ է սովորել այնտեղ։ Օրբելյանի ծնողները
դարձել են ստալինյան արյունալի բռնությունների զոհը։ Հորը ձերբակալել են 1936
թվականին, ապա գնդակահարել, իսկ մորը
2 տարի անց ձերբակալել են, ապա ուղարկել ստալինյան ճամբար։ Կոնստանտինին
հեռացրել են դպրոցից, և եղբայրները մեծ
քաղաքից տեղափոխվել են Լեռնային Ղարաբաղի փոքրիկ գյուղերից մեկը։
1942 թվականին ավիացիոն կորպուսի
ջազային խմբում Կոնստանտինին աշխատանքի են ընդունել որպես դաշնակահար։
Որոշ ժամանակ անց պատանին ռազմական
նվագախմբի հետ միասին համերգներով
սկսել է հադես գալ Երևանում։ Հայաստանի
ջազ երաժիշտներն իրենց համար նոր տաղանդ են բացահայտում այդ համերգների
ժամանակ և տղային հրավիրում նվագելու
Հայաստանի էստրադային նվագախմբում։
Այդ ժամանակ էլ դրվում է Օրբելյան արտիստի ստեղծագործական փայլուն կարիերայի
ամուր հիմքը։
1945 թվականից Օրբելյանն ուժերը փորձում է նաև երգահանության ասպարեզում
և բավական լուրջ հաջողություններ է գրան-

ցում։ Նվագախմբի համար վերամշակում էր
ժողովրդական երգերը, ինչպես նաև ստեղծում նոր մեղեդիներ։ Առաջին գործերից է
«Օրորոցայինը»։
Հայազգի մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ
Խաչատրյանի արվեստն Օրբելյանի համար
ուղեցույց է դարձել դեպի երաժշտական մեծ
աշխարհ։ 1952 թվականին Օրբելյանը հեռացել է էստրադային նվագախմբից և ընդունվել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան, այնուհետև՝ Երևանի
պետական կոնսերվատորիա։
1955 թվականին հայ կոմպոզիտորը
փորձել է ուժերը մեկ այլ ասպարեզում՝ գրելով «Սիրտը երգում է» ֆիլմի երաժշտությունը, որը մեծ հաջողություն է ունեցել։ 1956
թվականին Օրբելյանը հրավիրվում է ղեկավարելու Հայաստանի էստրադային նվա-

Օրբելյանները
Հատված Էդուարդ Զոհրաբյանի համանուն վեպից

...1954

թ.
Երևանի
ռադիոկոմիտեում
ստեղծվեց գործիքային կվինտետ: Հանրապետությունում անվանի երգահաններ շատ
կային, որոնց կարելի էր հրավիրել նորաստեղծ կվինտետը կազմակերպելու և ղեկավարելու համար: Բայց կոմիտեի ղեկավարները կանգ առան Երևանի պետական
կոնսերվատորիայի ուսանող Կոնստանտին
Օրբելյանի վրա և չսխալվեցին իրենց ընտրության մեջ: Շուտով նորաստեղծ կվինտետը երիտասարդ ղեկավարի ջանքերով
հայտնի դարձավ ամբողջ հանրապետությունում և իր հարուստ, բազմաբովանդակ
ծրագրով վայելեց երաժշտասեր հասարակության սերն ու համակրանքը: Ավարտելով
կոնսերվատորիան` քսանհինգամյա Կոնստանտինը նորից վերադարձավ Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ:
Բայց այս անգամ արդեն որպես նվագախմբի գլխավոր ղեկավար: Դժվար էր աշխատելը: Երաժիշտներից մեկը թողնում էր նվագախումբը, մյուսը` գալիս, լրացնում նրա
տեղը: Եվ այդ նորեկի հետ ստիպված էր լինում աշխատել, աշխատել երկար ու համառ,
մինչև նա ընտելանում էր կոլեկտիվին կամ
յուրացնում այս կամ այն նոր երաժշտությունը: Հատկապես հաճախակի փոխվում
էին երգիչները. Ռաշիդ Բեյբութովի, Արթուր
Այդինյանի, ժակ Դուվալյանի հեռանալուց
հետո Կոնստանտինը մեծ դժվարությունների առաջ կանգնեց, մինչև փնտրեց ու գտան
նոր երգիչ-կատարողներ, նոր շունչ ու ալիք
մտցրեց նվագախմբում, գտավ գործիքավորման նոր ձևեր ու մեթոդներ, զարգացրեց
և ավելի բարձր մակարդակի հասցրեց հայ
էստրադային արվեստը։ Նվագախմբի կատարողական արվեստը բարձր մակարդակի
վրա պահելու հետ մեկտեղ նա գրում էր նոր
երգեր, երաժշտություններ սիրո, հայրենա-

սիրական և իր նախընտրած այլ թեմաներով։ Կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո
նա գիտակցում էր, որ իսկական երգահան
լինելու համար պիտի շատ ստեղծագործել
և այդ ստեղծագործությունների գնահատականը պիտի տային մարդիկ, հասարակությունը։ Եվ այդ գնահատականը տրվեց։
Այնպիսի երգեր, ինչպիսիք են «Երևան»,
«Գարունն իմ սրտում», «Երևանյան մեղեդի», «Շնորհակալություն կյանքին», «Անուշի երգը», «Գալիս ես, գալիս ես» և շատ ուրիշներ լայն ճանաչում են գտել Խորհրդային
Միությունում, իսկ «Սիրում եմ քեզ, Մոսկվա»
երգը Հունգարիայում կայացած միջազգային
մրցույթում արժանացավ մրցանակի։ Համամիութենական առաջին կարգի մրցանակին
էր արժանացել նաև ֆաշիստական Գերմա-

գախումբը։ Երկար մտածելուց հետո համաձայնում է՝ դառնալով խմբի դիրիժորը և
գեղարվեստական ղեկավարը։
1956 թվականից սկսած նա շուրջ երեք ու
կես տասնամյակ ղեկավարել է Հայաստանի
պետական էստրադային նվագախումբը։
Էստրադային և ջազ կատարողների համար
բազմաթիվ երգերի հեղինակ է։
1957 թվականին Օրբելյանը դարձել է
ԽՍՀՄ կոմպոզիտորների միության անդամ։
1962 թվականին Մոսկվայում անցկացվող
«ԽՍՀՄ երիտասարդ կոմպոզիտորներ»
մրցույթի հաղթող ճանաչվել է Օրբելյանը։
1961 թվականին ավարտել է Երևանի
կոնսերվատորիան (Է․ Միրզոյանի ստեղծագործական դասարան)։ 1956 թվականից՝
Հայաստանի էստրադային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար։ Արտահայտման

նիայի դեմ խորհրդային ժողովրդի տարած
հաղթանակի 30-ամյակին գրված «Կեչիների
աղմուկը» երգը։
Օրբելյանի գրչին են պատկանում նաև
«Հուշարձան», «Հայրենական պատերազմի
հերոսներին», «Մենք խաղաղության կողմնակից ենք» և այլ նվագախմբային խորեոգրաֆիկ պատկերների շարքը, երգեր՝ գրված
մարզական թեմաներով, այլ ստեղծագործություններ։
Երգահանի մի քանի տասնյակ երգերը,
հայերեն ու ռուսերեն տեքստերով, նոտայագրված, ամփոփված են հինգ ժողովածուների մեջ, որոնք լույս են ընծայել համամիութենական «Սովետսկայա Մուզիկա» և
«Հայաստան» հրատարակչությունները։
Խորհրդային Միության և արտասահմանյան երկրների տարբեր անկյուններում
բարձր հնչեց Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբի և նրա երիտասարդ
ղեկավարի՝ երգահան Կոնստանտին Օրբելյանի անունը։ Այդ անունը Միության և աշխարհի երաժշտասեր հասարակայնության
սիրտը մտավ Մոսկվայում և տարբեր երկրներում կայացած համաշխարհային փառա-

անմիջականությամբ և քնարական հագեցվածությամբ աչքի է ընկնում Օրբելյանի լարային կվարտետը (1956 թ., առաջին մրցանակ Երիտասարդության և ուսանողների
համաշխարհային 6-րդ փառատոնում)։
1992 թվականից բնակվում էր ԱՄՆ-ում։
Մահացել է 2014 թվականի ապրիլի 24ին։ Թաղված է Կոմիտասի անվան պանթեոնում։
Սերտ առնչնչություններ էր պահպանում
նախնիների փոքր հայրենիքի՝ Սյունիքի հետ:
***
Ճանաչում են գտել նրա սիմֆոնիան
(1961 թվական) և «Անմահություն» բալետը,
որը բեմադրվել է 1969 թվականին Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում։ Դրանցում յուրովի են վերակերպվել
հայկական ժողովրդական երաժշտության
լադաինտոնացիոն ու ռիթմական առանձնահատկությունները, ժամանակակից սիմֆոնիզմի նվաճումները։
Սիմֆոնիկ գործերի թվում են նաև «Հուշարձան» (1955 թ.) և «Դեպի թռիչք» (1956
թ.) խորեոգրաֆիկ պատկերները, «Տոնական նախերգանքը» (1967 թ.) և «Զանգեզուր» պոեմը (1973 թ.)։ Գրել է «Սիրում եմ
քեզ, դու իմ Մոսկվա» (երգի միջազգային
փառատոնի մրցանակ, Բուդապեշտ, 1967
թ.), «Երևանյան մեղեդի», «Ռեքվիեմ», «Կեչիների աղմուկը», «Արևիկ», «Սերը չի ծերանում» և բազմաթիվ այլ երգեր, էստրադային պիեսներ (1966 թ. Պրագայի ջազային
երաժշտության միջազգային փառատոնում
մրցանակի է արժանացել նրա «Պոլիֆոնիկ
պրելյուդը» 4 տրոմբոնների և էստրադային
նվագախմբի համար), ջազային կոմպոզիցիաներ։
Դրամատիկ
ներկայացումների
(Ա․
Արաքսմանյանի «Քո հոգու կրակը», բեմադրված 1959 թ., Մոսկվայի Լենինյան կոմերիտմիության անվան թատրոն և այլն) և
կինոնկարների («Ճանապարհ դեպի կրկես»,
«Փառքի օղակներ», «Թռիչք անդունդի վրայով» և այլն) երաժշտության հեղինակ է։

տոների ժամանակ և դրանից հետո։
Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի պետական էստրադային
նվագախումբը մասնակցեց մի շարք փառատոների, արժանացավ բարձր մրցանակների։ 1957 թվականին Լենինգրադում կայացած էստրադային նվագախմբերի ազգային
փառատոնում Օրբելյանի նվագախումբը
ներկայացրեց Խորհրդային Միությունը։ Այս
փսւռատոնին մասնակցում էին նաև ռումինական «Մալագամբա» և Միշել Լեգրանի ղեկավարած ֆրանսիական այն ժամանակվա
նշանավոր խմբերը։
Հայաստանի պետական էստրադան
Խորհրդային Միության անունից մասնակցեց նաև 1964 թվականին արտասահմանում կայացած «Բարեկամություն» փառատոնին, որին ներկայացել էին նաև Անգլիայի,
Հարավսլավիայի, Ֆրանսիայի, Ռումինիայի,
Բուլղարիայի և մի շարք այլ երկրների նշանավոր նվագախմբեր։
Օժտված լինելով մեծ երաժշտին հատուկ շնորհքով և հնարավորություններով`
Կոնստանտին Օրբելյանն իր աշխատանքային տարիների ընթացքում նոր աստիճանի բարձրացրեց նվագախմբի պրոֆեսիոնալ մակարդակը, ոճական դեմքը, նա
կարողացավ ժամանակակից էստրադային
երաժշտության լավագույն գծերին միացնել
ազգային առանձնահատկությունները, կարողացավ նոր ճանապարհով տանել հայ
էստրադային երգը և համապատասխանեցնել ժամանակի ոգուն։ Այդ էր պատճառը, որ նվագախումբը մեծ ճանաչում գտավ
նաև արտասահմանյան երկրներում, նոր
փառքով պսակեց իրեն, ավելի ընդլայնեց իր
ունկնդիրների թիվը։
Լեհաստանում կայացած համերգներից
հետո այդ երկրի «Նարոդեն ֆրոնտ» թերթը
նվագախմբի մասին լույս ընծայած իր հոդվածը վերնագրել Էր «Լիակատար հաղթանակ»։
Չեխոսլովակյան «Ռուդե պրավո»-ն գրել
Է. «Խորհրդային Հայաստանի պետական
Էստրադային նվագախումբը լավագույնն է
Եվրոպայում»։
Բուլղարական «Ռաբոտնիչեսկոե դելո»
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Օրբելյանները
Հատված Էդուարդ Զոհրաբյանի համանուն վեպից
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թերթը նվագախմբի մասին իր թղթակցությունը եզրափակել է. «Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբին պետք է
նկատի ունենալ միջազգային համերգների
ծրագիր կազմելու ժամանակ»։
Իրավամբ միջազգային ճանաչման արժանացած Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը Կոնստանտին
Օրբելյանի ղեկավարությամբ խորհրդային
էստրադային արվեստն առաջին անգամ
ներկայացրեց նաև Գերմանական Ֆեդերատիվ Հանրապետությունում, Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներում։ Ամերիկյան նշանավոր թերթերը մասնավորապես նշել էին,
որ՝ դժվար թե էստրադային որևէ նվագախումբ կամ ջազ զարմացներ ջազի երկրին,
ջազի հիմնադիրներ Արմստրոնգի, Օլիվերի,
էյինգտոնի, Դեյվիսի, Թեյլորի և ուրիշ հանրահայտների հայրենիքին։ Բայց մենք՝ ամերիկացիներս, զարմացանք և մեծ հաճույք
ապրեցինք՝ ունկնդրելով Հայաստանի էստրադայի արտիստներին։
Իսկ մի՞թե սա Օրբելյանին տրված ամենաբարձր գնահատականներից մեկը չէ։
Հայ արտիստներն իրենց էստրադային արվեստը հասցրել են նաև Մերձավոր
Արևելք, Հարավսլավիա, աշխարհի քառասուն երկրներ։ Օրբելյանի նվագախումբը,
մասնագետների
կարծիքով,
խորհրդային էստրադայի չափանիշն էր։ Օրբելյանը
խորհրդային, մասնավորապես հայկական
էստրադայի և ջազի նշանավոր դեմքերից է։
Նրա դպրոցն են անցել և իրենց տաղանդը
բացահայտել երգիչներ Զարուհի Տոնիկյանը, էռնա Յուզբաշյանը, Լարիսա Դոլինան։
Իսկ ջազային այնպիսի երգչուհի, ինչպիսին
Տաթևիկ Հովհաննիսյանն է, ամբողջ ԽՍՀՄում չկար։ Նա, Օրբելյանի արտահայտությամբ, խորհրդային ջազի առաջին լեդին էր։
Նրա նվագախմբում են աշխատել նաև էլվիրա Մակարյանը, Նադեժդա Սարգսյանը,
Սյուզան Մարգարյանը, Նադեժդա Սինելնիկովան, Սիմոն Տերյանը, էդգար Կարապետյանը, Գեորգի Մինասյանը։ Նվագախումբը,
ինչպես գտնում է մաէստրոն, միշտ ուժեղ է
եղել իր երգչուհիներով։ Արտակարգ երևույթ
էր երիտասարդ Բելա Դարբինյանի մուտքը նվագախումբ։ Այստեղ աշխատել են
նաև այժմ հանրահայտ երգչուհիներ Իրինա Ալեգրովան, Իրինա Պոնարովսկայան։
Երբեմն նվագախումբ է հրավիրվել Ալլա
Պուգաչովան։ Օրբելյանը նրան մշտական
աշխատանքի չէր վերցնում` հասկանալով,
որ խորհրդային լսարանի պայմաններում
նվագախմբի երգացանկն ու գործունեությունն ամբողջությամբ կախման մեջ կլինեին
Պուգաչովայից։ Իսկ նա մի երգչուհի է, ինչպես գտնում է մաէստրոն, որը ստեղծված է
խորհրդային լսարանի համար և ոչ ավելին։
Սակայն պետք է նշել, որ Պուգաչովայի ճակատագրում Օրբելյանը մեծ դեր է ունեցել։ Այդ բանը չի ժխտում նաև Ալլան և
բազմիցս նշել է հայ երգահանի դերն իր
կյանքում։ 1974 թվականին, երբ Օրբելյանը
համամիութենական էստրադային մրցույթի ժյուրիի անդամ էր, առաջին անգամ տեսավ այդ մրցույթի մասնակից Պուգաչովային
և միանգամից նրա մեջ նկատեց երգչուհու
տաղանդն ու շնորհքը։ ժյուրիի մյուս անդամ
Իոսիֆ Կոբզոնի հետ մի կերպ կարողացան
Ալլային երրորդ մրցանակակիր դարձնել։ Մի
կերպ, որովհետև ժյուրիի մնացած անդամները Պուգաչովային չէին ընդունում:
Իսկ մեկ տարի անց Օրբելյանը երգիչ
Գեորգի Մինասյանի հետ հրավիրված էր
Բուլղարիայում կայացած «Օսկե Օրփեոս»
երգի փառատոնին։ Սակայն այնպես ստացվեց, որ Օրբելյանը չկարողացավ մեկնել փառատոն, իսկ Մինասյանն առանց մաէստրոյի
չուզեց գնալ։ Օրբելյանն առաջարկեց և մեծ
դժվարություններով հասավ նրան, որ Պուգաչովային ուղարկեն փառատոնին մասնակցելու։ Այստեղ էլ երգչուհին հայտնի դարձավ իր «Առլեկինո» երգով։
Իսկ Գեորգի Մինասյանը, Օրբելյանի
կարծիքով, ԽՍՀՄ վերջին տասնամյակի լա-

...Մեծ է Կոնստանտին
Օրբելյանի ավանդը հայկական
ջազի կայացման և տարածման
գործում, նա ջազը հասցրեց
համաշխարհային մակարդակի։
Հովհաննես Չեքիջյան

վագույն երգիչն էր։ Նրա կատարած Օրբելյանի «Արևիկ», «Գալիս ես, գալիս ես», «Սերը չի
ծերանում» երգերը դարձան համամիութենական շլյագերներ։
Տասնչորս տարի անընդմեջ Կոնստանտին Օրբելյանը «Օսկե Օրփեոս» միջազգային ավանդական փառատոնի ժյուրիի
անդամն էր ԽՍՀՄ-ից, այդ երկրի մշակույթի նախարարության գեղարվեստական
խորհրդի, Հայաստանի կոմպոզիտորների
միության վարչության անդամ։
Նախապատվությունը
հիմնականում
տալով էստրադային ժանրին, Օրբելյանն
ունի այդ ժանրի մեծածավալ բազմաթիվ
ստեղծագործություններ։ Դրանցից են հատ-

Բակունց
Ակսել
Վահանի

Ծ

նվել է 1946թ. նոյեմբերի 22-ին, Երևանում։ Ակսել Բակունցի եղբոր որդին է։ 1968-ին
ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օրկեստրային բաժինը։ 1966-68
թթ. եղել է «Կռունկ» անսամբլի մասնակից,
1967-ից՝ ղեկավար։
1969-82 թթ. ղեկավարել է «Սերպանտին» անսամբլը, արժանացել միջազգային
և համամիութենական դափնեկրի կոչումների։ 1965-73 թթ. աշխատել է հեռուստատեսության և ռադիոյի նվագախմբում, 1973-ից
Հայպետէստրադայի
կազմակերպության
ղեկավարն էր, իսկ 1976-ից «Հայհամերգ»
միավորման էստրադային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն։
1969-ին արժանացել է անդրկովկասյան

կապես հանրահայտ Ռե մինոր «Լարային
քառյակը», որը հեղինակին պարգևեց համաշխարհային փառատոնի դափնեկրի կոչում և ոսկե մեդալ, «Անմահություն» բալետը,
սիմֆոնիկ բազմաթիվ այլ գործեր, որոնք աչքի են ընկնում գեղարվեստական ու գաղափարական բարձր մակարդակով, ազգային
նուրբ զգացողությամբ, թարմ մեղեդիականությամբ: Այդ ստեղծագործությունները լսել
են աշխարհի շատ երկրների ունկնդիրներ
ու մասնագետներ, տվել բարձր գնահատական, դրանց մասին գրել են մոլորակի տարբեր թերթերը, այդ թվում Սան-Ֆրանցիսկոյի
հայ մշակութային միության լրագիրը:
– էստրադային երաժշտությունը սովորաբար համարում են թեթև ժանր, – ասում
է մաէստրոն, – բայց ես համաձայն չեմ... Գուցե կա՞ թեթև մոտեցում էստրադային երգի
նկատմամբ, սակայն բոլոր ժանրերն էլ լուրջ
են և պահանջում են լուրջ մոտեցում...
Այդպես ամենալայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ նա ստեղծում է իր
արվեստը՝ լինի դա երգ, թե ծավալուն ստեղծագործություն։
Վերջին չորս-հինգ տարում Հայաստանում չէր։ Եկել էր այն օրը, երբ նա թողեց
նվագախումբը ոչ իր մեղքով և այն ցրվեց
այնպես, կարծես չէր էլ եղել։ Այդ բանը տեղի
ունեցավ 1992 թվականին։
«Արամ Խաչատրյան» մեծ համերգասրահում, որը միշտ սուրբ տաճար է համարվել
բոլոր արվեստասերների և այնտեղ աշխատողների համար, համատեղ, համերաշխ
իրենց գործն էին տանում երգի-պարի, պարի պետական համույթների, սիմֆոնիկ
նվագախմբի, Կոմիտասի անվան քառյակի և այլ կոլեկտիվներ։ Երբ իրադրությունն
այնպիսին էր, որ արվեստի մասին մտածելու հնարավորություն չկար, այդ ժամանակ
կառավարական մարմինների որոշմամբ
«Արամ Խաչատրյան» սրահն ի տնօրինություն հանձնվեց հրավիրյալ մի երաժշտի։ Նա
սկսեց շատ համեստ, բայց ավարտեց նրանով, որ սրահում գործող բոլոր կոլեկտիվներին այդտեղից դուրս հանեց:
– Այդ մարդը գեղարվեստական ոչ մի
կապ չուներ հայկական մշակույթի հետ, իսկ
երաժշտության բնագավառում ես նրա մասին բարձր կարծիք չունեմ, – պատմում է Օրբելյանը, – բայց ասում են, որ նա վատ բիզնեսմեն չէ։
Այն, ինչ վերջին տարիներին տեղի էր ունենում «Արամ Խաչատրյան» համերգասրա-

երաժիշտ - կատարողների
երրորդ մրցույթի դափնեկրի
կոչման։ 1973-ին էստրադային կատարողների համամիութենական
հինգերորդ
և Բեռլինյան միջազգային
երաժշտական մրցույթների
դափնեկիր։
1999 թ. ստեղծել է «Սերպանտին - 99» պոպ-ջազ
համույթը, որը գործում է
առ այսօր։ Նա մասնակցել է
Հայկական արվեստի օրերին նվիրված համերգներին
շուրջ 50 երկրներում։
1996-ից աշխատել է ՀՀ մշակույթի և
երիտասարդության հարցերի նախարարության էստրադային ու ջազային արվեստի
պետական քոլեջում՝ գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն։
Բազմիցս հայ էստրադային արվեստը
ներկայացրել է արտերկրում: 2006թ. արժանացել է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման, 2010թ.՝ ՀՀ մշակույթի
նախարարության ոսկե մեդալի:
Մահացել է 2012թ. հունվարի 13-ին:

հում, մեծ մասամբ առանձնանում էր վատ
ճաշակով և ցածր պրոֆեսիոնալիզմով։
Իմ աշխատասենյակի մուտքի դիմաց
պատ շարվեց: Նվագախմբի շատ թանկարժեք գործիքներ ու սարքավորումներ բառիս
բուն իմաստով ոստիկանության օգնությամբ
փողոց էին ուզում հանել։ Հարցը լուծելու իմ
բոլոր փորձերն ապարդյուն անցան։ Ավելին՝
նա ցանկություն ուներ տիրանալու պետական կոնսերվատորիային, օպերայի շենքին,
ուզում էր քայքայել նույնիսկ Հայաստանի
պետական երգչախումբը։ Նա պատրաստ
էր ամեն ինչ կործանել, խորտակել՝ հանուն
իր անձնականի։
Ես հայտարարեցի, որ քանի դեռ դահլիճը
կգտնվի մի մարդու ձեռքին, ես այդտեղ ոտք
չեմ դնի, և օպերայի դահլիճում հրաժեշտի
համերգներ տալով՝ թողեցի նվագախումբը։
Օրբելյանի պատմածն իրոք հրավիրյալ
մի մարդու՝ Լորիս Ճգնավորյանի մասին է,
որի ձեռքը նշված արարքների համար ոչ ոք
չբռնեց։ Ավելին՝ ո՛չ կառավարական մարմիններում, ո՛չ մշակույթի նախարարությունում
թիկունք չկանգնեցին մի մարդու, որը խոր
հետք է թողել հայ երաժշտության պատմության անդաստանում, հայ էստրադային արվեստը մոտ չորս տասնամյակ պահել բարձր
մակարդակի վրա, նրա փառքը տարածել
համայն աշխարհում։
Կոնստանտին Օրբելյանը մեծ բարեկամասեր ու հայրենասեր է, ամուր արմատներով կապված իր Հայաստանին, իր Զանգեզուրին, իր հայրական գյուղ Տաթևին։
Չորս-հինգ տարի լինելով արտերկրում,
մասնավորապես Ամերիկայում, ելույթներ
է ունեցել մեծ նվագախմբերի հետ, մասնակցել ջազային փառատոների։ Ընտրվել է
Կալիֆոռնիայում գործող կրթության և արվեստի միջազգային ակադեմիայի իսկական
անդամ։ Ստեղծագործական նվաճումների
համար արժանացել է էյնշտեյնի անվան ոսկե մեծ մեդալի։
Այսքան նվաճումներից հետո եղել են
նաև առաջարկներ, որպեսզի մաեստրոն
հիմնական բնակություն հաստատի ԱՄՆում, բայց Օրբելյանը կտրուկ հրաժարվել է,
միշտ հպարտորեն հայտարարելով.
– Ես Հայաստանի քաղաքացի եմ և ընդմիշտ կմնամ այդպիսին։ Ես զանգեզուրցի եմ։
Օրբելյան տոհմը շատ հայտնի է և սերտորեն
կապված է Զանգեզուրի, մասնավորապես
Տաթևի հետ։ Ես շատ եմ հպարտանում, որ
շառավիղն եմ Ստեփանոս Օրբելյանի, նաև՝
Դավիթ-Բեկի։
Նվագախմբի հետ անընդհատ ուղևորությունների մեջ լինելով, բազմաթիվ հասարակական աշխատանքներ կատարելով
հանդերձ, Օրբելյանը ժամանակ էր գտնում
ամեն տարի այցելելու հայրենի քաղաքը,
գյուղը, հանդիպելու իր հայրենակիցների
հետ։ Նա մի շարք ստեղծագործություններ
է նվիրել հարազատ եզերքին, նրա մարդկանց։ Դրանցից են «Զանգեզուր» սիմֆոնիկ
պոեմը, որն առաջին անգամ կատարվեց
համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից,
Գորիսի մասին` «Դու սարերի շուշան ես» և
«Ով Գորիսը չի տեսել, չի տեսել աշխարհ» երգերը:
Օրբելյան մարդու և քաղաքացու ու նրա
ստեղծագործությունների մասին իրենց
հիացմունքն ու կարծիքն են արտահայտել
նշանավոր կոմպոզիտորներ Արամ Խաչատրյանը, Տիխոն Խրեննիկովը, ՍոլովյովՍեդոյը, Բոգոսլավսկին, Կոլմանովսկին և ուրիշներ: Իսկ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ
Էդուարդ Միրզոյանը մի առիթով ասաց.
– Օրբելյանը մեծ տաղանդի կոմպոզիտոր է: Հիանալի մարդ է և մեծ հայրենասեր:
Նրա մեջ բարձր է պատասխանատվության
զգացումը, պահանջկոտությունը ստանձնած գործի, իր ու կոլեկտիվ անդամների
նկատմամբ: Այս բոլորը, զուգակցելով իրար,
դարձել են նվագախմբի հաջողության գրավականը:
– Ալեքսանդր Աճեմյան. «Զարմանում եմ,
թե որտեղից այդքան եռանդ մեր Կոտիկին.
ստեղծագործում է, տառապում նվագախմբում, հասարակական գործունեություն ծավալում, ե՞րբ է հասցնում»:
– Առնո Բաբաջանյան. «Ինձ համարում
եմ բեղմնավոր երգահան, բայց մեր կոմպոզիտորական ընտանիքում ամենաբեղմնավորը Կոնստանտին Օրբելյանն է… Նրա
միջոցով է մեր շատ երգեր դուրս եկել Հայաստանի սահմաններից»:
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Արամ Խաչատրյան
Թանկագին
Տաթևիկ
Ինչու՞ եմ ես քեզ
այդքան սիրում։
Քո մեծ տաղանդի,
համակրելի անձ
լինելու, արվեստում
շատ բան արած
լինելու համար։

հայացրած Կարմենը մեր բազմադարյան
բեմի շքեղ ու մնայուն կերպարներից են:
Այդ տարիներին ուրիշ շատ աստղեր
փայլատակեցին և կփայլատակեն մեր
երգի երկնակամարում։ Տաթևիկ Սազանդարյանը սոսկ փայլատակում չէ,
նա լրջախոհ, մոնումենտալ, իր շունչն
ու ոտնահետքերը հայոց հողին թողած
արվեստագետուհի է, իր ազգանվան պես
զրնգուն ու գունագեղ, իր անվան պես
խոսուն ու հայրենաոճ։

Մարտիրոս
Սարյան
Տաթևիկ Սազանդարյանը հայ օպերայի բեմի զարդերից է։ Ձայնական
ու դերասանական
հիանալի տվյալները, բեմական գերազանց կուլտուրան ու
ճաշակը, բարձր պրոֆեսիոնալիզմն իրավունք են տալիս նրան կոչել Վարպետ՝
բառի իսկական իմաստով։
Իմ հիշողության մեջ մինչև այսօր անմոռանալի են նրա մարմնավորած Ալմաստն
ու Փառանձեմը։ Դրանք օպերային, բեմական կատարողական արվեստի իսկական գլուխգործոցներ են, կերպավորման
ամբողջական արտահայտություններ։
Տաթևիկ Սազանդարյանի փայլուն արվեստը վաղուց արդեն դարձել է մեր մշակույթի տարեգրության գեղեցիկ էջերից
մեկը։

Գեղամ Սարյան
Երգիր, Տաթևիկ, քո երգը բարի,
Երգով մոռանանք վիշտը աշխարհի,
Քեզ երկար արև, քեզ՝ անսպառ ձայն,
Երգդ լսի թող աշխարհը համայն։
Երգիր բեմերից, երգիր եթերում,
Թող հավերժ հնչի քո երգը բարի,
Քո երգը դառնա երգը աշխարհի,
Երգդ արձագանք գտնի սրտերում։

Սիլվա Կապուտիկյան

Տաթևիկ
Սազանդարյան
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի
(1956), երգչուհի, մեցցո-սոպրանո:
ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր (1951), պրոֆեսոր (1970):

Ծ

նվել է 1916 թ. սեպտեմբերի 2-ին՝
Խնձորեսկ գյուղում՝ ուսուցչի ընտանիքում:
Երգել սկսել է տասը տարեկանից՝ Անտոն Մայիլյանի և Ստեփան Դեմուրյանի ղեկավարած երգչախմբերում: 1933-ին սկսել
է համերգային գործունեությունը: 1937-ին
ավարտել է Մոսկվայի հայ մշակույթի տանը կից վոկալ դրամատիկ ստուդիան՝ Սարգիս Բարխուդարյանի և Ռուբեն Սիմոնովի
ղեկավարությամբ: Այդ թվականից էլ Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
թատրոնի մեներգչուհի էր: 1960-ին էքստեռն
ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիան:
1939 թ. մասնակցել է Մոսկվայում առաջին անգամ կայացած հայ մշակույթի տասնօրյակին, ուր փայլուն կերպով կատարել է
Ալմաստի դերերգը Ալ. Սպենդիարյանի համանուն օպերայում:
Իր բեմական գործունեության ընթացքում տաղանդավոր արտիստուհին հանդես
է եկել հայ, ռուս, արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների տարբեր օպերաների, այդ
թվում Վերդիի «Աիդա», Բիզեի «Կարմեն»,
Ստրավինսկու «Էդիպ Արքա», Բորոդինի
«Իշխան Իգոր», Սեն-Սանսի «Սամսոն և Դալիլա», Ա. Տիգրանյանի, Հ. Ստեփանյանի, Գ.
Արմենյանի, Ա. Բաբաևի, Է. Հովհաննիսյանի
և այլոց ստեղծագործությունների բեմականացումներով:
Կամերային երգեցողությունը Սազանդարյանի
ստեղծագործության
երկրորդ
նշանակալից բնագավառն է: Այդ տեսակետից նրա խաղացանկը մեծ է և ընդգրկում է մոտ 500 անուն, ուր կան հայ, ռուս,
արևմտաեվրոպական երգահանների ստեղ-

ծագործություններ: Նա դարձավ հայ կոմպոզիտորների վոկալ շատ ստեղծագործությունների առաջին կատարողը: Այդպես
է եղել Ա. Սաթյանի, Ալ. Հարությունյանի, Է.
Միրզոյանի, Կ. Զաքարյանի, Ղ. Սարյանի, Ա.
Դոլուխանյանի, Ս. Ջրբաշյանի, Վ. Կոտոյանի և շատ ուրիշների մի շարք ստեղծագործությունների հետ: Իսկ Կոմիտասի սազանդարյանական կատարումն աչքի է ընկնում
վերին աստիճանի պարզությամբ և յուրահատկությամբ:
Երգչուհուն հարազատ է և աշուղների
ստեղծագործությունը: Նա հիասքանչ է կատարում Սայաթ-Նովայի, Շերամի երգերը:
Սազանդարյանի արվեստը լայն ճանաչում է ստացել ոչ միայն Հայաստանում, այլև
նախկին Խորհրդային Միության քաղաքներում, արտասահմանյան երկրներում:

Անուններ կան,
որոնց հիշելիս՝
մեջդ վերակենդանանում է ամբողջ
մի ժամանակահատված, ապրածդ
կյանքի ամբողջ մի
շրջան։ Այդ անուններից է Տաթևիկ
Սազանդարյանը, հայ նորաբաց օպերայի
գարունն իրենով ազդարարող առաջին
սոխակներից մեկը։ Ասպարեզ գալով
օպերային երգեցողության անզուգական
դասական Հայկանուշ Դանիելյանի օրոք
ու նրա հովանավոր շնչի տակ, Տաթևիկ
Սազանդարյանը կարողացավ արագորեն
գրավել իր տեղը՝ իր թանձր ու զարմանալի առողջ ձայնով, իր խորն անհատականությամբ, արտիստականությամբ,
իր ձայնին ներդաշնակ, ձայնն առավել
հնչեցնող արտաքինով:Մի ուրիշ երջանիկ շնորհ էլ ունի Սազանդարյանը, դա
դրամատիկ դերասանուհու տաղանդն է,
որը մինչև օրս էլ մեր օպերային արվեստում մնացել է անգերազանցելի: Նրա՝
համամարդկային հնչեղության հասցրած Ալմաստը և այնքան կենդանիորեն

Նա դարձավ հայ կոմպոզիտորների վոկալ շատ ստեղծագործությունների առաջին
կատարողը: Այդպես է եղել Ա.
Սաթյանի, Ալ. Հարությունյանի,
Է. Միրզոյանի, Կ. Զաքարյանի,
Ղ. Սարյանի, Ա. Դոլուխանյանի,
Ս. Ջրբաշյանի, Վ. Կոտոյանի և
շատ ուրիշների մի շարք ստեղծագործությունների հետ:

1961 թվականից Տաթևիկ Սազանդարյանը մանկավարժական աշխատանք է
կատարել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում: Հետագա
տարիներին նրա դասարանն ավարտել են
50-ից ավելի մասնագետներ: 1972-77 թթ.
եղել է Երևանի գեղարվեստաթատերական

Համո Սահյան
Հնչել է ձայնը հայոց լեռներում,
Ինչպես Տաթևի
Տաճարի զանգը անդունդներն ի վար
Ու բարձունքն ի վեր։
Հնչել է ձայնը,
Ու ոլորվել է ղողանջը նրա,
Հասել է բոլոր ծագերն աշխարհի
Եվ մեր բեկված ու շտկված սրտի
Թրթիռը տարել ու շաղ է տվել
Աշխարհի բոլոր ծարավ սրտերի,
Ցամաքների և ծովերի վրա։
Լռել է ձայնը
Ինչպես Տաթևի գանգերն են լռում,
Որոնցից պոկված ղողանջները դեռ
Արձագանքում են հայոց լեռներում,
Անդունդներն ի վար և բարձունքն ի վեր։
Եվ իմ այս երգն էլ
Փոքրիկ մասունքն է այդ արձագանքի...
Եվ խոնարհում եմ գլուխս ու քնար
Լռության առջև
Տաթևից առաջ Տաթևիկ-վանքի։

ինստիտուտի, 1977-ից՝ կոնսերվատորիայի
մեներգեցողության ամբիոնի վարիչ:
Հսկայական է այն ներդրումը, որ ունի Տաթևիկ Սազանդարյանը հայրենական
մշակույթի, մասնավորապես՝ օպերայի և
ժողովրդական երգարվեստի զարգացման
գործում: Բեմական վառ տաղանդը, հնչեղ ու
արտահայտիչ ձայնը, կերպարանափոխման
ձիրքն ու երաժշտականությունը նրա մարմնավորած կերպարներին հաղորդել են դրամատիկական հնչեղություն, արտիստուհուն
դարձրել հայ ազգային օպերայի առաջին մեծության աստղ: Հյուրախաղերով հանդես է
եկել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում:
Եղել է ԽՍՀՄ 5-րդ գումարման Գերագույն
խորհրդի պատգամավոր: Պարգևատրվել
է Աշխատանքի կարմիր դրոշի շքանշանով:
Ականավոր երգչուհու կյանքի ու բեմական
գործունեության մասին է պատմում Կ. Սիմոնյանի և Վ. Հարությունյանի «Տաթևիկ
Սազանդարյան» գիրքը(1959):
Մահացել է 1999 թ.՝ Երևանում:
Տաթևիկ Սազանդարյանի որդին՝ Դավիթ
Խանջյանը (1940-1981) տաղանդավոր դիրիժոր էր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, իսկ ամուսինը՝ Հակոբ Խանջյանը՝ ջութակահար և երաժշտագետ:
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Կոնստանտին Օրբելյանը ծնվել է 1956
թ. Սան Ֆրանցիսկոյում, Սյունյաց Օրբելյանների իշխանական տոհմից սերած ընտանիքում: Չորս տարեկանից
արդեն սովորել է Սան Ֆրանցիսկոյի կոնսերվատորիային կից մանկական երաժշտական դպրոցում, իսկ որպես դաշնակահար դեբյուտով հանդես է եկել 11 տարեկանում՝ Սան
Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի
հետ։ Ավարտել է Նյու Յորքի Ջուլիարդ
երաժշտական բարձրագույն դպրոցը:

1980

–90 թթ. որպես վիրտուոզ դաշնակահար
750
համերգային
ելույթներ է ունեցել մի շարք հեղինակավոր
սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ ԱՄՆ-ում,
Ռուսաստանում, եվրոպական մի շարք երկր-

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
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ներում։ Ամերիկյան հանրահայտ երաժիշտների հետ շրջագայել է ռուսական երաժշտական կենտրոններում և ռուս արտիստների
հետ՝ Հյուսիսային Ամերիկայում:
Շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախմբի և դիրիժոր Նեեմե Յաարվիի հետ նրա ձայնագրած Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը Միացյալ
Թագավորությունում արժանացել է «Տարվա լավագույն կոնցերտի ձայնագրություն»
մրցանակին։
Դաշնակահարի փայլուն կարիերային
զուգահեռ Կ. Օրբելյանը մեծ գործունեություն է ծավալել նաև օպերային արվեստում,
հանդես գալով որպես դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար: 1991-2009 թթ. եղել է
Ռուսաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու
դիրիժորը: 2010 թ. ղեկավարել է Պ. Սլոբոդ-

կինի թատերահամերգային կենտրոնի կամերային նվագախումբը: 2013-ից համարվում է Վոլգոգրադի «Ցարիցինյան օպերա»
պետական թատրոնի գլխավոր պրոդյուսերը, հրավիրյալ գեղարվեստական ղեկավարն ու դիրիժորը: 2014-ից ղեկավարում է
Կաունասի սիմֆոնիկ նվագախումբը:
Կ. Օրբելյանը հաճախ է համագործակցում աշխարհահռչակ այնպիսի երգիչների
հետ, ինչպիսիք են՝ Էվա Պոդլեսը, Գալինա
Գորչակովան, Ռոբերտո Ալանիան, Ռենե Ֆլեմինգը, Սոնդրո Ռադվանովսկին: Համագործակցության արդյունքն են «Դելոս» ֆիրմայի
թողարկված երեք տասնյակ ձայնասկավառակները: Այս շարքում Դմիտրի Խվորոստովսկու հետ իրականացված «Որտեղ եք,
իմ եղբայրներ» և «Մոսկովյան գիշերներ»
ձայնագրությունները ներկայացվել են բազմաթիվ շրջագայությունների ժամանակ և

Սյունիքյան արմատներով
երաժիշտը՝ Զարեհ
Սահակյանց
Զարեհ Սահակյանց՝ նշանավոր ջութակահար, արտիստ և դիրիժոր, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հիմնադիր...

Ծ

նվել է 1933 թվականին Դոնի Ռոստովում՝ Հայկ և Թագուհի Սահակյանցների ընտանիքում: Հայրը՝ Հայկ
Սահակյանցը Սյունիքի Յայջի (Հարժիս)
գյուղից էր: Վաղ տարիքում տեղափոխվել է
Մոսկվա՝ Լազարյան ճեմարանում ուսանելու,
հետագայում ուսումը շարունակել է Կիևի
համալսարանում, որն ավարտելուց հետո
ստացել է էլեկտրիկ-ճարտարագետի որակավորում: Մասնակցել է Առաջին համաշխարհային պատերազմին և ծանր վիրավորվելով՝ հայտնվել ավստրիական գերության
մեջ: Պատերազմի ավարտից հետո Հայկը
հիմնավորվում է Դոնի Ռոստովում, որտեղ
ճակատագիրը հանդիպեցնում է Թագուհի
(Տատյանա) Տրոֆիմովնայի հետ: Հետագայում Երևանում դառնում է «Կովկասէլեկտրամոնտաժի» հիմնադիրներից մեկը և ողջ
կյանքում դառնում նրա գլխավոր ճարտարագետը:
Զարեհ Սահակյանցն ուսումնառությունը սկսել է Երևանի Չայկովսկու անվան
երաժշտական դպրոցում, որը կադրեր էր
պատրաստում կոնսերվատորիայի համար:
Նա նախ ընդունվեց Երևանի պետական
կոնսերվատորիա, այնուհետև ուսումը շարունակեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայում,
որը մեծ դեր խաղաց երիտասարդ ջութակահարի ձևավորման և կայացման գործում,
մասնավորապես նրան մղեց դեպի կամերային երաժշտությունը: Հոր ծանր հիվան-

դությունից հետո Զարեհը վերադառնում
է Երևան, անցնում երաժշտության դասավանդման գործին: Հետո՝ աշխատանք Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում, որի դիրիժորն ու գեղարվեստական
ղեկավարն Օհան Դուրյանն էր: Հիմնական
աշխատանքին զուգահեռ նա նվագում է
տրիոյի և քառյակի կազմում ու ամենագլխավորը՝ նրա մեջ հասունանում է հանրապետությունում կամերային նվագախումբ
ստեղծելու գաղափարը և աստիճանաբար
ձեռնամուխ է լինում իր երազանքների իրականացմանը…
Զարեհ
Սահակյանցն
ամուսնացավ
տաղանդավոր դաշնակահարուհի Աիդա
Ավետիսովայի հետ, ում հետ երկար բարեկամությունն էր կապում: Նրա կյանքի ընտրությունը ճիշտ դուրս եկավ՝ մասնագիտական ընդհանուր հետաքրքրությունները,
նույն կենսադիրքորոշումը, հայացքներն ու
նպատակներն ամուսնական զույգին դարձրին համախոհներ և ընկերներ ողջ կյանքի
ընթացքում: 1962-ին ծնվեց նրանց դուստրը՝
ում կոչեցին իրենց տատիկների անվամբ՝
Սաթենիկ:
Աշխատելով կոնցերտմայստեր պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում՝ 1962 թվականին հիմնադրեց առաջինը հանրապետությունում կամերային անսամբլը և ղեկավարեց
մինչև 1975 թվականը: Նվագախումբը կարճ
ժամանակում գրավեց հանդիսականի հա-

մակրանքը և սերը՝ իր հետաքրքրական
երկացանկով, բարձրակարգ կատարումներով: Ավելի ուշ՝ 1982-ին, հիմնադրեց լարային
քառյակը, որ 200-ից ավելի համերգ է տվել:
Զարեհ Սահակյանցը երաժշտական-կատարողական արվեստին զուգահեռ դասավանդում էր Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որտեղ երաժիշտների մի
ստվար խումբ սերունդ է դաստիարակել:
Նրա արտիստական և մանկավարժական
գործունեությունը ձգվել է մոտ քառորդ դար
և ցավալիորեն ընդհատվել 1986 թվականին...
Մեծանուն Արամ Խաչատրյանը Զարեհ
Սահակյանցի մասին ասել է. «Ես մշտապես
հետևում եմ Զարեհ Սահակյանցի կատարողական և մանկավարժական գործունեությանը և շատ բարձր եմ գնահատում: Ի դեմս
Զարեհ Հայկովիչի՝ ես տեսնում եմ Հայաստանի տաղանդավոր, բարձր կրթություն
ստացած, բազմակողմանիորեն զարգացած

կենդանի հեռարձակմամբ, այդ թվում՝ Մոսկվայի Կարմիր հրապարակից։
Որպես պրոդյուսեր, Օրբելյանի առաջին
կինոաշխատանքը կոչվում է «Ռենե Ֆլեմինգ
և Դմիտրի Խվորոստովսկի. մի ոդիսական
Սանկտ Պետերբուրգում», որը նկարահանվել է Պետերբուրգի պատմա-մշակութային
վայրերում և ներկայացնում է Ռենե Ֆլեմինգին և Դմիտրի Խվորոստովսկուն։
«Օպերա նյուզը» Օրբելյանին անվանել
է «երգիչների երազած գործընկեր» և նշել,
որ վոկալ երկացանկը նա իրականացնում
է «առաջնորդ դաշնակահարի զգայունությամբ»։
2001 թ. Կ. Օրբելյանին շնորհվել է Էլիս Այլենդի Պատվո մեդալը, որին արժանանում են
ԱՄՆ-ում բացառիկ ներդրում ունեցած ներգաղթյալները կամ նրանց զավակները։
2003 թ. Կ. Օրբելյանը պարգևատրվել է
Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստի կոչմամբ, որը մինչ այդ երբևէ չէր շնորհվել Ռուսաստանի քաղաքացիություն չունեցող որևէ
օտարերկրացու։
2012 թ. պարգևատրվել է Բարեկամության շքանշանով՝ ռուսական մշակույթը երկրից դուրս ճանաչելի դարձնելու գործում ունեցած ներդրման համար։
2015 թ. ՀՀ նախագահի հրամանագրով հայ-ռուսական մշակութային կապերի
ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի
համար պարգևատրվել է Բարեկամության
շքանշանով։
Կ. Օրբելյանը «Գրեմմիի» քառակի նոմինանտ է։
2016-2021 թթ․ Կոնստանտին Օրբելյանը
եղել է Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի
գեղարվեստական ղեկավարն ու տնօրենը։
Նրա ղեկավարության տարիներին Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնը արձանագրել է աննախադեպ հաջողություններ,
արտիստական խմբերը հյուրախաղերով
ներկայացել են աշխարհի մի շարք երկրներում։
2021 թվականից Կոնստանտին Օրբելյանը Նյու Յորքի քաղաքային օպերայի երաժշտական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորն է։

երաժիշտներից մեկին: Նրա ստեղծած և
տասներեք տարի ղեկավարած Հայաստանի պետական կամերային անսամբլը դարձել է հանրապետության լավագույն երաժշտական կոլեկտիվներից մեկը, որը Զարեհ
Սահակյանցի կատարողական և մանկավարժական արժանիքների ցուցանիշն է:
Կամերային անսամբլի ղեկավարման ընթացքում Զարեհ Սահակյանցն իրեն դրսևորել է որպես երաժշտական կատարողական
արվեստի նուրբ գիտակ, ինչը վկայում է նրա
աշխատանքի հիանալի արդյունքների մասին»:
Զարեհ Սահակյանցի մասին այս հրապարակումը պատրաստելիս օգտվել ենք
նրա 70-ամյակի առիթով 2003 թվականին
Մոսկվայում հրատարակված «Մարող աստղի լույսը» գրքից: Այն կառուցված է Զարեհ
Սահակյանցի հետ շփված անձանց՝ ճանաչված երաժիշտների, երաժշտության տեսաբանների, պարզապես գործընկերների
հուշերից, գնահատանքի խոսքերից: Ճանաչված երաժշտի մասին ուշագրավ խոսք
է ասել նրա հայրենակից Դանիել Գրիգորյանը (նույն ինքը՝ Դանիել Երաժիշտը). «Երբ
ինձ խնդրեցին փոքր-ինչ ներկայացնել անմոռանալի Զարեհ Սահակյանցին, իմ հիշողության ծալքերից հառնեց այն փաստը, որ
Մաեստրոն հպարտանում էր իր ծագումով:
Ասում էր, որ Գորիսը գրողների, դիրիժորների ծննդավայր է և թվարկում էր հայտնի
անուններ․․․ Այդ շարքի մեջ ներառելով նաև
իմ անունը, քանզի իմ մայրը ևս գորիսեցի
էր: Զարեհի արմատները Հարժիս գյուղից
էին: Պատահական չէ, որ սիրում էր պատմել
Գորիսի և Ղարաբաղի բարբառներով զվարճապատումներ...»:
Արդեն նշեցինք, որ Զարեհ Սահակյանցի
կինը՝ Աիդա Ավետիսովան դաշնակարուհի
էր, միասին հանդես են եկել համերգներով,
դուստրը՝ Սաթենիկ Սահակյանցը՝ դերասանուհի, ով ամուսնական զույգ կազմեց հանրաճանաչ դիրիժոր և ջութակահար Վլադիմիր Սպիվակովի հետ:
Իսկը՝ երաժշտական ընտանիք…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
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Սյունեցի երևելի
մշակութային գործիչներ
աշխարհում (ՀԱՏՎԱԾ)

ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ս

յունյաց աշխարհից, ի տարբերություն
հայ աշխարհի այլ շրջանների, արտագաղթ համեմատաբար քիչ է եղել։
Աշխարհի տարբեր երկրներում գործել են
սյունեցու արմատներ ունեցող մշակույթի և
հումանիտար գիտությունների բնագավառների տասնյակ գործիչներ։ Նրանց թվում են
ռուսական հումանիտար գիտությունների
բնագավառի չորս գիտնական Մինասյան
ընտանիքից, լատվիական բալետի ականավոր գործիչ Ելենա Տանգիևա-Բիրզնիեցեն,
թուրքմենական պարուհի Էդիսա Սարվազյանը, բուլղար դաշնակահարուհի Ջուլիա
Գանևան և այլք, ինչպես նաև արտերկրում
գործած ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչ մի քանի օտարազգի գործիչներ։
Տարիներ շարունակ ուսումնասիրելով
հայկական գենի դրսևորումները Հայաստանի սահմաններից դուրս՝ նկատել ենք,
որ հակումը դեպի արտագաղթը և օտար
միջավայրերում գործունեություն ծավալելը հայաշխարհի տարբեր շրջանների միջև
համանման չէ։ Որոշ տարածքներից արտագաղթերը, պայմանավորված արտաքին և
ներքին տարբեր գործոններով, մշտապես
եղել են հաճախադեպ, իսկ որոշ տարածքներից էլ՝ հազվադեպ։
Սյունյաց աշխարհը պատկանում է երկրորդին։ Մեծ աշխարհից դարեր շարունակ
հիմնականում կղզիացած այս լեռնաշխարհի
մարդիկ, թեև հայաշխարհի մյուս շրջանների
բնակիչների պես նույնպես պարբերաբար
ենթարկվել են թշնամական հարձակումների և կրել ներքին բնույթի այլևայլ դժվարություններ, սակայն, թվում է, ավելի ամուր
են կառչած մնացել իրենց հողից։ Այդ իսկ
պատճառով Սյունիքում ծնված և ծնունդով
սյունեցի արտերկրի գործիչների թիվը համեմատաբար քիչ է։
Մեր հաղորդման մեջ կներկայացնենք
օտար միջավայրերում գործած սյունեցի և
զանգեզուրյան արմատներ ունեցող մի քանի գործիչների, մեր նախասիրությամբ՝ մշակույթի բնագավառից։
Հատկանշական է, որ ի տարբերություն
հիմնականում Ռուսաստան և մասամբ նաև՝
Եվրոպա տարագրվող արևելահայության
մեծ մասի, Ռուսական կայսրության Ելիզավետպոլի նահանգի մաս կազմած Սյունիքի
հայերը հիմնականում արտագաղթել են դեպի արևելք, առաջին հերթին՝ աշխարհագրականորեն ավելի մոտ գտնվող Բաքու,
այնտեղից էլ՝ Միջին Ասիա։ Երբեմնի բազմամարդ բաքվահայության մի մասի արմատները Սյունյաց աշխարհից են, սակայն այդ
մասին աղբյուրներում հաճախ չի նշվում,
ուստիև առավել խորը պրպտումները կարող են բացահայտել ավելի մեծ թվով ծագումով սյունեցի գործիչների, որոնք ծնվել են
Բաքվում և Միջին Ասիայում։ Հիմնականում
այս երկու վայրերից էլ շատ հայեր տեղափոխվել են տարբեր երկրներ, մինչև անգամ՝
Չինաստան։
Սույն հաղորդումը գրելիս մեզ համար
անակնկալ եղավ նկատել, որ Սյունյաց արմատներ ունեցող հայազգի մշակութային
գործիչների մեջ քանակով ամենից շատը

բալետի արտիստներն են։ Աշխարհի տարբեր երկրներում հանդես եկած առնվազն
հինգ նշանավոր բալետի պարող Սյունյաց
աշխարհի շառավիղներ են։ Տպավորիչ է
նաև նրանց աշխարհագրությունը՝ Լատվիա, Էստոնիա, Թուրքմենստան, Ռուսաստան, Կանադա, Գերմանիա։
Ժամանակագրորեն առաջինը լատվիական ազգային բալետի հիմնադիրներից Ելենա Տանգիևա-Բիրզնիեցեն է (1907-1965)՝
մեծանուն պարուհի, պարաստեղծ և պարուսույց, որն աշակերտել է հանրահռչակ
պարուսույց Ագրիպինա Վագանովային և
որին աշակերտել է բալետի մեծ պարող Միխայիլ Բարիշնիկովը։ Հայ-ռուսական ծագումով Տանգիևան սերել է Սիսիանի մելիքներից, որը, ինչպես հայտնի է, ղեկավարել
են բռնակոթյան երկու նշանավոր տոհմեր,
նախ՝ Մելիք-Սաֆրազյանները, ապա՝ ՄելիքԹանգյանները։ Պարուհու հայրը՝ Ալեքսանդր
Տանգիևը, սերել է Բեկ Մելիք-Թանգյան ազնվական գերդաստանից, իսկ մայրական կողմից նա թոռնուհին էր 19-րդ դարի ռուս արձակագրուհի Ավդոտյա Պանաևայի, ուստիև
զարմանալի չէ, որ թե՛ ռուսները, թե՛ հայերը
նրան յուրային են համարում։ 2017 թ. Տանգիևա-Բիրզնիեցեի ծննդյան 110-ամյակի
առթիվ Լատվիայում կրկին հիշել և մեծարել
են իրենց բալետի ականավոր այդ գործչին։
Զանգեզուրյան արմատներով մեկ այլ
պարուհի էլ գործել է մերձբալթյան մյուս հանրապետությունում՝ Էստոնիայում։ Տալլինի
«Էստոնիա» օպերայի և բալետի պետական թատրոնի բալետի մենապարուհիներից է եղել Սվետլանա Բալոյանը, որը ծնվել
է 1942-ին, Անդիժանում (Ուզբեկստան), Արա
և Գոհար Բալոյանների ընտանիքում։ Վաղ
մանկուց բնակվել է Էստոնիայում, որտեղ
հայրը՝ ծագումով գորիսեցի Արա Բալոյանը,
աշխատել է որպես բժիշկ-ռենտգենաբան,
նաև թարգմանել է գրքեր հայերենից էստոներեն։ Սվետլանան ավարտել է ծննդավայրի
պարարվեստի ուսումնարանը, որոշ ժամանակ ապրել է Երևանում, փորձել հաստատվել հայկական բալետում, ինչն ապարդյուն է անցել։ Քսան տարի նա աշխատել է
էստոնական բալետում, կատարել գլխավոր դերապարեր, արժանացել Էստոնիայի
վաստակավոր արտիստուհու կոչման։ Այժմ
բնակվում է ԱՄՆ-ում։
Ներկայումս ԱՄՆ-ում է բնակվում նաև
թուրքմենական բալետի երբեմնի հայտնի
պարուհի Էդիսա Սարվազյանը (ծն. 1944,
Աշխաբադ), որն արմատներով Զանգեզուրի
Ախլաթյան գյուղից է։ Հայրը՝ Ղազար Սարվազյանը, եղել է Սյունիքում կոմունիստական շարժման ակտիվ գործիչ։ Էդիսա Սարվազյանը Թուրքմենստանի վաստակավոր
արտիստուհի էր, որը նախագահ Թուրքմենբաշիի՝ եվրոպական մշակույթին հայտարարած պատերազմից հետո ստիպված է եղել
հեռանալ երկրից։
Նշված երեք պարուհիներն էլ ծնվել են
Հայաստանից դուրս, տարբեր քաղաքներում։ Հայտնի է, որ բալետը և օպերան քաղաքային, ավելին՝ մայրաքաղաքային երևույթ են, և նրա ականավոր գործիչները մեծ
մասամբ քաղաքային միջավայրի ծնունդ են,
սակայն լինում են սակավաթիվ բացառություններ։
Օպերային արվեստին Սյունյաց աշխարհը պարգևել է հանրահայտ երգչուհի
Տաթևիկ Սազանդարյանին (ծնված Խնձորեսկում), իսկ բալետին՝ պարող ու բալետմայստեր Մաքս (Մյասնիկ) Ռաթևոսյանին
(ծն. 1945)։
Վերջինս ծնվել է Սիսիանի շրջանի Բալաք
գյուղում, սակայն մանկուց բնակվել է Երևանում, որտեղ էլ ստացել է մասնագիտական
կրթությունը։ Նա հայ բալետում քիչ է աշխատել, քսան տարի շարունակ եղել է Մոսկվայի
«Երիտասարդ բալետ» խմբի առաջին մենակատար։ 1991 թվականից Ռաթևոսյանն
աշխատում է Կանադայում, դասավանդել
է տարբեր բալետի դպրոցներում, հիմնել է

Արծվիկ Հարությունյան

Ջուլիա և Կոնստանտին Գանևներ

Ելենա Տանգինա Բիրզնիեցեն

Էդիսա Սարվազյան

Էլիզաբեթ Նեցկովա

Սվետլանա Բալոյան

Մաքս Ռաթևոսյան

Քրիստիան Ռաթևոսյան

«Համիլթոն բալետ» խումբը, կատարել մի
շարք բեմադրություններ։
Բալետի շնորհաշատ արտիստ է նաև
Ռաթևոսյանի որդին՝ Քրիստիան Ռաթևոսյանը (ծն. 1970), որը ստեղծագործել է
Ռուսաստանի, Ավստրիայի և Գերմանիայի
թատրոններում, այժմ աշխատում է Բեռլինում։
Սիսիանում ծնված օպերային երգիչ,
տենոր Գուրգեն Հովսեփյանը (ծն. 1955)
ճանաչված անուն է Սլովակիայում։ Ուսանել է Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան
երաժշտական ուսումնարանում և Մոսկվայի Գնեսինների անվան երաժշտական մանկավարժական ինստիտուտում։ Վեց տարի
աշխատել է Սարատովի օպերային թատրոնում, հյուրախաղերով հանդես եկել Խորհրդային Միության բազմաթիվ քաղաքներում։
1991 թ. Սլովակիայում մասնակցել է Բանսկա Բիստրիցայի պետական թատրոնի փառատոնին, որից հետո հրավիրվել է որպես
մեներգիչ հանդես գալու Բրատիսլավայի
օպերային թատրոնում։ 1993-ից սկսյալ 10
տարի շարունակ նաև Պրահայի ազգային
թատրոնում երգել է Վերդիի փառատոների
ժամանակ։ Գուրգեն Հովսեփյանը Բրատիսլավայի օպերայում դասավանդում է ձայնի
վարպետություն, աշխատում է նաև իբրև
ներկայացումների խորհրդատու, իսկ կոնսերվատորիայում դասավանդում է օպերային վոկալ: Հովսեփյանի աշակերտներից
շատերն այսօր երգում են եվրոպական տարբեր օպերաների բեմերում։ Նրանցից ոմանք
իրենց երկացանկում ընդգրկում են հայկական երգեր։
Արմատներով Մեղրիից է՝ ռուսական
և ավստրիական բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի, երաժշտագետ, դաշնակահարուհի և նկարչուհի Էլիզաբեթ Նեցկովան (ծն.
1922, Բաքու), որի իսկական անունն է Ելիզավետա Մնացականյան։ Նրա հայրը բժիշկ
և բանաստեղծ Արմեն Սյունին էր (Արկադի
Մնացականյան)։ 1975-ից բնակվում է Ավստրիայում, գրել է ռուսերեն ու գերմաներեն
արձակ և չափածո ստեղծագործություններ,
նաև Հայաստանին նվիրված բանաստեղծական շարք:
Գորիսում է ծնվել մոսկվաբնակ երաժշ-

տագետ, արվեստագիտության դոկտոր
Իզաբելլա Յոլյանը (1928-1996), ով դասավանդել է Մոսկվայի կոնսերվատորիայում,
եղել արվեստաբանության համամիութեանական ինստիտուտի գիտաշխատող, զբաղվել ԽՍՀՄ և արտասահմանյան Արևելքի ու
հայ երաժշտության ուսումնասիրությամբ։
Քչերը գիտեն, որ նույնպես զանգեզուրյան արմատներ ունի ռուս սիրված կինոդերասան Դմիտրի Խառատյանը (ծն. 1960),
ծնված Ուզբեկստանի Ալմալիկ քաղաքում։
Նրա նախնիները Մեղրիում մինչև 1917
թվականը տնօրինել են «Տարոն» առևտրի
տունը։ Չնայած քառորդ հայկական արյանը՝ Դմիտրի Խառատյանը մշտապես շեշտում է իր հայկական ծագումը, իսկ տարիներ առաջ նկարահանվել է նրա այցը Մեղրի,
որի ժամանակ նա արտասանում է «Ողջույն,
հայրենիք» խոսքերը։
Կապանում է ծնվել փոփ երգչուհի Արծվիկ Հարությունյանը (ծն. 1984), որը հինգ
տարեկանից բնակվում է Մոսկվայում։ Նրա
անունը հատկապես հայտնի դարձավ 2017ին, երբ Հայաստանը ներկայացրեց Կիևում
կայացած «Եվրատեսիլ-2017» մրցույթում։
Ծնունդով սյունեցի գործիչներ եղել են
նաև այլ երկրներում։ Բուլղարացի դաշնակահարուհի Ջուլիա Գանևայի կենսագրության մեջ ևս նշվում է, որ նա ծնվել է Բաքվում,
սակայն իրականում նա ծնվել է Կապանում և
մանկուց բնակվել Ադրբեջանում։ Նրա օրիորդական ազգանունը մեզ հայտնի չէ։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում ուսանելիս Ջուլիան
հանդիպել է ապագա ամուսնուն՝ բուլղար
դաշնակահար, հետագայում Բուլղարիայի
ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր Կոնստանտին Գանևին և 1950-ականներից
բնակվել է Սոֆիայում։ 1957-ից դասավանդել
է Սոֆիայի կոնսերվատորիայում։ Կոնստանտին և Ջուլիա Գանևները հանդես են եկել
համերգային գործունեությամբ, հետագայում նվիրվել մանկավարժությանը, մի քանի
տարի ապրել և աշխատել են Ճապոնիայում։
Սոֆիայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր,
Բուլղարիայի վաստակավոր արտիստուհի
Ջուլիա Գանևան վախճանվել է 2014 թվականին։
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Դմիտրի
Խառատյան

Արսենի Խառատյանի ընտանիքում 1961թ.
հունվարի 21-ին: Ավարտել է Մոսկվայի
Շչեպկինի անվան բարձրագույն թատերական ուսումնարանը, այնուհետև Մոսկվայի տնտեսագիտության և ինֆորմատիկայի
ինստիտուտը: Իննսունական թվականներին
տարեկան նկարահանվում էր առնվազն 9
ֆիլմում: 1996 թ., երբ առաջին անգամ մենահամերգով ժամանեց Երևան, արդեն նկարահանվել էր շուրջ ութսուն ֆիլմում: 2009թ.
նկարահանող խմբով ժամանեց Մեղրի, ուր
Խառատյանների տոհմի մասին ֆիլմ նկարահանվեց, որը ցուցադրվեց Ռուսաստանի
Դաշնության հեռուստատեսության առաջին
ծրագրով:

Ռ

ուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ, երգիչ, երգահան:
1991 թ. ճանաչվել է ԽՍՀՄ լավագույն
դերասան, 2000թ. ստացել է վաստակավոր
արտիստի կոչում, իսկ 2007թ. նրան շնորհվել է ժողովրդական արտիստի կոչում: Ծնվել
է Ուզբեկստանի Ալմալըկ քաղաքում, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր՝ Վադիմ

Սամվել
Ավանեսյան
ՖԼԵՅՏԱՀԱՐ

Կ

ապանի թիվ 2 միջնակարգն ավարտելուց
հետո
մասնագիտական
նախնական կրթություն է ստացել
Կապանի երաժշտական ուսումնարանում
(Հայկ Ավագյանի ֆլեյտայի դասարան), այնուհետև՝ ավարտել Երևանի Կոմիտասի
անվան պետական կոնսերվատորիան, մասնագիտությամբ՝ ֆլեյտահար: Բուհն ավարտելուց հետո երաժշտաուսումնական գործունեությունը սկսել Գյումրի-Լենինականում,
1988թ. երկրաշարժից հետո տեղափոխվել
Երևան: Երկու տասնամյակ է, ինչ հանգամանքների բերումով բնակվում է Բելգիայում:
Երաժշտության ոլորտում առավել նշա-

նակալի հաջողություններ են ունեցել և
հայտնի երաժիշտներ են նրա որդիները՝
ջութակահար Հրաչյա Ավանեսյանը և թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը: Հրաչյան նախնական երաժշտական կրթությունը ստացել է Հայաստանում, այնուհետև
ավարտել Բրյուսելի կոնսերվատորիան:
2006 թվականի հաղթել է «Յեհուդի Մենու-

Ժորա
Սարգսյան

Ժ

որա Սարգսյանը Հայաստանի ամենավառ և տաղանդաշատ դաշնակահարներից է: Սովորել է Երևանի
Կոմիտասի անվան պետ. կոնսերվատորիայում պրոֆ. Վաղարշակ Հարությունյանի դասարանում: Ներկայումս սովորում է Բեռլինի
Արվեստների ակադեմիայում (Universität der
Künste) պրոֆ. Կլաուս Հելլվիգի դասարանում, մագիստրատուրայի 6-րդ սեմեստրում
(MA of Musik, 6th Semester):
Մի շարք հանրապետական և միջազգային մրցույթների դափնեկիր է: 2019թ.
նոյեմբերին Փարիզում անցկացված ԼոնգՏիբո-Կրեսպան հեղինակավոր միջազգային
մրցույթում արժանացավ երրորդ պատվավոր մրցանակին: Մրցույթն ինքնին Ֆրանսիայի կարևորագույն մրցույթն է և անց է
կացվում դեռևս նախորդ դարի 1940-ական
թվականներից և համալրում է աշխարհի
խոշորագույն մրցույթների տասնյակի ցանկը։ Մասնակցում են աշխարհի լավագույն
երիտասարդ կատարողները, որով և պայմանավորված է բարձր մրցակցային մակարդակը։ 350 հոգուց ընտրվում են լավագույն
50 հոգին, իսկ ֆինալում մնում են միայն 6
հոգի, որտեղ առաջին 3 տեղերը դիտվում են
որպես Գրանդ Պրի։ Ի դեպ՝ այս տարի Ժյուրիի նախագահն էր աշխարհահռչակ դաշնակահարուհի Մարթա Արգերիխը, ով նույնպես այս տարվա մրցույթի գրավականներից
մեկն էր:
2019 թ. հուլիսին արժանացավ դաշնակահար Արթուր Շնաբելի անվան մրցույթի
առաջին մրցանակին, որը կազմակերպվում
է երեք տարին մեկ Բեռլինի արվեստների
ակադեմիայում, որտեղ Շնաբելը դասավանդել է ժամանակին: 2018 թ. Դյուսելդորֆում
կայացած Անտոն Ռուբինշտեյնի անվան
մրցույթի 2-րդ մրցանակակիր է: 2017թ. Գերմանիայի Königs Wusterhausen քաղաքում
անցկացվող «Young piano stars» միջազգային մրցույթի 3-րդ մրցանակակիր է: 2015թ.
արժանացել է Prötzel քաղաքում կայացած
Կոմիտասի անվան միջազգային մրցույթի
1-ին մրցանակին: 2010 թ. 15 տարեկանում
արժանացել է Հայաստանում անցկացվող
Ա.Խաչատուրյանի անվան միջազգային
մրցույթի 2-րդ մրցանակին և «Հանդիսա-

տեսի համակրանք» հատուկ մրցանակին:
Ժյուրիի նախագահն էր հեղինակավոր դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանը:
Դրան հաջորդել է 2014թ. ՀՀ նախագահի
երիտասարդական մրցանակը՝ դասական
երաժշտության բնագավառում «Գործիքային կատարում» անվանակարգում լավագույն կատարման համար:
Այս ամենին նախորդել են մի շարք
պատանեկան մրցույթներ Ֆրանսիայում
(«Flame» միջ.մրցույթ, Grand Prix), Իտալիայում (Giuseppe Terachiano-ի անվան մրցույթ,
2-րդ մրցանակ), Վրաստանում (Tbilisi միջ.
մրցույթ, 4-րդ մրցանակ), Հայաստանում
(Դելփյան խաղեր միջ.մրցույթ 1-ին մրցանակ):
Համերգներով հանդես է եկել աշխարհի
մի շարք երկրներում ինչպես մենակատար,
այնպես նաև կամերային երաժշտության
անսամբլների կազմում, պատիվ ունենալով
նվագելու այնպիսի մեծանուն երաժիշտների
հետ, ինչպիսիք են ջութակահարուհի Նատալյա Պրիշեպենկոն (Դրեզդենի Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, «Արտեմիս» լարային
քառյակի առաջին ջութակահար), Ֆրիդեման Լյուդվիգը (Բեռլինի «Կոնցերտհաուզ»
նվագախմբի առաջին սոլո Թավջութակահար), Ստեֆան Ֆորկը (Բեռլինի «Հանս Այսլերի» անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր,
«Ֆոգլեր» Լարային Քառյակի թավջութակահար), ալտահար Էրիխ Կրյուգերը (Վայմարի Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր), ջութակահարուհի Աննետ Ունգերը (Դրեզդենի
կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր), ալտահար
Ֆլորիան Ռիխտերը (Դրեզդենի «Շտատսկա-

հին» հանրահայտ մրցույթում՝ ստանալով
«Գրան Պրի», իսկ 2010 թ. հաղթել է «Կարել
Նիլսոն» մրցույթում: Նվագել է աշխարհի
ամենահայտնի նվագախմբերի հետ՝ Անտոնիո Ստրադիվարիի ջութակով:
Սևակ Ավանեսյանն ավարտել է Երևանի
Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը:
Այնուհետև ուսումը շարունակել է արտերկրում. ավարտել Բրյուսելի Թագավորական
կոնսերվատորիայի թավջութակի բաժինը:
Մինչև 2017 թ. Բելգիայի Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի թավջութակահարների
կոնցերտմայստերն էր, առաջին ջութակը:
Եվրոպական «Լայնս քլաբ» մրցույթում
հաղթել է և արժանացել «Գրան պրի» մրցանակի: Զբաղված է համերգային գործունեությամբ, մենահամերգներով հանդես է գալիս
արտասահմանյան երկրներում, հաճախակի
լինում է Հայաստանում: Հենց նա էր, ով Շուշիի՝ թշնամու կողմից հրետակոծված Ղազանչեցոց Ամենափրկիչ եկեղեցում թավջութակով
հնչեցրեց Կոմիտասի «Կռունկ»-ը:

պելլե» նվագախմբի առաջին սոլոարտիստ),
կլարնետահար Իբ Հաուզմանը և այլք:
Համերգներով հանդես է եկել մի շարք
եվրոպական երկրներում, նաև Կանադայում և Հյուսիսային Կորեայում, տարբեր փառատոների շրջանակներում, ինչպիսիք են
Ավստրիայի Զալցբուրգ քաղաքի ամառային
ամենամյա փառատոնը (Salzburger Schlosskonzerte), Ավստրիայի «Դոյչլանդսբերգյան»
Փառատոնը (Deutschlandsberger Klavierfrühling), Իտալիայի Ջենովա քաղաքում անցկացվող «Ամիչի դե Պագանինի» (Amici de
Paganini ) ֆեստիվալը, Գերմանիայի մի շարք
փառատոներ, այդ թվում Պոտսդամում անցկացվելիք Բախի փառատոնը, Քասսելում
անցկացվող «Նիստեթալեր» (Niestethaler
Klavierfestival) և «Հարլեսհոյզեր» (Kasseller
Harleshäuser Musikfestival) երաժշտական
փառատոները, Բավարիայում անցկացվելիք «Մյուլդորֆյան» փառատոնը (Mühldorfer
Sommerakademie und Festival ), Բադ Ցվեստենում կայացող փառատոնը (Bad Zwestener Musiktage), Դանիայի Հվիդե Սանդե քաղաքում կայացող միջազգային փառատոնը
և այլն։
Հանդես է եկել տարբեր նվագախմբերի հետ, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի Ազգային
օրկեստրը (Orchestre national de France), դիրիժոր Յեսկո Սիրվենդի գլխավորությամբ,
Հալլեյի Կամմերակադեմի օրկեստրը (Halle
Kammerakademie orchester), դիրիժոր Արմանդո Մերինոյի գլխավորությամբ, Հայաստանի պետական Ֆիլհարմոնիկ և սիմֆոնիկ
նվագախմբերը, Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժորներ Սերգեյ Սմբատյանի, Անդրեյ
Ռուբցովի, Կարեն Դուրգարյանի, Հարություն Արզումանյանի հետ և նաև պետական
կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զավեն
Վարդանյանի գլխավորությամբ և Բեռլինի կոնսերվատորիայի նվագախումբը (UdK
Symphonieorchester), դիրիժոր Սթիվեն Սլոանի հետ:
Իր ձայնագրությունները Լոնգ-Տիբո-Կրեսպան միջազգային մրցույթի եզրափակչից հեռարձակվել են հեղինակավոր «Մեդիչի» (Medici.tv) հեռուստաընկերության
կողմից, որը դասական երաժշտության ասպարեզում առաջատար հեռարձակողներից
է:
2021 թ. մենահամերգով հանդես է եկել
Գերմանիայի ռադիոյով (Deutschlandfunk
Kultur), որի մասին հիացմունքով է արտահայտվել գերմանական Tagesspiegel պարբերականը:

Սասուն Առաքելյան
ՖԼԵՅՏԱՀԱՐ

Ս

ասուն Առաքելյանը մասնագիտական երաժշտական կրթություն սկսել
է ստանալ Կապանի երաժշտական
ուսումնարանում (Հայկ Ավագյանի ֆլեյտայի
դասարան): 1977-ին Կիրովականում կայացած համամիութենական մրցույթի դափնեկիր դարձավ, երբ սովորում էր ուսումնարանի երրորդ կուրսում: Ուսումնարանում
սովորելիս երգել և նվագել է Կապանում Գրիգոր Դանիելյանի (Դանիել Երաժիշտ) հիմնադրած «Շարական» անսամբլում:
Ուսումնարանն ավարտելուց և բանակում ծառայելուց հետո հեռակա կարգով
սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ֆլեյտայի բաժնում: Սովորելուն զուգընթաց դասավանդել
է Կապանի երաժշտական ուսումնարանում,
երկու տարի Քաջարանի արվեստի դպրոցի
ուսմասվարն էր, երաժշտական ձևավորող է
եղել Կապանի պետթատրոնում, «Քաջարանշին» տրեստի մշակույթի պալատի «Զանգեզուր» վոկալ-գործիքային անսամբլն է ղեկավարել, ֆլեյտայի դասատու է եղել Կապանի
թիվ 1 և 2 երաժշտական դպրոցներում, նաև
ժողգործիքների անսամբլ է ղեկավարել:
1986 թվականին ավարտեց կոնսերվատորիան և 1988-ի աշնանից հանգամանքների
բերումով տեղափոխվել է Սանկտ Պետերբուրգ: Նախապես նվագել է զինվորական
նվագախմբում, իսկ վերջին 32 տարում Պուշկին քաղաքի Եկատերինյան պալատի նվագախմբի ֆլեյտահարն է: Որպես մենակատար հանդես է եկել կիթառի, դաշնամուրի,
կլավեսինի նվագակցությամբ: Նվագելուն
զուգընթաց նաև ստեղծագործում է, ունի
մոտ 200 ստեղծագործություն, երաժշտություն է գրել նաև բեմադրությունների համար: Սանկտ Պետերբուրգի ժամանակակից
արվեստի թանգարանում յուրաքանչյուր օր
հնչում են նրա ստեղծագործություններից:
Այժմ էլ ստեղծագործական-կատարողական
ակտիվ կյանքով է ապրում:
1992-2000 թ. զուգահեռ աշխատել է Պետերբուրգի կամերային ֆիլհարմոնիայում:
Մենահամերգներով հանդես է եկել Գերմանիայի Դաշնությունում, Հոլանդիայում, Դանիայում, Ավստրիայում:

2016թ. արժանացել է Ռ.Վագների անվան կրթաթոշակի: 2017թ. արժանացել է
շվեցարական «Clavarte» կազմակերպության կրթաթոշակին: Հովանավորվել է գերմանական DAAD և Ad Infinitum կազմակերպությունների կողմից: Նաև Բեռլինի Պաուլ
Հինդեմիթի անունը կրող ֆոնդի կրթաթոշակառու է եղել:Դրանց շնորհիվ կարողացել է մասնակցել մի շարք վարպետության
դասերի և ստանալ խորհուրդներ տարբեր
մաստերկլասսների շրջանակներում հեղինակավոր կատարողների կողմից, ինչպիսիք
են Դմիտրի Բաշկիրովը, Պոլ Լյուիսը, Էլդար
Նեբոլսինը, Սեվերին Ֆոն Էկքարդշտայնը,
Ռոլանդ Կրյուգերը, Հորտանս Կարտիե-Բրեսոնը և այլոք:
Գերմանական «Kammerton» կազմակերպության անդամ է, որի շնորհիվ ելույթներով
հանդես է եկել Գերմանիայի բազում քաղաքներում:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
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Սաթյան
կոմպոզիտորական
տոհմը

ՀՈՐՈՎԵԼ
Հո՜ հո՜, հո՜,
Ակոս անենք գիշեր զօր,
էլ ի՞նչն է հացից հզոր,
Հորովելն իմ պապերի,
Սրբություն է թևավոր,
Շումա՜լ ջան։
Հո՜ արա, հո՜ արա, Ջոմարդ ախպեր, հո՜ արա.
Հո՜ արա, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜,
Խիզախ տղերք աննկուն,
Հողն է ժպտում ձեր հոգում.
Ամպերն եկան շաղելով,
Քաշիր Լաչին իմ անքուն,
Հո՜ արա, հո՜, հո՜ արա հ՜ո, հո՜ արա։
Հո՜ հո՜, հո՜,
Տրակտորը կվարի,
Սահմանն իրար կխառնի,
Եզան մնաց խութերը,
Խոփը քարին թող չառնի,
Խումա՜ր ջան։
Քաշի՜, քաշի´ կեսօր է,
էս հողի սիրտը խոր է,
Կաթնովն հրեն բերում է,
Բերողն արտի մի լոր է,
Թումա՜ր ջան։
Հո՜ հո՜, հո՜,
Քաշի՜, խարակ չթողնենք,
Քերծի պռունկն էլ վարենք,
Քաշի՜, թառլան, քեզ մատաղ,
Բերքը կալում թեղ անենք,
Թուրա՜ջ ջան։
Հո՜ արա, հո՜ արա, Ջոմարդ ախպեր, հո՜ արա.
Հո՜ արա, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜,
Խիզախ տղերք աննկուն,
Հողն է ժպտում ձեր հոգում.
Ամպերն եկան շաղելով,
Քաշիր Լաչին իմ անքուն,
Հո՜ արա, հո՜, հո՜ արա հ՜ո, հո՜ արա.
1974Թ.

XX

դարի ընթացքում ձևավորվել է հայ կոմպոզիտորների
համաստեղություն, որը սերվել է տաղանդավոր երաժիշտների ընտանիքից, որոնք մեծ դեր են խաղացել Հայաստանի երաժշտական արվեստի զարգացման
գործում։ Տոհմի հիմնադիրներից են երկու
հարազատ եղբայրներ Աշոտ Սաթյանը և
Արամ Սաթունցը (Սաթյան), որոնց երեխաները և թոռները շարունակել և զարգացրել
են հայրենասիրական և նվիրվածության
հոգևոր բարձր գաղափարները և երաժշտական արվեստի չափանիշները։ Նրանք
բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ երաժշտական
կրթությունը ստացել են Երևանի Կոմիտասի
անվան պետական կոնսերվատորիայում և
հետագայում իրենց դրսևորեցին ստեղծագործական և հասարակական լայն գործունեության մեջ:
Աշոտ Սաթյան (1906-1958) – կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Հայաստանի արվեստի
վաստակավոր գործիչ, Խորհրդային Միության պետական մրցանակի դափնեկիր, եղել
է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ, «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի
երաժշտական բաժնի ղեկավար։
Արամ Սաթունց /Սաթյան/ (1913-1990)
– կոմպոզիտոր, Հայաստանի ժողովրդական
արտիստ։ Ղեկավարել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի երաժշտական բաժինը, եղել Հայաստանի պետական հեռուստառադիոյի
գլխավոր երաժշտական խմբագիր։
Արամ Սաթյան, Արամ Սաթունցի որդին
(1947) – կոմպոզիտոր, ՀՀ արվեստի Վաստակավոր գործիչ, ԵՊԿ պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ
պետական երիտասարդական մրցանակի
դափնեկիր, Լենինյան կոմերիտմիության
մրցանակի դափնեկիր, համամիութենական
և հանրապետական մրցույթների դափնեկիր, «Սրտավազդ» մրցանակի դափնեկիր
2013 թվականի թատերական ներկայացման
լավագույն երաժշտության համար։ 2013-ից
Հայաստանի կոմպոզիտորների Միության
նախագահ։
Աշոտ Միքայելի Սաթյան /կրտսեր/, Աշոտ
Սաթյանի թոռը (1964) – կոմպոզիտոր,
զբաղված է երաժշտական ստեղծագործական գործունեությամբ։ Նրա գրչին են պատկանում սիմֆոնիետա լարայինների համար,
լարային կվարտետ, դաշնամուրային ստեղծագործություններ։ Նա գրել է նաև ստեղծագործություններ երգչախմբերի համար
և բազմաթիվ էստրադային երգեր, որոնք
հնչում են ամենուրեք։
Արթուր Էդուարդի Սաթյան, կոմպոզիտորներ Աշոտի և Արամի ավագ եղբոր՝
Պավել Սաթյանի թոռը (1973) – կոմպոզիտոր, հայտնի ջազմեն - դաշնակահար, որը
նվագում է և ձայնագրում երաժշտություն
աշխարհի լավագույն ջազմենների հետ։
Բեյրութի (Լիբանան) կոնսերվատորիայի
պրոֆեսոր։ Ունի մի շարք գործիքային ստեղծագործություններ կոնցերտ թավջութակի
և լարային նվագախմբի համար, սեքստետ
դաշնամուրի, վիբրաֆոնի և լարային կվարտետի համար, երկու լարային կվարտետ,
բիգբենդի համար կոմպոզիցիաներ, դաշնամուրային երաժշտություն։
Դավիթ Արամի Սաթյան, Արամ Սաթյանի որդին (1979) – կոմպոզիտոր, դաշնակահարների միջզգային «North Sea
jazz festival»-ի շրջանակներում կայացած
«Leiden jazz competition» մրցույթի առաջին մրցանակակիր, «Mountreaux jazz piano
competiton» մրցույթի 2֊րդ մրցանակակիր,
«Ամադեուս» միջազգային մրցույթի ոսկե
մեդալակիր, Հայաստանի Կոմպոզիտորների Միության հատուկ մրցանակի դափնեկիր։ Սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան

Ռուբեն
Ռուբենի
Սաթյան

Աշոտ
Կրտսեր
Սաթյան

ԱՇՈՒՂ ԱՇՈՏ

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀԻ
ՀՈՐՈՎԵԼ

Արթուր
Սաթյան

Խնձորը ծոցին իմ ջահել ախպեր,
Քո ձայնն է լսում, քո մաճկալ ապեր,
Հոլ´արա, Խումա´ր ջան, հո´արա, հոտա՛ղ ջան,
Ապերն ինչ ասի, հոտաղը՝ լսի։
Հացի բուրմունքով ձորերը լցնի, հո՛լ արա, հո՜-հո՜...
Ամո՛ւլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա,
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա,
Հո՛լ արա, Շումա՛լ ջան, Շումա՛լ ջան, հո՜...
Հո՛լ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո-հո՛լ արա, հո՜-հո՜...

Դավիթ
Սաթյան

պետ.
Կոնսերվատորիայում
և Maastricht-ի երաժշտական
ակադեմիայում (Հոլանդիա)։ Ասպիրանտուրան ավարտել է kings
college համալսարանում (Անգլիա)։ Հիմնական ստեղծագործություններն են. «3 ակնթարթ»
կոնցերտ նվագախմբի համար,
«Iո Memoriam» ջութակի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար,
«Duplex» կվարտետ կլարնետի,
ջութակի, դաշնամուրի և թավջութակի hամար, «Tango a la
Modern» դաշնամուրային կվարտետի համար, «Pass» և «Non
stop» ստեղծագործությունները
փողային նվագախմբի, դաշնամուրի և կոնտրաբասի համար,
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մենակատարների համար, նաև
մի շարք երգեր և ջազ ստեղծագործություններ։
Ռուբեն Ռուբենի Սաթյան,
Արամ Սաթունցի թոռը, լրագրող
Ռուբեն Սաթյանի որդին (1980)
– կոմպոզիտոր, ջազմեն, դաշնակահար, նվագում է և ձայնագրում ջազային երաժշտություն, դրա հետ մեկտեղ ունի մի
շարք ստեղծագործություններ
գրված տարբեր ժանրերում,
պոեմ սիմֆոնիկ նվագախմբի
համար, կոնցերտ թավջութակի
և նվագախմբի համար, կվինտետ, դաշնամուրային տրիո,
ջազային ստեղծագործություններ։

Խնձորը ծոցին իմ ջահել ախպեր,
Հարսանքիդ քավոր քո մաճկալ ապեր,
Հո՜ արա, Թումար ջան, օրը ճաշ դառավ,
Ամառվա վարը ոսկի հաց կտա։
Օջախի ժպիտ, խնդություն կգա, հո՛լ արա, հո՛լ-հո՜...
Ամուլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա,
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա,
Հո՛լ արա, Ղումա՛շ ջան, Ղումա՛շ ջան, հո՜,
Հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո-հո՛լ արա, հո՜-հո՜։
Սարի սիրունը ճաշ կբերի,
Հոտաղի սերը նորից կնորի,
Հո՛լ արա, Խո՜ւմար ջան, հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան,
Որ նորից ծփան ոսկեհուռ հասկեր,
Հե՜յ, թուռնատան մեր հացը՝ խինդ ու սեր, հո՛լ արա, հո՜-հո՜,
Ամո՛ւլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա,
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա,
Հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո՛լ արա, հո՜-հո՜։
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Արմեն Պետրոսյանի
երաժշտական ընտանիքը

Կ

ապանն ունի երաժշտական ընտանիքներ,
ահավասիկ,
Արմեն
Պետրոսյանի ընտանիքը: Արմենը
դպրոցական տարիքում ընդգրկվել է Գառնիկ Խաչատրյանի ղեկավարած պարային

խմբում, այնուհետև նվագել վոկալ-գործիքային անսամբլներում, նախ՝ «Վարդագույն
քարեր», այնուհետև՝ «Զանգեզուր», հետո՝ «Կապան»: Արմենը նախապես նվագել
է հարվածային գործիքներ, հանդես եկել

որպես մեներգիչ, հիմնականում երգել է
Արտուր Մեսչյանի և «Բիթլզ» խմբի երգացանկից: «Զանգեզուր» վոկալ-գործիքային
անսամբլում հանդես է եկել որպես կիթառահար: Բելառուսիայում մասնակցել է լեհական երգի միջազգային փառատոնին,
արժանացել դիպլոմի: Համերգային գործունեությանը զուգընթաց՝ ավարտել է Կապանի
երաժշտական ուսումնարանի հարվածային
գործիքների բաժինը: Արմենն ամուսնացել է
մեներգչուհի Լոլիտա Սարգսյանի հետ, ում
հետ հանդես էր գալիս «Զանգեզուր» վոկալգործիքային անսամբլում:
Արմենի գործը շարունակում են որդիները՝ Արթուր Բեստն ու Գարրի Բեստը: 1995-ին
Սանկտ Պետերբուրգում հայրն ու որդիները
ելույթ են ունեցել «Шлягер 95» փառատոնում:
Այսօր Արթուրը մեծ ժողովրդավարութ-

յուն է վայելում Ռուսաստանում, Եվրոպայում
բազմաթիվ մրցույթներում ու փառատոներում տարած հաղթանակների, ինչպես նաև
«Միջազգային աստղ», «Ձայն», «Գլխավոր
բեմ» հեռուստատեսային նախագծերում
ելույթների շնորհիվ: Այժմ Արտուր Բեստը
երաժշտական ակտիվ գործունեություն է
ծավալել, թողարկում է ալբոմներ, ներկայացնում երգի պրեմիերաներ, հանդես գալիս մենահամերգներով մասնակցում մրցանակաբաշխությունների, մասնավորապես
արժանացել է «BIG APPLE MUSIC AWARDS»
մրցանակաբաշխության «Լավագույն հայ
արտիստ» կոչման:
Արժանացել է մեդալների, պատվոգրերի,
շնորհակալագրերի, ստացել է «Ռուսաստանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

1998-ից դասավանդում է ՀԲԸՄ ՄանուկյանԴեմիրճյան վարժարանում, զուգահեռաբար
հանդես է եկել ելույթներով: Ոսուցչության
ընթացքում իր զգալի ներդրումն է դրել հայրենիքից հեռու գտնվող հայ մանուկների
գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը: Տարիների փորձառությունը խորապես օգնել է
ներթափանցել մանուկների զարմանահրաշ,
հեքիաթային աշխարհը և ստեղծել նրանց
համար բազմաթիվ մանկական երգեր:
Դրանք հիմնականում մանուկներին շրջապատող բնության, բարու և գեղեցիկի, սիրո և հոգատարության, ընկերասիրության
և համերաշխության մասին են: Նրանց մեջ
կան նաև թեմատիկ երգեր՝ նվիրված հատուկ տոներին:
Կրտսեր որդի Արմենը հոր պես երաժշտական կրթություն չուներ, վարորդ էր, նվագում էր հարվածային գործիք կաստաների և
թմբուկի վրա:
Ավագ որդի Արարատը, ծնված 1959-ին,
Կապանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցի շվիի
դասարանն ավարտելուց հետո սովորել է
նաև Կապանի երաժշտական ուսումնարանի կլառնետի բաժնում՝ աշակերտելով
Գառնիկ Խաչատրյանին: Նա միաժամանակ
նվագել է շվի, դուդուկ, զուռնա, կլառնետ:
Այնուհետև ուսումը շարունակել է Երևանի

Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում:
Ավարտելով, մնացել է կոնսերվատորիայում, որպես դուդուկի և շվիի դասախոս: Նա
բազմիցս համերգներով հանդես է եկել Հայաստանում և արտերկրում: Արարատ Պետրոսյանը այն եզակի երաժիշտներից էր, ով
նվագում էր թավ շվի՝ մեծոտ շվի: 1993-ին
Արարատը նույնպես մեկնել է Միացյալ Նահանգներ և մինչև իր ջահել կյանքի անժամանակ ավարտը մնացել այնտեղ ու սփյուռքի հայ երիտասարդների շրջանում զբաղվել
մանկավարժությամբ: Արարատին աշակերտում էր նաև նրա տաղանդավոր զարմիկը՝
Մարինեի կրտսեր որդի Արան, ով մեծ սեր ուներ դեպի երաժշտությունը, ստեղծագործական մեծ ձիրքեր ուներ, երգեր էր հորինում,
հրաշալի նվագում էր շվիի վրա, սակայն դաժան ճակատագիրը խլեց 17-ամյա պատանու կյանքը՝ նա վթարի զոհ դարձավ…
Հայրենիքից հեռու՝ օտար երկրում ապրելով, Արարատն ու Մարինեն հոգով ու
սրտով միշտ մայր հայրենիքի հետ են եղել,
հարազատ ծննդավայրի հետ, և պարբերաբար այցելել հայրենիք: Արարատը նաև
բանաստեղծություններ էր գրում, որտեղ
արտահայտում էր իր քաղցր կարոտը հարազատ Կապանի և Խուստուփ սարի նկատմամբ:

Պետրոսյանների
երաժշտական գերդաստանը

Ա

նցած դարի 70-ականների վերջին
Խորհրդային Միության մայրաքաղաք Մոսկվայի OPT կենտրոնական
հեռուստաալիքով «Вместе дружная семья»
հաղորդաշարի ժամանակ Վերա Շեբեկոն
ներկայացրեց հայաստանցի Պետրոսյանների երաժշտական ընտանիքը հանքագործների մեր քաղաքից: Ամբողջ Կապանը ցնծության մեջ էր: 1978-79թթ. արդեն
իսկ հայտնի Պետրոսյանների ընտանեկան
երաժշտական անսամբլը մասնակցում է Երևանում տեղի ունեցող ինքնագործ խմբերի
հանրապետական, իսկ այնուհետև՝ համամիութենական մրցույթին՝ արժանանալով
դափնեկրի կոչման, ինչպես նաև ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ պարգևատրվում
է ոսկե մեդալով: Խմբի անդամներն ամեն
համարի ժամանակ նվագում էին տարբեր
երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, շվի,
դուդուկ, ակորդեոն, հարվածային գործիքներ և այլն:
Ընտանեկան երաժշտախմբի ղեկավարն
ընտանիքի հայրն էր՝ Ալբերտ Պետրոսյանը,
Կապանի «Քաջարանշին» տրեստի բուլդոզերավարը, ով, երաժշտական կրթություն
չունենալով հանդերձ, ազատ նվագում էր
շվի, դուդուկ, զուռնա և կլառնետ, եղեգից
շվիներ էր պատրաստում, որի վրա նվագում
էին ինքն ու որդին: Նրան հենց այդպես էլ հիշում են կապանցիները՝ Զուռնաչի Աբոն:
1930-ին Կապանի Կաղնուտ գյուղում
ծնված Ալբերտ Պետրոսյանն ամուսնացել
էր համագյուղացի, գյուղի ակումբի գրադարանավարուհի Արծվիկ Ասատրյանի հետ,
ով հրաշալի ձայն ուներ: Բնատուր երաժշտական ունակություններով օժտված այս
զույգի ընտանիքում ծնվել ու մեծացել է չորս
տաղանդավոր զավակ՝ երկու տղա և երկու
աղջիկ:
Ավագ դուստրը՝ Կարինեն, Կապանի
երաժշտական ուսումնարանի քանոնի բաժինն է ավարտել:
Մայրիկի գեղեցիկ ձայնը ժառանգած
կրտսեր դուստր, 1961-ին ծնված Մարինեն
Կապանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցի դաշ-

նամուրային բաժինն ավարտելուց հետո, սովորել է նաև Կապանի երաժշտական ուսումնարանի վոկալ բաժնում, այնուհետև մեկնել
Երևան և ընդունվել Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, ընդունելության քննության
ժամանակ նա հայրիկի պես նվագել է շվիի
վրա և իր «Սոխակի երգի» կախարդական
հնչյուններով գրավել հանձնաժողովի ուշադրությունը: Գերազանցությամբ ավարտելով
կոնսերվատորիայի ժողգործիքների բաժինը, որը ղեկավարում էր Խաչատուր Ավետիսյանը, աշակերտելով ՀԽՍՀ Ժողովրդական
արտիստ Հովհաննես Բադալյանին, Մարինեն ստացավ երգի, դաշնամուրի և շվիի դասատուի որակավորում, և մնաց աշխատելու
կոնսերվատորիայում, որպես Հովհաննես
Բադալյանի օգնական: Զուգահեռաբար աշխատեց նաև Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի
անվան երաժշտական ուումնարանում, որպես երգի ուսուցչուհի: 1987-ին մասնակցել
է «Սայաթ-Նովա» հանրապետական մրցույթին, ստացել 1-ին մրցանակը և դափնեկրի
կոչում:
Երգեր սկսել է գրել դեռևս ուսանողական տարիներից՝ «Օրորոցային», «Սիրո
նազանք», «Մորմոք», «Օտարություն», «Երգ
արցախյան», «Գնա, կռունկ», «Մայրիկիս»:
Դրանցից մի քանիսն իր կատարմամբ ձայնագրվել է Ռադիոյի և հեռուստատեսության
Արամ Մերանգուլյանի անվան ժող.գործիքների անսամբլի հետ: Դրանք պահպանվել
են «Ոսկե ֆոնդում»:
1991-ին Մարինեն ամուսնանում և տեղափոխվում է ԱՄՆ՝ Լոս Անժելես, որտեղ
ծնվում են նրա երկու որդին:
1991-2002թթ. Մարինեն ակտիվ մասնակցել է տեղի հայկական համայնքի տարբեր միջոցառումներին և համերգներին,
հաճախ ելույթ է ունեցել եղբոր՝ սրնգահար
Արարատ Պետրոսյանի հետ: Սփյուռքի մշակութային կյանքում իր անգնահատելի, ակտիվ մասնակցության համար բազմիցս
արժանացել է շնորհակալագրերի և պատվոգրերի: Թողարկել է երկու ձայնասկավառակ՝ «Դլե յաման» և «Իմ Հայաստան»,
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Հիշում է Սերո Խանզադյանը

Շառլ Ազնավուրը
Գորիսում

Ե

րկրաշարժից մեջքը կոտրած, Ղարաբաղի ցավից ալեկոծ հայը, սպասում
էր բարեկամի, որի երակներում իր
արյունը հոսեր: Եվ եկավ նա: Եկավ՝ «Քեզ
համար, Հայաստան» երգով, եկավ ու նոր
ոգի հաղորդեց հային: Եվ երկրաշարժից
հետո աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ Ազնավուրի այցերը դարձան հաճախակի: Գալիս
է պարտքը կատարելու: Իսկ այս անգամ
մայրաքաղաքից նրա երթուղին ձգվեց դեպի Զանգեզուր աշխարհ՝ Գորիս: Քաղաքի
պատվիրակությունը մեծ բարեգործին դիմավորում է Զանգերի մոտ՝ աղ ու հացով:
Եվ ծաղիկնե՜ր, ծաղիկնե՜ր: Այնուհետև մեքենաների շարասյունն ուղևորվում է Գորիս,
ուր հայոց շրջիկ դեսպանը մասնակցում
է «Ազնավուրը՝ Հայաստանին» խանութի
հանդիսավոր բացմանը, լինում դեղատանը:
Խանութից դեպի դեղատուն ձգվող ճանապարհին հավաքված հոծ բազմությունն աշ-

խարհահռչակ հային դիմավորում է ծաղիկներով` վայրկյան անգամ չկորցնելով պահի
ընձեռած հնարավորության սահմաներում
մեծանուն երգչի հետ հաղորդակցվելու համար: Իսկ քաղաքային մշակույթի տանը
բացված ցուցահանդեսը, ուր ցուցադրվում
էին քաղաքի արվեստագետների գործերը,
Շառլ Ազնավուրի համար իսկական հայտնություն էր: Նա տեսավ, զգաց, որ զանգեզուրցին ամուր է կպել իր հող ու ջրին և
նախնյաց սուրբ ոգին յուրաքանչյուր քայլափոխի զորավիգ է նրան, ոգի, որ նրա ապրելու, պայքարելու թալիսմանն է:
Եվ հիացած, և ավելի հայացած, և ավելի սիրահարված հայոց հողին ու ժողովրդին,
նա գորիսեցուն հրաժեշտ տվեց վերստին
հանդիպելու ակնկալիքով:
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» ԹԵՐԹ
26 ՄԱՅԻՍԻ 1994 Թ.

Ա

շոտ Սաթյանին հիշում եմ 1927 թվականից: Այն ժամանակ իմ հայրենի
Գորիս քաղաքը դեռ պահպանում
էր գավառական քաղաքի հին ավանդներից
շատ բան: Այնտեղ գործում էր Հին «կլուբը»՝
բիլիարդով, թատերական խմբով ու նշանավոր «բուֆետով»: Հին հարուստների
«մատուշկա» աղջիկները՝ սոնիչկաներ ու
անիչկաներ, տոնականորեն զարդարված,
«չաքմաներ» հագած` տղաների հետ ամեն
երեկո «բոթա» էին տալիս մեր փոքրիկ քաղաքի փոքրիկ «բուլվարում», որ գտնվում էր
Ռուսաց ժամի և Յոլունց «պասաժի» արանքում: Դեռ մնում էր Միրումյանների աղբյուրը՝
քարե սյունով ու քարե թասով, շղթայով կապած պղնձե ջամով, որից ջուր էր խմում թե
սարերից շուկա եկած զիլանի ցեղի հովիվը,
թե Եվրոպայում կրթություն ստացած, մեր
գավառական նշանավոր գրադարանի տնօրեն, բարձրաճաշակ ինտելիգենտ Բիդիրին
Պետրուսը:
Երեկոները քաղաքի հին քարվանսարաներում ու ճաշարաններում թառ ու քամանչա էին նվագում: Կանաչապատ լեռնային
քաղաքի վրա սփռվում էր երկարածոր հորովելը: Հաճախ զբոսայգում լսվում էր նաև քարաշենցի հռչակավոր աշուղ Աթա Սայիլյանի
սազի մեղմ ձայնը, ապա նրա երգը՝ Սալմաստեցի Ղուլ Հարությունից սկսած մինչև մեծ
Սայաթ-Նովան և իր հորինածները: Մարդիկ
խռնվում էին աշուղի շուրջը, ունկնդրում
նրան, ապա տանում իրենց տները, հյուրասիրելու, օթևան տալու:
Ես հաճախ էի այդ երգահանդեսներում
տեսնում խոշոր գլխով, քաղաքային տարազով, ոչ բարձրահասակ մի երիտասարդի, որ
մի կողմ քաշված ականջ էր դնում աշուղի
երգին՝ մինչև նրա վերջին ելևէջները մարում
էին արդեն քնած քաղաքի վրա: Երիտասարդը բոլորից ուշ էր հեռանում «համերգային
դահլիճից», մյուս օրը ևս երևալու համար
այդտեղ, նորից ունկնդրելու թափառական
աշուղին, զուռնաչիներին ու ճաշարաններում երկարածոր երգողներին:
Նշանավոր զուռնաչիներ կային Զանգեզուրում: Խնձորեսկի Ղավալ Բաղդասարը՝
կարճահասակ, հին տարազով մի ծերունի,
հաճախ էր երևում մեր քաղաքում: Նվագում
էր՝ գլխին ահագին ամբոխ հավաքած: Նրա
համբավը տարածված էր հեռուներում, նրա
մասին խոսում էին մեծագույն հարգանքով:
Նշանավոր էր դարձել խնձորեսկցի զուռնաչի
վարպետ Օհանը՝ բարձրահասակ, խոհուն
դեմքով: Հին, մոռացված, ո՞վ գիտի դարերի
ո՞ր խորքից եկած եղանակներ էին նվագում
նրանք դուդուկով ու զուռնայով: Մեր քաղաքում սիրված թառ նվագող էր Յոլունց Ղազար ամին և էլի ուրիշներ…
Ես նրանց մոտ նորից տեսնում էի քաղաքային տարազով այն երիտասարդին՝ միշտ
լուռ, ինքնամփոփ, ականջը՝ նվագին:
Երիտասարդը Աշոտ Սաթյանն էր:
Նրա հայրը բուն խնձորեսկցի Մովսես
Սաթունցը (Սաթունց Մոսին) թառ ու հարմոն էր նվագում: Նա կիրթ, համեստ, ժողովրդասեր մարդ էր: Երկար տարիներ, մի կտոր
հաց վաստակելու համար, ապրել էր Մերվի
քաղաքում: Ինչպես հավատացնում էին այն

ժամանակ, Մերվի քաղաքի բնակչության կեսը հայեր էին: Ասում էին՝ միայն խնձորեսկցիների երկու հարյուր տուն կար: Այդտեղ
էլ իր մանկությունն ու պատանեկությունն է
անցկացրել Աշոտը: Այդտեղ է հորից, ապա
պանդուխտ հայրենակիցներից լսել մայրենի
նվագն ու երգը, լսել մեր անզուգական հորովելները:
Ամառը կյանքը հետաքրքիր ու աշխույժ
էր դառնում Գորիսում: Հազարներով «դաչնիկներ» էին գալիս հեռավոր քաղաքներից՝
վայելելու մեր լեռնային քաղաքի օդն ու ջուրը, հացն ու միրգը: Ամեն կիրակի մեծ տոնավաճառ էր լինում Գորիսում: Սարերից իջնում
էին հազարավոր քոչվորներ՝ իրենց խաշնարած կյանքի բարիքները թափելու Գորիսի
մեծ տոնավաճառը: Նրանց հետ գալիս էր
երգը, նվագը, աշուղը, սազանդարը, զուռնաչին:
Աշնանը տխուր էր մեր քաղաքը, իսկ
ձմռանը սկսում էին հարսանիքները, որոնք
օրեր էին տևում: Հարսանիքներում մրցում
էին ոչ միայն նշանավոր ու նորելուկ աշուղներ, այլև տեղացի հռչակավոր հորովել երգողներ... «Կլուբում» առավոտից մինչև երեկո բիլիարդ էր խաղում «Սրեդնի Ազիից»
եկած ուզբեկական թասակ դրած Հիբուն
Արշակը, որ առաջին անգամ այդ տարիներին պաղպաղակ («մառոժնի») էր պատրաստում մեր քաղաքում ու ձեռնասայլակով
ման ածելով փողոցներում՝ վաճառում, զարմացնելով գեղջուկ տղաներիս: Նա խաղում
էր քաղաքի դիմացը, գետի մյուս ափի ժայռերի մեջ մտած Կյորես շենի հմուտ մաճկալ
Դոլունց Կուքերի հետ: Խաղաձողն ուսին
դնելով՝ մաճկալ Կուքերը հաճախ բիլիարդանոցում հորովել էր զլում, որի քաղցրությանը, մեղուների նման, գալիս էին բազմաթիվ
ունկնդիրներ:
Հորովելի ձայնին ամենից առաջ գալիս
էր Աշոտ Սաթյանը: Այդ տարիներին դեռևս
շատերն իրենց ննջեցյալներին թաղում էին
քահանաների տխուր մեղեդիների ուղեկցությամբ, հին հեթանոսական սգո երգերով:
1917 թվականին փողային նվագախումբը բերին Գորիս: «Դուխավոյ օրկեստրում»
նվագելու գնացին շատ պատանիներ: Մեր
լեռները եկած այդ առաջին փողային նվագախումբը ղեկավարում էր Աշոտ Սաթյանը:
«Օրկեստրի» երևալը զարմանահրաշ նորություն էր: Նրա ձայնը երկրաշարժի տպավորություն թողեց գորիսցիների, մանավանդ
Շենում ապրողների վրա: Պառավները երեսներին խաչ հանեցին: «Բուլվարում» արածող հորթերը պոչները տնկելով՝ կետ արին,
հավերը կչկչացին:
Երբ առաջին անգամ «Օրկեստրը»
դղրդոցով անցավ քաղաքի կենտրոնական
փողոցներով, հին գորիսեցիներից մեկն
ասաց.
– Հիմա որ իսկական քաղաք դարձանք:
Երեխաների աղմկող երամները շրջապատեցին նվագախումբը: Պատշգամբներում երևացին ավանդապաշտ կանայք, խոնարհ աղջիկներ, խանութպանները դուրս
եկան փողոց: Բոլորը զարմացած էին, նաև՝
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Հանդիպում Արամ
Խաչատրյանի հետ
Արամ Խաչատրյանին առաջին անգամ
հանդիպել եմ 1948 թվականանին, Երևանում: Մեր Գողթանի հայերին բնորոշ թուխ դեմք ուներ, խիտ ու անհնազանդ մազեր, որ երբեք չեն թափվում:
Նրա կազմն ու կեցվածքն արիականխրոխտ էր: Ավելի շուտ նա ինձ վրա
մեծ զորավարի տպավորություն թողեց:
Բայց մի՞թե զորավար չէր: Էր: Նրա բանակները երաժշտական արվեստի երկնառաք գնդեր էին, որոնցով և նա աշխարհներ նվաճեց:

Ե

րևանում որոնել էր ինձ: Հանդիպեցինք: Ասաց.
– Ուզում եմ գնալ Զանգեզուր: Այդ
նպատակով եմ եկել Մոսկվայից: Ձեր հայրենիքում կարո՞ղ եմ ժողովրդական երգեր
գտնել: Ինձ ասում են, թե Զանգեզուրում ժողովրդական երգեր չկան:
– Ձեր խորհրդատուները, ըստ երևույթին, իրականությանն անտեղյակ են, - ասացի նրան: – Հենց միայն զանգեզուրյան հորովելային երգարվեստը մի ամբողջ աշխարհ է:
Անթիվ-անհամար են նաև կատակային, կենցաղային, սիրո, սգո երգերն ու մեղեդիները:
Մենք երկար զրուցեցինք: Ես տեսա, որ
Խաչատրյանի համար Զանգեզուրը անծանոթ առասպել է, չճաշակած աշխարհ և որ
նա ձգտում է այդ աշխարհի անարատ ոգուն
առնչվելու: Նա ցանկացավ, որ ես ուղեկցեմ
իրեն: Համաձայնեցի սիրով: Սակայն, չգիտեմ ինչու, չստացվեց:
Նա Զանգեզուրի երգասացների հասցեները խնդրեց ինձնից: Իմացածիս չափ տվի:
Ասացի՝ աշխատեցեք գեղջուկ կանանց ու
տղամարդկանց հետ առնչվել, նրանք տակավին հեթանոսական ժամանակների երգեր են պահպանել: Նրան տվի նաև մորս
հասցեն, որ այդ օրերին Գորիսում էր: Մայրս
լավ էր ճանաչում տեղական երգասացներին:
***
Չեմ հիշում, թե քանի օր էր անցել մեր
այդ հանդիպումից, երբ նրան նորից տեսա:
Թաթուլ Ալթունյանն ինձ հրավիրել էր իր երգչախմբի պարապմունքին: – Արի, գործից հետո կգնանք մի դուքան…
Պարապմունքը տեղի էր ունենում Աբովյան պողոտայի կուլտուրայի հին տանը, դրա
առաջին հարկի մի մեծ սենյակում:
Ալթունյանն արդեն պարապմունքն սկսել

Արամ Խաչատրյանը Ղափանի շրջանի Արծվանիկի կոլխոզի ծխախոտագործների հետ. 1949 թ.։
Կենտրոնում՝ Արամ Խաչատրյանը ՀԽՍՀ Գերագույն սովետի դեպուտատ, ծխախոտագործների
օղակավար Արուսակ Բալասանայնի հետ:
Ձախից՝ դպրոցի տնօրեն Արսեն Մկրտչյանը։
Ձախից նրա ետևում՝ Ղափանի շրջսովետի գործկոմի նախագահ Մանգասարյանը։

Շաքի ՀԷԿ-ում, 1948 թ.

էր, երբ դռները շրխկոցով բացվեցին ու հաստատուն քայլերով ներս մտավ Արամ Խաչատրյանը, հետը բանաստեղծ Աշոտ Գրաշին: Նա սեղմեց իմ ու Ալթունյանի ձեռքերը,
խոնարհ գլուխ տվեց երգչախմբին: Դառնալով Ալթունյանին, խանդավառ ասաց.
– Թաթուլ ջան, եթե կարելի է, փորձդ մի
փոքր ընդհատիր: Զանգեզուրից երգեր եմ
բերել, դրանցից մեկը կատարենք, տեսնենք
ինչ է ստացվել: Զանգեզուրը ժողովրդական
երգի, հատկապես երաժշտության շտեմարան է, որ անարդար մոռացված է:
Նա մոտեցավ դաշնամուրին ու սկսեց
նվագել Գորիսում հենց նոր ստեղծած իր երգերից մեկը: Ես ուրախանալով նկատեցի, որ
նա Գորիսում վստահելի ու հորդ աղբյուրի է
հանդիպել: Երգը մեր լեռների հին մեղեդիներից էր, սակայն խնամքով մշակած, դարերից եկող դառնությունը միջից հանած:
– Այս երգն անվանեցի «Գարուն Երևան»,
– ասաց Խաչատրյանը: – Տեքստը Գրաշիինն
է: Չխրտնեք, եթե մեջը պատերազմական
երանգ լինի: Դա անցողիկ է, հենց այնպես…
Նա շարունակեց ներշնչված նվագել ու
մեղմ երգել: Ինձ թվաց, թե ես լսում եմ իմ մեծ
տատի օրորոցային, զգում հեթանոս պապերիս ոգին:
– Դե, աղջիկներ, – ասաց նա խմբին, –
հետս դնդնացեք: Սկսեցինք: – Գարուն Երևա՜ն, սիրուն Երևա՜ն…
Այսպես մի քանի անգամ: Ալթունյանը
երգի տեքստը կարդաց բարձրաձայն և երկուսով, ինքն ու Արամ Խաչատրյանը դա սովորեցրին խմբին: Շուտով բոլորն սկսեցին
երգել: Այնքան ազգային ու հարազատ էր
այդ մեղեդին, որ ընկալվեց շատ շուտ:
Խաչատրյանն ինձ ասաց.
– Դուք իրավացի եք, սիրելիս, ձեր Զանգեզուրը ժողովրդական երգի շտեմարանն է:
Կան կույր ու խուլ մարդիկ, որ դա չեն տեսնում, չեն լսում: Խիստ գոհ եմ իմ այս ուղևորությունից:
Շուտով նրա այդ մի երգը ևս դարձավ
հայության հարազատ նշխարներից մեկը:
Հետագայում դա ես լսեցի Տյումենում, Կալինինգրադում, Ղարաբաղում, Եվրոպայում:
***
Տառացիորեն ով հանդիպում, բարևում
էր Խաչատրյանին: Ես հպարտանում էի, որ
նման մեծ հայի հետ եմ քայլում: Զրուցեցինք
երկար: Ես հարցրի՝ երբևէ եղե՞լ է իր հայրենի Գողթանում, իրենց Վերին Ազա գյուղում:
– Համոթ ինձ, – ասաց նա, – չեմ եղել: Ես
այնտեղ չեմ ծնվել: Հայրս ու մայրս տեղափոխվել են Թիֆլիս, որտեղ և ծնվել եմ ես:
Հայրս Գողթանում է ամուսնացել: Ինքը Վերին Ազա գյուղից էր, մայրս՝ Ներքին Ազայից,
անունը՝ Ղումաշ: Առաջինը նա՛ է ինձ հաղորդակից արել հայոց երգի նշխար-մեռոնին,
Գողթանի երգարվեստի հրաշքին: Իմ նախասկիզբը, այդպիսով, Գողթանից է: Դուք
եղե՞լ եք այդ կողմերում:
– Շատ անգամ, – ասացի: – Որ գնում ենք
Մեղրի, ձեր գյուղի միջով ու ձեր կամրջով ենք
անցնում:
– Իմ հայրն այնտեղ պապենական տուն է
ունեցել: Տեսնես մնու՞մ է:
– Մնում է՝ գեղեցիկ ու կանգուն: Ձեր գյուղացիները շատ անգամ են ինձ ցույց տվել:
Պահում են աչքի լույսի պես:
– Ա՛խ, հա¯, հիշեցի, – խանդավառվեց
Խաչատրյանը: – Ախր իմ հոր ու պապերի
գյուղը՝ Վերին Ազան, դուք նկարագրել եք ձեր
«Մխիթարում»: Մե՞ծ գյուղ է:
– Առաջ՝ այո՛: Մինչև 1918 թիվը 500 տուն
էր: Հիմա երեսուն տուն հայեր հազիվ կան:
– Անունն «ազատ» բառի՞ց է, – հարցրեց
նա:
– Հավանական է, ասացի: – Ձեր մոր ու
հոր ծննդավայր Վերին ու Ներքին Ազա գյուղերի տարածքում միջնադարում Ազատ
անունով հայոց խոշոր քաղաք է եղել:
Այնտեղ խաչքարեր եմ տեսել՝ մի-մի
սիմֆոնիա, այո՛, քարե սիմֆոնիա:
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Հիշում է Սերո
Խանզադյանը

Երկրորդ անգամ ես նրան հանդիպեցի
պատերազմից հետո: Արդեն լայն համբավի
տեր կոմպոզիտոր էր: Երգերը, կինոնկարների համար գրած երաժշտությունը, քայլերգային շատ ստեղծագործություններ մտել
էին ժողովրդական զանգվածների մեջ: Նրան
սիրում էին, երգում:
Պատերազմից հետո ես աշխատում էի
Երևանի ժողովրդական ստեղծագործության տանը, իբրև բանահավաք: Ամեն օր այստեղ հավաքվում էին բազմաթիվ աշուղներ,
ժողովրդական երգերի հմուտ գիտակներ,
ինքնուս հորինողներ, սազանդարներ: Գալիս էին երկրի տարբեր անկյուններից՝ գյուղերից, քաղաքներից: Սաթյանը հաճախ էր
գալիս մեր Տունը՝ գուսանական ու ժողովրդական երգեր լսելու: Ցերեկվա ժամը մեկիներկուսին նա մտնում էր գրասենյակ.

– Հը՞, տղերք, ի՞նչ նորություն կա:
Խոսքն, իհարկե, վերաբերում է ժողովրդական ու գուսանական երգերին: Եվ ուշադրությամբ էր լսում այս կամ այն երգը:
Նա մեր Տան մշտական խորհրդատուն
էր: Հաճախ էինք ժողովրդական ու գուսանական երգերի օլիմպիադաներ կազմակերպում: Եվ նա միշտ մեծ հետաքրքրություն էր
ցուցաբերում դեպի ժողովրդի ստեղծագործությունը, մասնակցում այդ միջոցառումներին: Առանձնապես սիրում էր Գուսան Աշոտին:
– Գուսան Աշոտի երգերը ջերմ են, անմիջական, – ասում էր նա: – Նրա մեղեդիների մեջ նուրբ երանգներ կան, թարմություն:
Նրա երգը մի տեսակ կամուրջ է մեր հին
աշուղական ու ժողովրդական երգերի միջև:
Նրան պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել:
Սաստիկ վրդովվում էր, երբ գուսանական կամ ժողովրդական երգերի մեջ խորթ
ու օտարամուտ երանգներ էր նկատում:
– Պետք չեն, – ասում էր նա: – Մեր ժողովրդի երգն այնքան հարուստ է, այնքան
գունեղ, որ ավելորդ ներմուծումների պահանջ չունի բնավ: Դրանք խախտում են մեր
երաժշտության ազգային ոճն ու մեծ բովանդակությունը:
Աշոտ Սաթյանն առանձին սեր ու հակում
ուներ դեպի մեր դասական գուսանական
արվեստը: Նա հետաքրքրվում էր ոչ միայն
Նաղաշ Հովնաթանով, Սայաթ-Նովայով,
այլև նրանցից առաջ ու հետո ապրած քիչ
հայտնի աշուղների կյանքով, նրանց ստեղծագործությամբ: Ժամերով ականջ էր դնում
հին երգերի հմուտ գիտակներ սուրմալվեցի
Արշակին, Շահենին, Հավասուն, Գրիգորին,
կույր աշուղ Հովսեփին, որոնք իրենց հորինածներից բացի գիտեին հարյուրավոր գուսանական ու ժողովրդական երգեր, նվագում էին վաղուց մոռացված մեղեդիներ:
– Այս բոլորը պետք է խնամքով գրի առնել, ափսոս են, – ասում էր նա:
Զարմանալի սեր ուներ դեպի հորովելները: Գուսանի կամ ժողովրդական երգչի հանդիպելիս առաջին հարցն էր.
– Հորովել գիտե՞ս:
Ու հորովել կլսեր թեկուզ ամբողջ օրը:
Հաճախ ասում էր ինձ:
– Գնանք Զանգեզուր: Կարոտել եմ:
Հիսունմեկ թվականին ես նրան հանդիպեցի Գորիսում: Գնացել էի բանաստեղծ Վահագն Դավթյանի հետ: Գնացինք Սաթյանին
տեսնելու: Նա իջել էի իր աներոջ՝ Հովհաննես Վարժապետի տանը: Նրանց պարտեզը
հնադարյան ծառերով, խոխոջուն աղբյուրով
մի խաղաղ տեղ էր: Սաթյանին գտանք այգում՝ ականջը ջրերի խոխոջին:
– Այ մարդիկ, եկեք այստեղ ապրեցեք, է՜:
Մի ամբողջ պոեզիա է այս բնությունը:
Այո, նա երազում էր ապրել խաղաղ անկյունում և տխրում էր, որ հնարավորություն
չունի մշտական բնակվելու այդ «պոեզիայի
աշխարհում»:
Նստեցինք ծառերի զովին: Զրուցեցինք
հազար ու մի բանից: Ծառերը բեռնված էին
մրգերով, լեռնալանջի ցորենը հասել էր: Աշնան լի ու հաճելի օր էր:

Խոսք բացվեց մեր ժողովրդական զրույցներից, հին լեգենդներից, առասպելներից:
– Ափսոս, չեն պահպանվել այդ զրույցներն ու լեգենդներն ուղեկցող երգերը՝ մեղեդիները, – ասաց նա: – Ի՜նչ հարստություն
ենք կորցրել:
Հաջորդ օրը քաղաքից դուրս եկանք:
Բարձրացանք Գորիսից վերև գտնվող Վանքի տափը, ուր անտառ կար, կանաչ մարգարգետին, սառնորակ աղբյուր և Վարարակն գետը՝ հավերժական խշշոցով ու
ճերմակ փրփուրով: Խորոված արինք:
– Հրաշք է, – նայելով մեր բնության
ժլատ քնքշություններին, կոպիտ ժայռերին,
ականջ դնելով քարերին զարնող գետի խշշոցին՝ ասաց Սաթյանը: – Մարդ չի կշտանում
այս գեղեցկություններին նայելուց:
Եթե չեմ սխալվում՝ այդ օրերին նա աշխատում էր «Լեռնային երգեր» շարքի վրա:
Ներշնչված էր և շատ հուզվում էր:
Գրեթե չէր խմում: Մի քանի կում «Քարահունջի» օղի ճաշակեց և ավելի քնքշացավ:
Հիշեցինք նրա սքանչելի «Աղբյուրի մոտից» մինչև «Արարատյան հովտի» երգերը:
Նա հուզվում էր մեր գովասանքներից:
– Այն, ինչ արել եմ, նախաբան է մեծ գործի, – ասաց: – Ես մեծ կտավի ստեղծագործություն եմ ուզում ձեռնարկել: Օպերա պիտի գրեմ: Լիբրետո է հարկավոր: Չկա՜:
Ամբողջ օրն անցկացրինք բնության
գրկում: Ես նրան ասացի, թե մեր կողքին է
գտնվում այն առասպելական վանքը, որի
զանգի ղողանջը լսվել է ողջ Զանգեզուրում:
Նա երկար հարց ու փորձ արեց այդ հրաշքի մասին, և երբ կանգնել էինք վանքի ավերակներում, որտեղ, ըստ ավանդության, եղել
է հզոր զանգը, ասաց.
– Հետաքրքիր կլիներ լսել նրա ձայնը:
Ինչպիսի՜ վեհություն ունեցած կլիներ: Ո՞վ է
խլացրել…
– Լենկ Թեմուրը:
– Տառապանքն է եղել մեր ժողովրդի ուղեկիցը, – տխուր ասաց նա: – Ինչե՜ր են
ավերվել…
Մութը վրա էր հասնում, երբ մեր ականջին ընկավ հորովելի ձայնը: Անտառմիջյա ճանապարհով դեպի Երիշեն գյուղն էին
գնում ցորենի խրձերով բեռնված մի քանի
սայլ: Հորովելը երգում էր սայլապաններից
մեկը.
«Ծարավել եմ, ջուր բերեք:
Վերին սարից ձյուն բերե՜ք,
Հո´, հո՜, հո՜…»
Իրիկնամուտի կախարդապատերի մեջ
հին հորովելն ավելի գրավիչ էր: Հեթանոսական խորհուրդ կար մեջը: Հորովելը նոր
գույներ տվեց ձորին: Ասես երգողը մարդը
չէր, այլ՝ բնությունը: Հայոց հողն էր երգում իր
հազարամյա երգը՝ չմեռնող, միշտ թարմ ու
նոր երգը:
Հորովել ասող սայլապանին «գրգռեց»
իմ մանկության ընկեր, ուսուցիչ Խիկար
Խուրշուդյանը: Նա էլ լավ հորովել ասող էր:
Եվ Խիկարի ու սայլապանի միջև սկսվեց մեր
կողմերում այնքան տարածված «երգամրցումը»: Անտառից սայլապանը երկարծորում էր հորովելի մի կտոր, ապա վայրկենական լռությունից հետո պատասխանում էր
մեր ընկերը:
Աշոտ Սաթյանը քաշվել էր մի կողմ,
նստել՝ մեջքը քարին, աչքերը փակ և անշարժ ունկնդրում էր: Շրթունքները թրթռում
էին: Արցունքներ երևացին: Երգը մարեց:
Ձորը լռեց: Ասես կախարդանքը վերացավ:
Սաթյանը դեռ երկար երգի տպավորության
տակ էր:
– Զարմանալի է, – ասաց նա, երբ վերա-

դառնում էինք, – որքան կոպիտ ու անառիկ
են մեր լեռները, այնքան քնքուշ ու մեղեդային են մեր լեռնցիների երգերը: Մեր հորովելներն ամենահնադարյան երգերից են, որ
առհասարակ ստեղծել է մարդը:
Տասը, թե տասնհինգ օր Սաթյանը մնաց
Զանգեզուրում: Ամեն օր հանդիպում էինք:
Ամեն օր մի նոր հմայք էր գտնում լեռների
մեջ աշխատող, բնության ձուլված, նրա ոգին
դարձած մեր ժողովրդի մեջ:
Ժողովրդի երգը իր բարերար ազդեցությունն է թողել նրա տաղանդի վրա: Գուցե
հենց այդ է պատճառը, որ այնպե՜ս հարազատ ու սրտամոտ են նրա տասնյակ երգերը, որ չեն իջնում մեր ժողովրդի շուրթերից:
Այդ հմայքով են թաթախված նրա «Զանգեզուրյան երգեր» շարքը, «Մարտիկի երգը»,
«Աղբյուրի մոտ» և մանավանդ «Ես իմ անուշը», որ մի տեսակ հիմն են դարձել ժողովրդի
համար:
Երևանում էլ հանդիպում էինք, հաճախ
նստում էինք օպերայի այգում, զրուցում
երկար կամ թափառում քաղաքի սակավամարդ փողոցներում: Հիշում էինք հին,
մոռացված երգեր, մեղեդիներ: Նա հաճախ
էր մռայլվում: Կյանքի վերջին տարիներին
խիստ տխուր էր, անվերջ հիվանդանում էր
և վախենում ինչ-որ բանից: Հիսունվեց-հիսունյոթ թվականներին «Հայֆիլմը» ցանկանում էր նկարահանել «Հողը» վեպը: Դա ոգևորեց Սաթյանին:
– Ե՞րբ են նկարահանելու «Հողը»: Երաժշտությունը ես եմ գրելու, – ասում էր նա: – Այնպիսի երաժշտական թռիչք տամ, որ բերանդ
բաց մնա: Մեր լեռների բոլոր քնքշանքներն
ու պոռթկումները պիտի դնեմ մեջը:
Այդ ծրագիրն այդպես էլ գլուխ չեկավ մեզանից անկախ պատճառներով:
Շատ էր երազում օպերա գրել, այն էլ՝
պատմական կամ պատմահեղափոխական
թեմայով: Մահվանից առաջ Սաթյանն ինձ
հանգիստ չէր տալիս:
– Այ տղա, դե վերջացրու, է՜, պատմական
վեպդ: Վերջացրու, որ ես սկսեմ:
Նա ոգևորված պատմում էր, թե ինքն
ինչպես է մտադիր ստեղծել «Մխիթար
սպարապետ» օպերան: Հին աղբյուրներ էր
խնդրում կարդալու, հին զրույցներ էր ուզում
լսլե, հին հուշարձաններ էր ցանկանում տեսնել: Որոշել էինք աշնանը գնալ Զանգեզուր,
տեսնել Մխիթար սպարապետի գերեզմանը,
Հալիձորի բերդը, Որոտնա ամրոցը, Տաթևի
վանքում մի քանի օր մնալ: Որոշել էինք շրջել
ողջ Սյունիքը, Ղարաբաղը, Գողթնը, Սևանի
ավազանը: Մի երկու անգամ ստիպեց ժամերով կանգնել Հրազդանի ափին՝ Ձորագյուղ
թաղամասում ու նայել կիրճին, որտեղ 1724
թ. երևանցիները վաթսուն օր հերոսաբար
պաշտպանել են իրենց քաղաքը՝ թուրքական վիթխարի բանակի դեմ մարտնչելով:
– Շուտ արա, գիրքդ վերջացրու, – կարծես ինչ-որ ծանր բան նախազգալով՝ ամեն
օր շտապեցնում էր իմ բարեկամը:
Եվ աշնանային մի օր նա հեռացավ կյանքից…
Դառը օր էր: Ժողովուրդը վերջին հրաժեշտն էր տալիս սիրելի երգահանին, իր տաղանդավոր զավակին, որ այրվելով՝ այնքան
շուտ հեռացավ մեզանից, այնքան շատ բան
տվեց մեզ, բայց և այնքան թանկագին բաներ տարավ հետը:
Մինչև հիմա էլ, երբ լսում եմ նրա երգը,
իմ աչքի առաջ կանգնում է նա՝ իր թախծոտ
դեմքով, միշտ ստեղծագործական ապրումներով լի, միշտ երգով հմայված իր սրտով:
– Հը՞, ասա տեսնեմ, ի՞ նչ նորություն կա:

Ձեր գետի անունն Ազատ Գիրան է,
որ հենց ձեր գյուղի մոտ թափվում
է Արաքսը: Գրիգոր Ղափանցյանն
ասում է, թե ձեր ծնողների Ազա գյուղը
հայերիս բնօրաններից է, հիշատակվում է
մեր թվարկությունից առաջ 14-րդ դարում:
– Այդքան հի՞ն: – Խաչատրյանը մի տեսակ տխրեց: – Այս աշնանը գալու եմ Երևան:
Ինձ կտանե՞ք Գողթան:
– Սիրո՛վ:
Ափսոս, նրա այդ ցանկությունը չիրականացավ:
***
Կան մեծություններ, որոնց համար մահը սահմանված է որպես անմահություն:
Մեծերի մահը նման է արևի մայր մտնելուն.
լուսաբացին դու նորից կտեսնես արևը՝ իր

նախկին զորությամբ ու կենսունակությամբ:
Նման մեծերից է հայ ժողովրդի հանճարեղ
զավակ, կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը:
Մեզ մոտ, հարավում, մայրամուտ էր,
երբ նա ավանդեց հոգին՝ ոչ թե դեպի մահվան մոռացություն, այլ դեպի անմահության
հավերժություն: Հեռուստացույցի կապույտ
էկրանին մենք մայիսի մեկին դիտում էինք
Արամ Խաչատրյանի հռչակավոր «Գայանեն» և այդ պահին նա՝ այդ հրաշքի և էլի
շատ հրաշքների ստեղծողը փակում էր աչքերը...
Գարնանային մայրամուտ, որին հաջորդում էր մեծ զարթոնքը: Հիսուն տարի է, ինչ
մարդկությունը վայելում է Արամ Խաչատրյանի հոգուց ծնված այդ զարթոնքը՝ իբրև
կենարար ոգի, որին ողջունեցին ինչպես

հայրենի տանը, այնպես էլ ռուսական հողում, արվեստների օջախ Իտալիայում, Հին
առասպելների հայրենիք Հնդկաստանում:
Ամեն տեղ այդ համամարդկային մեծությունը իր տունն ուներ, ուր մտնում էր իր հայրենի Գողթանի հեթանոսական բույրերով,
«Սպարտակի» ազատատենչ ոգով, «Որսկան ախպոր» տխրաթախիծ և հենց այդ
քնքուշ տխրությամբ էլ մարդուն վեհացնող
էությամբ:
Մեծերի մահը ոչ միայն խոր կսկիծ ու
ափսոսանք է պատճառում, այլև անմեկնելի մի ահ՝ ինչպես լինում է առաջին անգամ
արևի խավարումը տեսնողի հետ: Բայց այդ
ահը հեռացնում, խավարը լուսավորում է
հենց ինքը՝ կյանքից հեռացածը՝ իր թողած
լույսով ու ճառագումով: Այո, կան կորուստ-

ներ, որ արևի խավարմանն են նման, որը
տևում է շատ կարճ պահ միայն: Հետո բացվում է սքանչելի առավոտը:
Արամ Խաչատրյանը, լինելով Գողթան աշխարհի, հայ բանաստեղծության և
երաժշտության այդ հեթանոսական տան
շառավիղը, դեռ պատանի հասակից իր համար ուսուցիչ ընտրեց իր ժողովրդի երաժշտությունը...
Այն հողին, որի մեծ զավակն էր նա, որի
երաժշտական ոգին էր նա՝ կոմիտասյան
շնչով ու լույսով: Մենք նրան ճանապարհում
ենք դեպի անմահություն՝ մեր սրտերի մեջ
ու մեր գոյության արմատներում ունենալով
նրա արվեստը, նրա մեծ անունը:
ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ
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գավառական
թմրության
խախտվելուց
դժգոհ:
«Օրկեստրի» առջևից, հանգիստ չափ
տալով, գնում էր «կապլիմեստր» Աշոտ Սաթյանը:
– Խնձորեսկում երեքից մեկը աշուղ է,
հիմա էլ «դրուբաչի կապլիմեստր» երևաց,
- դժգոհեց Ֆայտոնչի Գիրիշը, որի ձիերը
նվագից խրտնելով, քարվանսարայի բակում
կտրել էին սանձերը, հավեր կոխկրտել:
Այն ժամանակ Սաթյանը հազիվ տանութտասնինը տարեկան լիներ: Ապրում էր մեր
քաղաքի պատվարժան մարդկանցից մեկի՝
Էջմիածնի ճեմարանն ավարտած, ուսուցիչ
Հովհաննես Գրիգորյանի (ՈՒհաննես վարժապետի) տանը: Այս հարգելի ուսուցիչը
ոչ միայն մեր կողմերի ամենալավ հորովել
երգողն էր, այլև հիանալի գիտեր եկեղեցական, ժողովրդական հին ու նոր երգեր: Հիշում եմ, հարսանիքներին խնդրում էին, որ
նա «մի հայավարի բան երգի»: Այդ ընտանիքը հետագայում մեծ դեր է կատարել Աշոտ
Սաթյանի երաժշտական կրթության ու դաստիարակման գործում: Չգիտեմ, մինչև այդ
որտե՞ղ է Սաթյանը երաժշտական կրթությունը ստացել, բայց նվագել սովորել է հորից,
տակավին ութ տարեկան հասակում:
Հետզհետե «դուխավոյ օրկեստրը» դարձավ մեր քաղաքի մի սովորական ու անբաժանելի մասը, մտավ կենցաղ: երբեմն
Սաթյանը երեկոներն իր խումբը բերում էր
քաղաքային այգի ու նվագում: Հավաքվում,
լսում էին հետաքրքրությամբ: Հիշում եմ,
նման մի երեկոյի զուռնաչի Բաղդասարն
ասաց.
– Էս մի եղանակը ես լսած չկամ: Էս մինը
ինքն է ստեղծել: Շնորհը մեծ է: Ապրի:
Եվ իրոք, Գորիսում էլ Սաթյանն արեց իր
ստեղծագործական առաջին քայլերը՝ հորինեց և կատարեց իր քայլերգերից շատերը,
որոնք հետագայում ճանապարհ հարթեցին
նրա համար դեպի հայ ժողովրդի երաժշտասեր սիրտը:
Սաթյանը երկար չմնաց գավառական
քաղաքում: Երկու, թե երեք տարի: Մեկնեց
Երևան, ապա Մոսկվա, իր արվեստը կատարելագործելու:
***
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մեղմելուն միտված քայլ էր»

երգիչներ» միջազգային ընկերակցությունը, իսկ նախարարությունն աջակցում էր
նյութապես և բարոյապես, ինչը մեզ ուժ էր
տալիս։ Հսկայական աջակցություն ցուցաբերեցին նաև Արցախի մշակույթի նախարա-

նախարարությունը, ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Առնվազն 2000 թվականից անընդհատ իմ հարցազրույցներում խոսում եմ
և պնդում, որ մեծ ուշադրություն է պետք
դարձնել սահմանամերձ շրջաններում ապրող մեր հայրենակիցներին: Միշտ ասում եմ՝
պետք է հատուկ հարկ սահմանել սահմանում ապրողներին աջակցելու համար: Սյունեցիներն ու արցախցիներն անմիջական
մեզ պահողներն են, ու մենք էլ պետք է իրենց
պահենք: Պատճառներից մեկը նաև դա էր,
որ միացանք ծրագրին: Անշուշտ անհրաժեշտ է, որ սահմանի հանդեպ ցուցաբերվող
ուշադրությունը դրսևորվի ոչ միայն մշակույթի, այլև գիտության, կրթության, տնտեսության, նյութական աջակցության և ներդրումների ոլորտներում, որովհետև առանց մեր
սահմանի մենք ուղղակի ոչինչ ենք ու դատապարտված ենք չգոյության…
– Փառատոնի խորագիրն էլ, ինչպես
ասացիք, հետպատերազմյան իրավիճակին
համահունչ էր՝ «Երգով ու սիրով»…
– Գնացել էինք մեծագույն սիրով, գնացել
էինք՝ գրկելու մեր հայրենակիցներին, գնացել էինք մեր սերը փոխանցելու… Ես երբեք
չեմ հասկացել, երբ մեզ բաժանում են ըստ
տարածաշրջանների՝ արցախցի, ապարանցի, գյումրեցի, տավուշցի: Մենք հայ ենք, և
այդ բազմազանությունը պիտի օգտագործել, սփյուռքն էլ՝ գումարած, և երբեք չպիտի

Սաթունց), Կապանի Արամ Խաչատրյանի
անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝ Անուշ Ասլանյան),
Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝ Գայանե Հարությունյան), Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոցի
երգչախումբը (խմբավար՝ Ստելլա Նավասարդյան), Կապանի արվեստի մանկական
դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝ Մարինա
Նահապետյան), Մեղրի համայնքի «Արևիք»
արվեստի դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝ Շուշանիկ Օհանջանյան), Քաջարանի
արվեստի դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝
Նինել Ստեփանյան), Սիսիանի Էմմա Ասյանի
անվան երաժշտական դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝ Լուսինե Գասպարյան), Խնձորեսկի երաժշտական դպրոցի երգչախումբը
(խմբավար՝ Սոնա Մանվելյան), Շինուհայրի երաժշտական դպրոցի երգչախումբը
(խմբավար՝ Ռեգինա Ասրյան), «Տաթևի զանգակներ» երգչախումբը (խմբավար՝ Լուսինե
Սարգսյան): Արցախից՝ Ստեփանակերտի
Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջին կից վարժարանի «Ծիածան» մանկական երգչախումբը (խմբավար՝ Վիոլետա
Բախշիյան), Ստեփանակերտի Կոմիտասի
անվան երաժշտական դպրոցին կից մանկական երգչախումբը (խմբավար՝ Մարինե
Մեսրոպյան), Հադրութի մանկական երգչախումբը (խմբավար՝ Մարուսյա Մարտիրոսյան), Մարտունու մանկական երգչախումբը
(խմբավար՝ Զարինե Մուսայելյան), Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցին կից
մանկական երգչախումբը (խմբավար՝ Անուշ
Խաչատրյան):
Համերգի ավարտին մասնակից երգչախմբերը միասնական կատարեցին Առնո Բաբաջանյանի «Տղերքը, որոնք չկան»,
Ռոբերտ Պետրոսյանի «Երկիր հայրենի»,
Ստեփան Շաքարյանի «Մուշ» և Էդգար Հովհաննիսյանի «Երևան-Էրեբունի» ստեղծագործությունները:
Մոտ 350 երգիչ էր մասնակցում ամբողջ
փառատոնին Սյունիքում և Արցախում:

րությունը և Սյունիքի մարզպետարանը: Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել
փոխնախարար Արա Խզմալյանին, Սյունիքի
մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և
սպորտի վարչության պետ Մերի Գանդալյանին, փառատոնի կայացման մեջ մեծ լումա
ունեցած՝ մեր երգչախմբի բարեկամ Լիաննա Հակոբյանին, Կապանի մշակույթի տան
տնօրեն Վիգեն Հովհաննիսյանին, մարզի
երաժշտական դպրոցների, երգչախմբերի
ղեկավարներին և նվիրյալ շատ մարդկանց:
Նրանց շնորհիվ լուսավոր երազանքը կարողացավ դառնալ իրականություն։
– Արդեն նշեցիք՝ փառատոնը կոնկրետ
ծրագրի շրջանակում էր՝ «Թիկունքը՝ մշակույթ, սահմանը՝ կենտրոն»: Մի փոքր համգամանալից՝ այդ ծրագրի մասին, խնդրեմ:
– «Թիկունքը՝ մշակույթ, սահմանը՝ կենտրոն» ծրագիրը, որն իրականացնում է ԿԳՄՍ

մասնատվենք: Մենք պիտի ամեն ինչ անենք
միավորվելու համար: Դրա համար էլ սիրով
էինք գալիս, մեր սերն էինք տանում դեպի
Արցախ և Սյունիք: Մի խոսքով՝ երգը միջոց
էր միավորվելու…
– Անմոռանալի է 2021-ի հունիսի 3-ը.
Կապանի մշակույթի կենտրոնի մեծ դահլիճը տրամադրված էր պատանի երգիչներին…
Ո՞ր երգչախմբերն էին մասնակցում փառատոնին մայրաքաղաքից և, իհարկե, Սյունիքից:
– Մայրաքաղաքից մասնակցում էր «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախումբը
(գեղ. ղեկավար՝ Տիգրան Հեքեքյան): Սյունիքից՝ Գորիսի Աշոտ Սաթյանի անվան թիվ
1 երաժշտական դպրոցի երգչախումբը
(խմբավար՝ Նունե Հակոբյան), Գորիսի Շառլ
Ազնավուրի անվան թիվ 2 երաժշտական
դպրոցի երգչախումբը (խմբավար՝ Հասմիկ

– Փառատոնին մասնակցած սյունիքյան
երգչախմբերի կատարողական մակարդակի
մասին Ձեր կարծիքը կուզենայինք իմանալ:
– Կարծում եմ, որ դրանք Սյունիքի լավագույն երգչախմբերն են: Փառատոնի
մեկնարկից մեկուկես ամիս առաջ մեկնեցի
Արցախ և Սյունիք՝ տեսնելու երգչախմբերի պատրաստվածությունը, խորհուրդներ
տալու նրանց և խմբավարներին: Անշուշտ,
ոչ բոլոր երգչախմբերն էին լիարժեք պատրաստ, ամեն մեկն ուներ իր պատճառներն
ու խնդիրները… Սակայն հաղթահարելով
խոչընդոտները՝ մեկս մյուսին օգնելով, մեկս
մյուսին լրացնելով, կարողացանք ստեղծել
մի ամբողջություն: Չեմ կարող առանձնացնել որևէ խումբ, որովհետև առանձնացնել,
տարբերակել, զատել, բաժանել, հակադրել՝ դա անում ենք անընդհատ,
ամեն օր, տարիներ շարունակ,

2021 թ. մայիսի 28-ից հունիսի 5-ը ՀՀ
ԿԳՄՍ նախարարությունը և «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» մանկական
ֆիլհարմոնիան Սյունիքում և Արցախում անցկացրին երգչախմբային փառատոն՝ «Թիկունքը՝ մշակույթ, սահմանը՝ կենտրոն» ծրագրի շրջանակում:
Փառատոնի խորագիրն էր՝ «Երգով ու
սիրով»:
Երգչախմբային փառատոնը նշանակալից իրադարձություն էր Սյունիքի
երաժշտական կյանքում: «Երգով ու սիրով» խորագրով երգչախմբային փառատոնի մասին է զրույցը հայ խմբավար, մանկավարժ, Երևանի Կոմիտասի
անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր,
«Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար ու
գլխավոր դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյանի
հետ:

-Պ

արոն Հեքեքյան, այսօրվա մեր
զրույցը 2021-ի մայիս-հունիս
ամիսներին Սյունիքում ու Արցախում անցկացված երգչախմբային փառատոնի մասին է:
Ինչպե՞ս առաջ եկավ գաղափարը՝ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո, լարվածության և անորոշության մեջ հայտնված
Սյունիքում, նաև անդամահատված Արցախում անցկացնել մանկական երգչախմբային փառատոն:
– Պատերազմից հետո բոլորս անխտիր գտնվում էինք ծայրահեղ ճնշված, հուսալքված վիճակում, անհրաժեշտ էր քայլեր
ձեռնարկել՝ Արցախի և Սյունիքի մեր հայրենակիցներին նեցուկ լինելու, գոտեպնդելու համար: Փառատոն իրականացնելու
գաղափարը միանգամից առաջացավ, երբ
խոսեցի Կապանում և Ստեփանակերտում
գործող պաշտոնատար անձանց և մտերիմ
մարդկանց հետ. նրանք պնդում էին, որ այդ
օրերին պարզապես մարզ կատարած այցելությունն անգամ տեղի ժողովրդի համար
մեծ նշանակություն կունենա։ Պարզ էր, որ
ՀՓԵ երգչախմբի մեկնելն ուղղակի հրամայական էր՝ պահանջ, չնայած հետպատերազմյան իրավիճակի բոլոր ռիսկերին, որ
կային Արցախ և Սյունիք հասնելու ճանապարհին...
Այս անգամ որոշեցի ոչ թե երգչախմբովս
ելույթ ունենալ տեղի բնակչության համար,
ինչն արել ենք տարիներ շարունակ, այլ հնարավորություն տալ երգել սյունեցի և արցախցի երեխաներին՝ ներկայանալ ունկնդրին և՛ իրենց երգչախմբերով, և՛ համատեղ
ելույթներով՝ բոլորով միասին: Ինչն ավելի
լավ կարող էր նպաստել երգող մանուկների
և նրանց լսող մարզաբնակչության ծանր հոգեվիճակը հնարավորինս թեթևացնելուն։
Փառատոնի գաղափարը ներկայացրի
ԿԳՄՍ փոխնախարար Արա Խզմալյանին, ով
այն ընդունեց մեծ ոգևորվածությամբ։ Խորագիրը ծնվեց միանգամից՝ «Սիրով և երգով», ու որոշվեց այն անցկացնել նախարարության՝ «Թիկունքը՝ մշակույթ, սահմանը՝
կենտրոն» ծրագրի շրջանակներում։ Մենք
գալիս էինք երգով, բայց ամենակարևորն
այն սերն էր, որ կրկնապատկվել, քառապատկվել էր մեր մեջ՝ դեպի մեր սահմանին
ապրող և այդ պահին առավել դժվարություններ ու զրկանքներ կրած մեր հայրենակիցները: Զինվելով երգով ու սիրով՝ եկանք
և, կարծում եմ, հասանք մեր նպատակին:
– Եվ այդ նախաձեռնությունը, որքանով
հասկացանք, հավանության արժանացավ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունում, ու համատեղ ուժերով անցկացրիք փառատոնը…
– Փառատոնի ստեղծագործական, գաղափարական, կազմակերպչական գործունեությունն իրականացրել է «Հայ փոքրիկ
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Երկու մեծանուն
կոմպոզիտորների
հոբելյանական համերգները
սկսվեցին Կապանից

Ե

րկօրյա համերգային շրջագայությամբ Սյունիքի մարզում էր Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը (գեղարվեստական ղեկավար և
գլխավոր դիրիժոր՝ Վահան Մարտիրոսյան)։
Հանրապետության կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը նախաձեռնել են համերգաշար՝ նվիրված հայ երգարվեստի երկու նվիրյալներին՝
կոմպոզիտորներ Առնո Բաբաջանյանի և
Էդուարդ Միրզոյանի հարյուրամյա հոբելյաններին։
Անդրանիկ համերգը տեղի ունեցավ
Կապանի մշակույթի կենտրոնում, որտեղ
հանդիպեցինք ՀՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ, նվագախմբի դիրիժոր Ռոբերտ Մլքեյանին։ Նա «Սյունյաց երկրի» հետ զրույցում նշեց, որ առաջին անգամ է Կապանում,
տպավորված է բնությամբ, իսկ հանդիսականին կհանդիպի դահլիճում։
Անմիջական մթնոլորտ էր դահլիճում,
բարեմաղթանքի խոսքեր հղեց հանրապետության ԿԳՄՍ փոխնախարար Արա Խզմալյանը. «Շատ ուրախ եմ, որ երկու կոմպոզիտորների հոբելյանների նշումը սկսվում է
Կապանից, ուզում եմ նաև բոլորիդ շնորհավորել Կապանը երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակվելու առիթով։ Անցնող երկու
տարին մեզ համար փորձությունների ժամանակաշրջան էր, կորոնավիրուսի համավարակը, պատերազմը ծանր բարոյահոգեբանական հետևանքներ ունեցան բոլորիս
վրա, և հանրային տրամադրությունները
կարգավորելուն, մարդկանց մեջ լավատեսության առաջացմանն են միտված նման

համերգաշարերը։ Մանավանդ այս մեկը
նվիրված է երկու մեծանուն հայի, ովքեր
հպարտությունից, արժանապատվության
զգացումից, հիացմունքից զատ ուրիշ մի այլ
զգացում չեն առաջացնում։ Մնում է ավելացնել, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարությունը ջանք չի խնայի, որ հանդիսականի հետ նման հանդիպումները լինեն շարունակական»։
Համերգի մեկնարկին հնչեցին Էդուարդ
Միրզոյանի ստեղծագործություններից՝ հատված լարային քառյակից, որն առաջին դրամատիկական բնույթի նշանակալի գործն է
մեր ազգային կամերալ երաժշտության մեջ,
հետո հնչեց կինոերաժշտություն «Քաոս»
ֆիլմից։ Այնուհետև կամերային նվագախմբին միացավ Վահագն Հայրապետյանի ջազ
տրիոն՝ Մակար Նովիկով (կոնտրաբաս), Արման Մնացականյան (հարվածային գործիքներ), Վահագն Հայրապետյան (դաշնամուր)։
Հնչեցին Բաբաջանյանի երգերը՝ Վահագն
Հայրապետյանի մշակումներով՝ «Առաջին
սիրո երգը», «Տղերքը, որոնք չկան», «Մեղեդի», «Верни мне музыку», «Ах, тополиный
пух», «Իմ Երևան», Մավր Մկրտչյանի (բարիտոն), Սոֆյա Սայադյանի (սոպրանո) կատարմամբ։
Հավարտ համերգի հնչեց Ա․ Բաբաջանյանի «Էքսպրոմտը»։
Նույն համերգը հուլիսի 28-ին տեղի ունեցավ Գորիսի դրամատիկական թատրոնի
դահլիճում։
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ» ԹԵՐԹ,
30 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ.

տասնամյակներ: Հիմա պիտի համախմբենք, միավորենք, գոտեպնդենք ու գովաբանենք:
Ուզում եմ երախտիքիս խոսքն ուղղել բոլոր խմբավարներին, երգչախմբերին,
որոնք լծվեցին այդ գործին, կոտրեցին ոչ
միայն իրենց մեջ հուսալքությունը, այլև կարողացան փոխել երեխաների տրամադրվածությունը, գոտեպնդել ու ոգևորել իրենց
սաներին, հետագայում նաև մարզի բնակիչներին… Շատերը նույնիսկ չէին հավատում,
որ փառատոնը տեղի կունենա, որովհետև,
չմոռանանք, պատերազմն իրականում շարունակվում էր և առ այսօր շարունակվում
է, ինչպես ասում են՝ սողացող պատերազմ
է, որը շատ զգույշ իր ճանկերը գցում է մեր
երկրով մեկ: Եվ ուրեմն՝ պիտի լինենք ուժեղ՝
ոգով և կամքով, որպեսզի կարողանանք ուժ
գտնել մեր մեջ ընդդեմ այն չարիքի, որն այսօր շրջապատում է մեզ:
– Փառատոնի շրջանակում արդյո՞ք
միայն մարզկենտրոնում համերգ տեղի ունեցավ, թե՞ մարզի այլ բնակավայրերում
նույնպես:
– Կուզեինք, որ փառատոնի համերգները
կայանային մարզի շատ բնակավայրերում,
բայց դա նյութապես հսկայական ծախսեր
կպահանջեր: Ինչպես նշեցի, ես, խմբավար
Ծովինար Տալյանն ու դաշնակահար Մարինե Մարգարյանն անձամբ այցելել ենք Գորիս, Կապան, Ստեփանակերտ, Մարտունի,
Արցախի այլ բնակավայրեր՝ տեղի երգչախմբերի հետ պարապելու համար, բայց բուն
փառատոնի ընթացքում երգչախմբերը հավաքվում էին, իրենց տեղափոխում էինք մեքենաներով շրջկենտրոն, որտեղ տեղի էին
ունենում մեր համերգները:
– Փառատոնին մասնակցող երգչախմբերին որևէ երգացանկ նախապես առաջարկվե՞լ էր, թե՞ դա թողնվել էր ամեն մի
երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարի
հայեցողությանը:
– Ինչպես նշեցի՝ չորս ստեղծագործություն էի ընտրել, որոնք թեմատիկ առումով
համապատասխանում էին այդ օրերին բոլորիս հոգեվիճակին՝ Առնո Բաբաջանյանի

«Տղերքը, որոնք չկան» ստեղծագործությունը, Ստեփան Շաքարյանի՝ ոգեղեն և հաղթական «Մուշ»-ը, Ռոբերտ Պետրոսյանի
հայրենասիրական «Երկիր հայրենի» ստեղծագործությունը, իսկ ավարտին՝ հավաքականության, արժանապատվության խորհրդանիշ, հզոր «Էրեբունի- Երևան»-ը: Երգն
«Էրեբունի-Երևան» է կոչվում, բայց թվում է՝
լիովին կարող էր կոչվել Հայաստան կամ Մեծ
Հայաստան՝ ներառելով Սփյուռքը: Հզոր մի
ստեղծագործություն, որով հարիր էր եզրափակել մեր համերգը: Այս չորս ստեղծագործությունը երգում էինք միասին, իսկ համերգի ընթացքում՝ մինչև «Հայաստանի փոքրիկ
երգիչներ»-ի ելույթը, տեղի երգչախմբերը
երգում էին իրենց ծրագրից՝ մեկ կամ երկու
համար:
– Իսկ ի՞նչ երգացանկով էր Սյունիք-արցախյան փառատոնին մասնակցում «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախումբը:
– «Հայաստանի փոքրիկ երգիչները» եկել
էին իրենց ամենապարզ ծրագրով՝ ամենաթեթև, հեշտ ընկալվող, գեղեցիկ, կատակային, ջազային և, իհարկե, ժողովրդական
ստեղծագործություններով: Արցախում և
Սյունիքում նաև մեկական համերգ ենք տվել
եկեղեցիներում:
Ի դեպ՝ այսօր, առավել, քան երբևէ, կարիք ունենք հոգևոր երաժշտության, քանի
որ վաղուց արդեն նյութապաշտ դարձած
մեր ժողովուրդը կարիք ունի դարձի գալու,
վերադառնալու դեպի հոգևոր ակունքները:
Կարծում եմ՝ նյութապաշտությունը մեր բոլոր կորուստների հիմնական պատճառն է:
Հոգևոր արժեքներով ապրելը բոլոր առումներով խիստ անհրաժեշտ է:
– Փորձենք ևս մեկ անգամ ամփոփել փառատոնի արդյունքները՝ հաջողվե՞ց իրականացնել ծրագիրը, նախնական մտադրությունները:
– Այն նպատակին, որ մեր առջև դրել
էինք, հասանք անկասկած՝ չնայած բոլոր
դժվարություններին։ Բավականին բարդ էր
երեխաներին բերել այդ սարսափելի ճանապարհներով, ինչը ոչ միայն հոգեպես էր
ճնշում, այլև կար ամենաիսկական ֆիզիկա-

կան վտանգի խնդիր … Եվ վտանգը շատշատ մեծ էր այդ օրերին, ու երևի հիմա էլ
պակաս չէ: Եվ թե՛ գորիսեցիները, շինուհայրցիները, սիսիանցիները, Խնձորեսկի ժողովուրդը, այսինքն՝ այն երգչախմբերը, որոնք
պիտի անցնեին ադրբեջանցիների՝ արհեստական միտումով ստեղծված զինվորական
կետերի կողքով, անցնում էին անտրտունջ:
Կազմակերպչական առումով համարյա
անթերի կայացավ այն, ինչ ծրագրել էինք,
իսկ գեղարվեստական առումով, կարծում
եմ, առավել, քան հաջողված. դա ցույց են
տալիս ժողովրդի և խմբավարների, տնօրենների ու պաշտոնատար անձանց հիացական
արձագանքները, դահլիճում նստած մարդկանց ծափահարությունները… Եվ բազմաթիվ թերահավատներ, որ կասկածամտությամբ էին վերաբերվում փառատոնին, հետո
հոտնկայս ծափահարում էին՝ արցունքներն
աչքերին… Կարծում եմ՝ այո, հասանք մեր
նպատակին, փոխեցինք տրամադրություն,
արցունքների միջով եկանք խինդի, եկանք
ապրելու հավատին: Անթիվ էին մարդիկ, ովքեր մոտենում էին ու ասում նույն խոսքերը՝
շնորհակալություն, դուք մեզ նորից ապրելու
հույս տվեցիք:
– ԿԳՄՍ նախարարություն, «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» միջազգային ընկերակցություն… Գեղեցիկ այդ նախաձեռնության իրականացմանն ուրիշ աջակիցներ
ունեցա՞ք մայրաքաղաքում կամ հենց Սյունիքում ու Արցախում:
– Այո, ուրիշ աջակիցներ ևս կային: Մենք
մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, «Կոնվերս» և «ԱյԴի» բանկերին:
Ինձ համար շատ կարևոր էր իմ ընկերներ Կարեն և Մարինա Գրիգորյանների
աջակցությունը, ովքեր առաջինն օգնության ձեռք մեկնեցին, երբ դրամաշնորհային
հանձնաժողովը դեռ չէր հաստատել ծրագիրը և հովանավորների մասին խոսք անգամ
չկար: Ինձ մոտ առաջացավ վստահություն,
որ անկախ ամեն ինչից, մենք ծրագիրն անպայման կիրականացնենք:
Հովանավորչական գումարներով պատ-

վիրեցինք երգչախմբային դազգահներ և
փառատոնից հետո դրանք անհատույց թողեցինք Կապանի և Ստեփանակերտի դահլիճներին, որպեսզի հետագայում այլ երգչախմբեր ևս կարողանան ելույթ ունենալ
այդ քաղաքներում:
– Հնարավո՞ր են նոր փառատոներ կամ
տեղի երգչախմբերի հետ ելույթներ ընթացիկ տարում, մի խոսքով՝ սյունիքյան ծրագրերի մասին, եթե այդպիսիք կան:
– Այո, մենք արդեն դիմել ենք ԿԳՄՍ նախարարությանը՝ նորից անցկացնելու փառատոն, առայժմ՝ նույն ձևաչափով, միգուցե՝
որոշ փոփոխություններով:
– Դուք և Ձեր գլխավորած «Հայաստանի
փոքրիկ երգիչներ» մանկական երգչախումբը, որքանով տեղյակ ենք, սերտ առնչություններ ունեք Սյունիքի հետ՝ հյուրախաղեր,
շրջագայություններ, խորհրդատվություն…
Ինչո՞վ է պայմանավորված այդ «արյունակցությունը»:
– Այո, իսկապես «արյունակցական»
կապ է, իսկապես հոգևոր կապ է, որովհետև
դեռ 2000 թվականին, երբ բոլոր մարզերով՝
քրիստոնեության 1700-ամյակին ընդառաջ,
շրջում էի հարյուր կամավոր երիտասարդի հետ, ու մարդկանց սովորեցնում էինք
հոգևոր երգեր, որպեսզի ինչ-որ չափով արժանավայել դիմավորենք 1700-ամյակը՝ մի
առանձին սիրով կապվեցի Սյունիքի հետ՝
հասկանալով Սյունիքի և Արցախի կարևորությունը մեր պետության համար: Դրան,
իհարկե, մղում էին մեր բազում փառապանծ
հայրենակիցների վերաբերմունքը Սյունիքի հանդեպ: Նրանք հասկանում էին՝ որքան
կարևոր է Սյունիքը Հայաստանի համար:
Նժդեհի և նրա նման մտածողների և գործիչների շնորհիվ է, որ անցյալ դարասկզբին
Սյունիքը մնաց իրական տիրոջը:
Անգամ խորհրդային տարիներին, իշխանությունները հասկանալով՝ որքան կարևոր
է մշակույթը Սյունիքը զարգացնելու և ամուր
պահելու համար, Սյունիք գործուղեցին ՀՀ
Գիտությունների ակադեմիայի փոխնախաՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 36
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գահ Ալեքսանդր Մարջանյանին, ով տարբեր
գործառույթների հետ մեկտեղ Կապանում
ստեղծեց երաժշտական ուսումնարանը:
Մոսկվայից հրավիրեցին Արտյոմ Մարջանյանին, ով դարձավ ուսումնարանի առաջին
տնօրենը: Դասավանդելու համար Երևանից
հրավիրվում են շնորհաշատ երիտասարդ
երաժիշտների, որոնց մեծ մասը հետագայում դառնում են անվանի երաժիշտներ:
Հետագայում ուսումնարանը դարձավ Հայաստանի լավագույն կրթօջախներից մեկը,
նաև, շնորհիվ այդ գործընթացը նույն հետևողականությամբ շարունակող ուսումնարանի տնօրեն Լիաննա Հակոբյանի: Ստեղծվեցին փողային նվագախմբեր, արվեստի
մյուս ճյուղերը նույնպես զարգացան:
Դա է գուցե պատճառը, որ այսօր Կապանը մշակութային քաղաք է: Հաճելի է ելույթ
ունենալ Կապանում, որովհետև առայժմ դեռ
կան դասական երաժշտություն ունկնդրող
մարդիկ: Ուրախ եմ, որ արդեն վերանորոգվել է երաժշտական քոլեջը, ու հաջորդ փառատոնը կանենք այնտեղ:
– Եվ ինչպե՞ս եք գնահատում երգչախմբային արվեստի (եթե կարելի է այդպես անվանել) դրվածքը մերօրյա Սյունիքում:
– Ամբողջ հանրապետությունում շատ
տխուր է իրավիճակը, քանի որ պետության
կողմից չեն իրականացվում նպատակային գործողություններ՝ Հայաստանում սիրողական երգչախմբային արվեստի որակը
բարձրացնելու համար: 2000 թվականին,
երբ նախաձեռնեցի «Երգող Հայաստան»
երգչախմբային մրցույթ-փառատոնը, իսկ
2006 թվականին մեզ միացան մշակույթի
նախարարությունը և երաժշտական ընկերությունը՝ վիճակը մտահոգիչ էր: Շատ քիչ
մանկական երգչախմբեր կային: Գործող
երգչախմբերի ստեղծագործական մակարդակն անհանգստացնող էր: Այդ փառատոնի
շնորհիվ այսօր Հայաստանում բավականին
քանակական աճ գրանցվեց, զգալի է նաև
որակական փոփոխությունը: Այսօր բոլոր
երգչախմբերի միայն բեմելը և բեմից իջնելը, նրանց հագ ու կապը, նրանց բեմական
պահվածքը, կարգ ու կանոնը խոսում են այն
մասին, որ բեմական կեցվածքի առումով մի
քանի սանդղակ վեր ենք բարձրացել: Իսկ
բարդ ստեղծագործությունների ընդգրկումը
ծրագրում նպաստել է երգչախմբերի կատարողական արվեստի բարձրացմանը: Բայց
ստեղծագործական և տեխնիկական մակարդակի, ծրագրի հագեցածության և բովանդակային առումով, իհարկե, շատ-շատ
հեռու ենք ցանկալի վիճակից: Պատճառներից հիմնականը իշխանությունների վերաբերմունքն է մշակույթի հանդեպ, որակյալ
երաժիշտ մանկավարժների և խմբավարների պակասն է, իսկ դրա հետևանքով էլ՝
երաժշտական դպրոցների մակարդակի անկումը: Այն, որ այսօր մարզում երգչախմբերի
մեծ մասը չեն կարողանում մեծ ծրագրով
մենահամերգ տալ, չկան սիրողական երգչախմբեր, արդեն մտահոգիչ է:
Պիտի շարունակենք կազմակերպել մանկական երգչախմբերի փառատոներ, պիտի
կարողանանք ստեղծել մի միջավայր, մի
իրավիճակ, որտեղ խմբավարներ կրթելը
պահանջված կլինի:
Անչափ կարևորում եմ երգչախմբային
դպրոց հիմնելը Հայաստանում: Այն անպայման խթան կհանդիսանա երգչախմբային
արվեստի զարգացմանը Հայաստանում:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՎ ՄԱՐԻ
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
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Հիշում է Ռուբեն Մաթևոսյանը...
Հետադարձ հայացք ձգելով վերջին
տասնամյակներում Սյունիքի երաժշտական կյանքին, ակնհայտ է դառնում՝
Հայաստանի վաստակավոր կոլեկտիվ,
Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների պետական անսամբլը պարբերաբար այցելություններ
է կատարել Սյունիքի մարզի տարբեր
շրջաններ և ելույթներ ունեցել բնակչության առջև:
Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական
գործիքների
անսամբլի սյունիքյան հյուրախաղերի մասին
է զրույցը համույթի գեղարվեստական
ղեկավար (1996 թվականից), ՀԽՍՀ
ժողովրդական արտիստ, «Մովսես Խորենացի» մեդալակիր, «Սուրբ Մեսրոպ
Մաշտոց» շքանշանակիր, երգիչ, պրոֆեսոր Ռուբեն Մաթևոսյանի հետ:

-Պ

արոն Մաթևոսյան, վերջին մի
քանի տասնամյակում Հայաստանի երաժշտական կյանքը
հնարավոր չէ պատկերացնել՝ շրջանցելով
Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի գործունեությունը՝ հիմնադրված 1926-ին:
Նույնը կարող ենք ասել նաև Սյունիքի
առումով...
Մոտ երեք տասնամյակ (1961-1992թթ.),
որպես մենակատար, Դուք նույնպես երգել
եք այդ անսամբլում:
Կուզենայինք լսել Ձեր հուշերը՝ անսամբլի սյունիքյան հյուրախաղերի մասին՝ որքանով հիշում եք:
– Գիտե՞ք, ժամանակին՝ դեռ 1963 թվականին, երգել եմ «Իմ հայրենի Զանգեզուր»-ը
և գովերգել Սիսիանը, Գորիսը, Կապանը.
դրանք իմ հանրապետության ոչ թե մաս են
կազմում, այլ իմ հայրենիքն են: Ես չեմ ծնվել
Սյունիքում, բայց ինձ համար Հայաստան

Երբեք չեմ մոռանում, թե ինչ վիճակում էր
Կապանը կամ ինչ վիճակում էին Գորիսը, Սիսիանը, նրանց հարակից գյուղերը...
Ո՞նց կարող էի չլինել Զանգեզուրում ու
չերգել Գուսան Աշոտի հոբելյանին՝ 80-ամյակին, ո՞նց կարող էի նրա գրած երգերը չերգել, ո՞նց կարող էի այն երգը, որ իմ երգչական արշալույսի հրավառություններից մեկն
է, չերգեի հենց Կապանում կամ Գորիսում
կամ Սիսիանում: Չէի կարող, որովհետև դա
ինձ պարտադրող խթան էր, որից հետո իսկական բարեկամի, հարազատի նման էի երևում բեմահարթակում:
Շատ եմ համերգներ ունեցել Քաջարանում. վերջին անգամ երգի հանդես էր կազմակերպված այնտեղի մարզադաշտում...Մի
խոսքով՝ եթե ինձ հարցնեն, թե ի՞նչ է Գորիսը,
Կապանը կամ Սիսիանը՝ կասեմ՝ դա նախ և
առաջ հայրենասիրության իսկական արտա-

աշխարհը՝ բոլոր տարածաշրջաններով,
հայրենիք է... Այնպես որ՝ Սյունիքը ես չեմ
զատում ոչ՛ Լոռիից, ոչ՛ Շիրակից, ոչ՛ մյուս
շրջաններից, բայց… Ես սիրով եմ երգել,
գովերգել Զանգեզուրը, որովհետև շատ եմ
սիրել բնաշխարհը, շատ եմ սիրել այդտեղի
մարդկանց տեսակը, շատ եմ սիրել այդտեղ
հերոսացած անձանց, նրանց հայրենանվեր
գործունեության պատմությունը: Դրանք իմ
կենսագրության մեջ բավականին լուրջ տեղ
ունեն... Ինչ վերաբերում է Սյունիքում մեր
հյուրախաղերին, պետք է ասեմ, որ շատ հաճախ են եղել: Ու եթե Գորիսում, ենթադրենք,
եղել եմ չորս-հինգ անգամ, ապա Կապանում՝
տասնհինգ-քսան անգամ: Շատ կապված էի
Կապանի հետ, մանավանդ որ կար ինքնաթիռ, որով կարելի էր երեսուն-քառասուն
րոպեում հասնել մեր հայրենիքի այդ գեղեցիկ անկյունը: Իսկ ժողովուրդը՝ իր բնության
նման գեղեցիկ մարդիկ են...
Կարծում եմ՝ բուն զանգեզուրցու տեսակը երբեք չպետք է մարի ոչ մի հայի հոգում,
որովհետև այդ տեսակը պարտադրում է ուսումնասիրել մեր հայրենիքի պատմությունը, իմանալ, տերը լինել մեր հողի, ջրի...

հայտություն է…
– Ձեր կատարումները միշտ էլ սիրով են
ընդունվել Սյունիքում…
Անմոռանալի է Ձեր ջերմ հարաբերությունը Գուսան Աշոտի հետ:
Ձեր երգացանկում, որքանով տեղյակ
ենք, քիչ չեն նրա երգերը: Օրինակ՝ «Ով դու
գուսան», «Հով գիշեր, զով գիշեր»: «Հայրիկ» երգն էլ, ասում են, հատուկ Ձեզ համար է ստեղծել:
– 1962 թվականին, օրերից մի օր, փորձասենյակ մտավ մի հաղթանդամ մարդ, բեղերով, փափախով և մուշտակով, իր հետ էլ՝
մի կին... Հարց տվեցի մեր երաժիշտներին՝
ովքե՞ր են, ասացին՝ Գուսան Աշոտն է: Ինքը
մոտեցավ Արամ Մերանգուլյանին և հարցրեց՝ ու՞ր է երիտասարդ երգիչը, նա էլ թե՝
այստեղ նստած է: Նայեց, ես էլ փոքրիկ էի,
բայց երբ ձայնս լսեց... Իր լեզվով ասաց՝ «Բալա ջան…», ու աչքերը լցվեցին: Հետո իմացա, որ իր տղայի անունն էլ է եղել Ռուբեն:
Ինքն առաջին իսկ օրվանից դարձավ մտերիմ, հարազատ մեկը: Ուղեկցողն էլ երկրորդ
կինն էր՝ Արաքսյան...
Ես միշտ երջանկություն եմ ապրել, երբ

(դեռ երգիչ չէի) եթերում լսում էի «Հով սարեր, մով սարեր», «Սարի սիրուն յար» և
մյուս երգերը, որոնք բարձր վարպետությամբ կատարվել էին թե՛ Մերանգուլյանի
ղեկավարած անսամբլում, թե՛ Ալթունյանի
ղեկավարած անսամբլում: Եվ մեր մեծանուն
արվեստագետերն էին երգում «Ով դու գուսան»-ը, նաև Հովհաննես Բադալյանն էր երգում:
Մի խոսքով՝ ես ակնածանքով ընդունեցի
Գուսան Աշոտին...
«Հայրիկ» երգն իմ համար է գրվել, և
շատ երջանիկ եմ, որ առաջին կատարողը
եղա այդ երգի:Չեմ մոռանում՝ հեռուստատեսությամբ ելութ ունեցա․ մեծարում էին
Գուսանին, դա 1962 թվականն էր: Մեր Հովիկը քաղաքում չէր, արտասահմանում էր,
պարտադիր պետք է կատարվեր «Ով դու
գուսան»-ը, իսկ Գուսանը շատ էր ուզում, որ
այդ երգը կատարվի: Մՙերանգուլյանն ինձ
հանձնարարեց երգել. դե ես չէի կարող նույն
երգը կատարել այնպես, ինչպես Հովհաննես
Բադալյանն է երգում, ես պետք է իմ պրիզմայով անցկացնեի, իմ գիտակցությամբ երգեի: Եվ երգեցի: Երգեցի, իսկ այդ համերգին
մասնակցում էին նրա երգերի հանրաճանաչ
կատարողները՝ Տաթևիկ Սազանդարյանը,
Օֆելյա Համբարձումյանը, Ելենա Վարդանյանը, Ավագ Պետրոսյանը... Շատ հետաքրքիր էր այդ համերգը, որովհետև կենդանի
կատարում պետք է լիներ: Ես երգեցի «Ով
դու գուսան»-ը. բոլորի ներկայությամբ Գուսանը վեր կացավ տեղից, ճակատս համբուրեց, աչքերը լցված ասաց. «Շնորհակալ
եմ…». այդքանը միայն, և գլուխը տարուբերում էր:
Հետո անցան ժամանակներ, մենք շատ
մտերմացանք: Մի անգամ էլ ասաց, թե իմ
համար երգ է գրել. այդ ժամանակ՝ ես չեմ
ասի անվանի (ամոթ է՝ մարդ իր մասին այդպես չի խոսի), բայց ճանաչում ունեի իմ կատարումներով: Ինքն ինձ կանչեց և ասաց՝
«Ռուբիկ ջան, ինչ կլինի, շատ եմ խնդրում,
որպեսզի այդ երգը լսես ու երգես»: Ասացի՝
ես ականջով չեմ կարող լսել, եթե կարելի է՝
նոտագրեք ու տվեք ինձ, ու ես կերգեմ: Տվեց
կոմպոզիտորներին, նոտագրեցին, նոտաները հանձնեցին ինձ և երգեցի այնպես, ինչպես զգում եմ այդ երգը՝ «Բարի հայրիկը»:
Այնպիսի մի արձագանք ունեցավ կատարումը, որ դժվար է այսօր գնահատել, շատ-շատ
հավանեցին բոլորը և՛ երգը, և՛ կատարումը,
և՛ ամեն ինչը:
Հետո ինքն ասաց՝ ի՞նչ կլինի՝ «Հով գիշեր, զով գիշեր»-ը երգի, Վաղարշակ Սահակյանն է երգել, բայց ուզում եմ՝ որ դու երգես:
Ասացի՝ կերգեմ ու երգեցի այնպես, ինչպես
զգում եմ, ինչպես պատկերացրի:
– Գուսանը նաև ընծայագրեր է ուղղել
Ձեզ՝ մակագրելով նվիրված գրքերի վրա:
Դրանցից մեկն ուզում ենք հիշել՝
«Հազար ու մի տուն ես մտել
արքայական քո ձայնով,
Հազար սրտում հուր ես վառել
անապական քո ձայնով,
Հավք ու հովեր, ծիլ ու ծաղիկ քո
ձայնի տակ կարթնանան,
Գուսանիս սեր-տաղն է հնչում
հայկական նուրբ քո ձայ-
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՉԵՔԻՋՅԱՆ. «Մեր համերգները
շատ լավ են ընդունվել Սյունիքի երաժշտասեր
հասարակության կողմից»
Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի (կապելլայի) սյունիքյան այցերը միշտ էլ իրադարձություն
են եղել մեր լեռնաշխարհի հոգևորմշակութային կյանքում:
Մեր ժամանակակիցները հատկապես
հիշում են կապելլայի հյուրախաղերը,
երբ նրա գեղարվեստական ղեկավարը, գլխավոր խմբավարը Հովհաննես
Չեքիջյանն էր և է՝ կոմպոզիտոր, երգչախմբային դիրիժոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետական
մրցանակների
դափնեկիր,
Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, 2017-ից՝ Հայաստանի ազգային հերոս:
Երաժշտական
Սյունիքին
նվիրված
թերթային սույն համարի պատրաստման ընթացքում մեզ հետաքրքրեցին
Հովհաննես Չեքիջյանի հուշերը՝ Սյունիքում ունեցած ելույթներին առնչվող,
և մեծահամբավ դիրիժորը համաձայնեց զրուցել մեր պարբերականի լրագրողի հետ:

-Մ

եծարգո պարոն Չեքիջյան, մեզ
հետաքրքում է Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի սյունիքյան այցերի կամ հյուրախաղերի մասին Ձեր հուշերը կամ ունեցած
տեղեկությունները:
1937-ին հիմնադրված կապելլան, կարծում ենք, բազում հյուրախաղեր է ունեցել
Սյունիքի տարածաշրջանն ընդգրկող Մեղրիում, Կապանում, Գորիսում, Սիսիանում:
Բնականաբար, ավելի դյուրին կլիներ
հիշել 1961-ից հետո տեղի ունեցած հյուրախաղերը, երբ արդեն Դուք էիք գլխավորում
Պետական ակադեմիական կապելլան:
– Մենք շատ գոհ ենք Սյունիքի ժողովրդի
ընդունելությունից: Մեր համերգները շատ

լավ են ընդունվել Սյունիքի երաժշտասեր
հասարակության կողմից: Եթե առիթ լինի
սիրով կուզենայինք կազմակերպել համերգներ նոր ծրագրով:
– Վերջին անգամ, եթե չենք սխալվում,
Հայաստանի պետական ակադեմիական
երգչախումբը Սյունիք այցելեց 2017-ին…
Այդ մասին կուզենայինք իմանալ։
– 2017 թվականին IDEA հիմնադրամը
կազմակերպել էր մեր այցը Տաթևի վանական համալիր՝ նկարահանելու ֆիլմ երգչախմբի մասին:
Եթե ուզում եք թարմացնել մեր շրջագայությունը դեպի Սյունիք՝ անհրաժեշտ է

գտնել հովանավորող. առանց դրա հնարավոր չի լինի մեր այցը:
– Գորիս քաղաքի 1980-ականների մշակույթի բաժնի ղեկավար Գագիկ Ծատրյանը
մեզ հիշեցնում է, թե 1985 կամ 1986 թվականին՝ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի թատրոնն այցելել է Գորիս, Սիսիան,
Կապան ու բեմադրել Արմեն Տիգրանյանի
«Անուշ» օպերան (ըստ Թումանյանի), և որ
այդ ժամանակ օպերան Դուք էիք ղեկավարում ու Ձեր գլխավորությամբ են հյուրախաղեր տեղի ունեցել Սյունիքում: Ի՞նչ հիշողություններ ունեք այդ առիթով:
– Ճիշտ է, որ իմ ղեկավարության տարի-

ներին օպերան հյուրախաղերի մեկնեց Սյունիք: Բայց հիշում եմ, որ տեղում լավ չէր կազմակերպված, և ներկայացումներն անցնում
էին կիսադատարկ դահլիճում: Թեև ներկաների խանդավառությունը շատ մեծ էր:
– Մաեստրո, Դուք կյանքի մեծ ճանապարհ եք անցել…
Սյունիքը ներկայումս դժվար ժամանակներ է ապրում… Ի՞նչ եք կարծում, մեր երկրամասի բախտորոշ այս հանգրվանում որևէ առաքելություն ունի՞ հայ երգը:
– Մենք, որ այս դժվարություններն անց-

նով»:
Ահա՝ ինչպես է Ձեզ գնահատել
ամենայն հայոց գուսանը:
– Բացի դրանից մեկ ուրիշն էլ է գրել։
Ահա՝
Ինչքան բարիք կմաղթեն,
Ինչքան օրհնանք քեզ կտան,
Սիրտ հմայող քո ձայնին աղբյուր
կասեն գլգլան,
Էն տարագիր հավքերն էլ երգիդ
շնչով տուն կգան:
Շատ լավն են երկուսն էլ։
Գուսան Աշոտն ինձ հրավիրեց իր տուն,
այդ ժամանակ ինքը մեզ մոտ էր ապրում,
շատ մոտիկ էինք, ես՝ Մանկավարժական
ինստիտուտի մոտ էի ապրում, ինքը տեղափոխվել էր Տիգրան Մեծի փողոց... Երբ եկա
իր մոտ, ասաց՝ «Ռուբիկ ջան, բալա ջան,
նստիր, քեզ բան եմ ասելու՝ (ինքը մի դավթար ուներ՝ ինչ-որ ասում էր կամ նվիրում,
անպայման գրի էր առնում, երկու գրքի վրա
մակագրություն էր արել) սա գրել եմ, կվերցնես կպահես»: Քանի որ իր ստորագրությամբ էր, ինձ համար դա մասունք է... Ու հետո ասաց, որ մի խնդրանք ունի՝ «Հով գիշեր,
զով գիշեր». երբ ասում եմ` չեմ մոռանա Գուսան Աշոտ անունը, մի ասա՛, գրի՝ չես մոռանա Գուսան Աշոտ անունը։ Հասկանում եք,
չէ՞։ Ինքն իր դավթարում գրեց՝ «չես մոռանա
Գուսան Աշոտ անունը»․․․ Շատ նրբազգաց
մարդ էր, շատ կարգին մարդ էր, հետագայում, որ գնացի նորից Գորիս, տեսա նրա
վերջնական հանգրվանը, գերեզման չեմ ուզում ասել, ես ինչ-որ հպարտություն ապրեցի, որ լեռների ամենաբարձր տեղում, դեպի
քաղաք նայող բարձունքում նրա հանգրվանն է...
– Եվ քանի որ մեր զրույցով հետադարձ
հայացք ենք ձգում Արամ Մերանգուլյանի
անվան ժողգործիքների անսամբլի սյունիքյան գործունեությանը, չենք կարող չհիշել
համույթի մեծահամբավ մյուս կատարողնե-

րին նույնպես՝ Արաքսյա Գյուլզադյան, Օֆելյա Համբարձումյան, Հովհաննես Բադալյան,
Նորայր Մնացականյան, Րաֆֆի Հովհաննիսյան…
– Նրանք՝ բոլորը-բոլորը, իմ աշխատանքային ընկերներն են։
Առաջին կազմը շատ հետաքրքիր է եղել
մեզ մոտ, անսամբլը փոքր է եղել՝ տասնմեկ
հոգանոց։
Առաջին անգամ ռադիոն հայտարարեց՝
խոսում է Երևանը, ասացին՝ միկրոֆոնի մոտ
է Արաքսյա Գյուլզադյանը։ Սա եղավ առաջին կատարումը ռադիոյով, և հենց առաջին
անգամ երաժշտություն հնչեց: Այնպես որ՝
ռադիոյի հետ ծնվել է նաև անսամբլը՝ Մերանգուլյանի շնորհիվ, ով քառասուն տարի
ղեկավարեց, հետո եկավ նրան փոխարինելու մեր երկրորդ դիրիժորը՝ Ստեփան Ջրբաշյանը, նրա մահից հետո Արմեն Մանդակունյանը շարունակեց մի քանի տարի, ում
եկավ փոխարինելու Մանվել Բեգլարյանը,
նրանից հետո անսամբլի գեղարվեստական
ղեկավարի պարտականություններն ինքս
ստանձնեցի. դա 1992 թվականն էր, բայց
գրանցված է 1996 թվականից, ու մինչ այսօր
ես եմ գեղարվեստական ղեկավարը։
Բայց ես փորձասենյակ չեմ մտնում այնպես, ինչպես շատերն են իրենց ներկայացնում իբրև տեր ու տնօրեն: Ոչ՛, ես գալիս եմ
որպես այդ անսամբլում ծնված արվեստագետ, գալիս եմ որպես բոլորին մեկ առ մեկ
ճանաչող ու գնահատող մարդ, գալիս եմ
աշակերտի նման։ Ես երբեք խնդիր չեմ ունեցել և չեմ ունենա, որովհետև հարգում եմ
երաժշտին, հարգում եմ կատարողներին։
Ուղղակի մեզ մոտ հիմա հաստիքավորված
երգիչներ չունենք, ծախսատար չլինելու համար երգիչներ չունենք, մենք հրավիրում ենք
և ունենք կուռ անսամբլ...
– Ենթադրում ենք, որ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս նախկին ակտիվությամբ մարզեր այցելել:

– Դա ծախսերի հետ կապ ունի, որը ժամանակին պետությունն էր հոգում, հիմա ո՞վ
պետք է անի... Բավականին ծախսատար
կարող է լինել մեր տեղափոխումը, վարձատրությունը և այլն: Ես չեմ ուզում շատ
փորփրել ու գնալ ակունքները՝ հասկանալու,
թե դա որտեղից է գալիս, ինչն է միտումը...
Մեր աշխատանքը շարունակվում է ռադիոյում մինչև օրս... Այնքան հին լավագույն
ստեղծագործություններ կան, որոնք ինչ-ինչ
պատճառներով չեն ձայնագրվել, և ավելի
շատ ձայնագրությամբ ենք զբաղված, ֆոնդը
հարստացնելով։ Մեր գործունեությունը չենք
դադարեցրել, պարզապես դրսում դժվարանում ենք լինել, որովհետև ո՞վ պիտի կազմակերպի։ Ժամանակին դա արվում էր պետական մակարդակով, և ամեն ինչ հնարավոր
էր...
– Տեղյակ եք, անշուշտ, Սյունիքի շուրջ
ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակին, որոշ
հարցերում անորոշություն է, սպասումներ
են…
Ըստ Ձեզ՝ ստեղծված իրավիճակում ի՞նչ
կարող է անել հայ երգը…
– Գիտե՞ք, հայ երգը միշտ սատարել է հայ
մարդուն: Հայոց լեզուն և երգը մնայուն արժեքներ են ու դրանք մեր ազգի նկարագիրն
են, արժանապատիվ գոյատևման երաշխավորը: Հայ երգն ունի նաև դիվանագիտական
նշանակություն. ժամանակին ամբողջ աշխարհում ներկայացրել եմ Հայաստանը (չկա
այնպիսի հայկական օջախ, որտեղ եղած
չլինեմ, դա էլ լուրջ հոգածության արդյունք է՝
հայապահպանման և ընդհանրապես երկրի
կայունության իմաստով)։ Լսում են խոսքը,
լսում են լեզուն, և եզրակացնում՝ եթե երգը
կա՝ նշանակում է երկիրն ապրում է։
Ի դեպ՝ այս տարվա երկրորդ կեսին ռադիոն պետք է գործի դնի իր հնարավորությունները և Ձեր մտահոգությունը կյանքի կոչի, որովհետև չի կարելի ժողովրդից կտրվել.
մեզ բոլորն են սպասում, մինչդեռ, դժբախ-

տաբար, մարդկանց հետ հանդիպում ենք
հեռուստատեսության էկրանին կամ ռադիոյի եթերում։
– Արդեն խոսեցինք Գուսան Աշոտի հետ
ունեցած Ձեր ջերմ հարաբերությունների մասին: Ուրիշ ու՞մ եք հիշում նշանավոր
երաժիշտներից, կատարողներից՝ սյունիքյան ծագումով...
– Տաթևիկ Սազանդարյանը երբեք չմոռացավ իր արմատները և հպարտանում էր,
ու ես ուրախ էի, որ նա շատ մտերիմ է Գուսան Աշոտի հետ: Տաթևիկ Սազանդարյանը
շատ լուրջ և զուսպ կին էր ու խոսքը երբեք
հենց այնպես չէր ասի, գնահատությունն էլ
հենց այնպես չէր անի:
Գուսանի գործերը շատերն են կատարել՝
թե՛ Արմենակ Տեր-Աբրահամյանը, թե՛ Օֆելյա
Համբարձումյանը, թե՛ Հովհաննես Բադալյանը, թե՛ ինքը՝ Տաթևիկ Սազանդարյանը,
շատ հրաշալի են երգել Աստղիկ Քամալյանը,
Վարդուհի Խաչատրյանը, Նորայր Մնացականյանը, ինքս շատ եմ կատարել նրա երգերը։
Բայց այս բոլոր անունների կողքին կան
նաև Աշոտ Սաթյան, եղբայրը՝ Արամ Սաթունցը, տղան Սաթյան է՝ Արամ Արամի Սաթյան՝
կոմպոզիտորների միության նախագահը:
Համո Սահյանը՝ հանճարեղ մեր գրողը։
Ես մտերիմ էի Համոյի հետ, շատ էի հարգում
նրան ու նրա մի բանաստեղծությունը, երբ
մի քիչ վրդովված եմ լինում, անմիջապես հիշում եմ՝
«Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ․․» ...
Այնպես որ՝ ինքն ինձ համար շատ լուրջ
մտածող և շատ անվանի բանաստեղծ է։
Պարզ մեկը չէ, նա արժանի է ամեն ինչի, և
նրա կողքին երբեք չպետք է մոռանանք՝ Սերո Խանզադյանին, ով իսկական հայ էր․․․
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՎ
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 38

38

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
5

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
ՉԵՔԻՋՅԱՆ.
«Մեր համերգները
շատ լավ են
ընդունվել Սյունիքի
երաժշտասեր
հասարակության
կողմից»
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նեն, կապելլայի հայկական կատարումներով կվերականգնենք Սյունիքի ժողովրդի
ոգին:
– Հետպատերազմյան Սյունիքում, Արցախում ելույթներ ունենալու մտադրություն և
ծրագրեր ունե՞ք արդյոք:
– Հետպատերազմյան շրջանում դեպի
Սյունիք համերգային շրջագայության մեկնելը դժվար է, քանի որ չունենք համապատասխան ֆինանսներ:
– Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի երկացանկում եղել են ու
կան դասական և ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների
ստեղծագործություններ,
հայկական ժողովրդական երգեր, օպերաներից հատվածներ…
Ու քանի որ մեր հանդեսի սույն համարն
ամբողջապես նվիրված է Սյունիքին ու սյունիքյան թեմատիկային, կուզենայինք իմանալ՝ արդյո՞ք Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ
Բեկ» օպերայից հատվածներ կան կապելլայի երկացանկում:
Անշուշտ, կուզենայինք լսել նաև Ձեր
խոսքն այդ օպերայի մասին:
– «Դավիթ Բեկ» օպերայից հատվածներ
կատարելու մասին. եթե հիշում եք՝ կատարել
ենք Կապանում 1998 թվականին՝ մեներգչուհի Աշխեն Թադևոսյանի մասնակցությամբ:
Ազատագրական պայքարի առաջնորդ Դավիթ Բեկի կերպարը հարկավոր է ավելի շատ
տարածել՝ հատկապես Հայաստան աշխարհում: Խնդիր է՝ լավ մենակատար ունենալ,
որը հաճախ չի պատահում:
– Մենք այսօր փորձում ենք հետադարձ
հայացք ձգել Սյունիքի երաժշտական անցյալին՝ որքան հնարավոր է…
Հաճելի կլիներ լսել Ձեր հուշերի պատառիկները Սյունյաց աշխարհի այն զավակների մասին, ովքեր նախորդ դարում
նշանակալից ներդրում են ունեցել հայ
երաժշտական արվեստի զարգացման գործում՝ Գուսան Աշոտ, Աշոտ Սաթյան, Տաթևիկ
Սազանդարյան, Արամ Սաթունց, Կոնստանտին Օրբելյան, Էմմա Ծատուրյան…
– Սյունյաց աշխարհի երախտավորներ
Աշոտ Սաթյանի, այնուհետ Արամ Սաթունցի
ստեղծագործությունները մշտապես եղել են
մեր երգացանկում: Սիրով հիշում եմ Տաթևիկ Սազանդարյանի հետ ունեցած մեր համերգները: Մեծ է Կոնստանտին Օրբելյանի
ավանդը հայկական ջազի կայացման և տարածման գործում: Նա ջազը հասցրեց համաշխարհային մակարդակի…
– Հայ ժողովրդին հայտնի է Ձեր ակնառու դերակատարությունը Կոմիտասյան ժառանգության հանրայնացման գործում, ինչն
անում եք նաև հիմա…
Օգտվելով առիթից՝ կուզենայինք Ձեր
կարծիքն իմանալ՝ արդյո՞ք ազգովի չենք հեռացել- հեռանում Կոմիտասից, մեր հոգևոր
ակունքից:
Ինչպե՞ս վերադառնալ (ըստ պատշաճի)
Կոմիտասին, մեր հոգևոր արմատներին:
– Ճիշտ է, որ Կոմիտասը մեր ժողովրդի
պարծանքն է... Իմ ծանր և տաժանակիր
պայքարի շնորհիվ վերջապես ստեղծվեց
Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, որը
շունչ տվեց Կոմիտասի ժառանգության տարածմանը: Եվրոպայում և այլուր ավելացան
Կոմիտասի նկատմամբ օտար ժողովուրդների հետաքրքրությունը: Զբոսաշրջիկների
այցելության ծրագրերի մեջ ավելացավ Կոմիտասի թանգարանի անունը:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

«Անուշ» օպերան
Կապանում
Հեռավոր 1977 թվականի դեկտեմբերին Կապանում տեղի
ունեցավ երկու իրադարձություն, որոնց նշանակությունը
դժվար է գերագնահատել:

Ավարտին հասցվեց մշակույթի պալատի շինարարությունը, որ հանդիսավոր
պայմաններում իր դռները բացեց դեկտեմբերի 16-ին: Այդ երեկոյան կապանցիներին սպասվում էր երկրորդ հաճելի իրադարձությունը: Մշակույթի նոր
օջախում Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ»
օպերայով հանդես եկան Երևանի Ալ.
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի պետական ակադեմիական
թատրոնի արտիստները: Այս վերջին
իրադարձության առիթով խնդրեցինք
որոշ մանրամասներ ներկայացնել Կապան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի
Սվետլանա Գևորգյանին, ով 1975-1980
թվականներին Ղափանի քաղսովետի
գործկոմի մշակույթի բաժնի վարիչն էր:

-Տ

իկին Գևորգյան, ինչպե՞ս գաղափար հղացավ Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
թատրոնը հրավիրել Կապան, մանավանդ
որ դա մեծ դժվարությունների հետ էր կապված, մասնավորապես, պայմանավորված
թատրոնի մեծաքանակ կոլեկտիվի, սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի ժամանման
հետ, քանզի նաև պիտի հնարավորություն
ստեղծվեր նրանց (խոսքը մշակույթի պալատի մասին է) տեղավորելու համար:
– Երբ Ղափանի մշակույթի պալատի շինարարությունն ավարտվեց, իսկ դա եղավ
որոշակի ձգձգումներով և տևեց 10 տարի, որոշվեց բացումը նշանավորել մի անմոռանալի իրադարձությամբ: Քանզի շատ
փառահեղ մի կառույց էր շահագործվում:
Այն ժամանակ շրջանի ղեկավարը Ռաֆայել Մինասյանն էր, ով հետամուտ էր լինում,
որ ամեն ինչ լավ ու չկրկնվող լինի: Իր աշխատասենյակ կանչեց ինձ և հարցրեց Ալ.
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
թատրոնի տնօրենի անունը: Իմանալուց հետո անմիջապես զանգահարեց, և պայմանավորվեցին, որ վերջինս գա մեր քաղաք և
ծանոթանա մշակույթի պալատի դահլիճի
բեմահարթակի հնարավորություններին: Մի
քանի օր հետո թատրոնի տնօրեն, հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի
Սվետլանա Մեքինյանը և թատրոնի ռեժիսորը եղան մեզ մոտ: Հիշում եմ՝ ասացին,
որ սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմի համար
հնարավոր է՝ տեղ չանի: Ռաֆայել Մինասյանն իսկույն հակադարձեց՝ հնարավորություններ կստեղծենք: Եվ այսպես որոշվեց, որ

Ռաֆայել Մինասյան

Սվետլանա Գևորգյան

նորակառույց մշակույթի պալատի բեմում
առաջինը պիտի ներկայացվի Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան: Պիտի ասեմ, որ
Կապան եկան «Անուշ» օպերայի լավագույն
կատարողները՝ հանրապետության վաստակավոր արտիստուհիներ, Անուշի դերակատարուհիներ Էլվիրա Ուզունյանը, Աննա
Նշանյանը, Ելենա Վարդանյանը, երիտասարդ մեներգչուհի Ալիս Հեքիմբաշյանը, Սարոյի դերակատարներ, երգիչներ Հովհաննես
Կավազյանը և Գեղամ Գրիգորյանը, Մոսիի
դերում՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ
Միհրան Երկաթը, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ Արտաշես Հայրյանը, և այլ անվանի
երգիչ-երգչուհիներ: Բնականաբար, նրանց
հետ ժամանել էին պետական օպերայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, երգչախումբը և բալետի արտիստները:
– Եթե չենք սխալվում, ամեն ինչ սկսվեց
Կապանի երկաթուղային կայարանում հյուրերի դիմավորումից:
– Այո, դիմավորումը ևս անմոռաց էր,
չնայած դեկտեմբերյան ցրտին՝ կայարանում
էին հավաքվել լեռնագործների քաղաքի հասարակայնության հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, հիմնարկ- ձեռնարկությունների
ղեկավարներ, մամուլի, հեռուստատեսության, ռադիոյի լրագրողներ: Կայարանում
բեմ էր տեղադրվել, որտեղից դիմելով արտիստներին՝ ՀԿԿ Ղափանի շրջկոմի առաջին քարտուղար Ռաֆիկ Մինասյանն ասաց,

որ ներկաներից շատերը մայրաղաքում սիրելի արտիստների կատարմամբ դիտել են
«Անուշը», «Արշակ Երկրորդը», «Դավիթ Բեկը», սակայն առաջին անգամ նրանց բախտ
է վիճակվում իրենց հայրենի քաղաքում՝ նորակառույց մշակույթի պալատում դիտելու
հանրաճանաչ «Անուշ» օպերան, ինչը յուրահատուկ իմաստ ու արժեք ունի:
Իսկ պատասխան խոսքում թատրոնի
տնօրեն Սիլվա Մեքինյանը նշեց, որ կապանցիների դեմքին փայլող ժպիտները իրենց
պարտավորեցնում են՝ Զանգեզուրի լեռնաշխարհի աշխատասեր մարդկանց, ովքեր գնահատել գիտեն իսկական արվեստը,
բարձրագույն հաճույք պատճառել:
– Իսկ ինչպիսի՞ն էր ճանաչված արտիստների դերասանական խաղը:
– Կապանցի հանդիսատեսի համար նորություն չէր «Անուշ» օպերան, սակայն ուրիշ
իմաստ ու արժեք ուներ այն սեփական կապանյան բեմում դիտելը: Անուշի դերում էր
ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստուհի Էլվիրա
ՈՒզունյանը: Հենց սկզբից նա գերեց հանդիսատեսին՝ իր թավշյա սոպրանոյով: Խաղային գերազանց տեխնիկայով, պլաստիկայի
գունագեղությամբ: Հանդիսատեսը սիրեց
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Միհրան
Երկաթի Մոսիին: Արտիստի խոսուն դիմախաղը, փորձված ու ստուգված մաներային
բազմազանությունը հանդիսատեսը բարձր
գնահատեց: Մասսայական հարուստ տեսարանները և ազգայիկ կոլորիտի հնչողությունը ավելի էին ընդգծում ստեղծագործության
գեղարվեստական արժեքը: Մի զրույցի ժամանակ Էլվիրա Ուզունյանը խոստովանեց,
որ Ղափանում իրեն հաջողվեց ստեղծել մի
նոր «Անուշ, միանգամայն թարմ ու նորովի:
Հանդիսատեսը մեկ անգամ չէ. որ ծափահարեց երգչախմբին, որի ղեկավարն էր հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Այվազյանը:
Մի խոսքով, օպերային թատրոնը իսկական տոն պարգևեց Կապանի բնակչությանը՝ երիտասարդ թե տարեց, ովքեր
չընդհատվող ծափահարություններով և ծաղիկներով էին վարձահատույց լինում սիրելի
արտիստներին:
– Թերթելով այդ օրերի մամուլը, մասնավորապես շրջանային«Պղնձի համար» թերթը, տեղեկացանք, որ հանդիպումներ են
եղել հիմնարկ-ձեռնարկություններում, աշխատավորական կոլեկտիվներում:
– «Անուշ» օպերայի առաջին ներկայացման հաջորդ օրը՝ դեկտեմբերի 17-ին, օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական
թատրոնի արտիստները առանձին խմբերով
եղան քաղաքի արդյունաբերական ձեռնարկություններում: Արտիստների մի խումբ
եղավ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատի Ղափանի հանքվարչությունում,
որի պետ Ժորա Համբարձումյանը պատմեց
ստորերկրյա տրանսպորտի, հանքուղու,
հանքաքարի ջարդման ու աղացման գործընթացների մասին, որից հետո հյուրերը
եղան հարստացուցիչ ֆաբրիկայում: Անկեղծ, սրտամոտ զրույց սկսվեց սիրելի արտիստների և ֆաբրիկայի բանվոր-ծառայողների միջև: Լուսանկարվեցին միասին: Նման
հանդիպումներ եղան ավտոնորոգման, լուսատեխնիկական, «Էլեկտրոն» գործարաններում, թիվ 27 գիշերօթիկ դպրոցում, որոնք
անցան ջերմ, անմիջական մթնոլորտում:
– Եթե հիշում եք, ի՞նչ տպավորություններով թատրոնի ստեղծագործական կոլեկտիվը վերադարձավ մայրաքաղաք:
– Չորս օր շարունակ մեր քաղաքը տոնական տրամադրության մեջ էր, յուրաքանչյուր
օր բեմադրվում էր «Անուշը», եզրափակիչ
ներկայացումից հետո թատրոնի տնօրենը՝
Սիլվա Մեքինյանն ասաց, որ նման բծախնդրությամբ մեկ էլ պատրաստվում էին Մոսկվայում ելույթ ունենալ: « Պարզվում է, որ Ձեր
հասարակությունը հույժ երաժշտասեր է և
ճշմարիտ արվեստը երկրպագող: Ներկայացման ժամանակ համակ ուշադրությամբ
հետևում էի բեմում կատարվող գործողությունների ծավալմանը, ոչ մի ավելորդ ձայն
դահլիճում»: Թատրոնի ղեկավարությունը,
արտիստները այստեղից վերադարձան գոհ
և տպավորված: Այդ օրերի հեռուստատեսությունը, մամուլը հանդես եկան հաղորդումներով, հրապարակումներով՝ միաձայն
նշելով, որ Կապանում մշակութային մեծ
իրադարձություն է եղել:
ԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
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«Անուշ» օպերայի առաջին ներկայացումից հետո տեղական թերթի («Պղնձի համար») թղթակիցը
հանդիպել է օպերային թատրոնի
արտիստներին՝ խնդրելով մի քանի
խոսքով ներկայացնել Կապան գալու
շարժառիթները, հանդիսատեսից
և քաղաքից ստացած տպավորությունները: Ստորև ներկայացնում
ենք նրանցից երեքի խոսքը:

ՄԻՀՐԱՆ ԵՐԿԱԹ
ԽՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստ

Ղափան գալու հրավերը ինձ ևս մտորումների տեղիք տվեց. ինչպիսին կլինեն
այն բեմը, դահլիճը, հանդիսատեսը, որտեղ,
որի համար պետք է խաղամ: Տեսածս ու
զգացածս գերազանցեցին սպասելիքներս:
«Անուշի» ներկայացման մեջ, երբ պետք է
նորից սպանեի «իմ նամարդ ընկերոջը»`
հանկարծ զգացի հանդիսատեսի արտասվալից մագնիսացնող հայացքը: Ձեռքերս դողացին, քիչ մնաց կոկորդս սեղմվեր, հազիվ
ինձ զսպեցի, որպեսզի նորից մնա՝ որպես
արտիստ, այրեմ ինձ, որպեսզի ապրեցնեմ
նաև իմ շատ սիրելի հանդիսատեսին:
Ղափանցի հանդիսատես… Նրանց ես
տեսա ոչ միայն թատրոնի բեմից: Փողոցում
քայլելիս մարդկանց՝ մեզ ուղղված ազնիվ
ժպիտները, նրանց աչքերի անսահման բարությունը մինչև բեմ բարձրանալը արդեն
կաշառել էին մեզ: Մի խոսքով, դերասանի
և հանդիսատեսի ձուլման արարողությունը
ծնվեց մինչև ներկայացումը, որը մեզ շատ
օգնեց հոգեկան բավարարություն պարգևելու մեր նորագյուտ, արվեստը խորապես
հասկացող ու գնահատող ղափանցի հանդիսատեսին… Շնորհակալություն դրա համար:

Դրվագներ գորիսյան
հյուրախաղերից
1980-ական թվականների կեսին Գորիսի մշակութային կյանքում տեղի ունեցավ երկու իրադարձություն, որոնց
նշանակությունը մինչև հիմա չի կորցրել իր այժմեականությունը: Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
պետական ակադեմիական թատրոնը
գորիսյան բեմում հանդես եկավ Արմեն
Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայով, իսկ
1987-ի աշնանը կազմակերպվեց «Ռուսաստանի Դաշնության օրեր Հայաստանում», որի ծրագրի շրջանակում Գորիս այցելեց ռուս մշակութային գործիչներից կազմված պատվիրակությունը:
Ռուսաստանցի արվեստի գործիչների
թվում էր հանրաճանաչ կոմպոզիտոր
Յան Ֆրենկելը, ով գորիսյան բեմում
դաշնամուրով կատարեց խորհրդային
ժողովրդին մոտ ու հարազատ «Կռունկներ» երգը՝ Ռասուլ Համզատովի խոսքերով գրված:
Այս
իրադարձությունների
առիթով
«Սյունյաց երկիրը» խնդրեց որոշ մանրամասներ ներկայացնել Գագիկ Ծատրյանին, ով այդ ժամանակաշրջանում
Գորիսի քաղխորհրդի գործկոմի մշակույթի բաժնի վարիչն էր (1983-1991
թվականներին):

-Ա
ԷԼՎԻՐԱ ՈՒԶՈՒՆՅԱՆ
Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի

Անսպասելի էր և՛ հրավերը, և՛ այն, որ
այս հեռավոր շրջանում կա այսպիսի հոյակապ մշակույթի պալատ, որտեղ կարելի
է հնչեցնել ազգային արվեստը, այդ թվում՝
օպերային արվեստը:
Ինձ այստեղ, Ղափանում այլ անակնկալներ էին սպասում: Անկեղծ ասաց, միշտ էլ
ամենուրեք երազել եմ ստանալ հանդիսատեսի համակրանքը, վայելել նրա սերը և
թողնել ցանկություն՝ կրկին լսելու ինձ, ունենալու ինձ: Առաջին ներկայացումից հետո,
երբ դեռ իմ աչքերի առջև է ղափանցի հանդիսատեսի ազնիվ, հմայիչ, հասկացող հայացքը, ինձ հանգստացած, բավարարված
եմ զգում, ուրեմն, իմ նոր, բարի հանդիսատեսը հասկացել, սիրել է ինձ: Իսկ դա օգնեց
ինձ՝ իմ կերտած հարյուրավոր «Անուշ»-ների
ցանկում ավելացնելու միանգամայն նորը,
թարմը՝ «ղափանյան Անուշը»: Դա մեծագույն
բերկրանք է արտիստի համար:
Ձեր մարդկանց հոգու գեղեցկությունը,
անկեղծ հյուրասիրությունը, աշխատասիրությունն ու բարությունը ինձ, ինչպես և իմ
գործընկերների՛ն տրամադրում են՝ կրկին
անգամ լինել Ղափանում, ավելի պատաս-

յն համոզումն ունեի, որ գորիսեցի հանդիսականն անպատճառ
օպերա պիտի դիտի: Հանրապետության այն ժամանակվա մշակույթի
նախարար Յուրի Մելիք- Օհանջանյանի հետ
մտերմական կապեր ունեի, զանգահարեցի
և հայտնեցի մտահղացմանս մասին: Ասաց՝
արի մոտս: Իսկ երբ արդեն նրա աշխատասենյակում էի, զանգահարեց Հովհաննես Չեքիջյանին, ով կապելլայի դիրիժոր լինելուն
զուգընթաց, եթե չեմ սխալվում, նաև օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի
տնօրենն էր:
Պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, եկավ Գորիս, ծանոթացավ դահլիճի
պայմաններին: Հիշում եմ՝ հանձնարարեց

առաջին շարքի նստարանները հանել, քանի
որ դահլիճը «փոս» չուներ, որ նվագախումբը նստեր: Մի խոսքով՝ ամեն ինչ արեցինք,
որ նշանավոր կոլեկտիվի գորիսյան հյուրախաղը բարձր մակարդակով անցնի: Այդպես
էլ եղավ: Մարդիկ օվացիաներով ընդունեցին
«Անուշի» գորիսյան բեմելը:
Ասեմ նաև՝ Հովհաննես Չեքիջյանն ինձ
շնորհակալություն հայտնեց, երբ հանդիպեցինք մշակույթի նախարար Յուրի Մելիք-Օհանջանյանի կաբինետում, հյուրախաղը
լավ կազմակերպելու համար:
Ի դեպ, մայրաքաղաքից եկածները գոհ
էին Գորիսի հանդիսատեսից: Միայն ցավալի էր, որ Գորիսում ակադեմիական թատրոնը միայն մեկ ելույթ ունեցավ, նրանց ելույթների ժամանակացույցը չափազանց խիտ
էր, ներկայացման ավարտից անմիջապես
հետո մեկնեց մայրաքաղաք: Սովորաբար
նման կոլեկտիվները, գալով Գորիս, հանդիպումներ են ունենում հիմնարկ-ձեռնարկություններում, աշխատավորական կոլեկտիվում, դպրոցներում, բայց դրա ժամանակն
էլ չկար: Հարևան Սիսիանի շրջանից էլ էին
պահանջում, որ «Անուշ» օպերան բեմադրվի
իրենց մոտ…
Ինչ վերաբերում է մեկ տարի հետո անցկացված «Ռուսաստանի Դաշնության օրերը

Հայաստանում» միջոցառմանը, գորիսյան
հանդիսատեսը ջերմությամբ ընդունեց Ռուսաստանի պատվիրակությանը: Գորիսը երկու-երեք օր բուռն մշակութային կյանքով էր
ապրում:
Այդ առիթով Գագիկ Ծատրյանը պատմում է՝ «Յան Ֆրենկելը հետաքրքրվեց, թե
բեմի դաշնամուրը «նաստրոյկա» արե՞լ եք:
Կանչեցի Գորիսի լավագույն մասնագետներին, ովքեր լծվեցին ռոյալի կարգավորմանը:
Համերգից առաջ կոմպոզիտորին խնդրեցի
փորձել ռոյալը. նվագելուց հետո՝ խփելով
մեջքիս, ասաց. «Ничего, бывает и хуже»:
Անհարմար զգացի, մտածեցի՝ ուրեմն վատ
է:
Ի դեպ, նաև փոքիկ մի խորամանկ քայլի

խանատու և բարձրորակ ներկայացումներով։

ՀԱԿՈԲ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
Թատրոնի դիրիժոր, Երևանի օպերայի և
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն

Ինչպիսի անհամբերությամբ, որ Ղափանի հանդիսատեսը սպասում էր մեր թատրոնի այցին, նույնպիսի անհամբերությամբ էլ
մենք էինք պատրաստվում՝ ոչ միայն առաջին անգամ, այլև մասնակցելու Ղափանի
կուլտուրայի պալատի հանդիսավոր բացմանը: Կարծում եմ, սխալված չեմ լինի ասելու, որ դա և՛ Ղափանի աշխատավորության,
և՛ թատրոնի կոլեկտիվի համար կարևոր
իրադարձություն էր: Մենք, իհարկե, եղել ենք
Հայաստանի որոշ քաղաքներում, շրջաննե-

րում: Սակայն Երևանից դուրս սա առաջին
ելույթն է, որին մասնակից էր թատրոնի ամբողջ ստեղծագործական կոլեկտիվը: Այդ
հնարավորությունը մեզ տալիս է ձեր կուլտուրայի հիանալի պալատը, որի կառու-

դիմեցի: Նախ՝ շրջկոմի մշակույթի պատասխանատուին ասացի, թե չասեք՝ գնացեք
տրիկոտաժի միավորումից կամ «Միկրոշարժիչ» գործարանից մարդիկ բերեք, դահլիճը
լցրեք, թող ունկնդրին ինքս ընտրեմ. համերգը հրավիրատոմսով էր:
Առջևի շարքերում նստեցին Գորիսի բոլոր դպրոցների ուսուցիչները և երաժշտական դպրոցի երգչախմբի սաները: Երբ հնչեցին «Կռունկներ» երգի առաջին բառերը,
դահլիճն էլ կոմպոզիտորի հետ սկսեց երգել:
Երգի ավարտին Յան Ֆրենկելը կանգնեց և
ասաց. «Աշխարհի շատ բեմերում եմ ելույթ
ունեցել, բայց այսպիսի բան տեսած չկամ»:
Երբ համերգն ավարտվել էր, ինձ էլ կան-

չել տվեց և ասաց. «Ձեր ռոյալը շատ լավ էր
«նաստրոյկա» արված, ինչից հետո թեթևացած շունչ քաշեցի»»:
Մեր զրույցի ավարտին Գագիկ Ծատրյանն ասվածին հավելեց՝ «Քանի որ խոսեցինք գորիսյան հյուրախաղերի մասին,
չեմ կարող չհիշել մի հանգամանք ևս. այդ
տարիներին Կոնստանտին Օրբելյանի հետ
Գորիս են այցելել նաև Ալլա Պուգաչովան,
Լարիսա Դոլինան, Իրինա Ալեգրովան և էստրադայի ոլորտի ուրիշ նշանավորներ: Որքանով հիշում եմ՝ Ալլա Պուգաչովան ելույթ չի ունեցել, բայց Դոլինան և Ալեգրովան ելույթներ
են ունեցել»:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ցողները հաշվի են առել ամեն ինչ՝ մեծ կոլեկտիվի պատասխանատու ներկայացման
համար:
Ես կարծում եմ, որ այն ցանկություններն
ու սպասումները, որ ունեն ղափանցիները՝ ականատես լինել բարձրորակ ներկայացման, առանց բեմադրական և ստեղծագործական որևէ զիջումի, անպայման
կկատարվեն: Իմ ցանկությունն է, որպեսզի
այս պալատը, որի «օծումը» կատարում ենք
մենք, մշտապես ընդունի հայ և եղբայրական ժողովուրդների բեմերի բարձրորակ
վարպետների:
– Օգտվելով առիթից, – վերջում ասաց
դիրիժորը, – մեր ստեղծագործական կոլեկտիվի և անձամբ իմ ջերմ մաղթանքներն եմ
հղում Ղափանի հանդիսատեսին, նրա աշխատասեր մարդկանց:
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Երգեհոնը միշտ գտնվել է Կապանի արվեստի պետական
քոլեջի (նախկին երաժշտական
ուսումնարանի) տնօրենների
ուշադրության և հոգածության կենտրոնում: Արցախյան
ազատամարտի օրերին քոլեջի
համերգային մեծ դահլիճը ենթարկվել է հրետակոծության,
որից մեծապես տուժել է նաև
երգեհոնը:

Երգեհոնի կապանյան
գրանցումը

1976

-ի
մարտին
Կապանի
երաժշտական
ուսումնարանում առաջին անգամ հնչեց երգեհոնային
երաժշտություն: Երկար դեգերումներից
հետո մշտական գրանցում էր ստացել գերմանական «E.F.Walcher» ֆիրմայի արտադրության գործիքը:
Ինչպես ամեն մի նախաձեռնություն,
Կապանում երգեհոնի տեղադրումն ունի իր
նախապատմությունը: Պետերբուրգի Մարիինյան թատրոնը նախատեսել էր ազատվել իր երգեհոնից, որը ձեռք էր բերվել
Առաջին համաշխարհայինի տարիներին:
Սովորաբար դուրս գրված գործիքի արժեքի
գնահատումը (երգեհոնը գնահատվեց չորս
հազար ռուբլի) իրականացնում էր հատուկ
հանձնաժողովը, որի անդամն էր Վահագն
Ստամբոլցյանը: Ճանաչված երգեհոնահարի, հանրապետության գիտությունների
ակադեմիայի հանձնաժողովի նախագահի
տեղակալ Ալեքսանդր Մարջանյանի, մշակույթի նախարար Կ. Ուդումյանի և ՀԿԿ
Ղափանի շրջկոմի այն ժամանակվա առաջին քարտուղար Ռաֆայել Մինասյանի
ջանքերի շնորհիվ՝ երգեհոնը կապանյան
գրանցում ստացավ:
Այդ հազվագյուտ գործիքը Կապան տեղափոխելուց հետո պարզվեց, որ նրա մեխանիկական հատվածը շարքից դուրս է

Վահագն Ստամբոլցյան

եկել, թեպետ ամենակարևորը՝ գլանները
պահպանվել էին: Գործիքի վերականգնումն իրականացրին «Rieger Kloss» ֆիրմայի չեխ մասնագետները, որի համար
վճարվեց 56 հազար ռուբլի: Այսպես Հայաստանում հայտնվեց գերմանական արտադրության առաջին երգեհոնը, որը

Երգը՝ ծնված հող հայրենիից
և ոչ միայն ձայներից ու
բառերից
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 3

Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, հաջողվեց
առաջին անգամ համակարգված ներկայացնել Սյունիքի երաժշտական փառավոր անցյալն ու ներկան:
Հաջողվեց՝ շնորհիվ Երևանի Կոմիտասի

անվան պետական կոնսերվատորիայի, ՀՀ
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի, Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի
բազմաթիվ գիտաշխատողների, դասախոսների և հայրենական երգի մերօրյա նշանավոր ներկայացուցիչների աջակցության,
ովքեր մեծագույն սիրով էին արձագանքում

դարձավ ոչ միայն Ղափանի, այլև հանրապետության հպարտությունը: Պահպանվել
է Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր
Լ. Ռոյզմանի նամակը, որում նա բարձր է
գնահատել գործիքի որակական հատկանիշները. «Զարմանալի և հաճելի տպավորություն թողեց ինձ վրա Ղափանի երգեհոնը, փառք ու պատիվ Ձեզ, որ գաղափար
հղացավ այդ «ավերակը» վերակենդանացնելու, և թող կեցցեն չեխերը՝ դա նրանց
լավագույն հիբրիդն է: Ղափանի դահլիճը և
նրա ակուստիկան հիանալի են»: Ակներև է,
որ պրոֆեսորը հնչեցրել է Կապանի երգեհոնը, որտեղից էլ նրա հիացական գնահատականը:
Կապանում կայացած երգեհոնային
անդրանիկ համերգին ելույթ ունեցան երգեհոնահար Վահագն Ստամբոլցանը, Դավիթ Գիլանյանը, ուսումնարանի կամերային նվագախումբը՝ Գրիգոր Դանիելյանի
ղեկավարությամբ, կրթօջախի դասատուներ և սովորողներ: Համերգային ծրագրում
հնչեցին Բախի խորալները, հատվածներ
«Մաթևոսի չարչարանքները» խորալից,
տոկատա և ֆուգա դե-մոլ, Շուլցի ստեղծագործությունները, հայկական հոգևոր
երաժշտություն: Հաջորդ օրը կայացավ Վահագն Ստամբոլցյանի մենահամերգը:
Նոր գործիքի հայտնությամբ Կապանում
սկզբնավորվեց ու ամրապնդվեց երգեհոնային երեկոների անցկացման ավանդույթը, բազմիցս երաժշտական ուսումնարանի
դահլիճում հանդես էր եկել Վ. Ստամբոլցյանը, Ա. Ադամյանը, Կ. Աղաբեկյանը, արտասահմանցի երաժիշտներ, մասնավորապես,
երգեհոնահար Ջեյմս Դալտոնը (մեծ Բրիտանիա), Իմրիխ Շաբոյը (Չեխոսլովակիա),
Ռոբերտ Ռոժեն (Ֆրանսիա), Գալինա Կոզլովան և Գարի Գրոդբերգը (Ռուսաստան):

մեր խնդրանքին կամ առաջարկությանը,
նաև հաճույքով խորհրդատվություն իրականացնում մեր խմբագրակազմի լրագրողներին:
Բոլորին, յուրաքանչյուրին՝ մեր անկեղծ
երախտագիտությունը:
Մեր հարգանքը Սյունիքի մարզի համայնքային իշխանություններին՝ համագործակցության համար:
Առանձնահատուկ
շնորհակալություն
«Էլոլա» ՓԲ ընկերությանը (տնօրեն՝ Հարություն Ծատրյան), «Ոսմար» ՍՊ ընկերությանը (տնօրեն՝ Հարություն Ոսկանյան),
«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերությանը (տնօրեն՝ Կարեն Մելքոնյան), «Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերությանը (տնօրեն՝ Դավիթ Մաշուրյան)՝ համարի
նախապատրաստական աշխատանքներին
նպաստելու համար:
Նախապատրաստական աշխատանք-

Ուսանողական համերգներից հիշատակելի են Երևանի պետական կոնսերվատորիայի երկու ստեղծագործական
գործուղումները՝ 1986-ին Կ. Աղաբեկյանի
երգեհոնային դասարանի և 1997-ին Վահագն Ստամբոլցյանի դասարանի սովորողների ելույթները, վերջիններիս թվում էր այն
ժամանակվա ասպիրանտ Մերի Մովսիսյանը: Վահագն Ստամբոլցյանի մոտ դասընթացներ են անցել Մարինա Նահապետյանը
և Աննա Առուստամյանը:
2006-2011 թթ. Կապանի արվեստի պետական քոլեջի այն ժամանակվա տնօրեն
Լիաննա Հակոբյանի նախաձեռնությամբ
կայացան համերգաշարեր՝ նվիրված Կապանում երգեհոնի տեղադրման 30 և 35րդ տարեդարձերին, որոնց շրջանակում
համերգային ելույթներով հանդես եկան
հանրապետության լավագույն երգեհոնահարները, ինչպես նաև կապանցի կատարողներ:
Երգեհոնը միշտ գտնվել է Կապանի արվեստի պետական քոլեջի (նախկին երաժշտական ուսումնարանի) տնօրենների ուշադրության և հոգածության կենտրոնում:
Արցախյան ազատամարտի օրերին քոլեջի
համերգային մեծ դահլիճը ենթարկվել է
հրետակոծության, որից մեծապես տուժել
է նաև երգեհոնը: Թեև այսօր էլ համերգների ժամանակ հնարավոր է հնչեցնել գործիքը, այն վերանորոգման հույժ կարիք ունի:
2009 թ. քոլեջի տնօրինության նախաձեռնությամբ Կապան են հրավիրվել երգեհոնը
քաղաքում տեղադրած չեխական «Rieger
Kloss» ֆիրմայի մասնագետները և կազմվել
վերանորոգման համապատասխան հաշիվ ու ներկայացրել ՀՀ կառավարությանը:
Երկու տարի անց քոլեջում հյուրընկալվել
են «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և
դիրիժոր, պրոֆեսոր Տիգրան Հեքեքյանը
և երգեհոնի շվեյցարացի վարպետ Ֆերդինանդ Շտեմերը, ով պատրաստակամություն է հայտնել վերանորոգել երգեհոնը՝ համերգային մեծ դահլիճի նորոգումից հետո:
Այսօր էլ Կապանի արվեստի պետական
քոլեջի ղեկավարությունը երգեհոնը վերանորոգելու ուղիներ է փնտրում: Գործիքի վերանորոգման խնդիրը կարևորում և իրենց
ուշադրության կենտրոնում են պահում
նաև տեղական իշխանությունները: Մնում
է հուսալ, որ հարցը վերջնական լուծում
կստանա...
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ներն իրականացվեցին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արայիկ Խզմալյանի, նախարարության գլխավոր մասնագետ Տաթևիկ
Սուքիասյանի հետ սերտ համագործակցությամբ:
Իսկ այն թեմաները, որոնք (ինչպես
նշեցինք) դուրս են մնացել և́ ժամանակի,
և́ հնարավորության սղության պատճառով, համոզված ենք, երբևէ կհետաքրքրեն
ստեղծագործական
այլ
կոլեկտիվների,
լրատվամիջոցների կամ հետազոտողների:
Ինչևէ, մեզ հաջողվեց օգտակար այս
գործն ըստ պատշաճի կյանքի կոչել:
Եվ ուրեմն՝ օրհնությո͂ւն, պատի͂վ և
երկրպագությո͂ւն
բոլոր
էություններիս
արարչին, որ կարողություն տվեց մեր
հրաշալի խմբագրակազմին՝ նախաձեռնել այս գործն ու սեղմ շարադրանքով և
համառոտությամբ ավարտին հասցնել:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
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Տիգրան
Մանսուրյանի և
Համո Սահյանի
երկխոսությունը

չի հնչել, բայց ես ունկնդրել եմ՝ ներկա
լինելով ձայնագրությանը: Նրանում
լսելի են թե՛ հայկական բնությունը,
Կոմիտասին, թե՛ եվրոպական ոճին
բնորոշ հնչյունները:

Հ

անրահայտ է Տիգրան Մանսուրյանի սերը Համո Սահյանի հանդեպ:
Գուցե շատերը չգիտեն, բայց հայոց ժամանակակից մեծ բանաստեղծն
Էլ խոր սեր ու հարգանք ունի դեպի հայոց ժամանակակից նշանավոր երաժիշտներից մեկի ստեղծագործությունը և անձը: Այս փոխադարձ զգացումը
մարմնավորվել Է համատեղ գործով`
Հ.Սահյանի
բանաստեղծություններով գրված Տ. Մանսուրյանի «Մայրամուտի երգեր» վոկալ շարքով: Եվ երբ
երաժշտի ծննդյան 50-ամյակի առիթով
խմբագրությունում միտք ծնվեց կազմակերպել նրա և բանաստեղծի երկխոսությունը, երկուսն էլ ուրախությամբ
համաձայնեցին:
Թղթակից. - Տիգրան Մանսուրյանն էլ,
ուրեմն, 50 տարեկան եղավ...
Տիգրան Մանսուրյան.- Որպեսզի երկար
ապրես, պիտի հաշտվես տարիքիդ հետ:
Համո Սահյան. - Ապրում ես, ապրում,
բայց թեկուզ մի օրով երեխա ես դառնում:
Անժամկետ աքսոր է ծերությունը: Տիգրանն
էլ 50 դարձավ, բայց ախր, ինձ համար երեխա է... Ոչ մանկություն ենք տեսել, ոչ պատանեկություն, ոչ երիտասարդություն, ոչ
այրություն, ուրեմն ծերություն էլ չունենք:
Մխիթարությունս էն է, որ եթե մի երկու լավ
բան գրել եմ, ինձ թվում է, 50 տարեկանից
հետո եմ գրել: Տիգրանին էլ մխիթարեմ սրանով: Համ էլ շատ է արել, ինքն էլ չլինի, արածը կմնա:
Տ.Մ. - Ինձ թվում է, շատ եմ արել: Առավել շատ կուտակել եմ հետագայում անելու
համար:
Հ.Ս. - Դու քո անելիքդ գիտես, դրա համար քեզ թվում է, թե դեռ շատ բան անելու
ես: Ես էլ, որ չգիտեմ անելիքդ, արածովդ եմ
խոսում, տեսնում եմ, որ շատ ես արել: Էնքան հայկական, ինքնատիպ է քո երաժշտությունը... Չէ, 50-ը շատ լավ տարիք է:
Թղթ.- Մանսուրյանը վերջերս գրեց երկու տարի հետո Ավստրալիայի մայրաքաղաքում կայանալիք աշխարհի
քրիստոնյաների համագումարի հիմնը:
Այն դեռ ոչ մի տեղ հրապարակայնորեն

Հ.Ս. - Գիտեմ հիմնի մասին: Մեծ բան
է... 50 ես ասում: 50-ն ինչ է որ: Անելիքներդ
շատ են, հա՞, ասում ես...
Տ.Մ. - Հա, կուտակվել է: Սիսիանում,
ձեր 70-ամյակի օրը, մի բլուր բարձրացա:
Այնտեղ, հովտի խաղաղության մեջ երկու
սոնատ կար: Երկու սոնատ մասմաքուր:
Ջութակի սոնատներ: Բայց առ այսօր չեն
գրվել: Դրանց կենդանի գոյությունը ինձ
հետ են դեռ:

Թղթ. - Համո Աահյանի բանաստեղծություններով շարք եք գրել: Նրա
ստեղծագործությամբ նոր երգ, երկ
գրելու ծրագիր չունե՞ք:
Հ.Ս. - էդ երգերում երաժշտությունը
համարժեք է իմ խոսքին, ավելի ճիշտ`
երաժշտությունը բարձր է իմ խոսքից: էդ
երգերի բառերն էլ կարծես կոմպոզիտորն
ինքն է գրել: Տիգրանն ընտրել է կարճ, բայց
խորք ունեցող բանաստեղծություններ: Եվ
էդ խորքն է վեր հանել:
Տ.Մ. - Վարպետ, հեշտ է երգել ձեր բանաստեղծությունը... Առհասարակ գեղեցիկը գնահատելու իմ չափանիշն այն է, երբ
համրանում ես նրա առջև ինք դքեզ կորցնելու աստիճան: Ինչպես Տերյանն է ասում.
«Ես էլ դու եմ, ես չկամ»: Կոմիտաս շատ
եմ սիրում` կորցնում եմ ինքս ինձ նրա
հնչյունների առջև: Նույնը ձեր բանաստեղծությունների դեպքում է: Ձեր բանաստեղծությունների առջև կորցնում եմ ինքս ինձ:
Դրանից է, որ երգերս գրվեցին:
Հ.Ս. - Նույն բանը ես քո մասին պիտի
ասեի, միայն թե հակառակ կողմից: Ես
հայտնաբերում եմ քո երաժշտության մեջ
ինքս ինձ: Ես ինքս ինձ ճանաչում եմ քո
կինոերաժշտությամբ, մարդուն եմ ճանաչում, իմ ժողովրդին եմ ճանաչում: Երաժշտական տերմիններ չգիտեմ, որ բնորոշեմ,
բայց ասածս էս էր: Նույնիսկ վատ ֆիլմեր
էլ եմ դիտում, քանի որ երաժշտությունը
քոնն է:
Տ.Մ. - Բանաստեղծությունը հազար
անգամ պիտի կարդաս, հետո կողքի դնես,
իբրև թե մոռանաս, և մի անգամ նորից
կարդաս ու տեսնես` երգ լինո՞ւմ է, թե՞ ոչ:
Ձեր բանաստեղծություններն այդպես երգ

դարձան: Ոնց որ Իսահակյանն է` մի տողի մեջ և՛ լույսն է, և՛ ստվերը, իրար կողքի:
Իսահակյանի տողը «Բարև կուտամ` չես
առնի, ոտքիդ կոխած հողն եմ, յար»: Սահյանի տողը «Ախ, ինձ ծլել չթողիր, էլ ուր
մնաց` կանաչել»: Այս լույս ու ստվերի մեջ
արդեն երաժշտություն է ապրում:
Հ.Ս. - Քո երաժշտությունը լսելիս միայն
զգում եմ, որ մի բարձր բանի հետ գործ ունեմ: Բացատրել չեմ կարողանում: Միայն
զգում եմ: Եթե կարողանամ բացատրել, էն
չի լինի: Իմ բանաստեղծություններն էլ չեմ
կարող բացատրել:
Տ.Մ. - Սխալ է բացատրելը: Մի ժամանակ, ուսանողական տարիներիս, երբ
իմանում էի ինձ համար այնքան սիրելի
ձայնամիացությունների տեսական անվանումը, օրենքները, դրանց հմայքից ինչ-որ
բան կորչում էր:
Հ.Ս. - Ի՞նչ բան է` արվեստը հասկանալ: Չպիտի բացատրվի: Արվեստը ներծծվում է քո մեջ: Եվ դա է ճիշտը: Երբ դնումքննարկում են` ո՞ւմ է դա պետք: Արվեստի
գործը մեջդ մտավ կամ չմտավ: էս է հարցը:
Հիմա, Տիգրան, քո երաժշտությունը միանգամից ներթափանցում է մարդու մեջ:
Թղթ. - Վարպետ, Մանսուրյանը օրերս
ավարտեց իր առաջին բալետը` Հ.-Ք.
Անդերսենի «Ձյունե թագուհին» հեքիաթի հիման վրա, որը ձոնեց Հայաստանի երկրաշարժից զոհված
մանուկների լուսավոր հիշատակին:
Մեր Օպերային թատրոնը բեմադրում է այն: Երաժշտությունն այնքան
գեղեցիկ ու «թեթև» է, որ երբեք չես
մտածի, թե ընդամենը 80 րոպե տևողությամբ երկի վրա երեքուկես տարի
է տքնել:
Տ.Մ.- Գիտե՞ք, երբեմն մեկ մարդու
նկարագրի չափ հստակ տեսնում ես մեր
ամբողջ ժողովրդին: Ազնվածին հոգիներ
կան, որ երբ փոթորկվում, դուրս են գալիս իրենցից, իրենք իրենց են վնասում,
ուրիշին վնասել անընդունակ են: Այդպես
Պուշկինը գնում-կանգնում է Դանտեսի
ատրճանակի առջև, Բայրոնը հայտնվում
է Հունաստանում արձակվող կրակոցների
դեմ, Լորկան իր վրա է հրավիրում բիրտ,
մահաբեր ուժերին: Չարենցն է այդպես
մահանում, Սևակը:
Մեր ժողովուրդը հունից ելավ մի պահ:
Եվ ազնվածին իր եռանդի դեմ իր իսկ երկՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 44
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ԱՐՔԵՄՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ.
«Սահյանի պոեզիան, իր՝
հատկապես քննարական,
խոհափիլիսոփայական
մասով, տեղով մեղեդի է»
Համո Սահյանի բանաստեղծությունները՝ վերածված երգերի. «Սյունյաց երկրին» հետաքրքրող այդ թեմայի շուրջ
զրույցի ենք հրավիրել գրականագետ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, «Անտարես» հրատարակչության գլխավոր խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ Մ.
Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայ հին և միջնադարյան
գրականության բաժնի ավագ գիտաշխատող Արքեմնիկ Նիկողոսյանին:

–Պ

արոն Նիկողոսյան, նախ շնորհակալություն՝ զրույցի հրավերն ընդունելու համար:
Զրույցը հայ մեծ բանաստեղծ Համո Սահյանի պոեզիայի, ավելի ստույգ՝ մեծ քնարերգուի այն ստեղծագործությունների մասին
է, որոնք ժամանակի ընթացքում՝ տարբեր
կոմպոզիտորների կողմից, վերածվել են երգի:
Բայց բուն թեմային անցնելուց առաջ
կուզենայի այսպիսի մի իրողություն արձանագրել. երբ ծանոթանում ենք հայ երգարվեստին, ակնհայտ է դառնում՝ երգերի զգալի մասը սկիզբ է առնում մեր պոեզիայից,
պոեզիա կոչվող մաքրամաքուր ակունքից:
Կարո՞ղ ենք դա համարել բնականոն,
օրինաչափ ընթացք երգարվեստի զարգացման ճանապարհին:
– Ես եմ շնորհակալ: Ձեր հարցադրման
մեջ արդեն իսկ պատասխանը կա: Անշուշտ,
երևույթն օրինաչափ է, մանավանդ որ՝ մեղեդու և տեքստի ներդաշնեցումը թերևս հնագույն ժամանակներից ուղեկցել է մարդկությանը: Ամեն դեպքում, կարծում եմ, որ երգի
ու պոեզիայի փոխհարաբերությունը, այսպես ասեմ՝ փոխադարձ ներշնչումների հատույթ է: Երգը, մեղեդին իր հմայքով բազմիցս
ներշնչել են բանաստեղծություն գրել, և հազարավոր բանաստեղծություններ այնքան
մեղեդային են եղել, որ միանգամից, երբեմն
նույնիսկ ակամա՝ վերածվել են երգի:
– Մեր բանաստեղծներից ո՞ւմ կարող եք
հատկապես հիշատակել, որոնց ստեղծագործությունների միջոցով՝ երգերի վերածելով, արտահայտվել ու արտահայտվում են
ժողովրդի հույզերն ու խոհերը:
– Թերևս բոլորին, թեպետ առանձնահատուկ կարելի է հիշել Րաֆֆու «Ձայն տուր,
ով ծովակ», Ռափայել Պատկանյանի «Երնեկ
թե այս Նոր տարին», Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի «Գարուն», «Եղբայր եմք մեք», Նահապետ
Ռուսինյանի «Կիլիկիան», էլի շատ գործեր,

որոնց հիման վրա գրված երգերը շատ-շատ
հայտնի են, և տասնամյակներով, ու արդեն
նույնիսկ կարելի է ասել՝ դարերով մեր ժողովրդի նվիրական իղձերի արտահայտումն
են: Համո Սահյանից, այդ առումով, կառանձնացնեի «Նաիրյան դալար բարդի»-ն, որը
թերևս Սահյանի բառերով գրված ամենաժողովրդական երգն է:
– Երաժշտություն ստեղծելու ճանապարհին ո՞ր բանաստեղծությունները կամ բանաստեղծության ո՞ր չափանիշներն են նախընտրելի (ըստ Ձեր դիտարկումների), եթե
հետադարձ հայացք ձգենք բանաստեղծություն-երաժշտություն բազմադարյա համագործակցությանը՝ թեմատիկա՞, տաղաչափությու՞ն, հնչյունաբանությու՞ն, խոսքի և
ընդհանրապես տեքստի հղկվածությու՞ն...
Մի խոսքով՝ ե՞րբ են բանաստեղծությունն ու երաժշտությունն ընդառաջ գալիս
միմյանց:
Ձեր նշած բոլոր հատկանիշներն էլ կարևոր են բնականաբար: Բայց ես նախ և
առաջ կշեշտեի տրամադրությունն ու էներգետիկան: Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե բանաստեղծության մեջ կոմպոզիտորը կամ
երաժիշտը տեսնում է այդ անհրաժեշտ
տրամադրությունն ու էներգետիկան, ապա
մյուս հատկանիշները, այսպես ասեմ՝ հնարավոր է հարմարեցնել: Մենք հաճախ կարող ենք հանդիպել բուն բանաստեղծության
տեքստից՝ հանուն երաժշտության փոքրիկ
շեղումների, որոնք օգնում են երգն ավելի լավը դարձնել:
Սա շատ ակնհայտ է հատկապես Համո
Սահյանի դեպքում, մանավանդ որ՝ որքան
ինձ հայտնի է, նա երբեք հատուկ բառեր չի
գրել երաժշտության համար, ինչպես, օրինակ՝ Պարույր Սևակը գրեց «Էրեբունի-Երևան», «Սարդարապատ» երգերի բառերը:
Ընդհակառակը, միշտ կոմպոզիտորներն են
դիմել Սահյանին, նրա բանաստեղծություններին:
– Մեր կոմպոզիտորական դպրոցը մինչև
հիմա ինչպե՞ս է անդրադարձել Համո Սահյանի պոեզիային: Նրա բանաստեղծություններին դիմելու առաջին փորձը մեր երգարվեստում:
– Ես կարծում եմ՝ ավելին կարող էր, որովհետև Սահյանի պոեզիան, իր՝ հատկապես
քնարական, խոհափիլիսոփայական մասով,
տեղով մեղեդի է: Ստույգ չեմ կարող ասել, թե
որն էր առաջին փորձը, բայց դեռ 50-60-ական թվականներից Գուսան Շահենի գրած
«Նաիրյան դալար բարդի», Ալեքսեյ Հեքիմյա-

նի «Ես չիմացա, թե ինչպես…» երգերը շատ
հանրահայտ էին ու շատ ժողովրդական, և
այդպիսին են մինչ օրս:
Ցավոք, հատկապես 1990-ական թվականներին, Սահյանի շատ բանաստեղծությունների տեքստեր կամ առանձին հատվածներ հայտնվեցին նաև՝ այսպես կոչված՝
ռաբիս երգիչների երգացանկում, ընդ որում՝
շատ հաճախ տարբեր բանաստեղծությունների տարբեր հատվածներ միքս էին արվում մի տեղ: Հիշում եմ՝ շատ ցավալի է լսել,
թե, օրինակ, ինչպես է կլկլացվում Սահյանի
«Առաջին սերս՝ ձնծաղիկի պես…» նրբին բանաստեղծությունը:
– Ակնհայտ է, որ հատկապես վերջին
տարիներին Սահյանի բանաստեղծություններով երգերն ավելի մեծ ու հաստատուն
տեղ են զբաղեցնում և՛ անհատ կատարողների, և՛ երաժշտական համույթների երգացանկերում, ռադիոհեռուստատեսային
երաժշտական ծրագրերում:
Ուրեմն և՝ ինչպե՞ս բացատրել կոմպոզիտորական համայնքի, երգիչ-կատարողների
սերը Համո Սահյանի պոեզիայի հանդեպ:
Կամ գուցե այսպես ձևակերպենք՝ ո՞րն է
Սահյանի բանաստեղծությունները երգի վերածելու գայթակղության գաղտնիքը...
– Այո, համաձայն եմ, կա այդպիսի միտում: Կարծում եմ՝ նախևառաջ պատճառն
այն է, որ Սահյանի բանաստեղծությունները թեպետ շատ խորքային են, փիլիսոփայական սուզումներով, սակայն մյուս կողմից՝ շատ պարզ են, առանց խճողումների
ու բառաբարդումների, հանգի, չափի տեսանկյունից՝ ուղղակի կատարյալ: Միևնույն
ժամանակ ընդգծված տրամադրություններ
են պարունակում, և այսպես ասեմ՝ բխում
են յուրաքանչյուր մարդու սրտից, իհարկե՝
թեմատիկայից կախված: Կարծում եմ՝ դա է
պատճառը: Թեպետ, երբեմն կա նաև այսպես ասած՝ մոդային տուրք տալը: Երբ ինչոր մի կատարող, երաժիշտ երգ է հնչեցնում
Սահյանի բառերով և հաջողության հասնում, մյուսները փորձում են կրկնել այդ հաջողության ճանապարհը:
– Կարծում ենք բանաստեղծի կերպարն
էլ պիտի (նախևառաջ) սրտանց, ջերմորեն
ընկալվի-ընդունվի կոմպոզիտորի կողմից,
այլապես ձգտումը պակաս կլինի, այլապես
ցանկալի ներդաշնակություն չի ստացվի և,
ի վերջո, երգը չի կայանա:
Համո Սահյանի հետ զրույցում Տիգրան
Մանսուրյանն ասում է՝ «Մի օր, որ գնամ այս
աշխարհից, Կոմիտասին ասելու եմ՝ այս օրը
եղել եմ Համո Սահյանի հետ»:
Կարծում եմ՝ այսպիսի կամ նման ընկալումներ պիտի լինեն խորքում, հակառակ
դեպքում չէր կարող ծնվել, ասենք, Տիգրան
Մանսուրյանի «Մայրամուտի երգեր» վոկալ
շարքը:
– Կարծում եմ, որ եթե բանաստեղծությունը գտնի երաժշտությանը՝ բանաստեղծի կերպարը, չեմ ասի, թե կմղվի երկրորդ
պլան, բայց, այնուամենայնիվ, ձեր ասածի
պես չի կարևորվի: Թեպետ, չեմ ժխտում,
դա նույնպես կարևոր գործոն է: Կոնկրետ
ձեր նշած դեպքում մաեստրո Մանսուրյանի
և Համո Սահյանի մտերմությունը և փոխադարձ ջերմ համակրանքը միմյանց հանդեպ՝
մեծ դեր են խաղացել: Եվ ընդհանրապես,
Սահյանն ինքը շատ առինքնող կերպար էր,
հմայիչ անհատականություն, և դա, ուզենք
թե չուզենք, գրավում է բոլորին, այդ թվում
կոմպոզիտորներին:
– Երբեմն քո կարդացած ստեղծագործությունը, որի բովանդակությունը յուրացրել ես, երգ դարձած վիճակում ավելի ընկալելի է դառնում ու հոգեհարազատ:
Ուրեմն և՝ բանաստեղծական խոսքը
հանրայնացնելու, ժողովրդի արյան մեջ
մտցնելու կարևոր ուղիներից մեկը բանաստեղծությունը երգի վերածելն է:
Ուստի և՝ արժեր քաջալերել մեր կոմպոզիտորական համքարությանը՝ ավելի հետևողականորեն երաժշտականացնելու հայոց պոեզիայի լավագույն գործերը, թեև այդ
ամենն ինքնաբուխ պրոցես է, սրտի թելադրությամբ կատարվող արարում:
– Այդպես էլ կա: Նույնիսկ ես կարծում
եմ, որ շատուշատ բանաստեղծություններ
հենց երգի վերածվելու շնորհիվ է, որ ունեցել են երկար կյանք և առ այսօր հիշվում
են ու սիրվում: Գևորգ Դոդոխյանի «Ծիծեռնակ»-ը, Սմբատ Շահազիզի «Երազ»-ը, և այլ
գործեր, թեպետ ինքնին հրաշալի ստեղծագործություններ են, բայց, վստահաբար, եր-

գի վերածվելը դրանց ավելի հանրահայտ է
դարձրել և յուրովի անմահություն պարգևել:
Մյուս կողմից՝ նույն Ավետիք Իսահակյանի,
Վահան Տերյանի, Եղիշե Չարենցի, Վահագն
Դավթյանի, Սիլվա Կապուտիկյանի, Համո
Սահյանի մի շարք բանաստեղծություններ
հենց երգի վերածվելու պատճառով են շատ
ավելի հանրահայտ, քան կլինեին, եթե երգ
չդառնային: Օրինակ՝ Վահան Տերյանի «Իմ
խաղաղ երեկոն է հիմա» բանաստեղծությունը: Էլի կան:
– Մեր իմաստուններն են ասել՝ երգը պիտի քեզ ձգի, երգի առաջ պիտի խոնարհվես...
Քանի-քանի պոետներ ու երգիչներ են,
օրինակ, փառաբանել մայրական սերը, մոր
աստվածային կերպարը, բայց...Մոր կերպարը նորովի է մարդ ընկալում, երբ, օրինակ, ունկնդրում է Համո Սահյանի «Մայրս»
բանաստեծությունը՝ երգի վերածված Սասուն Պասկևիչյանի կողմից:
«Դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս, /Տանս ճրագն էիր և ծուխն էիր
տանս...»:
Հրաշք է... Եվ պատահական չէ, որ
օտարները նույնպես (երբեմն) երգում են
Համո Սահյանի խոսքերով ստեղծված երգերը:
Վախթանգ Կիկաբիձեի կատարումն եմ
հիշում՝ «Եվ չիմացանք, թե ինչու...»:
Երջանկահիշատակ Ալեքսեյ Հեքիմյանն
էր երաժշտության հեղինակը:
Չգիտեմ, նման օրինակներ էլի՞ ունենք:
Մեկ ուրիշ աշխարհում ես հայտնվում, երբ
ունկնդրում ես Կոնստանտին Օրբելյանի
կողմից երգի վերածված բանաստեղծությունը՝ «Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ...»:
Ինքը՝ Կոնստանտին Օրբելյանն է կատարում: Այնքա՜ն հայկական է, այնքա՜ն ինքնատիպ... Ունկնդրելիս աչքիդ առաջ հառնում է հայոց լեռնաշխարհը, Հայաստանի
հանդեպ պատասխանատվությունդ է մի
նոր աստիճանի բարձրանում:
Կուզենայինք Ձեր համառոտ անդրադարձը լսել կոմպոզիտորներ Տիգրան Մանսուրյանի, Սասուն Պասկևիչյանի, Կոնստանտին Օրբելյանի, Ալեքսեյ Հեքիմյանի
կատարածին՝ Սահյանի բանաստեղծությունները երգի վերածելու գործում:
– Հրաշալի, իրոք ընտիր օրինակներ
հիշեցիք: Սակայն ձեր նշած կոմպոզիտորներից յուրաքանչյուրը յուրովի է մոտեցել
Սահյանին, փորձել ներկայացնել-բացահայտել նրա պոեզիայի մի էական հատկանիշը:
Օրինակ՝ Տիգրան Մանսուրյանի դիտակետում՝ փիլիսոփայական խորքի Սահյանն է,
Հեքիմյանի, ինչ-որ տեղ նաև Սասուն Պասկևիչյանի մեղեդիներն առավել քնարական
ուղղությանն են միտված, Կոնստանտին Օրբելյանի երաժշտությունն ավելի շատ սևեռված է ոգու վրա: Այստեղ կարևորն այն է, որ
այդ բազմազանությունը հենց Սահյանինն է,
և դա ևս մեկ ապացույց է, որ նրա պոեզիան՝
երգի վերածվելու ճանապարհին ուղղակի
խոչընդոտներ չի ստեղծում, բաց է տարբեր
մոտեցումների, ճաշակների առջև:
Ճիշտ է, այդ բացությունը, ինչպես վերևում նշեցի, երբեմն այսպես ասեմ՝ առիթավորում է նաև ցածրաճաշակ երգիչներին,
բայց դա այնքան էլ էական չէ:
Խոստովանեմ՝ 3 երգ էլ ես ինքս եմ ժամանակին գրել Սահյանի բառերով, ընկերս
էր կատարում: «Ծովն էր, գիշերն էր…», «Դու
վերջին իմ սեր, վերջին աստված», «Դու ուզեցիր, որ ես…»՝ ահա այդ բանաստեղծություններն էի ընտրել: Բնականաբար, այնքան
էլ լավ երգեր չեն, բայց դրանով ևս ուզում եմ
ասել, որ Սահյանի պոեզիան շատ բաց է երգ
դառնալու համար:
– Ճիշտ բանաստեղծություն, հոգեբուխ
երաժշտություն...
Բայց դա, ի վերջո, պիտի պատշաճորեն մատուցվի կամ մեկնաբանվի: Այնպես
որ՝ շատ կարևոր է երգիչ-կատարողի դերը՝ ստեղծագործական այդ ընթացքն ամբողջացնելու, երգը վերջնական հանգրվան
հասցնելու համար (անկախ ժանրից):
Համլետ Գևորգյան, Լեյլա Սարիբեկյան,
Երանուհի Գեղամյան, իսկ մինչ այդ՝ Հարություն Փամբուկչյան, վերջին շրջանում՝
նաև Հարություն Մկրտչյան, Արթուր Խաչենց...
Միգուցե շարունակե՞ք այդ շարքը:
Նրանց ունկնդրելիս սկսում ես
ավելի շատ սիրել մարդկանց, կյանքը, երկիրը, գեղեցիկը...
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Երգեր Համո Սահյանի
բանաստեղծությունների
հիման վրա

Դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս,
Տանս ճրագն էիր և ծուխն էիր տանս:
Քոնը` իմն էր, իմը` քոնն էր հավիտյանս,
Դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս:
Իմ տերությունն էիր և իմ երկիրն էիր,
Լրումն ու լիրն էիր, ճակատագիրն էիր,
Եվ իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս:
Իմ կյանքի գինն էիր, իմ Ծիր-Կաթինն էիր,
Եվ իմ բաժինն էիր, և իմ բագինն էիր,
Դու խառնված էիր շնչիս, էությանս…
Դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս:

ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՍԿԵՎԻՉՅԱՆ
ՀՀ ժողովրդական արտիստ

Հ

Երգիչներ, ովքեր կատարում են Համո Սահյանի
բանաստեղծություններով երգերը

Երաժշտություն՝ Սասուն Պասկևիչյանի
Կատարում՝ Համլետ Գևորգյանի

Բուք արտաշնչող լեռնագագաթներ,
Ի՞նչ էին խոսում հոգնած ու մրսած
Արագիլները ետ գալու պահին:
-ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԷԻՆ:

որ նա թռչի, դրա համար նրան թևեր են հարկավոր, իսկ թևեր առնել նա կարող է միայն
էն կախարդական աշխարհքում, որ կոչվում
է երաժշտություն»:
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ. «Որպեսզի երգը
թռչի, պիտի երկու թև ունենա՝ խոսքն ու մեղեդին»:
Սկսել եմ երգեր հորինել 1958 թվականից:
Երգերի տեքստերը ինքս էի գրում, որոնք
հիմնականում պարզ ոտանավորներ էին:
Մեծ բանաստեղծներից առաջինը երգի
վերածեցի Սիլվա Կապուտիկյանի. «ԿԱՐՈՏԻ
ՊԱՀԻՆ» բանաստեղծությունը: Այնուհետև
երգեր հորինեցի Եղիշե Չարեցի մի քանի
տաղերի հիման վրա, ապա հաջորդեցին
այլ բանաստեղծների գործերի հիման վրա
ստեղծված երգեր՝ Վահան Տեյանի, Պարույր
Սևակի, Հովհաննես Շիրազի, Համո Սահյանի, Վահագն Դավթյանի, Արամայիս Սահակյանի… և ժամանակակից տարբեր բանաստեղծների գործերից: Ինձ համար կարևորը
բանաստեղծության (բնականաբար՝ բանաստեղծի) ԱՍԵԼԻՔՆ է… Եվ երաժշտությունը պետք է համահունչ լինի այդ ԱՍԵԼԻՔԻՆ…
Իմ համոզմամբ երգը ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄ
Է (ընդ որում՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ)… Երգն էլ ունի իր հոգին, ոգին, տրամաբանությունը,
տրամադրությունը, շնչառությունը, ջերմաստիճանները.... ժպիտն ու ուրախությունը,
տխրությունը, ցավն ու արցունքները… (այս
մասին կարելի է երկար խոսել … Թերևս՝ մեկ
այլ առիթով…: ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ բանաստեղծություններն ինձ միշտ են գրավել, հուզել,
ապրեցրել … Շատ էի տպավորված Սահյանի «ԱՐԱԳԻԼՆԵՐԸ» բանաստեղծությամբ: Այն
արտագաղթի և Հայրենիք վերադառնալու
մասին է … Կարծես՝ իմ մասին էր գրված: Ես
24 տարի (1980 – 2004թթ.) ապրել եմ Լոս Անջելեսում (և նորից վերադարձել Հայրենիք)…
Ես համոզված եմ, որ հազիվ թե ինձ հաջողվեր երգի վերածել «ԱՐԱԳԻԼՆԵՐԸ» բանաստեղծությունը, եթե ինքս ինձ չտեսնեի, չզգա-

յի այն ամենը, ինչ ԱՐԱԳԻԼՆԵՐՆ են ապրել ու
զգացել՝ տառապանք, տագնապ, կարոտ... և
վերջապես՝ ՀԱՎԱՏ… ու վերադարձ…
«ԱՐԱԳԻԼՆԵՐԸ» երգն անթերի մեկնաբանել է անզուգական երգչուհի Լեյլա Սարիբեկյանը… Համո Սահյանի «ՄԱՅՐՍ» բանաստեղծությունը երգի եմ վերածել 2004-2005
թթ.: Իմ համոզմամբ՝ այդ բանաստեղծությունը հսկայական կոթող է՝ նվիրված ՀԱՅ
ՄԱՅՐԵՐԻՆ… Նա՝ ՀԱՅ ՄԱՅՐԸ, ինչպես Սահյանն է բնորոշել, մեր տերությունն է, մեր երկիրը, լրումն ու լիրը, ճակատագիրը …, միով
բանիվ՝ մեր միակը՝ ինչպես ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ…
«ՄԱՅՐՍ» երգը նույնպես անթերի է մեկնաբանել անզուգական երգիչ Համլետ
Գևորգյանը… Մեկ այլ գլուխգործոց է Համո Սահյանի «ԻՄ ՔԱՐԱՓՆԵՐՆ ՈՒ ԵՍ» բանաստեղծությունը, որի հիման վրա ստեղծ-

ված երգը ես վերնագրեցի «ԻՆՁ ԲԱՑԱԿԱ
ՉԴՆԵՔ»… (մեկնաբանել է Լեյլա Սարիբեկյանը): Համո Սահյանի ևս մի բանաստեղծություն՝ «ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ», սքանչելի ձոն է մեր մայրենիին… Երգը (այդպես էլ կոչվում է՝ «ՄԵՐ
ԼԵԶՈՒՆ») հրաշալի է մեկնաբանել 14-ամյա
Երանուհի Գեղամյանը, որին ձայնակցել են
«ԼԻՎԱ» մանկական երգչախմբի մի խումբ
երեխաներ… Այս երգերը ստեղծվել և ձայնագրվել են մինչև 2014 թվականը… Երգի եմ
վերածել Համո Սահյանի «ՀՐԱՇՔ ԼԻՆԵՐ»,
«ԴԱՌՆԱՄ» և «ԴՈՒ ՈՒԶԵՑԻՐ»… բանաստեղծությունները…, բայց առայժմ չեն ձայնագրվել (տարբեր պատճառներով… Այս մասին
կարելի է արտահայտվել մեկ այլ՝ պատեհ
առիթով)… ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ շատ գործեր
գրեթե պատրաստի երգեր են …

– Անշուշտ, դա շատ կարևոր
է: Ձեր թվարկած անուններին կավելացնեմ PROJECT LA նախագիծն
ու Գոռ Սուջյանին, որ մեր դասական
բանաստեղծության տեքստերով հրաշալի
երգեր են ստեղծում ու կատարում: Մասնավորապես Համո Սահյանի բառերով երկու
երգ ունեն՝ «Ինձ բացակա չդնեք», «Ես այն
եմ եղել», որոնց երաժշտության հեղինակը
Լևոն Արևշատյանն է:
Սահյանի «Տար ինձ ժամանակ» երգի
բառերով արտակարգ երգ կա, որ արտակարգ կատարում է Սոնա Շահգելդյանը:
Ցավոք, չգիտեմ՝ ով է կոմպոզիտորը, բայց
իսկապես շատ հզոր երգ է ստացվել՝ Սահյանի բնորոշ ոգեղենությունն ու քնարականությունը մեկտեղված:
– Տեղեկություններ ունե՞ք, թե Համո
Սահյանի որ գործերն են հիմա երգի վերած-

վելու ճանապարհին: Որքանով տեղյակ եմ՝
միայն Սասուն Պասկևիչյանը չորս երգ ունի,
որ պիտի ձայնագրվի:
Այդ ճանապարհին շատ դեպքերում ֆինանսական բնույթի խնդիրներ են ծագում:
– Ճիշտն ասած՝ ստույգ տեղեկություններ
չունեմ, բայց վստահ եմ, որ գրվում են: Չեմ
կարծում, թե ֆինանսներն այս դեպքում շատ
էական են: Պարզապես պետք է ստեղծել լավ
երգեր, հրավիրել կատարողների ուշադրությունը, և վստահ եմ, որ երգերը կձայնագրվեն
էլ, կտարածվեն էլ: Մանավանդ որ՝ Սահյանի
բանաստեղծությունները հոգեհարազատ են
բոլորին, և ծանոթ ու սիրված բառերով երգ
լսելը մարդկանց անմիջապես կգրավի, և երգի հաջողությունն էլ ապահովված կլինի:
Մյուս կողմից՝ չպետք է այնքան միամիտ լինել՝ վստահ լինելու համար, որ եթե
երգը Սահյանի բառերով է, ուրեմն՝ անպայ-

ման լավն է: Ստեղծվող երաժշտությունն այս
դեպքում, կարծում եմ, պետք է արժանի լինի
Սահյանի բանաստեղծությունների բարձր
արժեքին ու տրամադրություններին, որովհետև մեղեդիներ կան՝ այսպես ասեմ՝ փչացնում են բանաստեղծությունը:
– Դուք գրականության ներկայացուցիչ
եք և գրականության տեսանկյունից եք հիմա զրուցում երաժշտության մասին:
Չե՞ք կարծում, որ հիմա՝ մեր պետության ու ժողովրդի համար ճակատագրական,
վճռորոշ ներկա ընթացքում ավելի շատ են
պետք ապրեցնող, գոտեպնդող, ոտքի կանգնեցնող և ոտքի հանող երգերը:
Կարո՞ղ ենք եզրահանգել, որ այդ առումով Համո Սահյանին ավելի շատ լսելու, ընթերցելու կարիք ունենք ազգովի:
- Այնպես չէ, որ մենք այդպիսի երգեր չունենք: Պարզապես հարաբերական թմբիրի

մի պահի այդ երգերը հետին պլան մղվեցին
մի փոքր: Մի օրինակ բերեմ: Շուշան Պետրոսյանը մի հրաշալի կատարում ունի՝ Համո
Սահյանի «Հայաստան ասելիս» բառերով:
Մեր զրույցի առիթով Յութուբում փնտրեցի
երգն ու չգտա, որպեսզի տեսնեմ՝ ով է կոմպոզիտորը: Ահա այդպես այդտեսակ երգերը
մղել ենք հետին պլան: Իսկ ընդհանրապես,
ոչ միայն Սահյանին, այլև մեր մյուս մեծերին շատ լսելու, ընթերցելու կարիք մշտապես պետք է ունենանք: Եվ ոչ միայն այսօր:
Նրանց չլսելու, չկարդալու արդյունքն է մեր
այսօրը: Ես հավատացած եմ, որ մենք կհաղթահարենք մեր ժողովրդի, մեր պետության
պատմության այս դժվար շրջանը: Մնում է
գոնե այս անգամ դասեր քաղած դուրս գանք
ու նույն սխալները ապագայում չանենք:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ. «Բանաստեղծը միայն մարմին է տալիս իր
մտքերին ու զգացմունքներին և իր
ոգևորություններով կենդանության շունչ է
տալիս նրան, որ նա ապրի մշտապես, բայց

Արագիլները
Երաժշ.` ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՍԿԵՎԻՉՅԱՆԻ
Երգում է ՀՀ վաստակավոր արտիստ
Լեյլա Սարիբեկյանը
Դուք ինձ չե՞ք ասի, որբացած բներ,
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելուց առաջ:
-ՏԱՌԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:
Դուք ինձ չե՞ք ասի, աստղեր ու արև,
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելու պահին:
-ՏԱԳՆԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:
Դուք ինձ չե՞ք ասի, անձմեռ հեռու,
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելուց հետո:
-ԿԱՐՈՏՈՒՄ ԷԻՆ:
Անքուն եղեգներ անձմեռ հեռվի,
Ի՞նչ էին խոսում արագիլները
Ձեզ «մնաք բարով» ասելուց առաջ:
-ՇՏԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:
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րի ընդերքի մութ ուժին հանդիպեց: Ուրիշին
վնաս տալու անընդունակ է, վնասը իր ուղղությամբ պիտի գար: Հիմա պիտի հիշեմ
Սարյանի մի խոսքը: «Մենք պիտի դեպի
վեր աճենք», - ասում էր Վարպետը: Սարյանի այս միտքն էլ ճիշտ պիտի հասկանանք:
Վեր բարձրանալը բազմահարկ շենք սարքել
չէ, այլ՝ նախ քո հիմքերի բաղադրությունն ու
ամրությունը զգալն է: Ներողություն, որ այսքան լուրջ ու մտքային բաներ եմ ասում, իրականությունը անասելի է: Հիմա տնից դուրս
եկող ամեն հայ՝ լինի դպրոցական, բանվոր
թե ուսուցիչ, իր հետ տանում է ավերվածը
նորից կենդանացնելու հոգսը, երկրաշարժից տուժածի հետ ապրելու ջանքը կիսելու
պատրաստակամությունը: Մեր պատմության ամենածանր տարիներին Կոմիտասը
շատ լավ գիտեր, թե ինչու մեզ առավելապես
են անհրաժեշտ ուրախ և լուսավոր երգերը:
Հարկ է ամբողջ սրությամբ գիտակցել-որդեգրել կոմիտասյան մեծ ծրագրի այս կարևոր կետը ևս:
Հ.Ս. - Լավ է, որ երկրաշարժի ողբերգությունը ոչ թե փաստ է քո ստեղծագործության
հիմքում, այլ՝ առիթ: Իրոք, երկրաշարժը մեծ
անակնկալ ու մեծ ողբերգություն է: Մեր ժողովրդի մի մասը զոհվեց, մյուսը հաշմանդամ
դարձավ, երրորդ մասը երկար կհիշի էս ողբերգությունը: Մեկ մարդու հիշողություն չէ,
այլ՝ ժողովրդի հավաքական հիշողություն:
Մեր ժողովուրդը պատրաստ էր հոգու, ոգու
հաղթանակը տոնել, հանկարծ հանդիպեց
էս դաժան իրողությանը: Մեր հոգու, ոգու
հաղթանակ, այսինքն մեր միասնությունը դարաբաղյան շարժման մեջ, մեր անաղարտությունը, հավաքական ուժը: Ղարաբաղյան շարժման մեջ առաջին լուրջ քայլը
եղավ կառավարման հատուկ ձևը, բայց
էս ողբերգությունը` երկրաշարժը, չթողեց,
որ ժողովուրդն ապրի, զգա բերկրանքը: Եվ
մինչև հիմա էլ չի զգում դրա կարևորությունը: Արդեն ասացի, որ Մանսուրյանի երաժշտության համար եմ նայում կինոնկարները:
Նրա երաժշտությունը խղճի երաժշտություն
է, փոքր մարդու հաղթանակի երաժշտություն է, խղճի հաղթանակի երաժշտություն է:
Իմ բանաստեղծություններով գրած երգերն
էլ խղճի երաժշտություն են՝ «Արտերս, արտերս վարած, պարտքերս մարած մեռնեի»:
Մարդը պիտի մինչև վերջ ինքն իրեն բաշխի
մարդկությանը և հանգիստ խղճով հեռանա
աշխարհից: Խղճի երգեր են: Էդպես էլ էս բալետը պիտի լինի խղճի երաժշտություն: Արվեստը մի հատկություն ունի, որ տխրություն
երգելով էլ մարդուն ուրախություն է պատճառում: Տխրությունը ճիշտ պատկերելով,
մարդուն ուրախացնում է: Ահա Տիգրանի
էս բալետը, որ գրում էր վաղուց և ավարտեց երկրաշարժի օրերին ու ձոնեց զոհված
մանուկների հիշատակին, էդպես է` կյանք
տվող է: Հիմի ասում ես` երեքուկես տարի
է տքնել: Հրաշալի է: Հա: Բա, իհարկե: Արվեստը բա ինչպե՞ս է ստեղծվում: Բալետին,
ափսոս, ծանոթ չեմ: Բայց վստահ եմ, որ գեղեցիկ պիտի լինի: Աշխարհի մշակույթին
ինչքան որ ծանոթ եմ, դրանից էլ ենթադրում
եմ, որ Տիգրանի` իմ լսած ու չլսած գործերը
լավն են, էս էլ է լավը լինելու... Երաժիշտները
բանաստեղծներիս համեմատությամբ լավ
վիճակում են, նրանց գործն ավելի մատչելի
է մարդկանց:
Տ.Մ. - Մարմնի պես Է բանաստեղծությունը: Մարմնի նման իրենց մաշկի շուրջ
ջերմություն ունեն բառերը: Տաք մաշկ: Որ
բանաստեղծությունները որ այդպես են, երգվում են: Լավ են երգվում: Ձեր բանաստեղ-

ծություններն այդպիսին են: Բանաստեղծություններ էլ կան, որ մաշկի ջերմությունը
չունեն, ցից, արթուն բառերով են: Երգվելու
պահանջ չունեն:
Հ.Ս. - Բանաստեղծության մեջ բառը
պիտի չզգացվի: Բառը եթե բառարանից է
վերցված, միանգամից երևում է: Բայց էն, որ
կրունկից խուտուտ տալով բարձրանում է,
մեջքով հասնում ուսերդ, կոկորդով անցնում
լեզվիդ ու նորից ետ է գնում ու նորից դուրս
գալիս բերանից, էդ է իսկական բառը: Դրանով է բանաստեղծություն լինում:
Տ.Մ. - Մի օր, որ գնամ այս աշխարհից,
Կոմիտասին ասելու եմ` այս օրը եղել եմ Համո Սահյանի հետ:
Հ.Ս. - Ինձ համար ամենամեծը եղել է Թումանյանը, բայց իր նշանակությամբ երևի Կոմիտասն ավելի մեծ էր: Իր նշանակությամբ:
Բանաստեղծություն չէ՞ որ մինչ Թումանյանն
ունեինք: Եվ ոչ մեկը մեզ չէր ասում` բանաստեղծություն չունեք: Բայց մեզ ասում էին՝
երաժշտություն չունեք: Կոմիտասը եկավ,
ասաց երաժշտություն ունե՛նք, կա հայոց երգը:
Տ.Մ. - Ես խոնարհ եմ Կոմիտասի առջև: Վիլյամ Սարոյանն է պատմում. «Հայրս
ասաց` պետք է խոնարհ ըլլաս»:
Հ.Ս. - Ինքն է ասում: Հայրն ասել է, չի
ասել, բայց ինքն է ասում... Ողորմելի բան ես
արվեստի առջև: Արվեստը մեծ է քեզնից: Ինքը պիտի քեզ գտնի: Քո ասածը` հեչ:
Տ.Մ. - Հազար ջանք թափես, հազար
մտածես-կշռես` անհնար է: Ինքն է գալու:
Արվեստի ճիշտ ճանապարհ ընտրելու, անմահանալու ճիգը հեչ բան է:
Հ.Ս. - Ի՞նչ անմահանալ, է…
Տ.Մ. - Ոմանց ստրատեգիան այդ է, չէ՞:
Հ.Ս. - Արվեստն ինքն է որոշելու...
Տ.Մ. - Շահմուրադյանը որ Կոմիտաս է
երգում...
Հ.Ս. - Մի օր Դիլիջանում լսեցի, մի բան
գրեցի:
Տ.Մ. - Չգիտեմ, ո՞րն է: Տպագրվա՞ծ է...
Հ.Ս. - Չէ:
Տ.Մ.- Գրվա՞ծ է:
Հ.Ս. - Չէ, չեմ էլ գրել: Անգիր ասեմ, գրի
չառնեք հանկարծ...
Տ.Մ. - Փառք տանք Աստծուն, որ ձեզնից
պահանջում է գրել, ասել, խոսել: Պահանջում
է՝ էլի կստանա:
Հ.Ս. - Ինքը շատ մեծ էր: Ափսոս, չհավատացինք: էյնշտեյնի ասածն է. «Աստված
ասելով, մարդ եք հասկացել: Դա չէ: Աստված
նա է, որ տիեզերքն իր համար ֆուտբոլի
գնդակ է»: Հիմա էյնշտեյնը ճիշտ Է նկարագրել, թե չէ՝ չգիտեմ: Բայց իր մտածողությունը
ճիշտ է: Ֆ. Աբրամովը՝ ռուս մեծ գրողը, չէ՞,
մեր կաթողիկոսի մոտ եկավ, վերադարձավ,
ասաց. «Ավելի մեծ մարդ չեմ տեսել: Ավելի հանճարեղ մարդ չեմ տեսել»: «Ինչո՞ւ», հարցրի ես: «Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինն
ասաց` երբ մարդիկ դադարեցին հավատալ
Աստծուն, դադարեցին հավատալ իրար»:
Տ.Մ. - Այո՛…
Հ.Ս. - Տիգրան, պատահե՞լ է, որ հոգուդ
մեջ երաժշտություն ծնվի, չհասցնես գրի առնել, կորցնես, մոռանաս ու այլևս չհիշես:
Տ.Մ. - Անկարելի է:
Հ.Ս. - Կյանքում առաջին անգամ էս օրերին ունեցա էդպիսի պահ: Ի՞նչ բան է, չեմ
հասկանում:
Տ.Մ. - Կգա: Անպայման նորից կգա... Ինձ
համար բանաստեղծությունից, հայոց լեզվից բարձր բան չկա: Ոչ երաժշտությունը,
ոչ թատրոնը, ոչ կինոն... Ոչինչ: Ինձ համար
տոն է հայոց լեզուն: Ի՜նչ հոգեբանություն կա
մեջը, ի՜նչ երաժշտություն...
Հ.Ս. - Ի՜նչ պատմություն կա: Մի բա-

ռը քեզ երկու հազար տարի ետ է տանում:
«Երկնեց երկիրը» քեզ երկու հազար տարի
ետ է տանում: Երկու հազար տարի էլ առաջ
է գցում:
Տ.Մ. - Երբ բանաստեղծություն են կարդում, մտքիս մեջ ասում եմ՝ հիշողություն կա՞
քո մեջ, հարյուր տարվա հիշողություն կա՞...
Հ.Ս. - Երաժշտությունն ինձ համար ավելի մեծ բան է, քան բանաստեղծությունը: Ի՞նչ
կլինի, երազում եմ, որ բանաստեղծությունն
առանց բառի լինի...
Տ.Մ. - Բայց երաժշտությունն է բառի արտահայտությունը:
Հ.Ս. - Չէ, բառն է երաժշտության արտահայտությունը:
Տ.Մ. - Կարծո՞ւմ եք...
Հ.Ս. -Հա:
Տ.Մ. - Հիմքը ո՞րն է՝ բա՞ռը, թե՞ երաժշտությունը:
Հ.Ս. - Հիմքը երաժշտությունն է:
Տ.Ս. - Բայց երբ Ձեր բանաստեղծություններով գրում էի...
Հ.Ս. - էլի երաժշտությունն է հիմքը...
Տ.Մ. - Ես որ կարդացի Ձեր «Մայրամուտ
Մասյաց գագաթին» բանաստեղծությունը,
չոքեցի...
Հ.Ս. - Հա... Սա կյանքում ճիշտ ապրած
մարդու խոսք է: Տիեզերքում որքան ճիշտ
ապրած մարդ կա, նրանք կարող էին էդ
բանն ասել:
Տ.Մ. - Երևանում այսօր կան մի քանի
անուններ, որ սրբություն են ինձ համար: Մեկը Համո Սահյանն է: Ես, Վարպետ, խոսում
եմ իբրև հավատավոր մարդ: Ձեր գոյությունը այս ամբողջ տարածքում` Զանգեզուր,
Շիրակ, Արարատյան դաշտ, մեծ իմաստ ունի: Ես այս պահին տոն եմ ապրում, որ Դուք
կաք, որ ես Ձեր կողքին կամ:
Հ.Ս. - Դու ավելի մաքուր ես: Ստալինյան
ժամանակաշրջան չես ապրել:
Թղթ.- Առաջին բանաստեղծությունը,
Վարպետ, որով սիրեցի Ձեր ստեղծագործությունը, «Օրը մթնեցն» է, և նրա
մեջ` «ժամն է արդեն իրիկնահացի, Տխրությունս կամաց-կամաց փոխվում է
լացի» տողերը:
Հ.Ս. - Ախր, դա ուժեղ բանաստեղծություն էլ չէ: Բայց ամեն ինչ է: Մեր գերդաստանը... 29 հոգով սեղան էինք նստում` ճիշտ էր:
Հիմա սխալ է, որովհետև գերդաստանից մենակ եմ հացի նստում: Բանաստեղծություն
չէ սա: Արվեստ չէ: Բայց ամեն ինչ է: Բանաստեղծությունը բացատրելը սխալ է: Հիմա երկու բանաստեղծություն եմ գրել: Խենթանալու են: Բայց չեմ հասկանում` ինչ եմ գրել...
Արտասանեմ էդ երկուսը, բայց գրի չառնեք...
Էս մի քանի տողն ասի: Էլ չեմ շարունակելու:
Թղթ. - Ներողություն համարձակությանս համար, ինչպե՞ս է, որ մեծերից
հետո եկողները կարողանում են գրիչ
վերցնել: Կոմիտասից, Խաչատրյանից
հետո Մանսուրյանը երաժշտություն
սկսեց գրել: Նարեկացուց, Թումանյանից հետո Դուք բանաստեղծություն
սկսեցիք գրել: Խոսքս վախի մասին է:
Չկա՞ր վախը...
Հ.Ս. - Դերենիկ Դեմիրճյանին մի օր էդպիսի հարց տվի: Ասաց. «Շեքսպիրը հաց է կերել, մենք չուտե՞նք»: Հարցիդ պատասխաններ շատ ունեմ, մեկն էլ էս է. ժողովուրդն
անսահման երանգներ ունի, և մեկ մարդու
կարիքը միշտ կա, որ իր երանգներից մեկը,
մի նորը ցույց տա: Տիգրան Մանսուրյանը բոլորովին նոր երանգ է բերել: Իր մեջ էդ երանգը կար, հանել-ցույց է տվել: Երանգներն անսահման են: Մեկը պիտի գա, որ դրանից մի
երանգը հանի ցույց տա: ժողովուրդը երկու
իրար նմանին չի ընդունի: էդպես է:
Թղթ. - ժողովուրդն, ախր, գիտի, որ
այդ երանգն ունի: Ինչո՞ւ է ուզում, որ
իր զավակներից ինչ-որ մեկը իրեն ցույց
տա այդ երանգը:
Հ.Ս. - Չի ուզում: Չի սպասում էդ մեկին:
Գիտի, որ էդ երանգն ունի: Բայց հենց որ
մեկն էդ երանգը հանում է, ժողովուրդը տեսնում է՝ էս է: Եվ ընդունում է... Համաձա՞յն ես,
Տիգրան:
Տ.Մ. - Այո, այդպես է... ժողովուրդն անսահման է:
Հ.Ս. - Եսասեր է ժողովուրդը: Ուզում է

ինքն իրեն իմանալ:
Տ.Մ. - Իր շերտերն է բացում իր մի քանի զավակների միջոցով: Ընդունեցիր, դիմացար, կիսեցիր, բացեցիր՝ այդ ես: Զավակ
ես...
Հ.Ս. - Երաժշտության մեջ, մտածում եմ,
ո՞ւմ են պետք միությունները: Անհատականություններն են որոշում, ոչ թե կոլեկտիվը...
Արվեստն իր գործն արել է, այնուամենայնիվ: Ստալինիզմ, ճահճացում` հա, բայց արվեստն իր գործն արել է: Նա հասկացել է, որ
էսպես ու էսպես պետք է ապրել: էսօր մենք
հասկացել ենք դա:
Տ.Մ. - Եթե որևէ ելակետային հարց կա
ինձ համար` Թումանյանի և Կոմիտասի
սահմաններում է:
Թղթ. - Արվեստի դերն, ինձ թվում է, ոչ
թե գեղագիտություն, խնդիր, այլ դարերի ծալքերում մարդուն մոռացումից
փրկելն է: Հոմերոս, Նարեկացի, Բախ,
Բեթհովեն, Կոմիտաս... Բոլորը կոչված
են եղել մարդուն մոռացումից փրկել:
Դարերի մոռացումից: Եվ նրան, նրա
պատկերը, հոգին սերունդներին հասցնել:
Հ.Ս. - Տո՛ւն, մարդու տուն վերադառնալու խնդիրն է արվեստի խնդիրը: Գեղեցիկ հեքիաթն այն է, որ ինքը` մարդը տուն
վերադառնա, ինքն իրեն իր տանը գտնի:
Ընտանիք, տուն... Վերջին անգամ Ֆոլկների «Աղմուկ և ցասում» վեպը` ընտանիքի
պատմությունը, ինձ հրեց դեպի այդ գաղափարը` ընտանիքի, տան գաղափարը: Ամբողջ ֆոլկները տան, ընտանիքի խնդիրն է:
Թղթ. - Ամբողջ ֆոլկները, բայց, երևի, ոչ
աշխարհի գրականությունը, արվեստը:
Հ.Ս. - Ամբողջ գրականությունն ու արվեստը... Ինչ հոյակապ բան ասիր, Տիգրան,
էդ տան հարցը: Տո՛ւն: Տո՛ւն:
Թղթ. - Ինչպե՞ս է, որ մի արվեստագետի,
գրողի հետ ծնվում է լեգենդը, մյուսն իր
մահից հետո է լեգենդ դառնում:
Հ.Ս. - Չգիտեմ: Էդպիսի մի բանաստեղծություն եմ գրել: Տպագրվել է: Հիմա չեմ
հիշում: Կա էդպիսի բան: Բայց հարցի պատասխանը չգիտեմ: Եթե Չարենցը լեգենդ
է՝ հոյակապ է: Սևակը լեգենդ է` հոյակապ
է: Շիրազը լեգենդ է՝ հոյակապ է: ժողովրդին պետք է էդ լեգենդը, որ ապրի, զորանա:
Մարդը պիտի խոնարհվի: Էդ պահանջն ունի: Խոնարհվի լեգենդի առջև, որ ապրի:
Լսե՞լ է, ճանաչո՞ւմ է, գիտի՞, չգիտի՞... Էդ կարևոր չէ: Կարևորը լեգենդի գոյությունն է...
Տիգրանի շուրջ էդ լեգենդը չի կարող չլինել,
կա: Կա՛: Լեգենդն էլ պետք է: Լավ է, որ իրեն
կենդանության օրոք ասենք:
Թղթ. - Վարպետ, հայրական զգացում
ունե՞ք Մանսուրյանի, մյուս կրտսերների հանդեպ:
Հ.Ս. - Շատ ներողություն, ամբողջ ժողովրդի հանդեպ ունեմ: Տարիքս է էդպիսին:
75 տարեկան եմ, է՜... Կարևորն էն է, որ 75
տարեկանում քեզ քո ժողովրդի հայրն ես
զգում: Հինգ հազար տարեկան ժողովրդի
զավակն ես, որ էսօր բոլոր ապրողներից
ամենատարիքովն ես՝ նրանց հայրն ես քեզ
զգում: Երկու գգացում ունեմ, մեկ` որ ժողովրդի զավակն եմ, մեկ՝ որ հայրն եմ: Բոլորն իմ զավակներն են, և ուզում եմ, որ իմ
թաղման օրը բոլորը ներկա լինեն: Զավակները տարբեր են լինում: Նրանց տեսակը
կարևոր չէ: Հայրն իրավունք չունի տարբերություն դնելու իր զավակների միջև: Բայց
բոլոր դեպքերում սիրում է նրան, ով առավել
մեծ գործ է անում ազգի համար: Մանսուրյանը մեծ գործ է անում ազգի համար: Նրա
գործը ամբողջովին էս ժողովրդին է արտահայտում: Հանկարծ ազգը չլինի, նրա գրած
երաժշտությունը մնա, ուրեմն` ազգը կա:
Եթե նրա գրածը արտահայտիչն է ժողովրդի
ոգու, ուրեմն` ժողովուրդը կա, ինքն էլ կա ու
կմնա:
Տ.Մ. - Աշխարհում ամեն ինչ սխալ Է:
Երաժշտությունն էլ է սխալ: Լավ է, երբ երկիրն է մեծ, ժողովուրդն է մեծ, մարդն է մեծ...
ԶՐՈՒՅՑԸ ՎԱՐԵՑ`
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆԸ
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Էմմա Ծատուրյան

Ծ

նվել է 1920թ. հոկտեմբերի 28-ին Բաքու քաղաքում: Ծագումով Կապանի
Սևաքար գյուղից էր:
1951 թվականին ավարտել է Երևանի
պետական կոնսերվատորիան, 1982 թվականից՝ պրոֆեսոր։ 1949-1959 թվականներին եղել է Հայաստանի պետական երգչախմբի դիրիժոր-խմբավար։ 1958-1982
թվականներին դասավանդել է ՀՊՄԻ-ում։
Հայաստանի երգչախմբային ընկերության
հիմնադիրներից է։ 1968 թվականից՝ Արամ
Տեր-Հովհաննիսյանի անվան երգչախմբի
գեղարվեստական ղեկավար, 1975-1987
թվականներին՝ նախագահ։ 1987 թվականից՝ Հայաստանի երաժշտական ընկերության նախագահ։ 1977-1987 թվականներին,
1990-1991 թվականներին եղել է հայկական
ժողովրդական երգի-պարի համույթի գե-

Երաժիշտ-մանկավարժների
սերունդներ կերտողը

Հ
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այ եւ ոչ միայն հայ երաժշտական
դաստիարակության խոշոր դեմքերից
է խմբավար-դիրիժոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ ՅՈՒՐԻ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ
ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆԸ: Ծնվել է 1935 թ. սեպտեմբերի 11-ին, Գորիսում: 1959-ին ավարտել է
Ռ. Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, 1964-ին` Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի խմբավարական բաժինը՝
ստանալով երգչախմբի դիրիժորի եւ ուսուցչի
որակավորում: Ուսումնառությանը զուգընթաց` աշխատել է Երեւանի հանրակրթական
դպրոցներում` որպես երաժշտության ուսուցիչ եւ երգեցիկ խմբի ղեկավար: 1962-70
թթ. համատեղությամբ աշխատել է Երեւանի
քաղժողկրթբաժնի մեթոդկաբինետում` որպես երաժշտություն առարկայի մեթոդիստ,
ապա` Ուսուցիչների կատարելագործման
քաղաքային ինստիտուտում` որպես երաժշտության կաբինետի վարիչ: 1965-ից մինչեւ
օրս դասախոսում է Երեւանի Խ. Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, նաեւ բուհի երգչախմբի ղեկավարն էր: 1973-87 թթ. եղել է
մանկավարժական համալսարանի գեղարվեստական դաստիարակության եւ տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,
1987-98 թթ.` գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետի դեկան, 2001-2010 թթ.`
խմբավարության եւ ձայնադրման անբիոնի
վարիչ: Արդյունավոր է եղել Յու. Յուզբաշյանի
գրիչը դասագրքաստեղծման գործում. 1967
թ.-ից հեղինակ եւ համահեղինակ է 1-8-րդ
դասարանների երաժշտության 26 դասագրքերի, Երաժշտություն առարկայի չափորոշիչ ծրագրերի եւ մեթոդական ձեռնարկների
(«Կրտսեր դպրոցականների երաժշտական
մտածողության զարգացումը» (1982), «Նոտագրության ուսուցումը հարաբերական եւ
բացարձակ մեթոդներով» (1972), «Երաժշտության այբուբեն» (1983) եւ այլն), 120-ից
ավելի գիտամեթոդական հոդվածների, տեսալսողական միջոցների (աղյուսակներ, ձայ-

ղարվեստական ղեկավար։
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
էր (1967)։
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ էր (1982)։
ՀԽՍՀ Պետական մրցանակի դափնեկիր
էր (1985)։
Հոգևոր երաժշտության միջազգային
փառատոնի 1-ին մրցանակի դափնեկիր էր
(1994)։
Նրա ստեղծագործություններն են՝
Ութամյա դպրոցի ծրագրեր 1962-63 ուսումնական տարվա համար։ Երգ-երաժշտություն (I-VIII) դաս, Ծատուրյան Էմմա
Աղաբեկի, Երևան, Հայպետուսմանկհրատ,
1962,
Մանկական խմբերգերի ժողովածու։
Ծատուրյան Էմմա Աղաբեկի, Սանդալջյան
Գ., Երևան, Հայպետհրատ, 1964,
Սովետական հանրապետական տոն։
Ծատուրյան Էմմա Աղաբեկի, Կուլտուրայի
մինիստրություն, ՀԽՍՀ, Երևան, ՀԿԿ Կենտկոմի հրատարակչություն,
Հայկական ժողովրդական երգեր։ Թաթուլ Ալթունյանի մշակմամբ, երգի-պարի անսամբլի համար, Ալթունյան Ռուբեն Թաթուլի,
Ծատուրյան Էմմա Աղաբեկի, Երևան, «Սովետական գրող», 1981,
Հայաստանի երգչախմբային ընկերության 25 տարին։ Ծատուրյան Էմմա Աղաբեկի,
Սարգսյան Ա., Երևան, «Սովետական գրող»,
1988։
Մահացել է 1996թ. դեկտեմբերի 23-ին:

ներիզներ (CD), երաժշտական քարտեր եւ
այլն), որոնք առնչվում են երաժշտական դաստիարակության արդի խնդիրներին: Նրա
արժեքավոր աշխատություններից է «Դպրոցականների երաժշտական մտածողության
զարգացման ազգային համակարգի տեսամեթոդական հիմունքները» մենագրությունը (1996): Պրոֆեսորը նաեւ մասնակցել
է հանրապետական, միութենական եւ միջազգային մի շարք գիտաժողովների եւ գիտամեթոդական
խորհրդակցությունների:
Երկարամյա
երաժշտամանկավարժական
գործունեության եւ երեխաների երաժշտական դաստիարակության համակարգ եւ
ուսումնամեթոդական գրականության համալիր ստեղծելու համար Յու. Յուզբաշյանն
ստացել է մի շարք կառավարական պարգեւներ` Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի կոչում (2003), Խ.
Աբովյանի անվան մեդալ (1986), ԽՍՀՄ նվաճումների ցուցահանդեսի «Ժողովրդական
կրթության տաղավարի» մեդալ (1984): Նա
նաեւ Նյու-Յորքի միջազգային ակադեմիայի
պատվավոր ակադեմիկոս է, անդամակցում
է երեխաների եւ պատանիների երաժշտական դաստիարակության համաշխարհային
2 միությունների (Հունգարիա` 1975, Ֆինլանդիա` 1990): Արժանացել է ամերիկյան
կենսագրություններ ուսումնասիրող միջազգային ինստիտուտի 1994 եւ 2009 «Տարվա
մարդ» տիտղոսին, պարգեւատրվել նույն
ինստիտուտի «Ձեռքբերումների ոսկի սկավառակ»-ով (1996): Յու. Յուզբաշյանի մասին
նյութեր են տպագրվել ՀՀ հանրագիտարանում (Երեւան, 1999, 3-րդ հատոր), Գ. Ստեփանյանի «Կենսագրական բառարանում»
(գիրք 1-ին, Երեւան, 1990), Հունգարիայի հանարագիտարանում (2010) եւ «Ով ով է» միջազգային կենսագրական հանրագիտարաններում (ԱՄՆ, Կարոլինա, 1995, 1997): 1988
թ.-ից առ օրս մեր կրթության, գիտության ու
երաժշտության եռանդուն մշակներից մեկը
ԵՊՄՀ գիտխորհրդի, իսկ 2000 թ.-ից` ՀՀ ԳԱԱ
Արվեստի ինստիտուտի արվեստագիտության գծով գիտական աստիճաններ շնորհող
խորհրդի անդամ է: 2004-ից մինչ օրս ղեկավարում է ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի «Երաժշտություն» առարկայական
հանձնաժողովը: Այժմ Խ. Աբովյանի անվան
հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի պրոֆեսոր է: Այսօր էլ կյանքի ութսուներորդ տարին բոլորած նվիրյալ
մասնագետը շարունակում է երիտասարդական ավյունով աշխատել` կազմել դասագրքեր, կերտել երաժիշտ-մանկավարժների
նորանոր սերունդներ` ուշիուշով հետեւելով
դպրոցներում երաժշտության դասավանդման դրվածքին:
ՀՐԱՉՅԱ ԴԱՎՈՅԱՆ
«ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ,
11.11.2015Թ․

Արկադի Շեկունց

Ե

րաժիշտ, խմբավար, մանկավարժ,
սցենարիստ, պրոֆեսոր:
Ծնվել է 1936թ. հունվարի 1-ին,
Տեղ գյուղում: Ավարտել է Գորիսի հ. 1 միջնակարգ դպրոցը, զորակոչվել բանակ, այնտեղ
ստացել երաժշտական կրթություն, եղել փողային նվագախմբի ղեկավար:
1962թ. ավարտել է Կոմիտասի խմբա-

Վալերի Գասպարյան

Վ

ալերի Գասպարյանը նշանակալից
դեր է կատարել Գորիսի երաժշտական արվեստի զարգացման գործում։
Ծնվել 1945 թվականին, սովորել Գորիսի թիվ 2 միջն. դպրոցում, 1966թ. ավարտել
Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական
մանկավարժական ինստիտուտի Գեղարվեստական ֆակուլտետի երգ-երաժշտության բաժինը։
1977թ. ավարտել է Երևանի Կոմիտասի
անվ. պետական կոնսերվատորիայի խմբավարության բաժինը։
Աշխատել է Գորիսի մանկավարժական
ուսումնարանում, մանկավարժական ինստիտուտում, եղել քաղաքային մշակույթի
տան տնօրեն, աշխատել Ա. Սաթյանի անվ.
երաժշտական դպրոցում՝ ուսուցիչ, տնօրեն։
1993 – 1998 թվականներին 60369 զորամասում ղեկավարել է զինվորական զորամասի նվագախումբը։ Վ. Գասպարյանն
այնուհետև տեղափոխվել է Երևան, 19992003 թվականներին աշխատել է Երևանի
պետական հումանիտար քոլեջում՝ խմբավարության դասատու և երգչախմբի ղեկավար, 2000թվականից Խ.Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական համալսարանի
խմբավարության և ձայնադրման ամբիոնի
խմբավարության դասախոս։
Իր մանկավարժական ու երաժշտական գործունեության ընթացքում Վ. Գասպարյանը Գորիսում ղեկավարել է շատ
երգչախմբեր ու հասել լուրջ հաջությունների։ Թվարկենք նշված խմբերից մի քանիսի
անունները. 1967-77թթ․ Մանկավարժական
ուսումնարանի երկսեռ երգչախումբ, ինչպես նաև արտադրական կոմբինատի ժողովրդական երգի ու գործիքների համույթ։
1976-1980թթ․ քաղաքային մշակույթի տան
երկսեռ երգչախումբ ու ժողգործիքների
նվագախումբ, 1981-1988թթ․ Գորիսի թիվ
6 միջն. դպրոցի աղջիկների երգչախումբ,
Ա.Սաթյանի անվ. երաժշտական դպրոցի
մանկավարժներից կազմված երկսեռ երգչախումբ։
1989-1993թթ. Սյունյաց թեմի Սբ Գրիգոր
Լուսավորիչ եկեղեցու և Տաթևի երգչախմբերի ղեկավար։
Վ. Գասպարյանը շուրջ 30 տարի նոտագրել է Աշուղ Աշոտի նորաստեղծ երգերը,
միաժամանակ հայտնաբերել ինքնուս ստեղծագործողների, որոնց երգերը նոտագրել ու
ներկայացրել է տպագրության։
Վալերի Գասպարյանի աշխատանքային

վարական և կլառնետի բաժինը: Աշխատել
է հեռուստատեսության և ռադիոյի երաժշտական հաղորդումների խմբագիր, ավագ
և գլխավոր խմբագիր, միաժամանակ դասավանդել Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում, որտեղ ստեղծել է կամերային նվագախումբ, ղեկավարել
խմբավարության և ձայնադրման ամբիոնը:
Եղել է գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետի դեկանը:
Նվագախմբի և երգչախմբի համար փոխադրել է շուրջ 50 ստեղծագործություն,
կատարել 150 հեռուստաֆիլմերի և ներկայացումների երաժշտական ձևավորումներ:
Հեղինակ է մի քանի սցենարների և 10-ից
ավելի երաժշտական ձեռնարկների («Երգչախմբային արվեստ», «Խմբավարական
արվեստ», «Հայ կոմպոզիտորների ակապելլա խմբերգերը», «Գրիգոր Սյունի» և այլն):
Արկադի Շեկունցը Հայաստանում խմբերգային արվեստի տեսական և մեթոդական
գրականության առաջատար հեղինակներից է, ՌԴ հումանիտար գիտությունների
ակադեմիայի թղթակից անդամ:

գործունեության մասին ահա թե ինչ է գրում
Հայաստանի երաժշտական ընկերության
նախագահ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր
գործիչ, պրոֆեսոր Դավիթ Ղազարյանը.
«Վալերի Գասպարյանը մեր հանրապետության առաջատար խմբավարներից էր։
Ապրելով և աշխատելով Գորիսում՝ կազմակերպել և ղեկավարել է բազմաթիվ երգչախմբեր։ 1969թ. աշխատել է ընկերության
Գորիսի բաժանմունքի մեթոդիստ՝ մինչև
1992 թվականը։ Մասնակցել է հանրապետական մրցույթների, փառատոների, երգի
տոների։ Նրա ղեկավարությամբ մանկավարժական ուսումնարանի երկսեռ քառաձայն երգչախումբը Կոմիտասի 100-ամյակին նվիրված մրցույթում արժանացել է
3-րդ կարգի մրցանակի։ 1983թ. Գորիսի
շրջանային մշակույթի տան երգչախումբը
հանրապետական մրցույթում արժանացել
է 2-րդ կարգի մրցանակի։ Իսկ 1985թ. մանկական երգչախմբերի հանրապետական
մրցույթում Գորիսի թիվ 6 միջն. դպրոցի
երգչախումբն արժանացավ առաջին կարգի մրցանակի։ 1990թ. Վ. Գասպարյանի ղեկավարությամբ Գորիսի մանկավարժական
ուսումնարանի կանանց (միասեռ) երգչախումբն արժանացել է առաջին կարգի
մրցանակի»։ Խմբավար Վ. Գասպարյանի
նախաձեռնությամբ և ջանքերով առաջին
անգամ Գորիսում անցկացվեց քաղաքային
երգի տոն։ Վալերի Գուրգենի Գասպարյան
պրոֆեսիոնալ խմբավարի աշխատանքն
արժանի է դրվատանքի։ Երկար տարիների ստեղծագործական աշխատանքի հետ
համատեղ նա ծավալել է մանկավարժական գործունեություն։ Հայաստանի երաժշտական ընկերությունը բարձր է գնահատել
Վալերի Գասպարյանի աշխատանքը։ Իմ
կողմից ավելացնեմ, որ ես երգել եմ մշակույթի տան Վ.Գասպարյանի ղեկավարած
երգչախմբում, մասնակցել շատ համերգների։ Նաև հպարտությամբ եմ նշում, որ
իմ նախաձեռությամբ և անմիջական մասնակցությամբ էր, որ քաղաքի թիվ 6 միջն.
դպրոցում Վալերի Գասպարյանի խմբավարությամբ 1981թ. ստեղծվեց 80 հոգանոց երգչախումբ, որ հարատևեց 8 տարի՝
համերգներ տալով քաղաքի համարյա բոլոր մեծ միջոցառումներում, ինչպես նաև
Երևանում՝ մասնակցելով փառատոների,
մրցույթների։ Հանդես եկանք նաև հեռուստատեսությամբ։ Այո, շատ մեծ էր Վալերի
Գասպարյանի ներդրումը Սյունիքում և այլուր երաժշտական, հատկապես երգչախմբային արվեստի տարածման գործում։ Մեր
երգչախմբերը տարբեր փառատոներում,
մրցույթներում հաջողությամբ մրցակցում
էին Երևանի և այլ քաղաքների հայտնի
երգչախմբերի հետ և գրավում պատվավոր տեղեր։ Ցավոք, Վալերի Գասպարյանը շուտ հեռացավ կյանքից։ Երեք տարի
առաջ նա ծանր հիվանդացավ և կնքեց իր
մահկանացուն Երևան քաղաքում, ու այնտեղ էլ հուղակավորվեց։ Գորիս քաղաքի
իշխանությունները, մենք ընկերներով շատ
էինք ուզում Վալերիին հուղարկավորել Գորիսում, Մեծն Գուսանի մոտ, բայց դա մեզ
չհաջողվեց։ Պատճառները տարբեր էին։
ՍԵՎԱԴԱ ԽՈՋԱԲԱՂՅԱՆ
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ուրջ մեկ տարի առաջ էր` Մեղրու
արվեստի դպրոցի ազդագիրը
հրավիրում էր դաշնամուրային
բաժնի չորրորդ դասարանի աշակերտուհի Կարինե Խառատյանի մենահամերգին,
- գրել է Մեղրու շրջանային «Արաքս» թերթը
1993թ. օգոստոսի 20-ի հերթական համարում: – Բազմամարդ էր մշակույթի պալատի
մեծ դահլիճը: Կարինեի դասընկերներն էին,
մանկավարժներ, հյուրեր, դպրոցի սաներ
և այլք… Երեկոն ամբողջովին հյուսված էր
շնորհալի աղջնակի ստեղծագործություններից ու կատարումներից: Նրան նվագակցում էր նույն բաժնի շրջանավարտ քույրը՝
Ռուզաննա Խառատյանը: Իր տարերքի մեջ
էր Կարինեն՝ համակ երաժշտություն: Հանրահռչակ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների նրա կատարումներին հաջորդում էին երգեր՝ մանկության աշխարհի
ազնիվ հույզ ու ապրումներից հյուսված,
նրբորեն ներդաշնակ, ջերմ ու անմիջական,
հոգեհարազատ յուրաքանչյուրին: Երգերի տեքստերը տարբեր բանաստեղծների
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էին, իսկ երաժշտությունը ինքը՝ Կարինեն
էր հորինել: Ներկաները բավականության ու
հիացմունքի բուռն պահեր ապրեցին՝ սրտաբուխ ծափերի արժանացնելով փոքրիկ ինքնուս ստեղծագործողին:
… Նրա երաժշտական ձիրքը դեռևս երեք
տարեկանում էր դրսևորվել, երբ մատները
հազիվ դաշնամուրի ստեղներին հասցնելով, նվագում էր, երաժշտություն հորինում:
Հենց այդ հասակում էր, երբ առաջին անգամ հանրային հեռուստատեսության «Լրաբեր» ծրագիրը նրան ներկայացրեց հանրապետության հասարակայնությանը: Չորս
տարեկանից նա արդեն Մեղրու արվեստի
դպրոցի դաշնամուրային բաժնի սան էր,
իսկ յոթ տարեկանում առաջին անգամ մասնակցեց «Նոր անուններ» հանրապետական
մրցույթ - փառատոնին, որտեղ նրա ստեղծագործություններն արժանացան լավագույն
գնահատականի՝ պատվավոր դիպլոմի: Նրա
գործերը, դեռ այդ հասակում, մեկ անգամ
չէ, որ հնչել են հանրապետական ռադիոյով
ու հեռուստատեսությամբ, իսկ հեղինակային կատարումները բարձր գնահատականի
արժանացել Երևանում անցկացված ստեղծագործական բազում մրցույթներում: Հիշարժան էր շնորհալի աղջնակի հանդիպումը
հանրահռչակ դաշնակահարուհի, պրոֆեսոր
Աննա Ամբակումյանի հետ, որի միջամտությամբ Կարինեին կոնսերվատորիայում լսեցին
կոմպոզիտորներ՝ ՀՀ մշակույթի նախարարի
տեղակալ Ստեփան Լուսիկյանը և կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Արմեն Սմբատյանը…
Այնուհետև՝ նրանց միջնորդությամբ միանգամից պատանի ստեղծագործողների հանրապետական փառատոնի երրորդ փուլ ու
ամենաբարձր պարգևը… Նաև մի նոր, պատասխանատու քննություն՝ աշխարհահռ-

չակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի տուն
թանգարանում՝ նրա ծննդյան 90 - ամյակին
նվիրված համերգին մասնակցելու պատիվն
արվեց Կարինեին, ուր արժանացավ հաղթական դիպլոմի ու դրամական ամենաբարձր
պարգևին: Մի նոր հաճելի անակնկալ էր
«Հայաստան–Ավստրիա» մշակութային ընկերության բացման արարողությունը, որին
Կարինեն մասնակցեց ընկերության պատվավոր նախագահ, հանրահռչակ կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի հրավերով: Փայլուն
էր ամենակրտսեր մասնակցի ելույթը: Հանրապետության թերթերից շատերն արձագանքեցին, լուսանկարը զետեղեցին, որպես
միջոցառման հիշարժան ակնթարթներից մեկը, իսկ «Հայաստանի Հանրապետություն»
թերթը հունիսի 30-ի (1993թ.) իր համարում
այսպես է գրել «…Կամերային երաժշտության
տան մթնոլորտը տոնական էր ու աշխույժ:
Համերգասրահում հնչում էր Մոցարտի ու
Շտրաուսի երաժշտությունը… Ինչպես վայել է Ավստրիայի պես երաժշտական երկրին,
ներկայացվեց համերգային ճոխ ծրագիր,
որը վարում էր «Հայաստան–Ավստրիա» ընկերության նախագահ, կոմպոզիտոր Ավետ
Տերտերյանը: Անակնկալ էր իննամյա մեղրեցի աղջնակի՝ Կարինե Խառատյանի ելույթը:
Նա դաշնամուրով կատարեց իր սեփական
ստեղծագործությունը՝ «Եթերային» կոչվող
վալսը: Հիրավի մի սքանչելի ու կատարյալ
գործ, որ ցնցող տպավորություն գործեց:
Երաժշտական հասարակայնությունը հավանաբար իր խոսքը կասի այդ շնորհալի աղջկա
մասին»: Իսկ «Ռեսպուբլիկա Արմենիա» թերթը 1994թ. սեպտեմբերի 4 -ի համարում զետեղած «Վալսի ապագա թագուհին 11 տարեկան է» հոդվածում նշել է «… տասնամյա
աղջնակի գրած վալսի հեղինակը լինելուց չէր

հրաժարվի նույնիսկ վալսերի արքա Յոհան
Շտրաուսը»:
ՀՀ մշակույթի նախարարության միջամտությամբ նույն տարին՝ առանց սահմանված
քննությունների, նրան ընդունեցին Երևանի
Չայկովսկու անվան երաժշտական հատուկ
դպրոցի վեցերորդ դասարան, իսկ կոմպոզիցիա առարկայի ուսուցանման պարտավորությունը ստանձնեց կոնսերվատորիայի
պրոռեկտոր, կոմպոզիտոր Արմեն Սմբատյանը: Միաժամանակ՝ պետական օժանդակությամբ լուծվեց նաև Երևանում բնակմակերեսով ապահովելու հարցը, ինչի համար
միջոցներ հատկացրեց արդյունաբերության
նախարարությունը: Այդ տարիներին Կարինեն արդեն դաշնամուրային մի շարք ստեղծագործությունների, հիսունից ավելի երգերի հեղինակ էր, ուներ տասից ավելի (3 – 4
–ը՝ անավարտ) վալսեր, ջազային ստեղծագործություն, անավարտ օպերա: Դպրոցն
ավարտելուց հետո շնորհաշատ աղջնակն
ավարտեց Երևանի պետական կոնսերվատորիան, ապա և ասպիրանտուրան: Նրա
ստեղծագործությունները բազում անգամներ հնչել են հանրապետական ռադիոյով ու
հեռուստատեսությամբ, ձայնագրվել են զանազան ստուդիաներում, նկարահանվել են
տեսահոլովակներ, որոնք ջերմ ընդունելություն են գտել հանրության շրջանում: Դրանցից հատկապես հարկ է նշել Մերուժան Տեր
Գուլանյանի խոսքերով գրված «Իմ միակ սիրելի» լայն ճանաչում ստացած երգի տեսահոլովակը՝ Արամեի կատարմամբ, Անդրանիկ
Աբրահամյանի խոսքերով, Արմինկայի կատարմամբ հնչած «Երևան» երգը, Մարիա
Հակոբյանի խոսքերով գրված «Քեզ համար»
երգը և բազում այլ ստեղծագործություններ:

տի քոլեջ) հետ, փորձի փոխանակման նպատակով լինում է հարազատ դարձած կրթօջախում, վարպետաց դասեր անցկացնում
դասախոսների, ուսանողների համար:

րին դասական երաժշտությանը հաղորդակից դարձնելու գործում: Չբավարարվելով
ստացած կրթությամբ՝ Է. Կարապետյանն
ընդունվեց Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը՝ համատեղելով ուսումն աշխատանքի հետ:
Կապանում Է. Կարապետյանը ստեղծեց
դաշնամուրային մի ուրույն դպրոց և դաստիարակեց երաժիշտների մի ամբողջ սերունդ, ով շարունակեց իր սկսած գործը:

հանրապետական հաշվետու համերգների,
երաժշտական օլիմպիադաների, տուն դարձել մրցանակներով: Ինքը որպես երաժիշտկատարող ելույթներ է ունեցել Մոսկվայում,
Ռիգայում, Կիևում, Անդրկովկասի մի շարք
քաղաքներում, դարձել դափնեկիր, մեդալակիր:
Գառնիկ Խաչատրյանը հայտնի է որպես
երգահան: Ստեղծագործություններ է գրել
դաշնամուրի, ջութակի, թավջութակի համար: 1965-ին «Ծաղկիր, իմ Հայաստան»
փառատոնում Գառնիկ Խաչատրյանի թառի
կոնցերտն արժանացել է ոսկե մեդալի: Գրել
է «Սյունիք» սյուիտը, որ կատարել է Էմմա
Ծատուրյանի ղեկավարած անսամբլը: Երգահանի «Իմ Կապան» երգն առաջին անգամ հնչել է 1978 թվականին՝ Հայաստանի
հեռուստատեսության և ռադիոյի սիմֆոնիկ
նվագախմբի կատարմամբ: Նրա ստեղծագործությունների և կատարումների մի շարք
մտել է Հայաստանի ռադիոյի ոսկե ֆոնդը:
Գառնիկ Խաչատրյանի դիմանկարը թերի կլինի, եթե չնշվի հասարակության մեջ
նրա ակտիվ կենսադիրքի մասին: Գառնիկ
Խաչատրյանին ճանաչողների համար, թերևս, ամենատպավորիչը հայրենասիրությունն էր, որով նա առանձնանում էր նույնիսկ
այն տարիներին, երբ չէր թույլատրվում կամ
շատերը չէին համարձակվում խոսել հայրենասիրության և հայասիրության մասին:
Իսկ Արցախյան շարժման տարիների առաջին իսկ օրերից շարժման ակունքներում էր,
մարդկանց հորդորում էր պայքարել մեր ժողովրդի այդ հատվածի արդար պահանջատիրության համար: Գառնիկ Խաչատրյանը
հայրենի քաղաքի հասարակական կյանքի ակտիվ մասնակից էր, ընտրվել է քաղխորհրդի պատգամավոր, պարգևատրվել
էր «Աշխատանքային գերազանցության համար» մեդալով, բազմաթիվ պատվոգրերով:
Նրա վաստակը գնահատվեց նաև մեր օրերում. Կապան քաղաքի օրվա կապակցությամբ նրան հետմահու շնորհվել է «Կապան»
ոսկե հուշամեդալ:
Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր,
կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը Գառնիկ Խաչատրյանի մասին ասել է. «Նրա
մեջ կար աշխարհն ընկալելու, աշխարհը
սիրելու, աշխարհին նվիրվելու մի տեսակ,
զուտ Գառնիկխաչատրյանական տեսակ,
նա ժողովրդական գործիքների վիրտուոզ
կատարող էր, և այդպիսի նվագող մարդը,
այդպիսի ընդունակություններ ունեցող անձնավորությունը չէր կարող
չստեղծագործել: Նա շատ արագ

Արմեն Ղուկասյան

Ֆ

լեյտահար, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ: Կապանի Հունան Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցում ութամյա
կրթություն ստանալուց հետո ուսանել է Կապանի երաժշտական ուսումնարանի ֆլեյտայի բաժնում (Հայկ Ավագյանի դասարան):
Այնուհետև ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի
անվան պետական կոնսերվատորիայի ֆլեյտայի բաժինը:
1979-ին՝ երկրորդ կուրսում սովորելիս,
Բաքվում կայացած անդրկովկասյան մրցույթում իբրև ֆլեյտահար-մենակատար դարձել է հաղթող: 1981-ին հանրապետության
գեղագիտական կենտրոնում հիմնադրեց
կամերային երաժշտության անսամբլ, որը
հաջորդ տարի կամերային երաժշտության
անդրկովկասյան մրցույթում արժանացել է
առաջին մրցանակի:
30 տարուց ավելի է, ինչ Արմեն Ղուկասյանը դասավանդում է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, որտեղ ունեցել է
և ունի թե ֆլեյտայի, թե կամերային երաժշտության դասարաններ: Դասախոսական
աշխատանքը հաջողությամբ զուգակցում է
երաժիշտ-կատարողի գործունեության հետ:
Երկու անգամ համերգային շուրջերկրյա ճանապարհորդություն է ունեցել Ջիբրալթարից
մինչև Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկ՝ իր արվեստին հաղորդակից դարձնելով բյուրավոր
մարդկանց:
Նրա անկրկնելի արվեստին անմիջական
տողեր է ձոնել Դանիել Երաժիշտը.
Կախարդական սրնգի ասպետ,
Հնչյունների անհաս վարպետ,
Սիրտդ երգով, տաղով լի,
Նվագդ միշտ փափագելի:
Արմեն Ղուկասյանը երբեք չի խզել կապը
ծննդավայր Կապանի, մանավանդ Կապանի
երաժշտական ուսումնարանի (այժմ՝ արվես-
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ԽՍՀ վաստակավոր ուսուցչուհի,
երաժշտական կրթության մեծ երախտավոր, Կապանի երաժշտական
դպրոցի առաջին ուսուցչուհի:
Ծնվել է Գորիսում 1930-ին, շուտով ընտանիքը տեղափոխվում է Երևան, որտեղ
ընդունվում է Ալ. Սպենդիարյանի անվան
երաժշտական դպրոցը, այնուհետև սովորում և ավարտում է Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի դաշնամուրի բաժինը՝ աշակերտելով
պրոֆեսոր Ռոբերտ Անդրեասյանին:
1952-ի հոկտեմբերին երաժշտական ուսումնարանի շրջանավարտ Էլեոնորա Կարապետյանը գործուղվում է Կապան՝ աշխատելու երաժշտական դպրոցում: Ի զարմանս
մայրաքաղաքից եկած երիտասարդուհու՝
Կապանում դպրոց չտեսավ և նոր միայն
հասկացավ, թե ինչ առաքելությամբ է
հայտնվել Կապանում: Նա պետք է ներկայանար քաղաքի ղեկավարությանը, և միասին
պիտի հիմնեին երաժշտական դպրոց: Մի
քանի օր հետո Կապան ժամանած Երևանի
կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, փողային
գործիքների մեծ գիտակ Թորոս Լավչյանի
հետ ձեռնամուխ եղավ դպրոցի ստեղծմանը: Դպրոց, որի միակ դաշնամուրը բերվել
էր Գեղանուշ գյուղի որբանոցից: Համառ ու
քրտնաջան աշխատանքը տվեց իր արդյունքը. դպրոցի գոյության երկրորդ տարում նրա
սաները հաշվետու համերգով հանդես եկան
մայրաքաղաքի խստապահանջ հանդիսատեսի առջև:
Անչափ մեծ է Էլեոնորա Կարապետյանի
վաստակը մատաղ սերնդի գեղագիտական
դաստիարակության, կապանցի երեխանե-

Գառնիկ Խաչատրյան

Վ

աղ
դրսևորվեց
Գ.Խաչատրյանի
հակումը երաժշտության հանդեպ:
Տասնչորս տարեկանում արդեն երաժիշտ-կատարող էր: Այն տարիներին, երբ դեռևս չուներ երաժշտական կրթություն և չէր
տիրապետում նոտագրությանը, նվագում էր
թառ, քամանչա, շվի, դուդուկ, զուռնա, կլարնետ, ակորդեոն, քանոն, ուդ, բամբիռ, ջութակ, թավջութակ, շեփոր, տրոմբոն և բոլոր
գործիքներին գերազանց էր տիրապետում:
Եվ միայն 1957-1960-ին ուսանել է Երևանի
Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական
ուսումնարանում:
1962 թվականից Կապանի N1 երաժշտական դպրոցում դասավանդում էր սոլֆեջիո և հայ ժողովրդական նվագարաններ, գործուն մասնակցություն է ունեցել
այդ կրթօջախի և Ղափանի երաժշտական
ուսումնարանի ժողգործիքների բաժինների
հիմնադրմանը: Այդ կրթօջախներում և թիվ
27 գիշերօթիկ-սանատոր դպրոցում ուսուցանում էր ժողգործիքներ, դասավանդում
տեսական առարկաներ, վարում երգի-պարի համույթներ, երգչախմբեր: Տաղանդավոր
երգահանը հանդես է եկել որպես առաջին
խմբավարը և պարուսույցը Ղափանում:
Նա կազմակերպեց առաջին բազմաձայն
երգչախումբը, երգի-պարի անսամբլը՝ 120
մասնակցով: Բազմաթիվ անգամ նրա սաները և ղեկավարած խմբերը մասնակցել են
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«Տաթևի
զանգակներ»
երգչախումբը

«Տ

աթևի
զանգակներ»
խումբը ստեղծվել է 2016թ.՝ Տաթևի
վանական երգչախմբին կից՝
Տաթևի վանքի վանահայր Տ. Միքայել վրդ.
Գևորգյանի օրհնությամբ, «Տաթևի վերածնունդ» ծրագրի, «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» հիմնադրամի
(IDeA) աջակցությամբ և Տաթևի վանական
երգչախմբի գեղ. ղեկավար ու խմբավար
Լուսինե Սարգսյանի նախաձեռնությամբ և
նվիրումով: Իր փորձառությունն է փոխանցել «Զանգակներ» երգչախմբի կայացմանը
նաև Տ. Հովհան քահանա Խոջա-Էյնաթյանը:
«Տաթևի զանգակները» հավաքական
խումբ է՝ կազմված Տաթևի վանքի հարակից
գյուղերի շնորհալի երեխաներից:
Իր գործունեության ընթացքում «Տաթևի
զանգակներ» երգչախումբը մասնակցել է
բազմաթիվ փառատոների և համերգներ ունեցել Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներում
ու համերգասրահներում:
2016թ. «Տաթևի զանգակներ»-ն իր առաջին քայլերը սկսեց ուխտավորաբար այցելելով Դիլիջան, Հաղարծին, իսկ առաջին համերգային կատարումներով ելույթ ունեցավ
Գոշավանքում և Իջևանի Սբ Ներսես Շնորհալի եկեղեցում:
Կարևոր առաջընթաց էր նաև Երևանի
Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում ելույթը, որն արժանացավ շնորհակալագրի:
Հետագայում «Շարական» փառատոնի
շրջանակում հոգևոր ստեղծագործությունների կատարմամբ ամբողջական ծրագրով

ելույթ ունեցավ Տաթևի վանքում: Փառատոնին մասնակցում էին Հայաստանի կամերային պետական երգչախումբը (գեղ.
ղեկավար, դիրիժոր՝ Ռ. Մլքեյան) և Երևանի
կամերային երգչախումբը (դիրիժոր, գեղ.
ղեկավար՝ Է. Թոփիկյան):
Երեխաների հետ վարպետաց դաս անցկացրեց մաեստրո Ռոբերտ Մլքեյանը:
2017թ. Տաթևի վանական երգչախումբն
ու «Զանգակները» համերգային ամբողջական ծրագրով ելույթ ունեցան Երևանի
«Նարեկացի» արվեստի կենտրոնում և Սբ
Երրորդություն եկեղեցու համերգասրահում:
«Շարական» փառատոնը 2017թ. Տաթևի վանքում հյուընկալեց «Գեղարդ» երգեցիկ խմբին՝ գեղ. ղեկավար Մհեր Նավոյան,
որից հետո տեղի ունեցավ վարպետաց դաս:
Առաջին անգամ փառատոնին մասնակցեց
նաև Շինուհայրում ձևավորված խումբը:
2018թ. Տաթևի վանքի բակում Ռոլան
Հայրապետյանի ղեկավարած Musicatreize
անսամբլը, Ֆրանսիայի ռադիոյի պատանեկան (Radio France) երգչախումբն ու «Տաթևի զանգակներ» մանկական երգչախումբն
առաջին անգամ միասին կատարեցին
ֆրանսահայ կոմպոզիտոր Միշել Պետրոսյանի «Արշակի երգը» ստեղծագործությունը:
Այն շփման ու մշակութային հաղորդակցության կամուրջ ստեղծեց հայ և ֆրանսիացի
երեխաների միջև, որն անմոռանալի փորձառություն էր թե՛ Տաթևի երեխաների, թե՛
ֆրանսիացի պատանիների համար:
2018-2019թթ. «Տաթևի զանգակներ»-ը

մասնակցել է «Երգող Սյունիք» փառատոնին՝ Գորիսում, 2019 թվականին՝ «Երգող
Հայաստան» փառատոնին՝ Երևանում՝ արժանանալով խրախուսական մրցանակի:
Հիշարժան է նաև «Տաթևի զանգակների» այցը Շուշի, որտեղ էլ «Երգով ու խաչով»
համերգային ամբողջական ծրագրով ելույթ
ունեցան «Նարեկացի» արվեստի կենտրոնում:
2019թ. «Կոմիտաս -150» միջոցառումների շրջանակում «Տաթևի զանգակներ»-ը
համերգային ելույթ ունեցավ Երևանում՝
«Նարեկացի» արվեստի կենտրոնում: Հետո երեխաներն այցելեցին Պանթեոն՝ Կոմիտասի մասունքներին խոնարհվելու և
Կոմիտասի թանգարանում մի քանի ստեղծագործություն կատարեցին՝ ձոնելով իրենց
նվիրումն ու սերը Վարդապետին:
Հիշարժան հանդիպումներ են եղել
մաեստրո Տիգրան Հեքեքյանի և «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի երեխաների հետ:
Կոմպոզիտոր
Ստեփան
Ռոստոմյա-

նի հրավերով երեխաներն այցելեցին նաև
Բյուրականի արվեստի ակադեմիա և ծանոթացան մեծանուն երաժիշտների գործունեությանը Հայաստանում՝ «Երևանյան
հեռանկարներ» փառատոնի շրջանակում:
Այնտեղ փոքրիկ ելույթից հետո Ստեփան
Ռոստոմյանի կողմից ուշագրավ խորհուրդներ լսեցին, հետո այցելեցին Բյուրականի
աստղադիտարան:
2020թ. «Տաթևի զանգակների» ոգևորությունն ու աշխատելու եռանդն արհեստականորեն նվազեցին՝ կորոնավիրուսի
պատճառած արգելանքների և պատերազմի պատճառով:
2021թ. Տիգրան Հեքեքյանը նախաձեռնեց «Երգով ու սիրով» փառատոնը՝ Սյունիքի և Արցախի երգչախմբերի մասնակցությամբ:
«Տաթևի զանգակներ»-ի խմբավարն ու
երեխաները կրկին լցվեցին ոգևորությամբ,
արագ ինքնակազմակերպվեցին և սիրով
մասնակցեցին փառատոնին…

«Սասունցի Դավիթ» կինոթատրոնում՝ երաժիշտ: 1962-ին ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի փողային բաժինը: Այն ավարտելուց հետո
1967 թ. գործուղվել է Կապան՝ աշխատել
նորաբաց երաժշտական ուսումնարանում
և դասավանդել մինչև 1993 թվականը, եղել
փողային բաժնի վարիչ: Ուսումնարանում
աշխատելու տարիներին նրա ղեկավարած

փողային նվագախումբը բազմիցս մասնակցել է հանրապետական մրցույթների՝ արժանանալով մրցանակների և պարգևների,
ճանաչվել հաղթող: Համերգներով հանդես
է եկել Սյունիքի քաղաքներում և Երևանում:
Ժամանակակիցները պատմում են, որ
վարպետությամբ հնչեցնում էր համարյա
բոլոր երաժշտական գործիքները՝ փողային
թե լարային, լավ երգում էր, նաև արիաներ
«Անուշ» օպերայից: Տարբեր միջոցառումների ժամանակ շեփորով մեծ հաճույքով
էր հնչեցնում Առնո Բաբաջանյանի «Սերենադը»: Մտերիմները նրան «Մարդ-նվագախումբ» էին անվանում: 1993 թ. հունվարի
1-ից՝ Արցախյան պատերազմի թեժ օրերին,
մաեստրոն դիմեց Կապանում տեղակայված զորամասի հրամանատարությանը՝
ղեկավարելու փողային նվագախումբը: Հայաստանի հարավարևելյան սահմանները
պաշտպանող մարտիկներին միշտ այցելում
էր զինվորական նվագախումբը, գոտեպնդում փողային երաժշտությամբ: Մինչև 1997

թվականը ղեկավարեց այն՝ մասնակցելով
հանրապետական մրցույթների և մրցանակների արժանացել: Նրանից հետո նվագախմբի դիրիժորական փայտիկը միջնեկ որդու՝
երաժիշտ Սամվելի ձեռքին էր, ով շարունակեց հոր կիսատ թողած գործը՝ հաստատ համոզմունք ունենալով, որ զորքի մարտական
ոգին կարելի է բարձրացնել նաև փողային
երաժշտությամբ:
1996 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
մաեստրոն Կապանի թիվ 1 երաժշտական
դպրոցում էր՝ դարձյալ իր տարերքի մեջ:
Ստեղծեց փողային նվագախումբ, որ պատիվ բերեց ոչ միայն դպրոցին, այլ նաև քաղաքին: Դժվար է հիշել մի համաքաղաքային
միջոցառում, որից անմասն մնար այդ փողային նվագախումբը:
Մինչև իր իմաստալից կյանքի վերջը Ֆելիքս Հայրապետյանը կրթական-երաժշտական ոլորտում էր, ուներ բազում ծրագրեր,
որոնք, ավաղ, անավարտ մնացին...

ստեղծագործում էր ժողովրդական
մի մեղեդի և իսկույն որևէ գործիքով
նվագում: Կարելի է ասել, որ ստեղծագործելը նրա համար դյուրին մի
բան էր…»:

Ֆելիքս Հայրապետյան

Կ

ապանյան երաժշտարվեստի ոլորտում կրթական-մանկավարժական
կյանքում մնայուն հետք թողած մտավորականներից է Ֆելիքս Հայրապետյանը՝
պարկեշտ, ազնիվ մարդն ու իր երկրի ճշմարիտ քաղաքացին, ով իրավամբ կրում էր
«Մաեստրո» պատվանունը:
Ծնվել է 1934 թ. Էջմիածնում, կադրային
զինվորականի ընտանիքում: Սկզբնական
կրթությունը ստացել է հայրենի քաղաքում,
այնուհետև ավարտել է Երևանի Ռոմանոս
Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի փողային բաժինը: Խորհրդային
բանակում ծառայելուց հետո աշխատել է
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Երգչախումբ, որ իր կազմում 100
մանկավարժ ուներ

2015

-ին լրացավ Հայոց
մեծ եղեռնի 100-ամյակը,
և
տխուր
տարելիցի առթիվ կազմակերպված արարողությունները ներառում էին տարբեր միջոցառումներ:
Ապրիլի 24-ին Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում ավանդական ծաղ-

կեդրումից հետո ներկաներն ունկնդրեցին
մանկավարժներից կազմված 100 հոգանոց
երգչախմբի (խմբավար՝ Ռուզաննա Ավանեսյան) ելույթը, որ մեծ բավականություն
պատճառեց և հիացրեց կատարողական
բարձր վարպետությամբ:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Սիսիանի Համո Սահյանի անվան
քաղաքային մշակույթի կենտրոնի ժող.
գործիքների անսամբլ

Ա

նսամբլը ստեղծվել է 2009 թվականին և սկզբում բաղկացած էր չորս
երաժշտից: Հետագայում համույթը
համալրվեց տաղանդաշատ երգիչներով և
երաժիշտ կատարողներով: 2012 թվականին
Գյումրու «Վարդան Աճեմյանի» անվան դրամատիկական թատրոնում կայացած «Արտ
Էքսպո» մրցույթ-փառատոնին մասնակցեց
նաև Սիսիանի համույթը և զբաղեցրեց 2-րդ

պատվավոր տեղը:
Համերգային հարուստ ծրագրերով ու
երգացանկով անսամբլը հանդես է եկել նաև
Գորիսում, Կապանում, Քաջարանում, Դիլիջանում, Ջերմուկում, Սիսիան համայնքի
գրեթե բոլոր բնակավայրերում, ինչպես նաև
համայնքում կազմակերպված միջոցառումներում:

մը, և բոլորի հետ Շամիրին ևս կանչեցին
զինկոմիսարիատ: Մորաքրոջ հուղարկավորության պատճառով ուշացած Շամիրը՝ ահաբեկվելով իրեն դասալիք անվանած զինկոմից, վախենալով, որ «ժողովրդի
թշնամի» հոր նման կգնդակահարեն, շուրջ
ութ ամիս դարձել էր «ղաչաղ», թաքնվել
անտառներում, սնվել անտառի խղճուկ
բարիքներով: Երբեմն մայրը կարողանում

էր թաքուն ուտելիք տալ, և այդ օրերը տոն
էին լինում Շամիրի համար: Վախենում էր
ամեն ինչից, քնում կենդանիների որջերում,
մարդուն համարում վայրի կենդանիներից
առավել սարսափելի գիշատիչ: Քամանչան
էր նրա «ղաչաղության» միակ ընկերը երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում, որի վրա
ցածրաձայն, թաքուն նվագում էր ու երգում
իր հորինած և հայտնի աշուղների երգերը:
Անտառներում քամանչան նրան պահեց
որպես բանական էակ՝ չթողնելով, որ խելագարվի մենակությունից և վախից:
Գարնանը տեղեկանալով զինկոմիսարատից, որ իրեն կներեն, եթե ներկայանա և
մեկնի ռազմաճակատ՝ Շամիրը դողը սրտում
ներկայանում է Գորիսի զինկոմիսարիատ և
ուղարկվում գործող ռազմաճակատ, առաջին գիծ՝ «Մալայա Զեմլյա»: Այնտեղ էլ էր
քամանչա սարքել, նվագել ու երգել՝ պատերազմական դաժան առօրյայում բնականոն կյանքի պատրանք և հույս ներարկելով
ռազմիկներին: Մեկ տարի կռվելով ութերորդ
գվարդիական բրիգադի կազմում, «Մալայա
Զեմլյա»-ի շրջանում մղվող մարտերում 1943
թ. ծանր վիրավորվել էր, ավիառումբի պայթյունից կոնտուզիա ստացել: Մարտերում ցուցաբերած խիզախության համար Շամիրը
պարգևատրվել է «Կարմիր աստղ», «Հայրենական պատերազմի առաջին աստիճանի»
մարտական շքանշաններով և բազմաթիվ
մեդալներով: Զորացրվելուց հետո կես տարի բուժվել հոսպիտալներում: Այնտեղ
էլ էր նվագել, երգել՝ ուրախացնելով
վիրավորներին և բժիշկներին: Քսա-

Հայ ազգային երաժշտական
արվեստի երախտավորը
Լրացավ հայ ազգային երաժշտական
արվեստի երախտավոր, բազմաշնորհ
ինքնուս երաժիշտ և երգահան Շամիր
Բալասանի Հարությունյանի ծննդյան
հարյուրամյակը:

Ծ

նվել է 1921թ. Ղափանի շրջանի
Կաղնուտ գյուղում, դարբնի ընտանիքում: Մի գողտրիկ, գեղատեսիլ,
լեռնածվար գյուղ է Կաղնուտը: Չորս բոլորը
անտառ՝ լի թռչունների երգով և դայլայլով,
յուրահատուկ բնական երաժշտությամբ,
որի ազդեցությամբ մանուկ Շամիրի հոգու
և սրտի լարերը սկսեցին նվագել: Ամեն ինչ
սկսվեց նրանից, որ ինը տարեկան Շամիրը
պահածոյի տուփից փորձեց քամանչա սարքել և ձիու մազերից պատրաստված «սմիչոկով» նվագել: Ինքնաշեն քամանչան ձայն չէր
հանում: Պարզվեց, որ աղեղին պետք է բևեկնախեժ (կանիֆոլ) քսել: Դա գործիքային
երաժշտական աշխարհի գաղտնիքներից
առաջինն էր: Հետո աստիճանաբար բացվեցին մյուս գաղտնիքները, որոնց տիրապետում էր Շամիրը, կատարելագործվում:
Գյուղական առօրյայից հոգնած կաղնուտցիները՝ մեծ թե փոքր, զմայլվում էին դպրոցական Շամիրի նվագով և երգեցիկ ձայնով:

Շուտով ինքը սկսեց իրեն նվագակցել՝ հոր
առած մանդոլինը կրծքին սեղմած:
Եկավ 1937 թիվը, ու Շամիրի հորը՝ Բալասանին էլ հասավ... Հասարակ դարբնի մեղքն
այն էր, որ նորոգել էր Զորավար Անդրանիկի
զինվորների հրացանները և չէր հավատացել Աղասի Խանջյանի շինծու ինքնասպանությանը՝ ասել էր՝ «Բերիայի ձեռքի գործն է,
Խանջյանն ինքն իրեն սպանողը չէր»: «Եռյակի» որոշմամբ «Ժողովրդի թշնամի» պիտակը կպցնելով՝ գնդակահարվել էր Գորիսում,
իսկ ընտանիքի ողջ ունեցվածքը բռնագրավվել:
Չնայած դժվարին կյանքին, որը հոր մահից հետո բաժին էր հասել տասնվեցամյա
Շամիրին (իր վրա էր վերցրել մոր և երեք
եղբոր ու քրոջ ապրուստի հոգսը), նա իր
ողջ կյանքում մնաց երաժշտության ծառան:
Հարսանիքներին քամանչա նվագելով ու երգելով էր հաց վաստակում, մինչև որ մի օր
պատահականորեն նրա նվագը լսեց մեր
նշանավոր հայրենակից, ինքնուս երաժիշտ
ու ստեղծագործող, արդեն տարիքն առած
Մարտիրոս Սարգսյանը: Լսեց, հավանեց ու
ընդգրկեց իր երաժշտախմբում և հետագայում էստաֆետը հանձնեց նրան:
Սկսվեց Հայրենական մեծ պատերազ-
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Վոկալ-գործիքային
անսամբլներ

1970

-1980-ականներին
Կապանում եղել են
վո կալ-գոր ծի քա յին
անսամբլներ՝ «Կապան» (գեղարվեստական
ղեկավար՝ Վալտեր Բալայան) և «Վարդագույն քարեր» (գեղարվեստական ղեկավար՝
Հայկ Ավագյան): Վերջինս գործում էր «Քաջարանշին» տրեստի մշակույթի պալատին
առընթեր:
Այդ խմբերը, մասնավորապես, «Կապան» վոկալ-գործիքային անսամբլն անմասն չէին քաղաքում տեղի ունեցող միջոցառումներից: Հանդիսավոր նիստերից
հետո անպատճառ ելույթ էին ունենում՝
երաժշտական անկրկնելի մթնոլորտ ստեղծելով: Նաև ելույթ էին ունենում աշխատավորական կելեկտիվներում, զինվորակա-

նության առջև: Մի անգամ էլ ագիտգնացքով
«Կապանը» երաժշտական շրջագայության է
մեկնել այն տարիներին կառուցվող Բայկալամուրյան մայրուղի:
«Կապան» վոկալ-գործիքային անսամբլը
երկու անգամ՝ 1988 և 1990 թվականներին
հանդես է եկել բելոռուսական Վիտեբսկ քաղաքում կայացած լեհական երգի համամիութենական փառատոնին՝ առաջին անգամ
արժանանալով դիպլոմի, երկրորդ անգամ՝
երրորդ մրցանակի, հանդիսականի վրա հաճելի տպավորություն թողնելով:
– Մեր մրցութային երգացանկում լեհական երգեր կան, որոնց գործիքավորման
ժամանակ հայկական տարրեր ենք օգտագործել, ինչը մեզ շատ դուր եկավ: Բեմում,
իհարկե, դուք հայկական ազգային գործիք

չեք տեսնի, - փառատոնի օրերին լույս տեսնող «Фестиваль» թերթի թղթակցին ասել
է անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար
Սերժ Բալայանը:
Ընդհանրապես խորհրդային տարինե-

րին մշակութային օջախներում գործել են այլ
վոկալ-գործիքային անսամբլներ ևս, ահավասիկ՝ «Զանգեզուր»-ը (գեղարվեստական
ղեկավար՝ Սասուն Առաքելյան):
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ներկու տարեկանում արդեն դարձել
էր աշուղ՝ աշուղ Շիրվանի. ինքն էր
իրեն այդպես անվանում իր գրած
երգերում: Այդ անունով էլ Շամիրը վերադարձավ հայրենի Կաղնուտ:
Գեղեցիկ տղամարդ էր Շամիրը, բայց
հաշմանդամ էր դարձել. նյարդային ցնցումներ ուներ դեմքի շրջանում, հենակներով մի
կերպ էր տեղաշարժվում: Սիրահարվեց գյուղի ամենատեսքով աղջիկներից մեկին՝ Հայկանուշին, ով պատերազմը սկսվելուց հետո
իններորդ դասարանից թողել էր դպրոցն
ու դառնալով կոլտնտեսության պահեստապետ՝ աղջկական իր վտիտ ուսերին վերցրել
բանակին պարեն մատակարարելու դժվարին հոգսը: Որոշել էր պատերազմի ավարտից հետո սովորել բուհում և ուսուցչուհի
դառնալ: Սիրահարված Շամիրը լավ երգեր
էր գրում, նաև Հայկանուշին նվիրում.
Ցորենի արտում դու հունձ ես անում,
Հունձ ես անում, ու փունջ ես անում:
Այ սիրուն աղջիկ, հայացքովդ հուր,
Իմ ջահել ջիվան հոգին ես հանում:

քաշով հաշմանդամ Շամիրն ապաքինվեց,
քաշը հասավ 60 կգ-ի, իսկ 1951 թվականից
հրաժարվեց հաշմանդամության թոշակից՝
աստիճանաբար վերադառնալով լիարժեք,
գործուն կյանքի:
1944թ. սովետական բանակի ծննդյան
օրվա նախօրյակին Ղափանի բանվորական
ակումբում, որտեղ առաջին անգամ Շամիրին բերել էր ինքնուս երաժիշտ Մարտիրոս
Սարգսյանը, անդրանիկ համերգով հանդես
եկավ Շամիրի նորաստեղծ համույթը (խումբը), որի առաջին անդամներն էին Գուրգեն
Կարապետյանը, Բագրատ Կիրակոսյանը, Լուսիկ Ղազարյանը, Երմոնյա Ղոնյանը,
Գուրգեն Հովհաննիսյանը, Շամխալ Ավանեսյանը: Երբեմն թվում է, թե այդ համերգում
երգել կամ պարել է ամբողջ Ղափանը...
1945թ. գարնանից Շամիր Հարությունյանը ղեկավարել է Ղափանի բանվորական
ակումբի ժողգործիքների համույթը, ժողովրդից ընտրել շնորհալիներին, նրանց համար
կանաչ ճանապարհ հյուսել դեպի հայ ազգային արվեստ:
Բանվորական ակումբում կայացած
առաջին հիշարժան համերգից մեկ տարի
հետո համույթը մասնակցեց Երևանում անցկացված գուսանական երգի ստուգատեսին:
Առաջին ճանաչումն էր: Համերգներ էին տալիս օրվա մեջ մի քանի անգամ, հանքերում,
ստորգետնյա հանքուղում, արտադրամասերում, հարստացուցիչ ֆաբրիկայում, գյուղերում:
Հետո համույթը մասնակցեց հանրապետական և միութենական գեղարվեստական
ինքնագործունեության բազում փառատոների, օլիմպիադաների ու տարբեր մրցույթների: Բազմաթիվ մրցանակներ, պատվոգրեր
ու դիպլոմներ են ստացել համույթն ու նրա
ղեկավարը. 1965 թվական. ինքնագործունեության փառատոն, բրոնզե մեդալ, 1967
թվական․ արծաթե մեդալ, 1980 թվական
առաջին կարգի դիպլոմ…
Շուրջ 45 տարի Շամիր Հարությունյանը գլխավորել է Ղափանի պղնձահանքային

կոմբինատի մշակույթի պալատի ժողգործիքների, երգի-պարի ինքնագործ համույթները, որտեղ յուրահատուկ դպրոց են անցել
ու կատարելագործվել արդեն ճանաչված
նվագողներ Մարտուն Ղարախանյանը, Վոլոդյա Գրիգորյանը, Գումեդին Հարությունյանը, Գուրգեն Հովհաննիսյանը, Ռազմիկ
Միրզոյանը, Ալյոշա Ավթանդիլյանը, Ալյոշա
Պետրոսյանը և էլի ուրիշներ, որոնցից յուրաքանչյուրը հետագայում՝ իրենց աշխատանքի վայրում, դարձել են ինքնագործ խմբի
ղեկավարներ: Ինքնուս երգիչների և երաժիշտների քանի-քանի սերունդ է անցել Շ.
Հարությունյանի դպրոցով:
Ինչպես 1984 թ. գրել է մեր հայրենակից,
բանաստեղծ Ավագ Եփրեմյանը, «Շամիրի
խումբը» իսկապես Ղափանի մանկության
խորհրդանիշներից մեկն է: Այո, կար ժամանակ, երբ, ինչպես ասում են, մի Ղափան էր,
մի «Շամիրի խումբ», երբ նրա համերգները
տոն էին համաքաղաքացիների համար:
Շ. Հարությունյանը ոչ միայն կատարող
էր, այլև ստեղծագործող: Նրա գործիքային «Սյուիտը», «Հնձվոր աղջիկը», ՀԽՍՀ
50-ամյա հոբելյանին նվիրված «Լուսաբաց»
երաժշտական պատկերը, «Ղափանի մեղեդիները», «Երիտասարդական քայլերգը»
հաճախակի էին հաղորդվում հանրապետական ռադիոյով:
Մեծ է Շ. Հարությունյանի ավանդը հատկապես մատաղ սերնդի երաժշտական դաստիարակության ազգապահպան գործում,
որին անմնացորդ նվիրվել է 1990-2008 թթ.՝
աշխատելով Կապանի մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոնում: Նրա անմիջական ղեկավարությամբ հայ ազգային
երաժշտական արվեստին հաղորդակից են
դարձել բազմաթիվ պատանիներ և աղջիկներ, շատերին է նվագել ու երգել սովորեցրել, նրանց մեջ երաժշտության նկատմամբ
սեր արթնացնելով՝ հետ պահել վատ ճանապարհի վրա հայտնվելու գայթակղությունից:
Քամանչա, թառ, ուդ, մանդոլինա, քանոն,
շվի, դուդուկ, կլարնետ, զուռնա, դհոլ… Ահա

այն գործիքների ոչ լրիվ ցանկը, որոնցով Շ.
Հարությունյանը նվագել է սովորեցրել: Աշակերտներից շատերը դարձել են հաջողակ և
հայտնի երաժիշտներ:
Շ. Հարությունյանը լայն ժողովրդականություն էր վայելում ոչ միայն Կապանի,
այլև ողջ Զանգեզուրի երաժշտասեր հասարակության շրջանում: Նրա արվեստը շատ
բարձր էին գնահատում հատկապես համույթի անդամները: Ահավասիկ, համույթի
մեներգիչ, լրագրող Մարտուն Ասասյանի՝ Շ.
Հարությունյանի հոբելյանի առթիվ՝ 1996թ.
գրած բանաստեղծությունը.
Թառը դոշիդ հիսուն տարի դու
Կապանում
Քո հմայիչ նվագ-երգով հեգ սրտեր ես
իրար կապում:
Ձայնարարիչ քո մատներով շունչ ես
տալիս թառիդ սադափ
Ու լցնում ես սիրտ ու հոգի սիրո կրակ դու
ափեափ:
Ոչ թե թառիդ, այլ քո սրտի լարերից է
երգը ծորում,
Ինչպես զանգակ աղբյուրներն են խենթ
կարկաչում գյուղիդ ձորում…
Թառդ՝ սրտիդ, սիրտդ՝ թառիդ կյանք են
տալիս սիրողի պես,
Մեկդ մեկու համար եք դուք
սեր-աշխարհում ծնվել ասես…
Քո բնատուր ձիրք ու շնորհք՝ թանկ
գանձի պես շռայլորեն
Բաշխում ես դու քանի տարի
մանուկներին անշահորեն:
Թառդ սերդ է բուրում ծարավ քո
սաներին շնորհաշատ,
Կյանքդ երկար լինի, Շամիր, քո
արվեստով միշտ լուսառատ:
Հպարտացիր և դու Կապան քո նվիրյալ
մեծ վարպետով,
Ու թող միայն երգը քայլի նրա հյուսած
արահետով:
ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՅԱՉՅԱՆ
Ք. ԱՆԺԵՐ, ՖՐԱՆՍԻԱ
27.04.2021Թ.

Հաշմանդամ Շամիրի հետ ամուսնանալու Հայկանուշի մտադրությունը միանշանակ չընդունվեց համագյուղացիների կողմից: Միայն մայրն էր՝ Մարիամը, ով ասաց
«Քինի բալա, տըրան ալ ա մար պերած, ուրան ալ բիդի մինը սիրի չէ՞, մարդ ա»:1944 թ.
Շամիրն ու Հայկանուշը պսակվեցին առանց
հարսանիքի՝ բնակություն հաստատելով
անհարմարություններով լի գյուղական տանը: Հաջորդ տարի տեղափոխվեցին Ղափան:
Շամիրը կնոջ ուղեկցությամբ եղավ
տարբեր
առողջարաններում,
այցելեց
բժիշկներին, ովքեր Հայկանուշին սովորեցրին բուժական մերսումներ և առողջական
վիճակի բարելավման հույս հայտնեցին՝
դրանք կանոնավոր կիրառելու և հատուկ
սննդակարգ պահպանելու դեպքում: Երեք
տարի հետո Հայկանուշի հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ 180 սմ հասակ և 42 կգ

50

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
5

Կար այդպիսի
մի կոլեկտիվ՝
պատերազմի
վետերանների
երգչախումբ

1980

Կապանի մշակույթի կենտրոնի
ժողովրդական նվագարանների անսամբլը

Խ

որհրդային Միությունում պետական բարձր մակարդակով խրախուսվում էր ժողովրդական ինքնագործունեությունը:
Վոկալ-գործիքային,
ժողգործիքների, երգի-պարի անսամբլներ
էին գործում մշակույթի պալատներում, հիմնարկ - ձեռնարկություններում, դպրոցներում, եթե կուզեք՝ կոլխոզներում և սովխոզներում:
Կապանում ժողովրդական ինքնագործունեության ռահվիրաններ են եղել Շամիր
Հարությունյանը, Գումետին Հարությունյանը, Հրանտիկ Գրիգորյանը, Ալբերտ Գրիգորյանը և ուրիշներ:
Ժողգործիքների ոլորտի կայացման մեջ
մեծ ավանդ ունի երաժիշտ, կոմպոզիտոր,
մանկավարժ Գառնիկ Խաչատրյանը: Ոլորտի նվիրյալներից են Մարիցա Պետրոսյանը,
Նորա Դավթյանը, Անահիտ Բաղդասարյա-

նը, քանոնահարուհի Արմինե Ասատրյանը
հետագայում նվագում էր պարի պետական
անսամբլում: Կազմակերպվում էին փառատոններ, համերգային շրջագայություններ՝
հյուրախաղեր: Մասնավորապես, կազմակերպվեց Գառնիկ Խաչատրյանի անվան
ժողգործիքների փառատոն՝ Կապանի ինքնագործ խմբերի մասնակցությամբ:
1989 թվականին Կապանի շրջանային
կուլտուրայի տան ժողգործիքների անսամբլը ( ղեկավար՝ Անահիտ Բաղդասարյան) համերգներով հանդես է եկել Չեխոսլովակիայում և Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներում՝
ներկայացնելով մեր ազգային երգն ու պարը,
ժողովրդական բանահյուսությունը:
Հայաստանն անկախություն ձեռք բերելուց հետո ժողովրդական ինքնագործունեությունն առժամանակ հետին պլան
մղվեց: Ինքնագործ խմբերը, մասնավորա-

-ականներին Կապանում տեղի ունեցող
մշակութային միջոցառումներից անպակաս էին պատերազմի
վետերանների երգչախմբի ելույթները։ 1982ի ապրիլին գաղափար հղացավ նման երգչախումբ ստեղծել, որի ղեկավար դարձավ
Ալիկ Բալայանը։ Նախկին ճակատայինները
հնչեցնում էին պատերազմական տարիների
հավերժ կենդանի «Սրբազան պատերազմ»,
«Կատյուշա», «Սմուգլյանկա» և այլ երգեր։
Երբեմն դահլիճն այդ երգերը հոտնկայս էր
լսում։ Երգչախմբին այսպիսի տողեր են ձոնել․
Երբ ամեն անգամ դուք բեմ եք ելնում
Առույգ քայլերով խրոխտ ու վսեմ,
Քարանում է լուռ դահլիճը ասես,
Մարտական տեսքից կախարդվում
մեկեն։
Ալեհեր, հպարտ, երբ բեմ եք ելնում,
Համրանում է լուռ դահլիճն ասես։
Երգչախումբը հանդես էր գալիս զորամասերում,
հիմնարկ-ձեռնարկություններում, մշակույթի պալատներում։ Հետո
ընդլայնվեց աշխարհագրությունը։ 1984-ին

պես՝ ժողգործիքների, ցրվեցին, քանի որ ոչ
մի հոգածություն չկար (այդ թվում՝ ֆինանսական):
Ինչևէ, 2013 թվականից Կապանի մշակույթի կենտրոնում գործում է ժողովրդական նվագարանների անսամբլը (գեղարվեստական ղեկավար՝ Վիգեն Հովհաննիսյան):
Անսամբլը պարբերաբար հանդես է գալիս
տարբեր միջոցառումների ժամանակ, իսկ
2020թ. դեկտեմբերի 2-ին Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և

հանդես եկավ Երևանում՝ հանրապետության երգչախմբային ընկերությունում, 1987ին Երևանի օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի բեմահարթակում։
Այժմ չկան երգչախմբի անդամները,
բայց մարզկենտրոնի միջին և ավագ սերնդի հուշերում դեռ անմար են Մեծ հայրենականի քառուղիներով անցած վետերանների
խրոխտ երգերի հնչյունները, նրանց անկեղծ
կատարումները։
Լույս իջնի ձեր շիրիմներին, երգի նվիրյալ
զինվորներ։
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի
բեմահարթակում ելույթ ունեցավ Կապանի
մշակույթի կենտրոնի «Զանգեզուր» ժողովրդական պարի համույթը՝ մշակույթի կենտրոնի ժողնվագարանների անսամբլի նվագակցությամբ:
Ի դեպ, կապանցիները նման մեծ կազմով օպերայի և բալետի բեմահարթակում
հանդես էին եկել տասնամյակներ առաջ…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գորիսի մշակույթի կենտրոնի ժողգործիքների Գորիսի գրադարանների կենտրոնացված
համույթը՝ հիմնադրված Գուսան Աշոտի
համակարգի երգչախումբը (1980-ականներ,
կողմից ու մինչև այժմ գործող
գեղ․ ղեկավար՝ Վալերիկ Գասպարյան)
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2015 թվականին մեծ
շուքով նշվեց
կրթօջախի
կեսդարյա
հոբելյանը:
Ելույթներից մեկում
այն միտքը
հայտնվեց,
թե Կապանից
մինչև Երևան
ոչ մի տարածաշրջանում
այդպիսի
կրթօջախ
չկա, որ այդքան հետևողականորեն
հանրայնացնում է դասական երաժշտությունը և
երաժշտական-մանկավարժական
կադրեր պատրաստում:

Կապանի երաժշտական
ուսումնարան (այժմ՝
արվեստի պետական քոլեջ)
Կապանի երաժշտական ուսումնարանի
հիմնադրման պատմությունը սկսվել է
լրագրային մի հրապարակումից: 1964ի սեպտեմբերին «Սովետական Հայաստան» թերթում տպագրվել էր «Զանգեզուրում անհրաժեշտ է ունենալ երաժշտական ուսումնարան» վերնագրով մի
թղթակցություն: 1965 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Ղափանում բացվել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանը, որը մեկ տարի հետո վերակազմավորվել է երաժշտական ուսումնարանի:

Կ

րթօջախի հիմնադրման և կայացման
գործում անուրանալի է ՀՀ գիտությունների ակադեմիայի այն ժամանակվա նախագահի տեղակալ Ալեքսանդր
Մարջանյանի և ՀԿԿ Ղափանի շրջկոմի
առաջին քարտուղար Ռաֆայել Մինասյանի
դերը: Հիմնադրման օրվանից ուսումնական
հաստատությունը ղեկավարել են Արտեմ
Մարջանյանը (1965-1967), Արմեն Բալասանյանը (1967-1993), Ռոմեո Մարտիրոսյանը
(1993-1999), 1999-ից 2015 թվականը՝ Լիաննա Հակոբյանը, 2015թ-ից մինչ այսօր՝ Վարդան Քոչարյանը: Ուսումնական գործընթացը
ղեկավարել են Անժելա Հակոբյանը, Լիաննա
Հակոբյանը, Վյաչեսլավ Միրզոյանը, 2003
թվականից մինչև օրս՝ Աշոտ Խաչատրյանը: Ուսումնարանում սկզբնական շրջանում
դասավանդել են կոնսերվատորիայի շրջա-

2006-ին «Կապանի պետական
երաժշտական ուսումնարան»
ՊՈԱԿ-ը վերանվանվեց «Կապանի արվեստի պետական
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի

նավարտները և ասպիրանտները, ապա
նրանց փոխարինելու եկան բարձրագույն
կրթություն ստացած մասնագետներ, որոնց
հետագայում միացան Ղափանի երաժշտական ուսումնարանի բուհավարտ սաները:
Կապանի երաժշտական ուսումնարանում հիմնադրման օրվանից գործել է վեց
բաժին՝ դաշնամուրային, լարային գործիքների, փողային և հարվածային գործիքների, ժողովրդական գործիքների, մեներգեցողության, երգչախմբավարության: 1990
թ. ավելացել է «Երաժշտական տեսություն»
բաժինը: Դաշնամուրային բաժինը միշտ էլ
ամենաշատ դիմորդներն էր ունենում: Այստեղ դասավանդում էին Երևանից հրավիրված մասնագետներ: Աստիճանաբար նրանց
փոխարինեցին մայրաքաղաքում բարձրագույն կրթություն ստացած և հայրենի քաղաք վերադարձած կապանցի երաժիշտներ:
Ծանրակշիռ է կրթօջախի երկարամյա
տնօրեն Արմեն Բալասանյանի վաստակը,
ում ղեկավարության օրոք կառուցվել են
ուսումնական մասնաշենքը, համերգային
դահլիճը, ուսումնարանը համալրել մասնագետներով: Սանկտ Պետերբուրգից տեղափոխվել և կապանյան գրանցում է ստացել.
չեխական արտադրության երգեհոնը:
Արցախյան գոյամարտի տարիներին
չընդհատվեց
ուսումնական
գործընթացը: 1992-ի նոյեմբերին ուսումնարանի ուսումնական մասնաշենքը, երգեհոնային
դահլիճը ենթարկվեցին հրետակոծության,
որից վնասվեց նաև երգեհոնը: Արցախյան
առաջին պատերազմի տարիներին նոր
կազմավորված բրիգադի հրամանատար,
փոխգնդապետ Միքայել Գրիգորյանի առաջարկությամբ ուսումնարանի մանկավարժ
տղամարդիկ Ֆելիքս Հայրապետյանի ղեկավարությամբ անդամագրվեցին զինվորական նվագախմբին: Այդ ծանր ժամանակահատվածում կապանցիների ոգին
բարձրացնելու նպատակով 1993 թ. փետրվարի 23-ին կրթօջախի դասախոսների ուժերով հրետակոծությունից տուժած դահլիճում
կազմակերպվեց համերգ:
Կրթօջախի գործունեությունը միշտ եղել

Վարդան Քոչարյան

Լիաննա Հակոբյան

Արմեն Բալասանյան

Ռոմեո Մարտիրոսյան

է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական
կոնսերվատորիայի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում: Իսկ, ընդհանրապես,
կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներ Սերգեյ
Քեչեկին և Անժելա Աթաբեկյանին կարելի է
համարել կոնսերվատորիայի «դեսպաններ»
Սյունիքում:
2015 թվականին մեծ շուքով նշվեց կրթօջախի կեսդարյա հոբելյանը: Ելույթներից
մեկում այն միտքը հայտնվեց, թե Կապանից մինչև Երևան ոչ մի տարածաշրջանում
այդպիսի կրթօջախ չկա, որ այդքան հետևողականորեն հանրայնացնում է դասական
երաժշտությունը և երաժշտական-մանկավարժական կադրեր պատրաստում:
Ժամանակի հրամայականով 2006-ին
«Կապանի պետական երաժշտական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ը վերանվանվեց «Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի,
որտեղ երաժշտական մասնագիտություններին զուգահեռ ներդրվել են «Պարարվեստ»,
«Դերասանական արվեստ» և գեղարվեստի
այլ մասնագիտություններ: Քոլեջն իրակա-

Արտեմ Մարջանյան

նացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝ 14 մասնագիտության գծով,
ինչպես նաև նախամասնագիտական ուսուցում ու կարճաժամկետ դասընթացներ: Իր
գոյության ընթացքում կրթօջախն ունեցել է
1250 շրջանավարտ:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Կապանի Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ
1 երաժշտական դպրոցը
1950-ական թվականների սկզբներին
Կապանում հասունացել էր մանուկների կրթության և գեղագիտության դաստիարակության խնդիրը, իսկ ամեն
ինչ սկսվեց նրանից, որ 1952-ի հոկտեմբերի 6-ին Կուլտուրայի մինիստրության արվեստի գործերի վարչության պետ Խանջյանի կարգադրությամբ
Ղափանում հիմնադրվեց երաժշտական
դպրոց:

Կ

րթօջախը ստեղծվեց շատ դժվարին
պայմաններում. ուներ ընդամենը
մեկ երաժշտական գործիք՝ դաշնամուր, որը սիրով հատկացրել էր Գեղանուշի
որբանոցի տնօրեն Ավիս Էլչյանը: Նորաբաց
դպրոցի տնօրեն նշանակվեց Երևանի կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, կլարնետահար Թորոս Լավչյանը: Առաջին դաշնամուրի
դասատուն էր Ռոմանոս Մելիքյանի անվան
երաժշտական ուսումնարանի շրջանավարտ Էլեոնորա Կարապետյանը: Երաժշտական դպրոցի բացումը մեծ իրադարձություն էր ամբողջ Զանգեզուրի համար, քանի
որ այն սկիզբ դրեց մեր մանուկների պրոֆեսիոնալ երաժշտական դաստիարակության կարևորագույն գործին: Առաջին անգամ
դպրոց ընդունվեց 49 սան՝ դաշնամուր, ջութակ և կլարնետ մասնագիտություններով:
1957-ին դպրոցի տնօրեն նշանակվեց ջութակահար Վոլոդյա Կուրղինյանը, իսկ 1966ին կրթօջախի ղեկավարությունն ստանձնեց
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի
շրջանավարտ, դպրոցի նախկին սան Ռոմեո
Մարտիրոսյանը, ընդ որում՝ այդ ժամանակ
նա ընդամենը 24 տարեկան էր: Նրա ղեկավարության օրոք՝ 27 տարվա ընթացքում
կրթօջախը վերածվեծ երաժշտական կադրերի պատրաստման դարբնոցի: Հմուտ ղեկավարն ու երաժիշտը մշտապես տարերքի

մեջ էր: Ի դեպ, դպրոցում պաշտոնավարման
տարիներին՝ 1970-1973 թվականներին, ընդունվեց և ավարտեց Լենինգրադի Ռիմսիկի-Կորսակովի անվան կոնսերվատորիայի
ասպիրանտուրան: Ռոմեո Մարտիրոսյանը
ստեղծեց լավագույն ավանդույթներ, ստեղծագործական մթնոլորտ: Դպրոցը ճանաչելի
դարձավ Զանգեզուրում և նրա սահմաններից դուրս: Տնօրենի անմիջական նախաձեռնությամբ կապեր հաստատվեցին Լենինգրադի, Մոսկվայի, Տալլինի երաժշտական
դպրոցների հետ: Եղան փոխայցելություններ, երաժշտության դասավանդման փորձի փոխանակում: Երաժշտական դպրոցը
հայտնի էր հմուտ մանկավարժներով, զորօրինակ՝ Գառնիկ Խաչատրյանը, ում ավանդը
ժողգործիքների բաժին ստեղծելու գործում
անգնահատելի է: Կատարողական բարձր
արվեստով հանդես է եկել ոչ միայն հանրապետությունում, այլ նրա սահմաններից
դուրս: Նրա սաներ Արարատ և Մարինե
Պետրոսյանները մասնակցել են տարբեր
մրցույթ-փառատոների, արժանացել մեդալների, դիպլոմների՝ բարձր պահել հարազատ
կրթօջախի պատիվը: Ժողգործիքների բաժնում մնայուն հետք են թողել վաստակաշատ
մանկավարժ Գումեդին Հարությունյանը,
Սվետլանա Նահապետյանը, ովքեր տասնամյակներ ի վեր իրենց փորձը և դասավանդման մեթոդները փոխանցել են սկսնակ
մանկավարժներին:
1972-ին դպրոցը զբաղեցրեց երաժշտական ուսումնարանի նորակառույց մասնաշենքի երկրորդ հարկաբաժինը, որտեղ
մինչև այսօր էլ շարունակում է իր գործունեությունը: Կրթօջախի յուրաքանչյուր տնօրեն իր խաչն է կրել. 1993-ին Ռոմեո Մարտիրոսյանի՝ երաժշտական ուսումնարանի
տնօրենի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ դպրոցի տնօրեն է նշանակվել

Ռուզան Ավանեսյանը: Շարունակվում էր
Արցախյան պատերազմը, Կապանի վրա արկեր էին պայթում, բայց դպրոցում դասապրոցեսը երբեք չի ընդհատվել, նաև դպրոցի
կոլեկտիվի ուժերով համերգներ էին կազմակերպվում Կապանի տարածաշրջանում
տեղակայված զորամասերում: 2002-ի դեկտեմբերի 5-ին դպրոցի 50-ամյակի առիթով
Կապանի քաղաքապետարանի որոշմամբ

2002-ի դեկտեմբերի 5-ին դպրոցի 50-ամյակի առիթով Կապանի քաղաքապետարանի
որոշմամբ դպրոցը կոչվեց մեծահամբավ կոմպոզիտոր Արամ
Խաչատրյանի անվամբ:

դպրոցը կոչվեց մեծահամբավ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անվամբ: 2007-ից
Գյումրիում կազմակերպվող «Վերածնունդ»
փառատոնին, որ երկու տարի հետո դարձավ միջազգային, դպրոցի սաները մասնակցել են պարբերաբար և տուն վերադարձել
մրցանակներով: 2009 թվականին կրթօջախի տնօրեն նշանակվեց դպրոցի շրջանավարտ Լիլիա Վարդանյանը: Պահպանելով
լավագույն ավանդույթները՝ կրթօջախի
մանկավարժական կոլեկտիվը շարունակում
է մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակության և երաժշտական կրթության
գործը: Իր գոյության ընթացքում կրթօջախը
տվել է 2000-ից ավելի շրջանավարտ:
Դպրոցն ունեցել է և այսօր էլ ունի ստեղծագործող մանկավարժներ՝ Գառնիկ Խաչատրյան, Ռուզան Ավանեսյան (երգերի հեղինակ) և Շուշանիկ Գևորգյան (երգերի և մի
շարք գործիքային ստեղծագործությունների
հեղինակ):

Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոցը
Կրթօջախը հիմնադրվել է 1986 թվականին Կապանի թիվ 1 երաժշտական
դպրոցի հիմքի վրա՝ ինքնուրույն կարգավիճակով:

Դ

պրոցի տնօրեն նշանակվեց Ռուզաննա Ավանեսյանը, ով պաշտոնավարեց մինչև 1993 թվականը,
որից հետո մոտ 2 տարի կրթօջախի տնօրենը Հայկ Ավագյանն էր: 1995-ից մինչև 2009
թ. պաշտոնավարել է Սուրեն Գրիգորյանը,
որից հետո մինչև այժմ դպրոցը ղեկավարում է Լուսինե Մարտիրոսյանը: Կրթօջախը
նախապես գտնվում էր Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 6 շենքի նկուղային հարկում: Ղեկավարության ջանքերի շնորհիվ դպրոցին

Ձորքի 20 հասցեում: Դպրոցը նոր պայմաններում վերելք ապրեց, ավելացավ աշակերտների թիվը, բացվեցին նոր աշխատատեղեր: Գործում է դաշնամուրային, լարային,
երգեցողության, փողային (կլարնետ), շեփորի և ֆլեյտայի դասարաններ, ժողգործիքների բաժնից՝ շվիի, քանոնի, դհոլի դասարաններ: Իր գոյության ընթացքում դպրոցն
ունեցել է 500-ից ավելի շրջանավարտ: Նրա
սաները մասնակցել են Գյումրիի «Վերածնունդ», «Արտ մյուզիք» հանրապետական և
համաքաղաքային մրցույթ-փառատոների, և
ստացել բազմաթիվ մրցանակներ տարբեր
անվանակարգերում: Այսօր դպրոցն ունի 23
աշխատող, որից 16-ը՝ մանկավարժ: Դպրոցի շրջանավարտներից Նաիրա Ներսիսյա-

Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցը
Մարզկենտրոնի մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակության գործում նշանակալի ավանդ ունի թիվ 2
երաժշտական դպրոցը, որը ստեղծվել է
1977 թ. հունիսին (հիմնադիր տնօրեն՝
Լիաննա Հակոբյան):

Ի

սկզբանե կրթօջախն աչքի է ընկել
անցկացվող բազմաբնույթ միջոցառումներով, նորարարությամբ: Հիմնադրման տարվանից գործում էին քանոնահարների, ջութակահարների խմբեր,
վոկալ-գործիքային անսամբլ, փողային նվագախումբ, երգչախմբեր (մանկական, արական, մանկավարժների): Կապանում առաջին անգամ բեմադրվեց մանկական երկու
օպերա՝ «Երգ անտառում» և «Չարի վերջը»,
որին մասնակցեցին դպրոցի աշակերտները
և դասատուները: Դպրոցի մի խումբ դասատուներ լուսավորության նախարարության
հրամանով փորձի փոխանակման նպատակով մեկնեցին Լենինգրադ (այդ ժամանակ
բացառիկ երևույթ էր):
1989-1996 թթ. կրթօջախը ղեկավարել
է դաշնակահար, երգահան Վարդան Սար-

դարյանը, որից հետո տնօրենի պաշտոնը
ստանձնել է Վարդան Քոչարյանը, 2015 թ.
դպրոցը ղեկավարում է Գայանե Հարությունյանը:
Դպրոցի սաները ոչ միայն տպավորիչ
ելույթներ են ունենում ամենամյա հաշվետու համերգներում, հանրապետության
մշակութային կյանքի բոլոր կարևոր իրադարձությունների ժամանակ բազմաբնույթ
միջոցառումներում, այլև հաջողությամբ
մասնակցում բազմաթիվ հանրապետական
և միջազգային մրցույթների, փառատոների,
որոնցից միշտ էլ վերադառնում են մրցանակների և պատվոգրերի արժանացած:
Դպրոցն ունեցել է հազար երկու հարյուրից ավելի շրջանավարտ, որոնցից շատերը
դարձել են Կապանում և հանրապետությունում լավագույն երաժիշտ կատարողներ ու
մանկավարժներ: Կրթօջախում աշխատում
էին և այսօր աշխատում են Կապանում ճանաչված մի շարք դասատուներ, ովքեր մասնակցում են մարզկենտրոնում տեղի ունեցող
միջոցառումներին և նպաստում քաղաքի
մշակույթի զարգացմանը:

տրամադրվեց նոր մասնաշենք, որը վերակառուցվեց և վերանորոգվեց ամերիկյան
Սի-Էյջ-Էֆ Ինթերնեյշնլ կազմակերպության
կողմից: 2007-ի հունվարից կրթությունն
իրականացվում է նորակառույց դպրոցում՝

նը, Շուշանիկ Գևորգյանը, Արմեն Դավթյանը
և Կարեն Սահակյանը կրթությունը շարունակել են տարբեր հաստատություններում և
այժմ դասավանդում են դպրոցում:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
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Գորիսի Աշոտ
Սաթյանի անվան
երաժշտական
դպրոցը

Գ
Մեղրիի «Արևիք»
արվեստի դպրոցը

«Մ

եղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը հիմնադրվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ին: Դպրոցի շուրջ 300 աշակերտը
գեղարվեստական կրթություն է ստանում
դպրոցի հետևյալ բաժիններում՝
 դաշնամուրային,
 լարային (ջութակ),
 փողային (կլարնետ, շեփոր, ֆլեյտա),
 ազգային նվագարանների (քանոն, շվի),
 վոկալ (դասական և ժողովրդական երգ),
 պարային,
 նկարչական,
 դեկորատիվ կիրառական արվեստ:
Դպրոցում գործում է ժողովրդական
նվագարանների համույթ, փողային նվագախումբ, վոկալ համույթ, մանկական երգչախումբ, ուսուցիչների երգչախումբ:
Մանկական երգչախումբը մարզային և
համապետական փառատոների է մասնակցել:
Լուիզա Խաչատրյանը «Փոքրիկ քայլ»
հանրապետական մրցույթ – փառատոնի II
կարգի մրցանակակիր է, մշակույթի նախարարության «Մշակութային աջակցության
հիմնադրամ» -ի կողմից ընտրվել է Սյունիքի
մարզից որպես լավագույն դաշնակահար և
մասնակցել հանրապետական հաշվետու
համերգին:
«Եղեգան
փող»
հանրապետական
մրցույթ-փառատոնին ազգային նվագարանների շվիի բաժնի աշակերտ Էրիկ Աբյանն
արժանացավ III, իսկ Նարեկ Գալստյանը՝ II
մրցանակին:
Մշակույթի նախարարության «Մշակութային աջակցության հիմնադրամ» -ի բարձրակարգ մասնագետների կողմից դպրոցը
քանիցս արժանացել է բարձր գնահատականի:
Դպրոցը համերգներով հանդես է եկել
«Մշակութային Սյունիք» ծրագրի շրջանակներում՝ Քաջարան, Գորիս քաղաքներում:
Ակտիվ է համայնքային միջոցառումներին:

որիսի Աշոտ Սաթյանի անվան
երաժշտական դպրոցը սկսել է գործել 1955թ․ հոկտեմբերի 1-ից՝ համաձայն ՀԽՍՀ կուլտուրայի մինիստր Շահինյանի օգոստոսի 25 N 358 հրամանի: Դպրոցում
սկզբնական շրջանում ընդգրկվել է 30 աշակերտ՝ դաշնամուրային բաժնում, տնօրեն՝
Ռոզա Հովհաննիսյան։
1957թ․ սեպտեմբերի 1-ից բացվել է նաև
ջութակի բաժինը։
Տարիների ընթացքում դպրոցը ղեկավարել են մայրաքաղաքից գործուղված լավագույն երաժիշտ-մասնագետները։ 19621967թթ․ ղեկավարել է գորիսեցի Հրանտ
Մինասյանը, 1967-1992թվականներին՝ Ռոբերտ Առաքելյանը,
1992-1993թվականներին՝ Վալերի Գասպարյանը, իսկ 1993-ից առ այսօր Մադորա
Սևլիկյանը։
1970-ից դպրոցի սաները մասնակցել են
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի
նախարարության կողմից կազմակերպված
մի շարք ստուգատես-փառատոների՝ գրավելով մրցանակային տեղեր։
Դպրոցի գործունեությունն առանձնանում է նրանով, որ աշակերտները ստանում են ոչ միայն երաժշտական կրթություն,
այլև գեղագիտական դաստիարակություն։
Նրանք ծանոթանում են կոմպոզիտոների
կյանքին ու գործունեությանը, դասական և

ժողովրդական ստեղծագործություններին,
նրանց կատարումներին։

Դպրոցի գործունեությունն
առանձնանում է նրանով, որ
աշակերտները ստանում են ոչ
միայն երաժշտական կրթություն, այլև գեղագիտական դաստիարակություն։

Ներկայումս դպրոցում գործում են դաշնամուրային, լարային, ազգային նվագարանների, փողային և երգեցողության բաժիններ, որտեղ սովորում է 118 աշակերտ։
Ավարտած աշակերտների մի մասն ուսումը շարունակում են երաժշտական ուսումնարաններում և կոնսերվատորիայում,
այնուհետև իրենց երաժշտական գործունեությունը շարունակում ինչպես մեր հանրապետությունում, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս։
Դպրոցում գործում է նաև երգչախումբ,
որը բազմիցս մասնակցել է մարզային և
հանրապետական մրցույթ-փառատոների ու
արժանացել մրցանակների և պատվոգրերի։
Իսկ համայնքի մշակութային միջոցառումներին հանդես են եկել համերգներով։

2018 թ. բացվեց թատերարվեստի բաժինը, որի աշակերտները մինչ օրս շարունակում են մասնակցել հանրապետական և
միջազգային մրցույթների՝ գրավելով պատվավոր հորիզոնականներ:
2018 թ. սկսվել են դպրոցի կապիտալ
վերանորոգման աշխատանքները՝ «ԶՊՄԿ»
ՓԲԸ հովանավորությամբ:
2020 թ. ավարտվել են վերանորոգման
աշխատանքները, դպրոցի աշակերտները
սովորում են հարմարավետ պայմաններում:
Ստեղծման օրից դպրոցն ունեցել է և՛

վերելքներ, և՛ վայրէջքներ, սակայն դպրոցի
սաները միշտ էլ ակտիվ մասնակցություն են
ունեցել համաքաղաքային, պետական միջոցառումներին:
Աշակերտները մասնակցել են նաև բազմաթիվ մրցույթ-փառատոների, ստացել կոչումներ և մրցանակներ:
2021 թ. տվյալներով՝ դպրոցում աշխատում է 37 ուսուցիչ, ուսանում 365 աշակերտ:
Դպրոցի դասատուների մեծ մասը հենց
այս դպրոցի սաներն են, իսկ նրանցից մի
քանիսը դարձել են անվանի երաժիշտներ:

Սիսիանի
մանկական
երաժշտական
դպրոցը

Ս

իսիան քաղաքի «Էմմա Ասյանի անվան Սիսիանի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ը հիմնադրվել
է 1960-ին: Դպրոցի առաջին տնօրեն է նշանակվել Հենրիկ Սահակյանը, իսկ 1961-1997
թվականներին՝ Էմմա Ասյանը, ում անունով
էլ կոչվել է երաժշտական դպրոցը:
1970- ական թվականներին Սնայպեր
Սրապյանի ջանքերով ստեղծվեց երգչախումբ:
Այժմ էլ դպրոցում գործում է երգչախումբ՝
բաղկացած 30 անդամից, որի խմբավարը
Լուսինե Գասպարյանն է:

Քաջարանի արվեստի դպրոցը

Կ

ուլտուրայի նախկին մինիստր Անդրանիկ Շահինյանի հրամանով 1960թ.
բացվեց Ղափանի երաժշտական
դպրոցի Քաջարանի մասնաճյուղը: Դա մեծ
իրադարձություն էր լեռնագործների քաղաքում: Դպրոցը հաստատվեց մի փոքրիկ
տնակում, որտեղ դրվեց մշակույթի պալատի միակ դաշնամուրը, որը պահպանվում է
մինչ օրս: Սկզբնական շրջանում դպրոցում
սովորում էր 10 աշակերտ՝ դաշնամուրային
բաժնում:
Դպրոցի առաջին դասատուներն են եղել
Նատալիա Ռյաշինան, Սեյրան Օհանյանը,
Գրիշա Փարսադանյանը, Վլադիսլավ Զեմշենկոն և ուրիշներ:
Կուլտուրայի մինիստրի թիվ 1960թ.դեկտեմբերի 1-ին թիվ 209 հրամանով մասնաճյուղը դարձավ ինքնուրույն երաժշտական
դպրոց: Քաջարան գործուղվեց կրթօջախի
անդրանիկ տնօրենը՝ Սվետլանա Նամչևաձեն, ով դպրոցը ղեկավարել է մինչև 1972 թ.:
1972 թ. սեպտեմբերին դպրոցի տնօրեն
է նշանակվում Լիանա Գրիգորի Հակոբյանը,
ով մեծ եռանդով ձեռնամուխ է եղել դպրոցի
հետագա զարգացման աշխատանքներին:
1976 թ. երաժշտական դպրոցին կից
բացվել է գեղարվեստի դպրոց, որի առաջին
ուսուցիչն էր Լեռնիկ Հմայակի Պետրոսյանը:

1977 թ. երաժշտական դպրոցի տնօրեն է
նշանակվել Ալբերտ Շահենի Առաքելյանը, ով
ստեղծված բազայի վրա որակական ավելի
բարձր մակարդակի հասցրեց դպրոցը:
1984 թ. դպրոցին կցվեց նաև գեղարվեստի դպրոցը, և այն վերանվանվեց Արվեստի
մանկական դպրոց: Բացվեցին նոր բաժիններ ու ավելացավ երեխաների քանակը:
1993 թ. դպրոցի տնօրեն նշանակվեց ջութակի դասարանի շրջանավարտ Սուրեն Վոլոդյայի Խաչատրյանը:
2000 թ. հունվարից դպրոցի տնօրեն
նշանակվեց կլարնետի դասարանի շրջանավարտ Դերենիկ Վաղարշակի Մկրտչյանը:
2013 թ. հունիսից դպրոցի տնօրենն է Արմինե Վլադիկի Թումանյանը:
2014 թ. դպրոցում վերաբացվել է փողային նվագարանների դասարանը, ազգային
նվագարաններից՝ շվիի և դհոլի դասարանները: Բացվել են պարարվեստի, արվեստի
պատմության դասարաններ: Ինչպես նաև
շարունակում են գործել դաշնամուրի, վոկալի, քանոնի դասարանները:
2016 թ. մայիսի 17- ին, համաձայն Քաջարան համանքի ավագանու N 15 – Ա որոշման, «Քաջարանի մանկական արվեստի
դպրոց» ՀՈԱԿ-ը վերանվանվել է «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ:

54

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.
5

Կապանի արվեստի մանկական դպրոցը

Կ

ապանի արվեստի մանկական դպրոցը գործել սկսել է 1981 թ. սեպտեմբերի 1-ից: Նախապես երկու բաժին
կար՝ պարարվեստի (Արմեն և Կարինե Էլոյան) և ժողգործիքների (Գառնիկ Խաչատրյան): Հիմնադիր տնօրենը ջութակի մասնագետ Վալենտին Պետրոսյանն էր: Նախապես
դպրոցը տեղավորվել էր Գարեգին Նժդեհ
փողոցի թիվ 16 բազմաբնակարան շենքի առաջին հարկում: Աննպաստ էին աշխատանքի պայմանները: Անբարեխիղճ
բնակիչների պատճառով ջուր էր լցվում դասասենյակները: 1985-ից կրթօջախը տեղափոխել են ներկայիս շենքը, որտեղ ժամանակին քիմմաքրման ծառայություն էր գործում:
Երեք տասնամյակ գործելուց հետո շենքը
հայտնվել էր անմխիթար վիճակում: Ի վերջո
ձեռնամուխ եղան շենքի նորոգմանը: 2017
թվականի սեպտեմբերից Կապանի արվեստի մանկական դպրոցի մանկավարժական
կոլեկտիվն ու սաները նոր ուստարին սկսեցին վերանորոգված և վերակառուցված
կրթօջախի մասնաշենքում, որտեղ հիանալի
պայմաններ են ստեղծված մատաղ սերնդի
գեղագիտական դաստիարակության հա-

մար:
1983 թվականից մանկական գեղագիտական դաստիարակության այդ օջախը
ղեկավարել է Սեյրան Գրիգորյանը: Սկզբում
բացվել են լարային և վոկալ բաժինները
(Կարինե Բաբայան): Մեկ տարի հետո հիմնադրվել են դաշնամուրային և գեղարվեստի
բաժինները (գեղարվեստի դասատու՝ Ստյոպա Դավթյան, դաշնամուրի մասնագետ՝
Վերժինե Ալեքսանյան): 1985-ին բացվեց փողային բաժինը՝ Սասուն Առաքելյանի ղեկավարմամբ: Սեյրան Գրիգորյանը կրթօջախը
ղեկավարեց 30 տարի:
2013 թվականից դպրոցի ղեկավարումը
ստանձնել է Մարինա Նահապետյանը:
2014 թվականին դպրոցում հիմնադրվել
է թատերական բաժին, որի սաները հանրապետական և միջազգային մրցույթներից
վերադառնում են մրցանակային տեղեր շահած:
Վերջին տարիներին կրթօջախի սաները «Վերածնունդ», «Արտ-մյուզիք» արվեստի
միջազգային մրցույթ-փառատոներից վերադառնում են մրցանակներով:

Շինուհայրի երաժշտական դպրոցը

Ա

յն ստեղծվել է 1987թ. և համարվել
Խնձորեսկի երաժշտական դպրոցի
մասնաճյուղ: 1988 թվականից ինքնուրույն կրթօջախ է և անվանվել է Շինուհայրի երաժշտական դպրոց: Սկզբնական
շրջանում ունեցել է դաշնամուրի, ֆլեյտայի,
քանոնի, ակորդեոնի, կիթառի, կլառնետի
բաժիններ. դրանցում սովորել են 100-ից
ավելի աշակերտ: Լավագույն մասնագետների աշխատանքի արդյունքում շնորհալի
աշակերտները մասնակցել են մարզային,
հանրապետական երաժշտական փառատոների և արժանացել պատվոգրերի: Սաներից ոմանք շարունակել են կրթությունը
բուհերում, ավարտելուց հետո համալրել
երաժշտական դպրոցի ուսուցիչների շարքերը:
Դպրոցն ունի երգչախումբ, որտեղ ուսանում են քառաձայն պարտիտուրաներ, և
քանիցս մասնակցելով մրցույթ-փառատոների՝ երգչախումբն արժանացել է գովեստի և

վերադարձել փառքով:
Երաժշտական դպրոցում աշխատում են
մասնագետներ, ովքեր գալիս են Գորիսից ու
մեծ սիրով աշխատում համայնքի երեխաների հետ և ստեղծագործում սիրելի միջավայրում:
Դպրոցն ունեցել է նվիրյալ տնօրեններ՝
Ռոբերտ Առաքելյան, Սուսաննա Սողոմոնյան, Անուշ Մկրտչյան, իսկ ներկայիս տնօրենն է Գայանե Մկրտչյանը:
Սովորում են 100-ից ավելի աշակերտ:
Դասական և ժամանակակից ստեղծագործությունների համադրությամբ դպրոցը
պարբերաբար կազմակերպում է միջոցառումներ: Լինելով համերաշխ և միասնական
կոլեկտիվ՝ դպրոցը սերունդներ կրթելով՝
ճանապարհում է նրանց դեպի նոր կյանք:
Համագործակցելով Տաթևի վանական համալիրի «Զանգակներ» երգչախմբի հետ՝ համատեղ կազմակերպվել են մրցույթներ:

Խնձորեսկի Ա. Սաթունցի անվան
երաժշտական դպրոցը

Ս

յունիքի տարածաշրջանում, թերևս
ողջ Հայաստանում, դժվար կգտնվի
մի գյուղ, որ հայ ազգին պարգևած լինի մշակույթի այնպիսի տաղանդաշատ գործիչներ, ինչպիսին Խնձորեսկն է: Գիտության
ու մշակույթի հայրենիք է հայոց աշխարհի
այս գեղատեսիլ հեքիաթային գյուղը: Ժամանակի հրամայականով արվեստածին
այս հողում մշակույթի օջախ ունենալը անհրաժեշտություն էր և 1981թ. սեպտեմբերին
բացվեց Խնձորեսկի երաժշտական դպրոցը:
Այս կարևորագույն գործին իրենց ներդրումն
ունեցան Գորիսի շրջանային կուլտուրայի
բաժնի վարիչ՝ Հենրիկ Շահնազարյանը, Խնձորեսկի գյուղսովեստի նախագահ Վազգեն
Թոխսանցը և գյուղսովեստի քարտուղար
Ռայա Աքունցը:
Տոն էր Խնձորեսկում, հազարամյակների
պատմություն ունեցող գյուղը երիտասարդացել էր, ցնծում էր, աշխույժ եռուզեռ էր
սկսել, բոլորն ուզում էին իրենց երեխաներին
երաժշտական դպրոց ուղարկել: Թվում էր,
երաժշտական դպրոցը բոլորի վաղեմի երազանքն էր, և այն իրականացնելու համար
տարիքը հաշվի չէին առնում: Եվ առաջին
տարին դպրոց ընդունվեց 110 աշակերտ,
որոնք պետք է սովորեին դաշնամուրի, ջութակի, քանոնի, ակորդեոնի և ֆլեյտայի դասարաններում: Սկզբնական շրջանում դպրոցը տեղակայված էր գյուղի մշակույթի տանը:
Պայմանները բավարար չէին, բայց պարապմունքները անցնում էին ոգևորությամբ և
մեծ նվիրումով: Նորաբաց դպրոցում աշխատելու էին գործուղվել Կապանի երաժշտական ուսումնարանի շրջանավարտներ
Թամարա Ադունցը (դաշնամուր), Անահիտ
Մովսիսյանը (ջութակ), Սաիդա Ալեքսանյանը (ֆլեյտա): Առաջին տարին աշխատող
դասատուներից էին նաև Նարինե Ափյանը
(դաշնամուր) Օֆելյա Սարդարյանը (սոլֆեջո), Վալերիկ Առաքելյանը (ակորդեոն), Անժելա Անտոնյանը (քանոն):
Դպրոցի տնօրեն նշանակվեց փորձառու
մանկավարժ Ռոլանդ Առաքելյանը: Եռանդուն և խստապահանջ ղեկավարի աշխատանքը իր պտուղները տվեց: Դպրոցը շատ
կարճ ժամանակահատվածում իր ակտիվ
գործունեությամբ մշակույթի օջախ հանդիսացավ, ինչպես Խնձորեսկի, այնպես էլ
հարևան գյուղերի համար: 1983թ. դպրոցը
տեղափոխվեց նախկին գյուղսովետի շենքը,
որը վերանորոգվեց և տրամադրվեց երաժշտական դպրոցին:
1984թ. Ռ. Առաքելյանը այլ աշխատանքի
տեղափոխվեց և տնօրենի պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցրեց Արմեն Գրիգորյանը,
որն այդ ժամանակ ակորդեոն էր դասավանդում: 1986թ. տնօրեն նշանակվեց Ռադիկ
Խառատյանը՝ հանրաճանաչ բալետմայստեր Ռուդոլֆ Խառատյանի եղբայրը, որն էլ
աշխատեց մինչև 1990թ-ը: Այդ տարիներին
դպրոցը համալրվեց նոր դասատուներով՝
Էլադա Աբրահամյան, Կարինե Գրիգորյան,
Անահիտ Ադունց, Հասմիկ Աղաբեկյան, Նելլի
Հովհաննիսյան:
Արցախյան ազատամարտի տարիներին Խնձորեսկը սահմանամերձ լինելով
մշտապես գնդակոծությունների թիրախ էր
թշնամու համար: Այդ դժվարին տարիներին

դպրոցը շարունակում էր իր գործունեությունը: Երևանաբնակ տնօրենը տեղափոխվեց
մայրաքաղաք: Եվ այդ պատասխանատու
տարիներին տնօրեն նշանակվեց դպրոցի
դաշնամուրային բաժնի վարիչ Անուշ Տատինցյանը: Այդ տարիների աշխատանքը
հերոսական կարելի է համարել: Մշտական
վախն ու վտանգը անտեսելով Գորիսից գյուղ
էին հասնում պատահական մեքենաներով, երբեմն ճանապարհի կեսը ոտքով էին
գնում: Տատինցյանի հետ այդ տարիներին
աշխատել են Նունե Նազարյանը, Անահիտ
Խանզադյանը, Նարինե Միրումյանը, Նելլի
Մանուչարյանը (մինչև այժմ աշխատում է):
Չեմ կարող չներկայացնել վաստակաշատ և
փորձառու մանկավարժ Զուբեյդա Ասլոյանի
աշխատանքային կարճ, բայց արգասաբեր
տարիները;
Անուշ Տատինցյանը աշխատեց մինչև
2010թ.: Անժամանակ մահը նրա նվիրված
աշխատանքային գործունեության ավարտը
հանդիսացավ:
2010թ-ից մինչև այժմ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում է ջութակի դասատու
Անահիտ Մովսիսյանը:Նա ջանք ու եռանդ
չի խնայում թե դպրոցի բարեկարգման աշխատանքների և թե կրթական ծրագրերի ուսուցման մակարդակը արդյունավետ բարձրացման ուղղությամբ:
2001թ. դպրոցի 20-ամյակին, երաժշտական դպրոցը անվանակոչվեց այս հող ու ջրի
ծնունդ՝ Սաթյան կոմպոզիտորական մեծ
տոհմի զավակ Արամ Սաթունցի անունով:
Խնձորեսկում նորից տոն էր: Ներկա
էր Սաթյան գերդաստանը՝ Արամ Սաթյանի գլխավորությամբ և մայրաքաղաքից,
մարզկենտրոնից ժամանել էին երաժիշտներ, մշակույթի գործիչներ: Համերգային մեծ
ծրագրով ելույթ ունեցան դպրոցի աշակերտները և Կապանի երաժշտական քոլեջի ուսանողները: Ելույթներ, մեծարման խոսքեր,
գովասանքներ, այս ամենը ուղեկցվում էր
երաժշտական ելույթներով, մի խոսքով համագյուղական մեծ տոնակատարություն էր
Խնձորեսկում:
Մեծ է Սաթյանների կոմպոզիտորական տոհմը, որը շատ հայտնի է թե Հայաստանում, և թե Հայաստանից դուրս: Մենք
հպարտ ենք, որ այդ տաղանդավոր տոհմի ժառագորդներն ենք: Դպրոցի համար
անգնահատելի մեծ նվեր է Ա. Սաթյանի ուղարկած երաժշտական գրականությունը,
դաշնամուրը և դպրոցի համար վաղուց
երազանք դարձած ռոյալը, որը որակական
մեծ փոփոխություն մտցրեց մեր համերգային ծրագրերի մեջ: Համերգային այդ գործիքը զարդարում է դահլիճը: Եվ մեզ պարտավորեցնում և ոգևորում է Արամ Սաթյանի
նվիրվածությունը և այն մեծ ուշադրությունը, որը ցուցաբերում է դպրոցին, որի համար շատ շնորհակալ ենք:
Մեզ համար մեծ նվեր էր նաև 2018թ.
հուլիսի 27-ի դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցած համերգային այն յուրօրինակ ծրագիրը,
որը իրականացրեց Ա. Սաթյանը: Մեծ կոմպոզիտորը՝ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահը, նվագում
է դպրոցական աշակերտների և իր
համագյուղացիների համար, մտեր-
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միկ զրուցում և օգտակար խորհուրդներ տալիս: Շատ հիշարժան
օր էր, երբեք չենք մոռանա այդ հանդիպումը;
38-ամյա պատմություն ունեցող դպրոցը 400-ից ավելի շրջանավարտներ է տվել,
որոնցից շատերն են քայլել երաժշտության
դժվարին արահետներով և իրենց ապագան
արվեստին և գեղեցիկին ծառայեցրել:
Եվ դպրոցի շրջանավարտներից շատերը շարունակելով երաժշտական ուսումը,
վերադարձան և սկսեցին աշխատել նույն
դպրոցում. Նաիրա Մեժլումյան, Անժելա Ջուլհակյան, Արմենուհի Թելունց, Գայանե Գրիգորյան, Անդրանիկ Շահնուբարյան, Լուսինե
Շահնուբարյան:
Երաժշտական տարբեր կրթօջախներում են սովորել դպրոցի շրջանավարտները.
Գևորգյան Եվգենյան՝ Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի երաժշտության
բաժին, Կապանի արվեստի քոլեջում են սովորել Լուսինե Գևորգյանը (ջութակ), Աննա
Հովհաննիսյանը (դաշնամուր և այժմ աշխատում է հարազատ դպրոցում), Աշխեն
Բաբալարյանը (քոլեջն ավարտելուց հետո
ուսումը շարունակել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաժնում): Երևանի Ռ. Մելիքյանի անվան քոլեջում են սովորել Վաչե Մանվելյանը
(ժող. երգեցողություն) և Սոնա Մանվելյանը
(խմբավարություն), որոնք գյուղ են վերադարձել և աշխատում են մեր դպրոցում:
Խաչատուր Արզանյանը սովորում է նույն
քոլեջի դուդուկի բաժնում: Վոլոդյա Բալոյանը ուսումը շարունակել է Եղեգնաձորի աշուղական դպրոցում: Նշված շրջանավարտները բարձր առաջադիմությամբ են սովորել,
հաճախակի մասնակցել փառատոների և
մրցույթների: Հպարտությամբ կարող եմ
նշել, որ Վաչե Մանվելյանը մասնակցել է ժողովրդական երգիչ նախագծին՝ ընդգրկվելով
լավագույն հնգյակում:
Դպրոցի շրջանավարտներից է նաև
էստրադային ջազ երգչուհի Արփի Շահնուբարյանը, որը իր թավշյա ձայնով հիացնում
է հայ խստապահանջ հանդիսատեսին:Դպրոցի սաներից է նաև Վահե Սրաբունցը,
որը ակտիվ երաժշտական գործնեությամբ
է զբաղվում ՌԴ-ում ու Ջիվան Գևորգյանը,
որը Խնձորեսկի մշակույթի տան տնօրենն է
և ակտիվ մասնակցում է համայնքային միջոցառումներին և համերգներին:
Այժմ դպրոցում սովորում է 70 աշակերտ՝
դաշնամուրի, ջութակի, քանոնի, շվիի, դուդուկի և երգեցողության դասարաններում:
Ունենք երգչախումբ, ժող. գործիքների,
քանոնահարների, ջութակահարների անսամբլներ: Այս տարվա 8 շրջանավարտներից Մերի Առուստամյանը (Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան՝
վոկալ բաժին) և Մանուշ Գյուլխասյանը (Ա.
Բաբաջանյանի անվան երաժշտական քոլեջի ջութակի բաժին) ուսումը շարունակելու
են երաժշտական կրթօջախներում: Դպրոցում հաճախակի կազմակերպվում են համերգներ, երաժշտական, ուսուցողական
միջոցառումներ և վիկտորինաներ: Առավել մեծ ուշադրությամբ հիշում և մեծարում
ենք մեր երախտավորներին: Համերգային
մեծ ծրագրով նշել ենք Տ. Սազանդարյանի 100-ամյակը, Ա. Սաթունցի 100-ամյակը,
Արամ Սաթյանի 70-ամյակը: 2019 թվականը
ամբողջությամբ նվիրված էր Կոմիտասին:
Դպրոցի աշակերտները երաժշտական
կատարումներով ակտիվ մասնակցում են
համայնքում կազմակերպվող միջոցառումներին:
Դպրոցում աշխատող մանկավարժները
հիմնականում խնձորեսկցիներ են.
Անահիտ Մովսիսյան, Անժելա Ջուլհակյան, Նաիրա Հովհաննիսյան, Վարդուհի
Պետրոսյան, Քնարիկ Միրումյան, Սաթենիկ
Պատվականյան, Աննա Հովհաննիսյան,
Վաչե և Սոնա Մանվելյաններ; Նելլի Մանուչարյանը և Վլադիմիր Տոռոզյանը Գորիսից
են գալիս;
Մանկավարժական
կոլեկտիվը
համախմբված, շարունակելով դպրոցի լավագույն ավանդույթները, մեծ պատասխանատվությամբ և նվիրումով աշխատում է,
որ մշակույթի արմատներով հարուստ գյուղում Սաթյաններին և Սազանդարյաններին
արժանի սերունդ աճեցնի:
ԽՆՁՈՐԵՍԿԻ Ա. ՍԱԹՈՒՆՑԻ ԱՆՎԱՆ
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

Արփինե
Շահնուբարյան

Ծ

նվել է 1982թ. օգոստոսի 2-ին` Խնձորեսկ գյուղում: 1999թ. ավարտել
է տեղի միջնակարգ դպրոցը, ապա`
անգլերենի անհատական պարապմունքների հաճախելուց հետո ընդունվել Երևանի
պետական համալսարան` ռոմանագերմանական ֆակուլտետի թարգմանչական բաժինը: 2004 թ. ավարտել է համալսարանը և
ստացել բակալավրի կոչում: 2014թ. ուսումը
շարունակել է Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում ու ավարտելով 2016-ին` ստացել մագիստրոսի կոչում:
Երգչուհու մասնագիտությունն ու կա-

Գագիկ Գրիգորյան

Ծ

նվել է 1967 թ. փետրվարի 24-ին՝
Կապան քաղաքում: Միջնակարգ
կրթությունը ստացել է Կապանի
թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում: 1985-1987
թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում՝
Սարատով քաղաքում: 1987-1989 թթ. սովորել է Սարատովի Չերնիշևսկու անվան
պետական համալսարանում: Թողնելով ուսումը՝ վերադարձել է Հայաստան և ակտիվ

Բաղդասար
Հարությունյան

Ծ

նվել է 1961 թվականին ք. Երևանում:
Ծնողներն արմատներով սյունեցի
են՝ Հարժիս գյուղից: 1955 թվականին
ծնողները գյուղից տեղափոխվել են Երևան:
Միջնակարգ դպրոցն ավարտել է Երևանում: 1979թ ծառայել է խորհրդային բանակում: Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

րիերան նրա համար մանկության երազանք
չի եղել: Միշտ ապրել է երգ ու երաժշտության մեջ, սիրել ու գնահատել այդ արվեստը, դպրոցական տարիներին մասնակցել
երաժշտական միջոցառումներին` զուգահեռ ավարտելով Խնձորեսկի երաժշտական
դպրոցի դաշնամուրային բաժինը: Սակայն
ավելի լուրջ ձգտումներն առաջ են եկել համալսարանական տարիներին, երբ ակտիվորեն մասնակցում էր ուսումնական խորհրդի
կազմակերպած միջոցառումներին: Լսելով նրա ձայնային տվյալները` խորհուրդ
են տվել լրջորեն զբաղվել երգարվեստով:
Եվ առաջին քայլը սկսվեց Դո-Ռե-Մի վոկալ
ստուդիայից, որին հաջորդեցին մրցույթները: 2004 թ. հոկտեմբերին Երևանում կայացած Դո-Ռե-Մի միջազգային մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի, իսկ նույն
տարվա դեկտեմբերին մասնակցել է Էստոնիայի EDU-2004 մրցույթին` արժանանալով
հանդիսատեսի համակրանք մրցանակին:
Դրան հաջորդեց 2005թ. Մոսկվայում տեղի
ունեցած «Տարվա երգ» ամենամյա մրցույթը,
որը նրան տվեց 3-րդ տեղի մրցանակ:
2006-ին հիմնվեց Տաթև և Անելիք բենդ
խումբը, որտեղ նրան հրավիրեցին հանդես
գալ որպես բեք-վոկալիստ: Խմբում հանդես
գալուց բացի` սկսեց հեղինակային երգի վրա
աշխատել, ու պրոֆեսիոնալ թիմով երկար
ամիսների աշխատանքի արդյունքում 2007ին լույս տեսավ «Կապույտ թռչուն» սինգլը`
իր տեսահոլովակով: Հենց այդ տարում էլ
հայկական ամենամյա երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացավ
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մասնակցել Ղարաբաղյան շարժմանը:
Դեռ փոքր հասակում սիրել է երգ-երաժշտությունը:
1992թ. ստեղծելով «Արմենիա» էստրադային համույթը՝ բարձրացել է բեմ: Արցախյան պատերազմի տարիներին՝ համարյա
սահմանային բոլոր կետերում բարեգործական համերգներ է տվել՝ Տավուշից մինչև
Հորադիզ: Համերգներով շրջում էր նաև
Հայաստանի շատ բնակավայրերով և գոյացած գումարները փոխանցում զոհված,
վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին:
1997թ. սկսել է ստեղծագործել և մինչ
այսօր ունի գրեթե 100 հեղինակային երգ:
Ժողովրդի մեջ շատ հայտնի երգերից են՝
«Երբ ձյունը գա», «Ես առանց քեզ», « Օ, իմ
սեր», « Խոսիր աղբյուր», «Երևան-3000»,
«Հիսուսին», «Նորից դու չկաս» և այլ բազում
երգեր:
Այսօր էլ «Արմենիա» համույթը գործում
է, ստեղծագործում, համերգներ տալիս հանրապետության տարբեր բնակավայրերում:
2002 թվականից մինչև 2009թ. աշխատել է Կապանի մշակութային օջախներում՝
տնօրեն: Հիմա՝ խմբի հետ, աշխատում է
Կապանի համայնքապետարանի մշակույթի
կենտրոնում:

Վաչե Ամարյան

Ծ

նվել է 1982 թ. փետրվարի 17-ին՝ Գորիս քաղաքում։ Մեծացել է ստեղծագործող ընտանիքում՝ հայրը հայտնի
կլառնետահար էր: Վաչեին չորս տարեկանում ֆլեյտա է նվիրել, և նա սկսեց սովորել
նվագել այդ գործիքը։ Հետո սովորեց դաշնամուր, սկսեց ելույթ ունենալ համերգների
և տոների ժամանակ։ Իր տաղանդի և շքեղ
կատարման համար Վաչեն ստացել է փոքրիկ Պագանինի մականունը։

Գևորգ
Հարությունյանի
տրիումֆը «Նոր
ալիք-2018»
երաժշտական
մրցույթում

Ս

եպտեմբերի 4-ին մեկնարկել և մինչև
սեպտեմբերի 9-ը շարունակվել է «Նոր
ալիք-2018» երաժշտական մրցույթը:
Մրցութային առաջին օրը Գևորգը կատարել
է Լաուրա Պերգոլիցի (Laura Pergolizzi) «Lost
on you» երգը՝ ստանալով առավելագույն 100
միավոր:
«Նոր ալիք-2018» երաժշտական մրցույթի երկրորդ մրցութային օրը մասնակիցները
կատարել են իրենց երկրների հիթերը:
Հայաստանը ներկայացնող Գևորգ Հարությունյանը հանդես է եկել «Կյանք ու
կռիվ» երգով՝ ստանալով առավելագույն՝ 100
միավոր: Մրցույթի առաջին և երկրորդ օրն
առավելագույն 100 միավոր ստացել է միայն
Գևորգ Հարությունյանը:
Մրցութային երրորդ օրը մասնակիցները
ներկայացել են իրենց սեփական երգացանկից կատարումով:
Մասնակիցները գնահատել են ժյուրիի
10 անդամի կողմից՝ յուրաքանչյուրը 10-ը
միավորային սանդղակով:
Մրցույթին մասնակցել է 15 կատարող
Ռուսաստանից, Իտալիայից, Մալթայից, Հունաստանից, Ադրբեջանից, Կանադայից, Ղազախստանից, Ուկրաինայից, Բուլղարիայից:

Երբ Վաչեն 13 տարեկան էր, Հայաստանից տեղափոխվեց Տաշքենդ՝ ավագ եղբոր
մոտ՝ արդեն ճանաչված երաժիշտ։
Վաչեն շատ համառ է, կատարելագործում է իր ձայնային կարողությունները և
հայտնի դառնում Տաշքենդում ապրող հայերի շրջանում։
21 տարեկանում Վաչեն տեղափոխվում
է Ղազախստան և ստեղծում առաջին հոլովակները։ Կատարում է ռուսերեն, հայերեն
և անգլերեն լեզուներով երգեր, ունի բազմաթիվ երկրպագուներ, և ահա երգիչը սպասում է իր կենսագրության նոր շրջադարձի՝
նրան հրավիրում են Չինաստան։
Վերջապես Վաչեն տեղափոխվեց Մոսկվա և այնտեղ ձայնագրեց իր նոր ալբոմը։
Մայրաքաղաքը բարեհաճ է ընդունում
գեղեցիկ ձայնով նրբագեղ, գեղեցիկ տղամարդուն, երկրպագուներին վերջ չկա...
Վաչեն անձնական կյանքում շատ երջանիկ
է, հաջողակ ու պահանջված, նրա երգերը
(«Улетай», «КРЕСТ», «Անձրևի կաթիլներ»,
«Միայն դու», «Բալա», «Խելառս» և այլն)
սիրված են և հաճախ հրավիրում են հանդես
գալու միջոցառումների, կորպորատիվ երեկույթների ժամանակ:

56

Արփինե
Շահնուբարյան
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 55

«Տարվա հայտնություն» մրցանակին: Առաջին տեսահոլովակին հաջորդեցին մյուսները` «Կարոտ» (2008թ), «Աշխարհումս»
(2009), իսկ հետո եղավ առաջին դուետային
համագործակցությունը հայտնի երգահան
Դեր Հովայի և ռեփփեր Դավոյի հետ` «Իմն
ես» երգով, որի հեղինակներից մեկն ինքն է:
2009թ. ստեղծվեց Հայուեյ խումբը, որի կազմում ընդգրկվեց որպես հիմնական սոլիստ:
Մինչ այդ մասնակցել է տարբեր միջազգային
մրցույթների, օրինակ` Առնո Բաբաջանյանի
անվան մրցույթը, Ռուսաստանի Նովոռոսիսկ
քաղաքում տեղի ունեցած «Ծովային հանգույց» մրցույթը… Սակայն նրա համար ամենակարևոր ելույթներից մեկը 2011թ. «Եվրատեսիլ» երգի մրցույթում հանդես գալն էր`
որպես բեք-վոկալիստ: Նույն թվականի մայիսի 22–ին տեղի ունեցավ հայտնի երգիչ, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արման
Հովհաննիսյանի մենահամերգը Հանրապետության հրապարակում, որին նույնպես
մասնակցեց՝ որպես բեք-վոկալիստ: Որպես
բեք-վոկալիստ մասնակցել է նաև հայ անվանի երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանի մենահամերգին, որը տեղի է ունեցել 2012 թ–ին՝
Երևանի մարզահամերգային համալիրում:
Նույն թվականի սեպտեմբերին, որպես բեք
վոկալիստ, ելույթ է ունեցել ամերիկահայ,
լոսանջելեսաբնակ երգչուհի Արաքսյա Վարդերեսյանի՝ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հրապարակում տեղի ունեցած
համերգին: 2013թ. Հայուեյ խմբով հրավեր
ստացավ համերգներով հանդես գալ Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում` մասնավորապես Ռոտանա հյուրանոցի ջազ ակումբում:
Դրան հետևեցին մի շարք համերգներ ու
շրջագայություններ Հայաստանից դուրս`
տարբեր քաղաքներում: 2014թ. սկսվեցին
առաջին ձայնասկավառակի ստեղծման աշ-
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խատանքները: Այն ընդգրկում է հայ ժողովրդական ու ազգային արվեստի նմուշներ, և
պատահական չէ, որ ունի «Գանձեր» անվանումը: Ձայնասկավառակը լույս է տեսել
2015թ. գարնանը, որին հաջորդեց «Զեփյուռի նման» երգի տեսահոլովակը: Նույն թվականին հրավեր ստացավ մասնակցել Լոս
Անջելեսի Փասադենա Սիվիք-ում տեղի ունեցած համերգին, որը կայացավ «Երգ երգոց»
հաղորդաշարի շրջանակներում (սիրված և
ճանաչված հաղորդում` Հայաստանի հանրային հեռուստաալիքի եթերում): 2016թ.
փետրվարին հրավեր ստացավ «Զեփյուռի
նման» երգով հանդես գալ Մոսկվայում կայացած «Արմենիա» ամենամյա մրցանակաբաշխությանը` նվիրված հայոց ցեղասպանության 100 ամյակին: Դրան հաջորդեց
«Թամզարա» երգի տեսահոլովակը, որը մեծ
արձագանք ունեցավ հանդիսատեսի կողմից և նույն թվականի աշնանն արժանացավ
«Տարվա լավագույն ժողովրդական մշակում» մրցանակին` Լոս Անջելեսի Microsoft
Theatre-ում կայացած Pan Armenian Entertainment Awards մրցանակաբաշխությանը:
2016թ. ավարտեց Կանադայում` ամանորյա
համերգով հանդես գալով հայկական համայնքի համար: Իսկ 2017-ը նշանավորվեց
նրանով, որ սկսեց բուռն աշխատանքները
վաղուց երազած «Օրորերգ» ձայնասկավառակի ձայնագրման վրա` համագործակցելով հայտնի երաժիշտ-գործիքավորողներ
Գարեգին Առաքելյանի (Գաթա բենդ) և Դեր
Հովայի հետ: 2017-ի ամռանը Հայուեյ խմբով
բարեգործական մենահամերգ ունեցավ հայրենի Խնձորեսկ գյուղում` մեծ ուրախություն պարգևելով տեղի բնակչությանը: Իսկ
2017-ի հոկտեմբերին, որպես բեք-վոկալ,
մասնակցեց ամերիկաբնակ հայտնի երգիչ Կարեն Բոկսյանի մենահամերգին, որը
տեղի ունեցավ Կարեն Դեմիրճյանի անվան
մարզահամերգային համալիրի համերգասրահում: Նույն թվականի նոյեմբերին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում հայկական համայնքի հրավերով հանդես եկավ փոքրիկ
մենահամերգով` նվիրված համայնքի ամենամյա բարեգործական գործունեությա-

«Արևիք-Մեղրի» տոնահանդեսը
Նոյեմբերի 25-ին տոնական տեսք էր
ստացել Մեղրին: Զարդարված փողոցներն ու առավոտվանից հնչող երաժշտությունը մեղրեցիներին հրավիրում
էին մարզադաշտ՝ ներկա լինելու «Արևիք-Մեղրի» տոնահանդեսին: Նման
միջոցառում առաջին անգամ էր անցկացվում և բնական էր անընդհատ հոսանքով դեպի մարզադաշտ շարժվող
մեղրեցիների հետաքրքրությունը:

Տ

ոնահանդեսի էին եկել շրջանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների,
հիմնարկությունների, կոլտնտեսությունների և սովխոզների ներկայացուցիչներ,
նրանք, ում հայրենանվեր աշխատանքով
ստեղծվում են հռչակ վայելող խաղողն ու միրգը, պահածոներն ու էլեկտրատեխնիկական
սարքավորումները, նրանք, որ լեռան կուրծքն
են ճեղքում, պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութեր
ստանում, նրանք, ովքեր կռվել են մեր այսօրվա համար, ովքեր վերականգնել են հետպատերազմյան տնտեսությունը, ովքեր այսօր էլ
շարքում են և շարունակում են իրենց հայրենանվեր աշխատանքը:
Այստեղ են նաև շրջանի կուսակցական,
սովետական ղեկավար աշխատողներ:
Առավոտյան ժամը 10-ին տոնահանդեսի
ծրագրով տեղի ունեցավ գեղագիտական դաստիարակության Հանրապետական կենտրոնի
Մեղրու մասնաճյուղի սաների աշխատանքների անդրանիկ ցուցահանդեսի բացումը: Մասնաճյուղի կերպարվեստի ստուդիայի ղեկավար Ադել Հայրապետյանի բացման խոսքից
հետո ՀԿԿ շրջկոմի առաջին քարտուղար ընկ.
Ա. Վարդանյանը կտրեց ժապավենը: Ներկաները մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էին 5-10
տարեկան երեխաների՝ Աշոտի, Սոնայի, Նարեկի, Թագուհու, Արփինեի, մյուսների գեղանկարչական աշխատանքները:
…Երկներ երկին, երկներ երկիր, -երկներ և

ծով ծիրանի…
Հայ ժողովրդի ծնունդն ազդարարող այս
տողերով սկսվում է տոնահանդեսը: Այնուհետև երգչախումբը կատարում է Մակար Եկմալյանի «Ով հայոց աշխարհ» երգը:
Ապա ձայնը տրվում է ՀԿԿ Մեղրու շրջկոմի
առաջին քարտուղար Ա. Վարդանյանին:
Ու տոնախմբությունը շարունակվում է:
Մարզադաշտով մեկ տարածվում է հաղորդավարների ձայնը: Պատմում են նրանք ի լուր
ամենքի հայ ժողովրդի, Հայաստան երկրի
գլխով եկած ու անցած հողմերի ու փոթորիկների մասին, ներկայացնում քարերի երկիր
Հայաստանը և որպես փյունիկ մոխիրներից
հառնած, Սովետական Հայաստանը: Դարեր
շարունակ՝ Արա Գեղեցիկից մինչև Ավարայր
ու Սարդարապատ, «Մենք մեռնելով ենք հաղթել» և հավատում ենք, որ կարելի է ու պետք
է այսուհետև «Հաղթել ապրելով»: Ահա այդպիսի մի թատերականացված տեսարան էր
«Իմ Հայաստան» գրական-գեղարվեստական
կոմպոզիցիան, որը բեմականացրին Մեղրու
8-ամյա դպրոցի աշակերտները Լ. Պողոսյանի
ղեկավարությամբ: Նրանք հայոց պատմության տարբեր ժամանակներն էին ներկայացնում՝ Մեսրոպ Մաշտոց ու հայոց Փառանձեմ
թագուհի, Սայաթ-Նովա ու Խաչատուր Աբովյան… Կարծես կենդանացել են նրանք ու հանդիսատեսին մտովի տեղափոխում են դեպի
պատմության խորքերը՝ անհիշելի ժամանակներից մինչև մեր օրերը:
Թնդում է դհոլ-զուռնայի խրոխտ ձայնը,
պարահրապարակ է մտնում ազգային տարազներ հագած պարի անսամբլը, իրար են
հաջորդում հայկական ժողովրդական մեղմօրոր ու առնական պարերը:
Հնչում է «Եղբայր եմք մեք» երգը՝ արվեստի դպրոցի ուսուցչական երգչախմբի կատարմամբ:
Գեղարվեստական կոլեկտիվների ելույթներն ընդմիջում են հաղորդավարներ Ռ.Հով-

Վաչե Մանվելյան

Ծ

նվել է 1997 թ. օգոստոսի 19-ին՝ Խնձորեսկ գյուղում: Կրթությունը ստացել է Գ. Սևունցի անվան միջնակարգ
դպրոցում: Միաժամանակ հաճախել է Արամ
Սաթունցի անվան երաժշտական դպրոց
և Երևանի Ջիվանու անվան աշուղական
դպրոց: 2007 թ. մասնակցել է Նիկոլ Գալանտերյանի անվան բեմարվեստի մանկավարժական համալսարանի նախաձեռնած

«Բեմ-2009» բեմարվեստի մանկապատանեկան հանրապետական 7-րդ մրցույթ-փառատոնին, որտեղ զբաղեցրել է առաջին
պատվավոր հորիզոնականը: 2010 թ. մասնակցել է նաև Գյումրիում կազմակերպված
«Վերածնունդ» միջազգային փառատոնին,
որտեղ արժանացել է հատուկ մրցանակի:
Նույն թվականին համերգային ծրագրով եղել
է Սիրիայի Հալեպ քաղաքում: Մասնակցել է
նաև Ուկրաինայի Թեոդոսիա քաղաքում կայացած պատանի տաղանդների «Крымские
волны» մրցույթ-փառատոնին: Երաժշտական կրթությունը շարունակելու նպատակով
տեղափոխվել է Երևան Ռոմանոս Մելիքյանի
անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջ:
2014 թ. մասնակցել է «Շանթ» հեռուստաընկերության «Ժողովրդական երգիչ 4»
նախագծին և եղել լավագույն քառյակում:
2016 թ. մեկնել է զինվորական ծառայության: Ծառայել է Արցախում, մասնակցել
Ապրիլյան քառօրյա պատերազմին: Ծառայությունից հետո ավարտել է նաև ուսումը,
ապա վերադարձել ծննդավայր՝ Խնձորեսկ՝
իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցելու նոր
սերնդին:
Տարբեր համերգային ծրագրերով եղել
է նաև Վրաստանում, Ռուսաստանում և
Ֆրանսիայում:

նը: Այդ տարվա հուլիսին, Տորոնտոյի հայ
համայնքի հրավերով, ելույթ ունեցավ ամենամյա հայկական երգերի ամառային փառատոնին: Այդ ընթացքում շարունակում էր
աշխատել «Օրորերգ» ձայնասկավառակի
մեծածավալ աշխատանքներին, նոր՝ «Ծաղկած բալենի» երգի տեսահոլովակի նախապատրաստմանը: Այն նկարահանվեց 2019
թ. հունվարին, իսկ փետրվար ամսին ելույթ
ունեցավ Բեյրութի Մեսրոպյան վարժարանի
հիմնադրման 80-ամյակին: Տարին շարունակվեց բեղուն նախագծերով: Երկու տարի
աշխատելով «Օրորերգ» ձայնասկավառակի
վրա՝ այն վերջապես տպագրվեց ԱՄՆ–ում
և թողարկվեց սեպտեմբեր ամսին՝ փոքրիկ համերգ–շնորհանդեսով: Նույն թվակա-

նի ամռանը հրավեր ստացավ՝ հանդես գալ
որպես ժյուրիի հիմնական անդամ «Շանթ»
հեռուստաընկերության «Ազգային երգիչ»
երաժշտական նախագծում: Նախագիծը
տևեց 4 ամիս և ունեցավ բուռն արձագանք
թե՛ Հայաստանում, թե՛ սփյուռքում: Նախագծի ընթացքում հրավեր ունեցավ մասնակցել
մեծ համերգային շրջագայության՝ Եվրոպական մի շարք երկրներում: Հայ հանդիսատեսը մեծ կարոտով ու խանդավառությամբ
ընդունեց նրան Հոլլանդիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի և Բելգիայի մի
շարք քաղաքներում: 2020 թվականը սկսվեց
ռադիո Վանի Van Music Awards մրցանակաբաշխությամբ:

հաննիսյանի և Մ. Հարությունյանի ձայնը:
Նրանք հրաշունչ խոսքով դրվագներ են պատմում մեր հերոսական անցյալի էջերից:
Շաչելով անցել են հայոց պատմության
հողմերը, և արշալույս եղավ…
Արշալույսը, որը վճռորոշ եղավ հայ ժողովրդի համար: Հոկտեմբերի ազատարար
դրոշը ծածանվեց նաև Մեղրու լեռնաշխարհում: Ու զինվորական քայլերգի հնչյունների
տակ մարզահրապարակ են մտնում զինվորների կուռ շարքերը, ինչպես որ ազատարար
զինվորներն էին…
Մարզադաշտում դհոլ-զուռնայի հետ ծայր
է առնում ռուսական չաստուշկան, երգում,
պարում, ուրախանում են միասին, և ինչպես
բանաստեղծը կասեր՝
– Թող հնչեն Հայաստանի
երգերը աշխարհով մեկ,
Եվ թող հնչեն հայոց հողում
աշխարհի բոլոր ժողովուրդների
երգերը:
Համաժողովրդական այս մեծ տոնախմբությունից անմասն չէին մնացել նաև մեր
ամենափոքրիկ քաղաքացիները՝ N1 մանկապարտեզի, հայկական միջնակարգ դպրոցի
առաջին դասարանի երեխաները՝ ներկաներին ուրախացնելով իրենց երգ ու պարով,
մարզական գեղեցիկ համարներով: Իսկ մշակույթի պալատի պարային անսամբլը բաց
մարզադաշտում այս անգամ նորովի ներկայացրեց «Իմ Մեղրի» պարային սյուիտը, որի
լրացումն էր երիտասարդ բանաստեղծ Մ. Հարությունյանի «Մեղրի» բանաստեղծության
տողերը՝
Մեղրի-փոքրի մի ժայռակտոր,
Մեղրի-աշխարհ մի արևաբույր:
Եվ քարեր, լեռներ, ձորեր
Եվ կապույտ-կապույտ երկինք…
Դրան հաջորդում է երգչախմբի կողմից Լ.
Ամիրխանյանի «Մեղրի» երգի կատարումը:
Ապա հրապարակվում է ՀՍՍՀ գերագույն
սովետի նախագահության 1984թ. մայիսի
31-ի հրամանագիրը՝ Մեղրին շրջանային ենթակայության քաղաքների շարքը դասելու
մասին: Մեղրի քաղաքի քաղսովետի գործկոմի որոշմամբ՝ հաստատվել է Մեղրիի պատվավոր քաղաքացու կոչումը: Մեղրի քաղաքի
աշխատավորներն իրենց առաջին պատվա-

վոր քաղաքացիներ ընտրեցին մեղրեցի գիտնական-լեզվաբան, ՀՍՍՀ գիտությունների
ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀՍՍՀ գերագույն
սովետի դեպուտատ Էդվարդ Աղայանին, Մեղրու կոլտնտեսության անվանի այգեգործ, Լենինի և Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանների ասպետ Հովհաննես Սարգսյանին,
շրջբուժմիավորման բժշկուհի, ՀՍՍՀ վաստակավոր բժշկուհի Անուշ Սիմոնյանին: Մեղրու
քաղսովետի նախագահ Ռ. Հայրապետյանը
նրանց է հանձնում պատվավոր քաղաքացու շնորհագիրը և «Մեղրու պատվավոր քաղաքացի» մակագրությամբ ժապավեններ:
Պատվավորը
քաղաքացիների
անունից
շնորհակալություն է հայտնում Ա. Սիմոնյանը: Ապա հաղորդավարները հրապարակում
են փաստեր, որոնք ցույց են տալիս Մեղրի
քաղաքի զարգացումը, առաջընթացը կյանքի բոլոր բնագավառներում: Յուրաքանչյուր
տարի Մեղրիում շահագործման են հանձնվում նոր բնակելիներ, ծնվում նոր ընտանիքներ: Եվ ահա վկան՝ Մեղրու լերկ ժայռերին
արձագանք է տալիս դհոլ-զուռնայի ձայնը
ու հարսանեկան պարի մեղեդիների տակ
մարզահրապարակ են մտնում հարսանքավորները՝ տոնախմբությունը համընկել էր մի
նոր-ընտանիքի ստեղծումով, մի նոր զույգի
դաշինքին: Նրանք՝ երիտասարդ բժիշկ Ս. Պողոսյանն ու շինարար-ինժեներ Հ. Գալստյանն
են: Տոնախմբության մասնակիցների աչքի
առջև օրինականացվեց նրանց միությունը,
շրջսովետի գործկոմի ԶԱԳՍ-ի բյուրոյի վարիչ Ա. Հարությունյանը երջանկության մաղթանքի խոսք է ասում նորապսակներին և
նրանց հանձնում ամուսնության վկայական:
Նորից ալիքվում է հարսանեկան ուրախ մեղեդին, նորից երգ ու պարով ճանապարհում
են նրանց: Էլ ի՞նչ տոնախմբություն առանց
հարսանիքի:
Ուրախ տոնահանդեսը, երգ ու պարը շարունակվում են, իրար են հաջորդում մշակույթի պալատի աղջիկների վոկալ-գործիքային
անսամբլը, մանկական երգչախումբը: Ներկաները մեծ խանդավառությամբ դիտեցին
նաև մարզական համարները, որով հանդես
եկան մարզադպրոցի սաները: Կարծես ալիքվում էր մարզադաշտը, երբ
իրենց գեղեցկությունն էին ցուցադ-
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ոթ ամիս առաջ էր, երբ Մեղրու մանկական երաժշտական դպրոցի դիրեկտոր, խմբավար Լորիս Ամիրխանյանի
նախաձեռնությամբ ստեղծվեց շրջկենտրոնի երիտասարդական կանանց երգչախումբը։ Յոթ ամիս անընդհատ համառ և քրտնաջան աշխատանք։ Աշխատանք, որի քաղցր
պտուղները երգչախմբի անդամները ճաշակեցին մայիսյան այս պայծառ օրերին։
Հայաստանի երգչախմբային ընկերության, կոմպոզիտորների միության և կուլտուրայի մինիստրության նախագահությամբ
մայիսի 18-ին և 19-ին Երևանում կազմակերպվեց ՀՍՍՀ երգչախմբերի ստուգատես։
Ստուգատեսը անց էր կացվում Հայֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում։ Մրցույթի էին
դուրս եկել Հայասատանում գործող թվով
21 երգչախմբեր։ Մրցանակաբաշխությունը
սահմանված էր կանանց, տղամարդկանց և
խառը երգչախմբերի համար։
Երևանյան խստապահանջ, արվեստասեր հասարակության առջև հանդես եկավ
նաև մեր նորաստեղծ՝ 34 հոգանոց երգչախումբը, որը կատարեց Ջ. Գյոզալյանի «Երգ
բարեկամության», Հ. Օհանյանի «Երիտասարդ կառուցողների երգը» և Ստ. Ջրբաշյանի «Քնարական» երգերը։
Ժյուրիի կազմը ներկայացնում էին կոմպոզիտորների միության նախագահ էդուարդ Միրզոյանը, կոմպոզիտոր Էմին Արիստակեսյանը, Հայաստանի երգչախմբային
ընկերության նախագահ էմմա Ծատուրյանը, կուլտուրայի մինիստրության երաժշտական բաժնի վարիչ Ռոմիկ Դավթյանը,
երաժշտական քննադատներ, հմուտ խմբավարներ։ Մեր երգչախմբի կատարած բոլոր
համարներն էլ ժյուրիի կողմից ընդունվեց
մեծ գոհունակությամբ։ Մասնագետները
հատկապես նշեցին մեր երգչախմբի բարձր

րում Ագարակի հայկական միջնակարգ դպրոցի մարզիկները:
Գեղագիտական կենտրոնի Մեղրու մասնաճյուղի սաները տոնախմբության մասնակիցներին ուրախացրեցին
նաև իրենց ազգագրական պարերով և
խաղիկներով:
– Ավանդույթի համաձայն հին Մեղրիում հայկական մեծ զատիկին նախորդող կիրակի օրը նշվել է որպես կարմիրկանաչ կիրակի: Ի նշան հյուրասիրության,
մարդասիրության, միաբանության՝ բացվում էին ճոխ սեղաններ, ժողովուրդն այդ
օրը հագնում էր կարմիր-կանաչ շորեր:
Թող որ մեր օրերում էլ այդ տոնը նշվի
ժամանակակից կյանքի երանգներով…
Այսպես ներկայացրեց հաղորդավարն ու
պատմեց կարմիր-կանաչ կիրակի հնավանդ տոնի էության մասին:
Ու բացվում են տոնական ճոխ սեղաններ
հենց
մարզահրապարակի
շուրջբոլորը: Շրջանի հիմնարկ-ձեռնարկությունների, կոլեկտիվ ու պետական
տնտեսությունների
աշխատավորները
բերք ու բարիքի առատություն են ցուցադրում, հրավիրում բոլորին համտես անելու,
կենաց խմելու ու բաժակ բարձրացնելու:
Ամբողջ մարզադաշտով մեկ հնչում է Պարույր Սևակի «Հրավիրում, ուրախանում
եմ» բանաստեղծությունը.
…Հպարտությամբ ու անհատույց
երախտիքով
հիշենք բոլոր ընկածներին՝
Հերոսաբար հանգածներին
Հանուն լույսի
Եվ մեզ համար
Հիշենք նաև նրանց ծնող,
Նրանց սնող,
Նրանց զինող
Հայրենիքը հերոսամայր:
Մի քանի ժամ մարդիկ ուրախանում,
երգում պարում էին, բաց հրապարակում
շուրջպար էին բռնել աշխատավորական կոլեկտիվների ներկայացուցիչները,
պարում էին մեծ ու փոքր, ահել ու ջահել,
սրտաբուխ, ինքնամոռաց:
Տոնախմբությունը մոտենում է ավարտին, լազուր երկինքը շառագունում է հրավառության լուսե ծիածանով:
Ավարտվում է Արևիք-Մեղրի տոնահանդեսը: Թող որ այն դառնա ավանդական:
Ն.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
«ԱՐԱՔՍ» ԹԵՐԹ,
29 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1984Թ․

Նորաստեղծ երգչախմբի հաջողությունը
կատարողականությունը,
ճիշտ
վոկալ
դրվածքը, անսամբլը՝ երգչախմբի, նվագակցողի (Մ. Ազատյան) և խմբավարի միջև: Դրվատանքի խոսքեր ասվեցին հատկապես
խմբավարի հասցեին։
ժյուրիի միաձայն որոշմամբ Մեղրու
միասեռ երիտասարդական երգչախմբին

շնորհվեց երկրորդ կարգի մրցանակ, 600
ռուբլի դրամական պարգև և Հայաստանի
երգչախմբային ընկերության պատվոգիր:
Իսկ խմբավար Լ. Ամիրխանյանը պարգևատրվեց 100 ռուբլի դրամով։
Ձեռք բերած հաջողությունը, ինչ խոսք,
նոր ուժ ու եռանդ կհաղորդի երգչախմբի

անդամներին, կնպաստի նրանց կատարողական արվեստի առավել բարձրացմանը։
Նորաստեղծ երգչախմբին ցանկանանք երիտասարդական եռանդ ու նորանոր հաջողություններ՝ հետագա գործունեության մեջ։
Ի. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
25 ՄԱՅԻՍԻ 1974Թ․

Երաժշտական դաստիարակության օջախը

Մ

եղրու մանկական երաժշտական 7֊
ամյա դպրոցը բոլորեց իր գոյության
քառորդ դարը:
1956 թ. սեպտեմբերի նախօրյակին Մեղրու բոլոր անցուդարձերի միակ վկա դարավոր չինարիի բնի վրա երևաց մեկ ազդագիր,
որն ազդարարում էր մեղրեցու վաղեմի երազանքը՝ մանկական երաժշտական դպրոցի
բացումը։ Մի փոքրիկ լսարան, մեկ դաշնամուր։ 25 (շնորհալի) երեխաների մի խումբ
Երևանից գործուղված երիտասարդ դասատու Մելինե Ասլանյանի ղեկավարությամբ
առաջին քայլերն էին անում երաժշտության կախարդական աշխարհում: Շրջանի
կուսակցական, սովետական մարմինները,
բոլոր մեղրեցիները սիրով շրջապատեցին
երաժշտական մշակույթի նորաստեղծ օջախը։ Այնուհետև դպրոցի ղեկավարությունը
ստանձնեցին շնորհալի երաժիշտներ Ռ. Հակոբյանը, Ա.Աբրահամյանը և ուրիշներ: Այդ
տարիներին բացվեցին նաև ժողգործիքների, թառի, քանոնի, քյամանչայի և ջութակի
բաժինները։ Երաժշտական դպրոցի գոյությունը մեծ չափով նպաստեց շրջանում գեղագիտական ինքնագործունեության զարգացմանը։ Հանրակրթական դպրոցներում ևս
ստեղծվեցին ժողգործիքների անսամբլներ,
մանկական երգչախմբեր: Շուրջ 20 տարի
դպրոցի դաշնամուրի դասատու աշխատեց
Ռ. Դյուրմիշևան, որն արժանացավ ՀՍՍՀ
վաստակավոր ուսուցչի կոչման: Դպրոցում
տարբեր տարիների դասատուներ են աշխատել անվանի մանկավարժ Հ.Վարդանյանը, երաժիշտներ Մ. Վահանյանը, Ս.Պետրոսյանը, Վ.Ամիրյանը և շատ ուրիշներ:
Յուրաքանչյուր նոր սերունդ ստեղծեց
իրենը և շարունակեց նախորդների ավանդույթներով հարուստ գործը։ Արգասավոր
եղան դպրոցում հիմք դրված ավանդույթները։ Դրանց բարեբեր ազդեցությամբ ձևավորվեցին, մասնագիտական կայուն գիտելիքներ ստացան այն նույն կադրերը, ովքեր
այսօր դարձել են այդ լավ ավանդույթները
շարունակողները։ Իրոք, վեհ ու ազնիվ գործ
են կատարում նրանք՝ երեխաների մեջ զարգացնելով երաժշտական ունակություններ։
Արդեն 70֊ական թվականների սկզբին դպրոցի սովորողների թիվը հասավ 170-ի։ Այսօր
դպրոցի 4 բաժիններում 32 մասնագետ֊մանկավարժներ նրանց սովորեցնում են նվագել
13 երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր,

ջութակ, թավջութակ, քանոն, ակորդեոն,
թառ, շվի, ֆլեյտա, կլարնետ և այլն։ Ասենք
նաև, որ Մեղրու դպրոցի բազայի վրա շուրջ
12 տարի առաջ շրջանում բացվեց երկրորդ
մանկական երաժշտական դպրոցն Ագարակ
ավանում, ուր հաճախում են շուրջ 120 շնորհալի երեխաներ:
Քիչ դժվարություններ չի հաղթահարել
նորաստեղծ դպրոցն առանձնապես մասնագետ կադրերի հարցում: Մասնագետները միշտ հրավիրվել են դրսից, մինչև որ մեր
շրջանավարտները, երաժշտական համապատասխան կրթություն ստանալուց հետո,
համալրել են մանկավարժների շարքերը: 25
տարվա ընթացքում երաժշտական դպրոցում իրենց աշխատանքային մկրտությունն
են ստացել 65 երիտասարդ մանկավարժներ: Վերջին 18 տարում դպրոցը տվել է 220
շրջանավարտ: Նրանցից 62-ը շարունակել
են իրենց ուսումը երաժշտական հաստատություններում, միայն 26 հոգի աշխատում
են Մեղրու, մյուսները՝ Ագարակի և հանրապետության այլ երաժշտական դպրոցներում։ Այժմ մեր շրջանավարտներից 24-ը դեռ
ուսանում են երաժշտական ուսումնարաններում։ «Երաժշտություն զգալը, հասկանալը և սիրելը ցանկալի շնորհ է, և այդ բոլորը
միասին տրվում է գուցե ոչ բոլորին, սակայն
միանգամից հնարավոր է, որ այդ ամենին
հաղորդակից դարձվեն շատ-շատերը». ահա

մեր երկրում գեղագիտական դաստիարակության կարևոր խնդիրներից մեկն էլ դա է...
Անժխտելի է այն դերը, որ կատարել է
դպրոցը լայն մասսաների շրջանում, հայ,
ռուսական և արևմտաեվրոպական երգային արվեստի պրոպագանդման, ժողովրդական ինքնագործունեության զարգացման
գործում: Հասարակության կողմից լավ ընդունելություն է գտնում դպրոցի մանկական
երգչախումբը, որը ղեկավարում է դպրոցի
դիրեկտոր Լ. Ամիրխանյանը։ Այն իր գոյության 11 տարիների ընթացքում տվել է 60
շեֆական և 10 հաշվետու համերգ։ Վերջին
տարիներս դպրոցում ստեղծվեցին նաև ջութակահարների (ղեկ.՝ Հ. Վարդանյան), քանոնահարների (ղեկ.՝ Կ. Հովհաննիսյան) և
փողային (ղեկ.՝ Վ.Պողոսյան) անսամբլները։
Այս խմբերի ու կոլեկտիվի ուժերով 35 շեֆական համերգներ են տրվել գյուղի աշխատավորների ու սահմանապահ մարտիկների
համար։ Դպրոցը թևակոխել է իր գոյության
երրորդ տասնամյակը, որի մանկավարժական կոլեկտիվը հսկայական ջանքեր է
գործադրում համակողմանի ու ներդաշնակ
զարգացած սերունդ դաստիարակելու համար։
Ռ.ՄԱՆՈԻՉԱՐՅԱՆ
ՇՐՋՍՈՎԵՏԻ ԳՈՐԾԿՈՄԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ
ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1981Թ․
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Վահան Մանուկյան

Հ

եղինակ է բազմաթիվ և բազմաժանր ստեղծագործությունների՝
դաշնամուրային գործեր (կոնցերտ, սոնատ, պիեսներ, պրելյուդներ),
ջութակի և թավջութակի, կիթառի համար գրված ստեղծագործություններ։
Կապանի երաժշտական ուսումնարանի ակորդեոնի բաժինն ավարտելուց
հետո անվճար ընդունվել է Երևանի
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալ-տեսական բաժինը,
աշակերտել Ալեքսանդր Հարությունյանին։ Բուհն ավարտել է «կոմպոզիտոր-դասատու» որակավորմամբ։ Կապանում մինչպատերազմյան շրջանում
հիմնել է «Վան Տոսպ» և «Հայացք» ռոք
խմբերը։
1996թ. կնոջ՝ երգչուհի Սիլվա
Սարգսյանի հետ հիմնել է «Վահան Մանուկյան» երգի ստուդիան և այդտեղ
հաճախող երեխաներին ապահովել
մշտապես թարմ ու իրենց տարիքին
համապատասխան՝
մանկագիրների
բանաստեղծությունների հիման վրա
գրված սրտամոտ երգերով։ Նրանց
ստուդիան թողարկել է 5 ձայնասկավառակ և մինչ օրս շարունակում է
նորանոր երգեր ու տեսահոլովակներ
թողարկել։ Վերջին շրջանում դրանք
առավելապես վերաբերում են հայրենիքին, մեր չքնաղ ծննդավայր Կապանին։
Վահան Մանուկյանը մշտապես թարմ
ու գունեղ է պահում իր երաժշտական
ներկապնակը և շարունակում է մշտապես նոր ուղղություններ փնտրել ու
տարբեր ճյուղերով զարգացնել իր երգադարանը:

բանակ՝ այնտեղ ևս ցուցաբերելով իր
երաժշտական ունակությունները։ Լինելով ակումբի վարիչ, ստեղծել է վոկալգործիքային խումբ, կատարել տարբեր
ազգերի վոկալ-գործիքային երգեր,
հանդես եկել Ռուսաստանի տարբեր
մարզերի զինվորական զորամասերում, բնակավայրերում։ Մասնակցել
է Կովկասյան տարածաշրջանի զորամիավորումների մրցույթ-փառատոների՝ արժանացել մրցանակների, պատվոգրերի։
1988թվականին, ավարտելով ծառայությունը, վերադարձել է հայրենիք և աշխատանքի անցել Գորիսի
մանկավարժական
ուսումնարանի
նորաստեղծ երաժշտական բաժնում
և Ա. Աաթունցի անվան երաժշտական դպրոցում՝ քամանչայի դասատու
(մինչն 1999թ.)։
2000թ. Գորիսի քաղաքային մշակույթի տանը ստեղծել է վոկալ֊գործիքային «Մթնաձոր» համույթը և աշխատել խմբի ղեկավար։
Բազմաթիվ համերգներով հանդես
է եկել Արցախի Հանրապետության մի
շարք բնակավայրերում, նաև այնտեղ
տեղաբաշխված հայոց բանակի զինվորների և կամավորների համար։
1990թ. ընդունվել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի
ժողովրդական գործիքների բաժնի քամանչայի դասարան։
1994թ. ավարտելով կոնսերվատորիան, կրկին վերադարձել է հայրենի
Գորիս, անցել նախկին աշխատանքներին։
Մոտ տասը տարվա ընթացքում մեծ
քանակության հասարակական, մարզային և քաղաքային խոշոր մշակութային ծրագրեր, աշխատանքներ է իրականացրել, այդ թվում՝ Գորիսի գնդում:
2005թ. ապրիլի 1-ից Հայաստանի
ժողովրդական նվագարանների պետական նվագախմբի անդամ է:
Աշխատելով այդ նվագախմբում՝
մասնակցել է բազմաթիվ համերգների,
ձայնագրությունների, հեռուստանկարահանումների և ելույթների, ակտիվորեն մասնակցելով նաև խմբի հասարակական ու կազմակերպչական
աշխատանքներին։
Որպես վարպետ՝ պատրաստում
է երաժշտական գործիքներ՝ թառ, քամանչա, և դրանով նույնպես նպաստում երիտասարդ սերնդի երաժշտական դաստիարակությանը։

տանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի (ղեկավար՝ Լորիս Ճգնավորյան) և «Հայաստանի վիրտուոզներ» կամերային
նվագախմբի կազմում 2002-2003 թվականներին հյուրախաղերով հանդես է
եկել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (Թեհրան): 2019 թվականից երաժիշտ կատարող է Կապանի
մշակույթի կենտրոնի ժողովրդական
նվագարանների նվագախմբում:
Որպես դասախոս՝ իր սաների հետ
Գյումրու «Վերածնունդ» միջազգային
8-րդ մրցույթ-փառատոնում արժանացել է առաջին մրցանակի:
Դասական երաժշտության (և ոչ
միայն) պրոպագանդմանն են միտված
նրա կազմակերպած «Դեկտեմբերյան
երեկոներ», «Գարուն», «Նվիրում», «Աշոտ Խաչատրյանը ներկայացնում է» և
այլ խորագրերով երեկոները:

Վարդիթեր
Գասպարյան

Ծ

նվել է Օրջոնիկիձե քաղաքում,
1967 թվականին Երևանի պետական
կոնսերվատորիան
ավարտելուց հետո տեղափոխվել է
Կապան, աշխատանքի ընդունվել քաղաքի երաժշտական ուսումնարանում:
Մինչև 1989 թ. ղեկավարել է կրթօջախի
խմբավարական բաժինը: Նույն ժամանակահատվածում, մշակույթի պալատում կանանց երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարն էր, որ ճանաչում
է ունեցել հանրապետությունում: Երգչախմբավարների մի ողջ սերունդ է
դաստիարակել, ովքեր այժմ էլ հաջողությամբ շարունակում են նրա գործը:

ավարտում է (գերազանց առաջադիմությամբ) Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիան (պրոֆեսոր՝ Հայկ Ղասաբյանի դասարանը):
Միաժամանակ դասավանդում է Կապանի երաժշտական ուսումնարանում՝
հիմնադրելով ֆլեյտայի դասարանը,
որտեղ աշխատել է մինչև 2009թ.: Դաստիարակել է ֆլեյտահարների մի քանի սերունդ, ովքեր հպարտանում էին
իրենց ուսուցչով, ուսուցիչն էլ՝ իրենցով:
Հայկ Ավագյանը (1993-1994թթ.) ղեկավարել է Կապանի թիվ 3 երաժշտական
դպրոցը՝ այս անգամ էլ դրսևորելով
կազմակերպչական ձիրք՝ բարձրացնելով սաների երաժշտական-կատարողական արվեստը, նպաստելով նրանց
գեղագիտական դաստիարակությանը:
Հայկ Ավագյանը Կապան քաղաքում նպաստել է գեղարվեստական
ինքնագործունեության զարգացմանը՝
հիմնադրելով «Վարդագույն քարեր»
վոկալ-գործիքային անսամբլը: 1978-ին,
երբ ղեկավարում էր «Կապան» վոկալգործիքային անսամբլը, համերգային
շրջագայության է մեկնել Բայկալ-Ամուրյան մայրուղի, ինչի համար կոլեկտիվն
արժանացել է ժողովրդականի կոչման:
Երկար տարիներ ղեկավարել է Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու
երգչախումբը՝ այդպիսով հոգևոր երգեցողությունը դարձնելով շատ-շատերի
սեփականությունը:
Հայկ Ավագյանի կյանքում ևս մի
ուշագրավ դրվագ կա. Արցախյան պատերազմի տարիներին արձագանքեց
երջանկահիշատակ մաեստրո Ֆելիքս
Հայրապետյանի կանչին՝ ընդգրկվելով
զինվորական նվագախմբի կազմում:
Ճակատագրի
բերումով
Հայկ
Ավագյանն ապրում և ստեղծագործում
էր Բելգիայում, որտեղ էլ 2020 թ. հունվարին կնքեց մահկանացուն:

Անահիտ
Բաղդասարյան

Կ
Արշակ Իսախանյան

Ծ

նվել է 1965թ. նոյեմբերի 30-ին
Գորիս քաղաքում։ Սովորել և
1982թ. ավարտել է Ակսել Բակունցի անվան միջնակարգ և Ա. Սաթյանի անվան երաժշտական դպրոցները։
Ուսման տարիներին բազմիցս մասնակցել է մարզային և հանրապետական մրցույթ-փառատոների և արժանացել դիպլոմների, մրցանակների։
Հենց այդ տարիներին էլ, որպես
քամանչահար, մասնակցել է Գորիսի
շրջանային մշակույթի տանը գործող՝
ժողովրդական կոչման արժանացած
ժողգործիքների անսամբլի աշխատանքներին։
1982թ. ընդունվել և 1986թ. ավարտել է Կապանի երաժշտական ուսումնարանի ժողգործիքների բաժնի քամանչայի դասարանը։ Այդ ընթացքում
հրավիրվել և որպես քամանչահար
մասնակցել է Կապանի ժողգործիքների
անսամբլի գործունեությանը։
1983 թվականից, որպես քամանչայի դասատու, աշխատել է Կապանի N2
երաժշտական դպրոցում։
1986թ. պարտադիր զինվորական
ծառայության է մեկնել խորհրդային

Հայկ Ավագյան
Աշոտ Խաչատրյան

Մ

իջին-մասնագիտական կրթություն է ստացել Կապանի երաժշտական
ուսումնարանում,
այնուհետև ընդունվել և ավարտել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական
կոնսերվատորիան (1983-1990թթ.)՝ ճանաչված թավջութակահար Մեդեա Աբրահամյանի դասարանը:
Դասավանդել է Կապանի թիվ 2 և
1 երաժշտական դպրոցներում, 1990
թվականից դասախոսում է Կապանի
երաժշտական ուսումնարանում (այժմ՝
արվեստի պետական քոլեջ), 2002թ.
սեպտեմբերից 2003-ի օգոստոսը եղել
է Կապանի քաղաքապետարանի մշակութային հիմնարկների միավորման
տնօրեն: 2003թ. սեպտեմբերից մինչև
այժմ Կապանի արվեստի պետական
քոլեջի ուսումնական աշխատանքների
գծով փոխտնօրենն է:
Երաժիշտ-կատարող (թավջութակահար) է եղել « Իկար» կամերային
խմբում (Երևան 1988-1990թ.), Հայաս-

Ֆ

լեյտահար, հանրապետական
և միջազգային մրցույթների
դափնեկիր, Կապանի արվեստի պետական քոլեջի փողային բաժնի
նախկին ղեկավար:
1960 թվականին Երևանից ժամանած մի խումբ երաժիշտ-մասնագետներ Կապանում հավաքագրում էին
երաժշտական ձիրքով օժտված տղաների, ովքեր պիտի սովորեին Երևանի
գիշերօթիկ երաժշտական դպրոցում:
Ընտրյալների մեջ էր նաև տասնամյա
Հայկը, ով գիշերօթիկում փայլուն սովորելուց հետո առաջարկություն է ստանում նվագելու Թբիլիսիի զինվորական
նվագախմբում: Հընթացս սովորում և
ավարտում է Թբիլիսիի Փալիաշվիլու
անվան երաժշտական ուսումնարանը՝
ֆլեյտահարի մասնագիտությամբ: Ուսումնառության տարիներին հղկվում է
նրա կատարողական արվեստը, ընդսմին մասնակցում է մի շարք հանրապետական և միջազգային մրցույթների՝
արժանանալով դափնեկրի կոչման:
Հայկ Ավագյան երաժիշտ-կատարողը
չէր կարող բավարարվել ուսումնարանի կրթությամբ, ուստի ընդունվում և

ապանի երաժշտական ուսումնարանի և Երևանի Խ.Աբովյանի
անվան հայկական պետական
մանկավարժական ինստիտուտի գեղագիտության ֆակուլտետի երաժշտության բաժնի շրջանավարտ:
«Ժողովրդական գործիքներ» մասնագիտության դասախոս էր:
Կապանի պետական երաժշտական ուսումնարանում աշխատել է 1974
թվականից: Քանոնահարուհի էր, տվել
է բազմաթիվ շրջանավարտներ, ովքեր
աշխատում են Սյունիքի մարզի երաժշտական ու արվեստի դպրոցներում, մի
մասն էլ շարունակել ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և աշխատում են մայրաքաղաքի տարբեր երաժշտախմբերում:
Ուսումնարանում աշխատելու տարիներին հիմնադրել է ժողովրդական
գործիքների անսամբլ: Ստեղծել է քանոնահարների անսամբլ՝ ժողովրդական գործիքային արվեստի և ժողովրդական երգարվեստի զուգակցումով,
որ բարձր գնահատականի է արժանացել Խաչատուր Ավետիսյանի, Էմմա
Ծատուրյանի, կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներ Անժելա Աթաբեկյանի, Վիլլի
Մոկացյանի և այլոց կողմից:
Անահիտ Բաղդասարյանի սաները
և ղեկավարած կոլեկտիվները ելույթներով հանդես են եկել ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից
դուրս՝ Ռուսաստան (Մոսկվա), Ուկրաինա, Չեխոսլովակիա և այլն՝ արժանանալով դափնեկրի կոչման:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.

Սվետլանա Կոստանյան

Կ

ապանի երաժշտական ուսումնարանում որպես դաշնամուրի
դասախոս աշխատում էր հիմնադրման օրվանից: Աշխատանքային
գործունեության ընթացքում տվել է մոտ
ինը տասնյակ շրջանավարտ, որոնց մի
մասն ուսումը շարունակել է Երևանի,
Բաքվի, Սվերդլովսկի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,
մի մասն էլ մանկավարժական գործունեություն է ծավալել Սյունիքի մարզի և
հանրապետության մյուս բնակավայրերի երաժշտական և արվեստի դպրոցներում: Նրա սաները մասնակցել են
հանրապետական մրցույթների, արժանացել մրցանակների և պատվոգրերի:
Սվետլանա Կոստանյանը երկար
տարիներ ղեկավարել է ուսումնարանի դաշնամուրի բաժինը: Մանկավարժական գործունեությանը զուգընթաց՝
հանդես է եկել կատարողական գործունեությամբ:
1977-ին մասնակցել է հանրապետական կոնֆերանսի, բաց դասով
հանդես եկել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում՝
«Երաժշտական կրթության հիմնախնդիրները միջնակարգ ուսումնական
հաստատություններում» թեմայով և
կրթության նախարարության կողմից
արժանացել հատուկ պատվոգրի:

Սվետլանա
Նահապետյան

Ծ
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նվել է Կապան քաղաքում,
ավարտել թիվ 3 միջնակարգը:
Նորաբաց երաժշտական դպրոցի առաջին շրջանավարտներից է, աշխատել է որպես կոնցերտմայստեր:
Միջնակարգ դպրոցը, Երևանի Ռ. Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանն ավարտելուց հետո, ուղեգրով
աշխատանքի է անցել Կապանի թիվ 1
երաժշտական դպրոցում, որպես դաշնամուրի դասատու, աշխատանքը
շարունակել Երևանի Ա. Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցում:
Ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը: Աշխատանքը շարունակել է հարազատ կրթօջախում՝
համատեղելով նաև ուսումնարանում
որպես փոխտնօրեն ուսումնական
գծով, աշխատել մեծ նվիրվածությամբ:
Ս. Նահապետյանն իր սաների հետ
բազմիցս մասնակցել է մրցույթ-փառատոների, համատեղ համերգներով
հանդես եկել Մոսկվայում, Տալլինում,
իսկ սաներից՝ Մերի Մանուկյանը և Մերի Մովսիսյանը՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում: Ոմանք
ուսումը շարունակել են կոնսերվատորիայում, ասպիրանտուրայում, ոմանք
էլ աշխատել են իր հետ, հպարտացել
իրենց ուսուցչի վաստակով և նվիրված
հեղինակությամբ:

Էդուարդ Եղիազարով և
Աիդա Աբգարյան

Կ

ապանի երաժշտական լարային բաժին կայացմանը և զարգացմանը մեծապես նպաստել
է Էդուարդ Եղիազարովը: Նախնական
երաժշտական կրթություն է ստացել
Պյատիգորսկում. հաճախել է երաժշտական դպրոցի ջութակի դասարան:
Այնուհետև սովորել է Ստավրոպոլի
երաժշտական ուսումնարանում (ջութակի դասարան): Ավարտելուց հետո
ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա:
Բուհն ավարտելուց հետո երկու տարի
նվագել է Կիսլովոդսկի սիմֆոնիկ նվագախմբում: Այնուհետև նրա երաժշտական գործունեությունը կապված է եղել
Կապանի երաժշտական ուսումնարանի հետ, որտեղ դասավանդել է 19781999 թվականներին՝ որպես ջութակի
դասատու:
Նույն ժամանակաշրջանում Կապանի երաժշտական ուսումնարանում
դասավանդել է նրա կինը՝ դաշնակահարուհի Աիդա Աբգարյանը՝ նույնպես
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական
կոնսերվատորիայի շրջանավարտ: Նա
ուսանել է նաև Վահագն Ստամբոլցյանի երգեհոնի դասարանում, ինչի շնորհիվ 1970-1980-ական թվականներին
հնչեցրել է Կապանի երգեհոնը:

Ռուզաննա Ավանեսյան

Ե

րաժշտության հանդեպ հակումը Ռուզաննա Ավանեսյանի մեջ
ձևավորվել է ընտանիքում, հայրը մի քանի ժողովրդական գործիք էր
նվագում, երգը ևս հարգի էր ընտանիքում: Նախ ավարտել է երաժշտական
դպրոցի ջութակի դասարանը, ապա
գերազանց առաջադիմությամբ՝ Կապանի երաժշտական ուսումնարանի
խմբավարական բաժինը: 1970 թվականից տեսական առարկաներ է դասավանդել Կապանի երաժշտական
դպրոցում և երաժշտական ուսումնարանում: Իսկ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո նշանակվել է թիվ 3 նորաբաց
երաժշտական դպրոցի տնօրեն:
Ընդհանուր առմամբ 23 տարի ղեկավարել է թիվ 1 և թիվ 3 երաժշտական դպրոցները մինչև 2009 թվականը:
Որոշ ժամանակ աշխատել է քաղաքապետարանում, 2012 թվականից քաղաքապետարանի մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոնի տնօրենն էր:
Նրա ղեկավարած երգչախմբերը մասնակցել են հանրապետական
մրցույթների, արժանացել մրցանակների: Մասնավորապես, 1996 թվականին
«Իմ անկախ հանրապետությունը հինգ
տարեկան է» մրցույթ-փառատոնին
հաղթող է ճանաչվել նրա ղեկավարած
դպրոցի երգչախումբը:
Ռուզաննա
Ավանեսյանը
նաև
ստեղծագործում է, երգեր է հեղինակում, որոնց թիվը հասնում է 60-ի:
Նրա անցկացրած դասաժամերին
այնպիսի մթնոլորտ էր ձևավորվում, որ
վերանում էր ուսուցիչ-աշակերտ սահմանագիծը:

Նորայր Առաքելյան

Ծ

նվել է Սիսիան քաղաքում: Սովորել է տեղի միջնակարգ և
երաժշտական դպրոցներում,
նվագել է ակորդեոն:
1988-92 թթ. սովորել է Երևանի Ռ.
Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի դուդուկի դասարանում
(դասատուներ՝ Գ. Մինասով, Ա. Ղազարյան), 1993-98 թթ.՝ Երևանի Կոմիտասի
անվան կոնսերվատորիայի ժողնվագարանների բաժնի դուդուկի դասարանում (ղեկավարներ՝ Գ. Դաբաղյան, Ա.
Ստեփանյան): 1994-97 թթ. աշխատել է
«Արմեններ» պարային անսամբլի գործիքային կազմում (ղեկ.՝ Լ. Քյուրդյան, Ա.
Ստեփանյան):
2005-ին ԱՄՆ-ում, Կանադայում
մասնակցել է «Գրերի գյուտի» 1600-ամյակին նվիրված տոնակատարությանը:
2008թ. մի կարճ ժամանակ աշխատել է
Հայաստանի ժողովրդագուսանական
պետական անսամբլի (ղեկ.՝ Գ. Մանասյան) կազմում: 1996-ից մինչև օրս
աշխատում է «Ազատություն» (ներկայումս «Հին Էրիվան») ժողովրդական
նվագարանների անսամբլում (ղեկ.` Մ.
Դեմիրճյան):
Հյուրախաղերով եղել է աշխարհի շատ երկրներում՝ ԱՄՆ, Կանադա,
Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա,
Բելգիա, Թուրքիա և այլն:
Ունի մեկ CD – «Առավոտ լուսո», Երևան, 2008:

Մերի Վարդանյան

Մ

երի Վարդանյանը ծնվել է Գորիսում: 1987-92 թթ. սովորել է
Երևանի Գ. Բուդաղյանի անվան
թիվ 20 երաժշտական դպրոցի քանոնի
դասարանում:
1994-ին ընդունվել է Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական ուսումնարան՝ քանոնի բաժին (դասատու՝ Լ. Սեդրակյան):
1996 թվականին աշխատանքի է
հրավիրվել Գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնի ժողովրդական
նվագարանների անսամբլ։ Գերազանց
ավարտելով
ուսումնարանը,
1998
թվականին ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ժողովրդական նվագարանների բաժին՝
ժողովրդական արտիստուհի Անժելա
Աթաբեկյանի քանոնի դասարանը։ Կոնսերվատորիայում սովորելիս որպես
երկրորդ մասնագիտություն ընտրել է
նաև դիրիժորությունը։ Այդ տարիներին
ունեցել է բազմաթիվ համերգներ Երևանում և Հայաստանի մարզերում։

2002 թ. մենահամերգով ելույթ է ունեցել կոնսերվատորիայում։
2003 թ. տեղի է ունեցել Մերիի
ավարտական մենահամերգը, որով
ավարտել է կոնսերվատորիան երկու
մասնագիտությամբ՝ քանոն և դիրիժորություն։ Իր դիրիժորական վարպետությունը կատարելագործել է Երևանի Յու. Բախշյանի անվան մանկական
ֆիլհարմոնիայի
ժողնվագարանների
անսամբլում (2002- 2006), որի հետ
համերգային շրջագայության է մեկնել
Հունգարիա։ Իսկ քանոնի կատարողական վարպետությունը կատարելագործել է ասպիրանտուրայում (ղեկ.՝ Ա.
Աթաբեկյան, 2003 - 2005)։ Ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո աշխատանքի է անցել կոնսերվատորիայում՝
որպես պրոֆ. Ա. Աթաբեկյանի ասիստենտ։
2004-ին Մ. Վարդանյանը մասնակցել է «Հայ ժողովրդական երգի և նվագարանների կատարողների հանրապետական մրցույթ»–ին և շահել 1-ին
մրցանակ։ Նույն թվականին հրավիրվել
է աշխատանքի Հայաստանի ռադիոյի
Ա. Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների անսամբլում (գեղ. ղեկ.՝ Ռ. Մաթևոսյան)։
2005-09 թթ. աշխատել է Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբում (գեղ. ղեկ.՝ Ն.
Դավթյան)՝ որպես առաջատար քանոնահար և դիրիժորի օգնական։
2003-ին
«Կիլիկիա»
քառյակով
(ղեկ.՝ Մ. Վարդանյան, Մ. Ոսկանյան)
մասնակցել է էստոնական Վիլյանդի
քաղաքում կազմակերպված միջազգային ֆոլկ փառատոնին և համերգներ
ունեցել Տալլինում։ «Կիլիկիա» քառյակով մասնակցել է Վրաստանում անցկացվող «Արտ-էքսպո» (2004) և «International culture fair Caucausus-2005»
փառատոներին։ Նույն խմբով ունեցել
է համերգներ Երևանում, Ջավախքում,
իսկ 2006-ին դարձյալ Տալլինում՝ տեղի
պետական ֆիլհարմոնիայի կազմակերպած «Գիպլոմատիկ նոթեր» խորագիրը կրող համերգաշարին՝ ներկայացնելով Հայաստանը։ Համերգային
երթուղին շարունակվեց Ֆրանսիայի
Բելֆոր քաղաքում անցկացվող փառատոներում։
2006 թվականի աշնանը Ռադիո Ֆրանս-ի, իսկ ձմռանը՝ «consul
generale»֊ի
հրավերով
«Օշական»
անսամբլի (ղեկ.՝ Գր.Առաքելյան) հետ
դարձյալ մեկնել է Ֆրանսիա՝ հյուրախաղերի։
2007-ին «Կիլիկիա»–ի կազմում մեկնել է էստոնիա՝ մասնակցելու «Օrient»
փառատոնին, իսկ 2008-ին՝ Ֆրանսիա,
Բելֆորի միջազգային երաժշտական
փառատոնին։ 2008-ին թողարկվել է
«Կիլիկիա» անսամբլի ձայնագրությունների CD։ 2009-ից Մերի Վարդանյանը
բնակվում է Ֆրանսիայում՝ շարունակելով ուսումը Լիոնի համալսարանի
երաժշտագիտական բաժնում։
2011-ին Ավստրիայում մասնակցել
է ժողովրդական երաժշտության փառատոնի։
Շարունակում է համերգային գործունեությունը՝
համագործակցելով
«Օշական» և «Գյուրջին» անսամբլների
հետ։
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Հիմն Մեղրիի
ԽՈՍՔ ԵՎ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ`
ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Ապրել պայքարել ես դու միշտ
Եկել դարերից իմ Մեղրի
Տանջվել ես դու հանուն կյանքի
Կերտել ուղին ապագայի:

Արամ Խաչատրյանի երաժշտության
համար գրված

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕՐՀՆԵՐԳ

Կրկներգ.
Մեղրեցիներ վեհ լեռների

Եղեք ձեր հողին արժանի
Սյունյաց երկիրն այս գեղանի
Ձեզնով է միշտ կենդանի:
Սիրում եմ երկինքը քո ջինջ
Արևդ պայծառ է քո միշտ
Խոսքի, մրգի, երգի հայրենիք
Չքնաղ երկիր իմ Մեղրի:
Կրկներգ.
Մեղրեցիներ վեհ լեռների
Եղեք ձեր հողին արժանի
Սյունյաց երկիրն այս գեղանի
Ձեզնով է միշտ կենդանի:

ՏԻԳՐԱՆ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դու՝ մեր չքնաղ, արևաբույր հայրենիք,
Դու՝ ավետյաց չնաշխարհիկ մեր ոստան,
Մեր ինքնության՝ դու սո՜ւրբ օրրան անառիկ,
Մեր հոգեթով դրախտն ես դու, Հայաստա՛ն...
ԿՐԿՆԵՐԳ
Թող միշտ ցոլա քո դրոշը եռագույն,
Որ նշխարն է հայոց բազկի զորության,
Դու մեզ համար՝ հավերժական սրբություն,
Դարե՜ր անպարտ մեր պանծալի Հայաստա՛ն...
Վսեմաշուք ծփանքը քո դրոշի
Բազում դարեր սրտերում ենք մեր կրել,
Հազարամյա մեր ոգեղեն իղձերի
Նվիրական երազներով փայփայել..
ԿՐԿՆԵՐԳ
Թող միշտ ցոլա քո դրոշը եռագույն,
Որ նշխարն է հայոց բազկի զորության,
Դու մեզ համար՝ հավերժական սրբություն,
Դարե՜ր անպարտ մեր պանծալի Հայաստա՛ն...

Հիմն՝ Գորիսի պետական համալսարանի
ԽՈՍՔԸ` ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԱՐԿԱԴԻ ՇԵԿՈՒՆՑԻ
Սյունյաց չքնաղ լեռնաշխարհի
Դու` գիտության մեր կաճառ,
Ուսումնատենչ սերունդների`
Մեր հոգևոր սուրբ տաճար…
Դու` մեր ազգի ոգուց հառնած
Լույսի օջախ նորօրյա,
Դու` Տաթևի վերածնված
Համալսարան մերօրյա…
Դու` հայաշունչ երազների
Անրջածուփ անդաստան,
Ուսման ծարավ հոգիների`
Նվիրական մեր ոստան…

ԴԱՆԻԵԼ
ԵՐԱԺԻՇՏ
Արարատյան մեր հին աշխարհ, Հայաստան,
Արշալույսի ավետիս դու մարդկության:
Փուշ-տատասկը քո շավիղի պատմական
Դու դարձրել ես շեն, շքեղ մի բուրաստան:
Կրկներգ.
Փա՛ռք քեզ, միշտ փա՛ռք, վերածընված Հայաստան.
Քաջ որդիքըդ հերոս դարձան, սըրբացան,
Ժառանգեցին Հայրենիք մեզ սըրբազան:
Մենք այս երգով քեզ ենք օրհնում, Հայաստան:
Ոսկե լարը քո հնչում է հայերեն,
Ղողանջում է զիլ տավիղում մարդկության,
Որ որդիքըդ տուն դառնան և ժողովվեն,
Տան միմյանց ողջույն-համբույրը օրհնության:
Կրկներգ.
Մոխիրներից՝ հանց փյունիկ ես վեր հառնել,
Քո հավատքով և լույս-մտքով անսասան:
Բիրտ ուժերը միշտ փորձել են քեզ գերել,
Բայց կանգուն ես Սիս-Մասիսով, Հայաստան:
Կրկներգ

Հիմն՝ Գորիսի
պետական քոլեջի
ԽՈՍՔԸ՝ ՏԻԳՐԱՆ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Վաղնջական հայ դպրության
Դու նորօրյա մեր մի ջա՛հն ես,
Դու Գորիսի ուսումնական
Ամենահին մի օջախն ես...

Դու աշխարհին շատ աննման
Կերպարներ ես մատուցանել,
Իսկ սաներդ` նվիրական`
Մե՜ծ դեմքեր են կյանքում
դարձել...
Դու մարդկային ոգի թրծող
Մեր հայահու՜նչ դարբնոցն ես,
Սերունդներին կյա՜նք ուղեկցող
Մաշտոցաշու՛նչ մեր հնոցն ես...

Հ.Գ. Հիմնը գրվել է Կարեն Լազարյանի նախաձեռնությամբ
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Իմ Կապան
ԽՈՍՔ և ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Գ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ
Կապանի հիմնը

Սյունիքի հիմնը

Քաջության, խենթության օրորան,
Դու՝ Հայոց աշխարհի քարակոփ ողնաշար:

ԽՈՍՔ’ ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆԻ

Իմ հպարտ, իմ անպարտ լեռնաստան,
Իմ Սյունիք անառիկ, երկիր իմ հնամյա,
Բարեկամ – դրացուդ՝ ապաստան,
Եվ շիրիմ՝ չարափառ, անարի թշնամյաց...

Հայրենի դու իմ Տուն Սիսական,
Եզակի դու ընծա՝ շնորհյալ Աստըծուց,
Իմ երկիր, իմ Սյունիք դիցական,
Օրհնյալ է հավիտյան փառավոր քո ածուն:
Իմ երկիր, սրբության դու խորան,
Հիմքերդ՝ քարափներ, սյուներդ՝ քերծ ու ժայռ,

Քո ամեն մի գագաթ՝ զորավար,
Մշտարթուն գնդեր են երկնամուխ լեռներդ –
Պատիվ է ապրելը քեզ համար,
Եվ փառք է հանուն քեզ մեռնելն ու հառնելը...

Որ պահես ու տաս սերունդներին:
Ողջ աշխարհն է հիմա քեզ ճանաչում,
Զանգերիդ ղողանջի հետ անունդ է
ամենուր հնչում,
Դու հնուց ի վեր հայտնի միշտ
քաջերի ավան,
Որ դարձել ես չքնաղ մի Քաջարան:

Սյունյաց սեգ լեռների գրկում
Չքնաղ Կապանն է վեր խոյանում,
Ժայռերը անտառներ հագած,
Հսկա Խուստուփ սարին թիկնած,
Ծաղիկների փայլից շիկնած,
Ուր էլ գնամ միշտ քեզ կգամ,
Իմ մանկության դու օթևան,
Երջանկության քո կյանքն է նա.
Իմ Կապան, դու Սյունիքի պարծանք ու սուրբ մատյան,
Իմ Կապան, քաղաք իմ հերոսության փառքի աղբյուր անսպառ,
Միշտ հիշենք Դավիթ Բեկին, որ կյանքն զոհեց հանուն ազգի,
Եվ լինենք պատրաստ մի նոր սխրանքի Կապան քո դրոշի առաջ:
Չքնաղ Կապան դու միշտ կապրես,
Երջանկության ու բերկրանքի մեջ,
Քանզի գործերն են քո արդար,
Նվաճումներդ պանծալի,
Զավակներիդ կամքով արի:
Մի անաղարտ երգ են սիրո,
Երգ շինարարի ու բերկրալի,
Կապան քաղաք, Կապան քաղաք
Մասիսի ու Սյունիքի պարծանք ու Սուրբ Մատյան,
Իմ Կապան, Կապան իմ հերոսության փառքի աղբյուր անսպառ,
Միշտ հիշենք Դավիթ Բեկին, որ կյանքն զոհեց հանուն ազգի,
Եվ լինենք պատրաստ մի նոր սխրանքի Կապան քո դրոշի առաջ:

Քեզ համար թող արևը միշտ ժպտա անմար,
Երկնքում աստղերդ թող կապեն կամար,
Քո գրկում ապրած օրերը թող
դարեր դառնան,
Որ ապրես հավերժ, հպարտ իմ Քաջարան:

Քաջարան քաղաքի հիմնը
ԽՈՍՔԸ և ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ
Լեռների լամջին թիկնած քարե հրաշք
Ուսերիդ ամպերի ճերմակ շղարշ
Քեզ են վստահված հայոց գանձերն անգին,

Մեր համառ աշխատանքով մենք
կհաղթենք չարին,
Եվ թող Ձորք ու Գանձասար`
այս անունները հին,
Մեծ փառքի ճամփա հարթեն հերոս
քո որդիներին:
Քեզ համար թող արևը միշտ ժպտա անմար,
Երկնքում աստղերդ թող կապեն կամար,
Քո գրկում ապրած օրերը թող
դարեր դառնան,
Որ ապրես հավերժ, հպարտ իմ Քաջարան:

Սիսական աշխարհ,
քարակերտ մասունք,
Խաչքարե պայքար
Ու քարե արցունք:
Տուն մեր հայրենի, սուրբ Զորաց Քարեր
Արարման քանքարը ձեր կքայլի դարեր
Եվ հորժամ կրկին քո փառքին արժան,
Արշալույս մի նոր երկնքում քո հին կշողա վառման:
Արշալույս մի նոր, երկնքում քո հին կշողա կրկին:
Քարածին երազը քո պատգամ հայրենական,
Որ հառնես, ճախրես անհոգ, ծաղկես ու զորանաս…
Մեր նախնյաց արյամբ
Դարերում փրկված,
Զարդարվիս շուքով`
Նոր կյանքին փարված:

Հիմն Սիսիան քաղաքին
ԽՈՍՔ և ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ`ՌՈԲԵՐՏ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆԻ
Որոտանն իր հին երգով հյուսում է ասքը քո
Ու քշում, տանում իր հետ հոգսերըդ դարավոր…
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Լույս հազարաթև, օթևան գարնան,
Քո որդոց ոգով անպարտ, ճառագիր հպարտ,
Ով, տանիք հայոց, անառիկ Սիսիան,
Արշալույս մի նոր երկնքում քո հին թող շողա վառման,
Արշալույս մի նոր երկնքում քո հին հար շողա վառման:
Հ.Գ. Հիմնը գրվել է Աղասի Հակոբջանյանի
նախաձեռնությամբ

Գորիս քաղաքի հիմնը
ԽՈՍՔԸ՝ ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ
Քո հմայքի մեջ, իմ Գորի՛ս քաղաք,
Այնքա՜ն թովչանք կա ու խորհուրդ վերին,
Որ նույն ուժով ես դու միշտ կախարդում
Քեզ հազարերորդ անգամ տեսնողին...
ԿՐԿՆԵՐԳ.
Դու` մեր քաղցրանու՜շ ավետյաց օրրան,
Դու` մեր պապերի անպա՛րտ օթևան,
Թող լեռնաշխարհիդ ոգին մոգական
Միշտ սերունդներիդ լինի պահապան...
Թող գալիք բոլոր քո նոր օրերում,
Քեզ Աստծո աջը լինի հովանի,
Մեր սիրով օծված չքնա՜ղ Լաստ սարն էլ
Մեր հավատը թող դարերին տանի...
ԿՐԿՆԵՐԳ.
Դու` մեր քաղցրանու՜շ ավետյաց օրրան,
Դու` մեր պապերի անպա՛րտ օթևան,
Թող լեռնաշխարհիդ ոգին մոգական
Միշտ սերունդներիդ լինի պահապան...
Սյունյաց աշխարհի հրաշք նաիրյան...
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ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
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տի անունից»։ Ե. Լալայանի մոտ կարդում
ենք. «... Ձագեձոր խօսքն էլ յառաջացել է
ոչ թե Ձագ նահապետի, այլ «Ծակերի ձոր»
անունից, որովհետև հէնց այժմս էլ, Գորիսից
փոքր ինչ բարձր գտնուող ձորը, ուր եղել է
ամենահին բնակութիւնը, կոչւում է «Ծակերի-ձոր», այդտեղ գտնուող բազմաթիւ «Ծակեր»-արհեստական քարայրի-պատճառով։
Մի աւանդութիւն էլ ասում է, թէ Նոր Գորիսից
մի վերստ դէպի հիւսիս գտնուող վանքում
երբեմն մի այնպիսի մեծ զանգ է եղել, որի
ձայնը շատ հեռուն լսուելիս է եղել, ուստի և
ժողովուրդը սովորել է ասել. «Զանգը-զօռ»,
այսինքն զանգը զօրաւոր, և իբր թէ դրանից
էլ յառաջացել է Զանգեզուր անունը»։
Ե. Լալայանի և Ս. Լիսիցյանի խիստ
արժեքավոր
ուսումնասիրությունները
ներկայացնում են այդ տարածաշրջանի
պատմությունը, ազգագրությունը, բանահյուսությունը, սովորույթներն ու բարքերը,
ծեսերն ու ավանդույթները՝ 19-րդ դարի
վերջի և 20-րդ դարի սկզբի տեղեկագրության և տվյալների հիման վրա: Վերջերս լույս
տեսավ մեկ այլ ծանրակշիռ աշխատություն՝
«Սյունիքի բանահյուսությունը», որտեղ ի մի
է բերված ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից դեպի Սյունիք
կատարած գիտարշավների ամբողջ նյութը:

Բղենո Նորավանք,
միջնադարյան վանական
համալիր, գտնվում է
Բարձրավան գյուղի մոտ

Բանահավաքչական
աշխատանքներ Սյունիքում

ԼԻՆԴԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՊԿ, երաժշտագիտություն (բակալավր, III
կուրս)

Սյունյաց աշխարհը պատմական
հիշատակարաններում

Ս

յունիքը Մեծ Հայքի 9-րդ նահանգն
էր, որի «Սիսական» անունը պատմահայր Մովսես Խորենացին (V դար)
կապում է Հայկ Նահապետի զարմիկ՝ Սիսակի հետ։ Որպես խիստ լեռնային երկրամաս,
Սյունիքը բազմաթիվ լեռնաբազուկներով
կտրտված մակերևույթ ունի և բնական եղանակով բաժանված է առանձին բնաշխարհների ու ամփոփ շրջանների (Մեղրի, Ողջիի
հովիտ, Վայոց ձորի գոգավորություն և այլն)։
Սյունիքի բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը հնագույն ժամանակներից
մինչև այսօր կազմում են հայերը։ 14-15-րդ
դդ․ Սյունիքի տարածք են ներխուժել և գետահովիտներում ու բարձրադիր մասերում
հաստատվել թուրքմենական ցեղեր: Անվան
նախահայկական ծագման մասին Լեոն իր
«Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ
գրում է. «...Ուրարտական սեպաձև արձանագրություններից մեկի մեջ, որ գտնվում
է այդ նահանգի հին սահմանների մեջ,
կարդացվում է Սուինիա երկրանունը, որը
գիտնականների կարծիքով համապատասխանում է «Սյունիք» անվանը»։ Հայկական
գրավոր հիշատակարաններից երևում է, որ
Սյունիքում տիրող նախարարական տոհմը կոչվում էր Սիսական. «...այդ անունով էլ
պարսիկները ամբողջ նահանգը կոչում էին
Սիսական, իսկ արաբները՝ Սիսաջան»։
Ըստ «Աշխարհացոյցի» Սյունիքը բաժանված էր 12 վարչատարածքային շրջանի՝
գավառների և ուներ հետևյալ տեսքը․ «Իններորդ Սիւնիք յելից կայ Այրարատոյ ի մէջ

Երասխայ եւ Արցախայ։ Ունի գավառս երկոտասան․ Երնջակ, Ճահուկ, Վայուց ձոր, Գեղարքունի եվ ծովն, Սոտք, Աղահէճ, Ծղուկք,
Հաբանդ, Բաղք, Ձորք, Արեվիք, Կովսական»։
Սյունիքի
աշխարհագրական
դիրքը
միշտ եղել է թշնամիների համար թիրախ,
քանզի ունեցել է ռազմական խիստ կարևոր
նշանակություն: Սյունյաց աշխարհի հետ
է կապված Իսրայել Օրու (1670-ականներ),
Դավիթ Բեկի և Մխիթար Սպարապետի՝
թուրքերի դեմ մղված պայքարը: Այդ պատմական իրադարձություններն «Դավիթ Բեկ»
(1882) վեպում անմահացրեց Րաֆֆին, որի
հիման վրա Արմեն Տիգրանյանը գրեց նույնանուն օպերա (1950): Հայոց պետականություն ստեղծելու միտքը հետագայում
շարունակեց Գարեգին Նժդեհը՝ չհաշտվելով
այն մտքի հետ, որ ցարական Ռուսաստանը
տապալած և իշխանության եկած խորհրդային Կարմիր բանակն ուզում էր Սյունիքը
հանձնել թուրքերին (1921):

Սյունիքի հոգևոր երգարվեստը
Պատմության ընթացքում ստեղծվել
է հարուստ մշակույթ։ Այդպես, 5-րդ դարում Սյունիքում գործունեություն է ծավալել
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, նույն ժամանակաշրջանում հիմնադրվել է Սյունիքի վարդապետարանը: Սյունյաց աշխարհի հոգևոր
երգարվեստի կայացման և զարգացման
գործընթացում անուրանալի է Ստեփանոս Ա
Սյունեցու (5-րդ դ.) դերը, ով հեղինակ է ավելի քան 80 հոգևոր տաղերի և շարականների («Հարության օրհնություն», «Փարաւոն
հանդերձ կառօքն», «Հաստատեցաւ սիրտ
իմ ի Տէր»): Ստեփանոս Բ Սյունեցին (7-8 դդ.)
հոգևոր երգարվեստում նոր հնչողություն և
թարմություն մտցրեց, կարգավորեց երաժշտության տեսության ու շարականագրության հարցերը։ Իր «Աւագ օրհնութեան» կանոնի շարականները տեղ են գտել Շարակնոց և
Մանրուսմունք ժողովածուներում։ Սյունյաց
աշխարհում են ծնվել հայ առաջին կին շարականագիրներ Սահակդուխտը (Ստեփանոս Սյունեցու քույրը) և Խոսրովիդուխտը,
ովքեր հոգևոր երաժշտության մեջ առաջին
ողբ, գովք շարականի հեղինակներն են։ Եկեղեցաշինության, հոգևոր կյանքի և մշակույթի զարգացման գործում իր մեծ վաստակն
ունեցավ աստվածաբան, փիլիսոփա, Հայ
առաքելական եկեղեցու վարդապետ Սուրբ
Գրիգոր Տաթևացին: Տաթևացու դերը մեծ
է նաև հայ ծիսական և երաժշտածիսական
գրքերի խմբագրական գործում. նա մշակել

է որոշակի մի մոտեցում, որն աստիճանաբար կիրառել են Թովմաս Մեծոփեցին ու նրա
աշակերտները, ինչպես նաև Գրիգոր Խլաթեցին և նրա հետևորդները (15 դ.)։
Սյունյաց աշխարհի Երնջակ նշանավոր
գավառի հետ են կապվում Հայ առաքելական եկեղեցու միակերպ երգեցողության
կարգավորման հարցի շուրջ ծառացած
խնդիրները: 1874-ին, երբ Ամենայն հայոց
կաթողիկոս Գևորգ Դ Կոնստանդնուպոլսեցու նախաձեռնությամբ Էջմիածնում հիմնադրվեց Գևորգյան ճեմարանը, Կ.Պոլսից
հրավիրվեց հմուտ ձայնագրագետ Նիկողայոս Թաշճյանը, որպեսզի ձայնագրի շարականների եղանակները: Այդ գործում նրան
օգնականներ նշանակվեցին Ժառանգավորաց դպրոցի շրջանավարտներ Սահակ
Ամատունին և Մակար Եկմալյանը: Էջմիածնի և Կ.Պոլսի հոգևոր երգեցողությունն իրարից զգալի տարբերվում էին, ուստի «Ձայնագրյալ Շարակնոցի» համար կաթողիկոսի
կողմից ընտրված ձայնեղանակները Պոլսի
հոգևորականների կողմից հավանության
չարժանացան: Էջմիածնական եղանակների՝ որպես առավել ճշգրիտ և անաղարտ
երգեցողության ոճի ապացույց, վկայակոչվեցին Սյունյաց նահանգի Երնջակ գավառի
նշանավոր ծերունի դպիրներ Ջուղայեցի Պողոս և Աստապատցի Աբրահամ քահանաներին: Հենց այդ նպատակով, Գևորգ Դ Կոնստանդնուպոլսեցու հատուկ հրահանգով,
Սահակ վրդ. Ամատունին 1884-ի փետրվարին Էջմիածնից մեկնեց Երնջակ և ձայնագրեց զգալի քանակությամբ շարականներ,
որոնք հետագայում լույս տեսան իր հայտնի
աշխատության մեջ:

Սյունյաց երկիրն ազգագրական
աղբյուրներում
Սյունյաց աշխարհի աշխարհագրության, պատմության, եկեղեցական և քաղաքական կյանքի մասին տեղեկություններ
ստանում ենք պատմագիր, աստվածաբան,
բանաստեղծ Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» և անվանի հայագետ, Մխիթարյան միաբանության
անդամ Հայր Ղևոնդ Ալիշանի «Սիսական»
նշանավոր աշխատություններից: Առաջին
բանահավաքչական աշխատանքներն այս
տարածքում՝ Զանգեզուրում, կատարել են
ազգագրագետներ Երվանդ Լալայանն ու
Ստեփան Լիսիցյանը: Ղ. Ալիշանը գրում է.
«Զանգեզուր անունը ծագել է Ձագեձոր անուան աղաւաղումից, իսկ սա՝ Ձագ նահապե-

Երաժշտագիտական բանահավաքչական աշխատանքներ Գորիսում
Գորիսը (որպես քաղաք) հիմնադրվել է
1870 թ.՝ որպես Ելիզավետպոլի նահանգի
Զանգեզուր գավառի կենտրոն։ Նախկինում
քաղաքն անվանվել է Գերյուսի, Գորես, Գորիս, Հին Կյորես, Կյուրիս, Կուրիս, Ձագեձոր,
Զանգիզուր, Զանկյազուր...։ Ենթադրվում է,
որ տեղանվան հիմքը կազմում են հնդեվրոպական նախալեզվի «գուոռ-ժայռ» և
«էս-լինել» բառերը, այսինքն Գորիս-Կյորես՝
նշանակում է «ժայռոտ տեղ»։ Հնագույն ժամանակներից քաղաքի տեղում եղել է բնակավայր, թերևս մարդն այստեղ բնակություն
է հաստատել քարեդարյան շրջանում։ Գորիս անվան հնագույն հիշատակումը գալիս է
ուրարտական ժամանակաշրջանից: Ռուսա
Ա թագավորը մ.թ.ա. 8-րդ դ. թողել է սեպագիր արձանագրություն, ուր իր նվաճած 23
երկրների մեջ նշում է նաև Գուրիայա երկիրը։ Գիտնականները գտնում են, որ դա Գորիսն է։ Գորիսի տարածաշրջանում գտնվել
է նաև Արտաշես Ա թագավորի (մ.թ.ա. 189160) արամերեն արձանագրության սահմանաքարը։
Եթե Սյունյաց նահանգի՝ հետևապես Գորիս քաղաքի վերաբերյալ հնագիտական,
պատմական, աշխարհագրական, ազգագրական, բանահյուսական ուսումնասիրություններ որոշ չափով կատարվել էին, ապա
երաժշտական կյանքի մասին ոչ մի տեղեկության չէինք տիրապետում: Հետզհետե
հասունանում էր անհրաժեշտություն՝ դեպի
Գորիս կազմակերպել գիտական արշավախումբ, որի նպատակը պետք է լիներ՝ գեղջկական, աշուղական և հոգևոր երգերի, ինչպես նաև նվագարանային երաժշտության
ձայնագրությունը: Այդ առումով բացառիկ
արժեք է ներկայացնում անվանի երաժշտագետ, Լենինգրադի Ն.Ռիմսկի-Կորսակովի անվ. կոնսերվատորիայի ասիստենտ
Քրիստոփոր
Քուշնարյանի
(Христофор
Кушнарёв) կողմից նախաձեռնված և Գորիսի շրջանում իրականացված առաջին
գիտարշավը (օգոստոսի 21-ից սեպտեմբերի 7-ը 1928): Գորիսի, Սիսիանի, Դարալագյազի (Վայոց Ձոր) շրջաններում կատարած
շուրջ 150 ձայնագրություններն առանձնանում են գյուղական երգերի ժանրային
բազմազանությամբ, նվագարանային մուղամների, աշուղական և քաղաքային երգարվեստի արժեքավոր նմուշներով, ինչպես և ազգային փոքրամասնությունների
(քուրդ, ադրբեջանցի, թուրք) ժողովրդական
երաժշտության տարբեր ժանրերի արժեքավոր օրինակներով: Ք. Քուշնարյանի Գորիս-28 գիտարշավի նյութերի մի մասը լույս
է տեսել ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինսիտուտի ժողովրդական երաժշտության բաժնի՝ «Հայ
ավանդական երաժշտություն» մատենաշարի հատորներում: Ձայնագրություններն
իրականացվեցին Թոմաս Էդիսսոնի ստեղծած ֆոնոգրաֆով: Ի դեպ նշենք,
որ Ք.Քուշնարյանի մահից հետո,
Լենինգրադի
կոնսերվատորիա-

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.

63

5

յի կողմից ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտին փոխանցվեց անվանի
երաժշտագետի ամբողջ արխիվը,
որն այսօր կենտրոնացված է Ե.Չարենցի
անվ. գրականության և արվեստի թանգարանում, իսկ երեք գիտարշավների ընթացքում (1927-1929) իրականացված շուրջ 1500
ձայնագրյալ նմուշները, այդ թվում նաև վերոհիշյալ ֆոնոգրաֆը, խնամքով պահվում
են Ա.Քոչարյանի անվ. ձայնադարանում:
Ավելի քան 50 տարի անց Գորիսում իրականացվեց երկրորդ գիտարշավը: Այդ նպատակով Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան (այսուհետ՝ ԵՊԿ)
1985 թվականի հուլիսին ձեռնամուխ եղավ
բանահավաքչական աշխատանքների։ Գիտարշավի ղեկավար նշանակվեց երաժշտագետ Լեյլա Կարապետյանը՝ մի քանի
ուսանողների մասնակցությամբ (Աղավնի
Հովակիմյան, Եփրաքսյա Հովակիմյան, Հայրապետ Դանիելյան և Զարուհի Կարապետյան): Ձայնագրությունները տեղի ունեցան
Գորիս քաղաքում և հարակից տասը գյուղում. Կոռնիձոր (հուլիսի 4), Տեղ (հուլիսի 6),
Խնձորեսկ (հուլիսի 7), Վերի շեն (հուլիսի 11),
Բռուն (հուլիսի 12), Հարթաշեն (հուլիսի 13),
Շինուհայր (հուլիսի 13), Խոտ (հուլիսի 15),
Հալիձոր (հուլիսի 15), Քարահունջ (հուլիսի
16), որի արդյունքում գրանցվեց 222 երգային, պարային և գործիքային նմուշ։ Հավաքված երաժշտական նյութերում տեղ են գտել
հայ ժողովրդական երգաստեղծության գրեթե բոլոր ժանրերը. օրորներ (Լայ-լայ), մանկախաղացության, կանանց աշխատանքային՝ առտնին երգեր (կովկթի, ճախարակի,
մածուն մերելու, խնոցու), հորովելներ (կալի,
գութանի և հունձքի երգեր), խաղիկներ և
պարերգեր («Խնձոր ունիմ, կծած ա», «Յար
կանչեցի, ուշ եկավ»), քնարական երգեր
(«Հեյ, բարձր սարեր»), լացերգեր, պատմական («Հասան Ղալա») և հայրենասիրական
երգեր (Դրաստամատ Կանայանի, Անդրանիկ Զորավարի մասին), ծիսական՝ հարսանեկան («Աման, ադե ջան, տանում են»),
վիճակի («Ջանգյուլումներ»), ողբեր և զինվորագրության երգեր («Մեծ եղբայրս բանակում»): Զգալի թիվ են կազմում գործիքային
պարեղանակները («Ղազախի», «Կոխտանի», «Խնկի ծառ», «Շալախո», «Ուզունդարա», «Թարաքյամի», «Սևանի», «Քոչարի»,
«Կալոսի պռկեն», «Բաղդագյուլի», «Ասքյարանի», «Զուռնի տրնգի» և այլն):
Առանձնահատուկ սիրով երգասացները կատարել են հայ աշուղների՝ Ջիվանու
(«Ձախորդ օրերը»), Շերամի («Մոդեն էսպես ա»), Հավասու («Անուշ հովեր եկան
գարնան»), Շիրինի («Այգեպան») և, իհարկե, Գուսան Աշոտի երգերը («Զանգեզուրի
չոլ-չոլերը»): Երկացանկում կան նաև աշուղական սիրավեպերից երգվող հատվածներ
(«Ասլի և Քյարամ», «Աշուղ Ղարիբ», «Աղվան
և Օսան», «Քյոռ-օղլի»): Գիտարշավի ընթացքում բանասացներից գրառվեցին ուշագրավ տեղեկություններ ավանդական ծեսերն
անցկացնելու կարգերի և սովորույթների՝
անձրևաբերության («Ճոլի, ճոլի, մեր ճոլի»),
Տեառնընդառաջի (Տրնդես), Վիճակի (Ջանգյուլումներ), Խաչը ջուրը գցելու ծեսի, հարսանեկան կարգի, ինչպես նաև «խլղացավ»
հիվանդության մասին:
Ստորև ներկայացնենք Գորիս-1985 գիտարշավի նյութերից մեկը՝ ժողովրդական
երգարվեստում կարևորություն ունեցող
երկրագործական երգի՝ «Հորովել»-ի բանաստեղծական տեքստը, որը ձայնագրվել
է Խնձորեսկ գյուղում՝ Առուստամյան Շուշանիկից (հրապարակվում է առաջին անգամ):

Հորովել
Հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ լո, հասցըրա,
քե մատաղ, հասցրա,
Ելի, ելի հա՜, գութան վարի, հո՜ լո՜,
Թափ տուր թևերդ, սրտով սև ըրա,
հո՜ լո՜, հո՜,
Ջեյրան եզն ա, հո՜, ուսիդ մեռնեմ,
հոգիդ, մեռնեմ, հո՜լ ըրա,
Հասցրա քե մատաղ, հասցրա։
Թափ տուր թևերդ, սրտով սև ըրա,
հո՜ լո՜, հո՜,
Արևը կբարձրանա, հո՜ լո՜,
Սրացողը սրան լըծե, բինգյուրը
սրան կըծե,
Հո՜ լո՜։
Խփվելը սրա ծիրա կյալիս,
Բերում եմ հինա կյամ,
Հո՜, հո՜, բալա հասցըրա, քե մատաղ։

Հորովել բառն առաջացել է «հո» բացականչությունից և «առավել» բառից, ինչը նշանակում է «շատ, ավելի»։ «Առավել»-ն
այն ազատ անմշակ հողային տարածքն էր,
որն ընկած էր երկու հարևան վարելահողերի միջև և ծառայում էր որպես սահմանագիծ: Առաջին հորովելները գրի է առել և ուսումնասիրել Կոմիտաս Վարդապետը: Նրա
երաժշտագիտական վաղ շրջանի գլուխգործոցներից մեկը հենց «Լոռվա գութաներգ»-ին նվիրված ուսումնասիրությունն է,
որի ձայնագրությունը հրաշքով պահպանվել
է: Հարկ է նշել, որ ներկայացված օրինակը
կատարողական առումով բացառություն
է, քանզի ավանդական հորովելները, կապված երկրագործական աշխատանքների՝
վարի, ցանքի, հունձքի, կալսի հետ, բացառապես տղամարդկանց գործառույթն նույնպես, ինչպես կանանց աշխատանքների
համար խնոցի հարելը, բուրդ գզելը, ճախարակով թել մանելը, կով կթելը և այլն: Երկրագործական աշխատանքներն ուղեկցող
երգերը հայ ժողովրդական երաժշտության
հնագույն շերտն են կազմում: Հայ ժողովրդական երգաստեղծության գրեթե բոլոր
ժանրերն ունեն իրենց բնորոշ կառուցողական, շեշտադրական, մետրառիթմական,
տաղաչափական,
հնչյունային-ելևէջային
և ձայնակարգային (լադային) առանձնահատկությունները, որոնք էլ տվյալ տեսակի
(ժանր) երգերը տարբերում են հարևան ժանրերից: Երկրագործական երգերի երաժշտական լեզվի առանձնահատկությունների
մասին երաժշտագետ Մ. Բրուտյանը գրում
է.«Աշխատանքի ազատ բնույթը պայմանավորվել է հորովելների ստեղծագործական
ինքնաբուխ ու իմպրովիզացիոն բնույթը,
իսկ վերջինս էլ՝ նրանց ազատ կառուցվածքը։ Հորովելների բանաստեղծական տեքստի ազատ կառուցվածքի հետ մեկտեղ որոշ
տարրեր համարյա թե բոլոր հորովելներում
պարտադիր ձևով առկա են։ Դրանք են բացականչությունները՝ «հո՜», «հոլե՜լ», «հո՜մ»
և այլն, որոնք կերպարային մեծ ինքնատիպություն են հաղորդում երգին, կրկնակը,
այսինքն՝ լծկանին ուղղված խոսքերը՝ «ջան
ախպեր», «սիրուն», «ծաղիկ», «ծիրան»,
«գոմեշ ջան» և այլն, որոնք խորացնում ու
ջերմացնում են երգի բովանդակությունը,
աշխատանքի կոնկրետ պրոցեսը՝ «հաշանը
դարման արա», «ես գութանն եմ, հերկերս
կվարեմ» և այլն»։
Վերադառնալով ԵՊԿ-ի Հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի կողմից իրականացված Գորիս-85 (ղեկավար՝
Լ.Կարապետյան) գիտարշավային ձայնագրություններին, ավելացնենք, որ այդ խիստ
արժեքավոր երաժշտական նյութը դեռ ուսումնասիրված և դասակարգված չէ: Առարկայական ծրագրի սահմաններում վերծանվել և նոտագրվել է ձայնագրությունների մի
մասը: Վերծանման աշխատանքներն ավարտելուն պես՝ երաժշտական նյութը կուսումնասիրվի և լույս կտեսնի «Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ» մատենաշարի
հերթական հատորներից մեկում։
Նույն 1985-ի հոկտեմբերին, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի ժողովրդական երաժշտության բաժնի նախաձեռնությամբ, դեպի
Գորիս իրագործվեց ևս մի գիտարշավ, որը
ղեկավարեց երաժշտագետ Կարինե Խուդաբաշյանը (մասնակցեցին երաժշտագետներ
Դավիթ Դերոյանն ու Արուսյակ Պետրոսյանը): Այդ գիտարշավի ընթացքում ձայնագրվեց 111 նմուշ, որից հրատարակվել է ընդամենը 3 երգ։
Վերջին (մինչ օրս իրականացված) գիտարշավը Գորիսում տեղի ունեցավ մեկ տարի անց ՝ 1986թ-ին, երաժշտագետ Դավիթ
Դերոյանի գլխավորությամբ (մասնակիցներ՝
Աշոտ Մուրադյան, Դիանա Դանիելյան), որի
ընթացքում հավաքվեց 78 նմուշ: Այսպիսով,
Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում իրականացրած երաժշտագիտական չորս արշավախմբի ընթացքում, ընդհանուր առմամբ,
հաջողվեց ձայնագրել 500-ից ավելի նմուշ,
որոնք ներկայացնում են հայ ժողովրդական երգաստեղծության ամենատարբեր
ժանրերը՝ պարերգ, հարսանեկան, ողբերգ,
լացերգ, կատակերգ, աշխատանքային երգեր, ինչպես նաև ժողովրդապրոֆեսիոնալ՝
հայ աշուղների երգեր և արևելյան սիրավեպերից երգվող հատվածներ: Ամբարված
երաժշտական նյութը մեծ արժեք է ներկայացնում, և հուսանք, որ մոտ ապագայում
այն կուսումնասիրվի և կհրապարակվի:

Սյունյաց աշխարհի
երաժշտական մշակույթը
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Հայ երաժշտաբանաստեղծական
արվեստը միջնադարում և
Սյունիքի տեղն այդ արվեստում
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 4

որից, ցավոք, մեզ ոչինչ չի հասել, բայց մենք
հիմքեր ունենք պնդելու, որ տաճարային արվեստը սահուն կերպով փոխակերպվել է և
դարձել հայ քրիստոնեական երաժշտարվեստի կարևորագույն հիմքերից մեկը:
Քրիստոնեության ընդունումն ու գրերի
գյուտը որքանով կարևոր են հայ գրավոր
մշակույթի հիմնադրման տեսանկյունից,
գրեթե նույն չափով կարևորված են երաժշտական արվեստի պատմության մեջ. հատկապես հոգևոր՝ պրոֆեսիոնալ, ճյուղի մասին է խոսքը: Եթե փորձենք պատկերացնել,
թե ինչ է հայ հոգևոր երաժշտական արվեստը, անմիջապես պարզ կլինի, որ դա շաղկապված էր և՛ քրիստոնեությանը, և՛ գրերին:
Դա հայ եկեղեցու ծիսական համակարգի
երաժշտական բաղադրիչն է, եթե փորձենք
պարզ բացատրել: Պետական կրոնի գոյության դեպքում հոգևոր երգն անպայմանորեն
կարևորված էր, այլ կերպ չէին կարող ծես
վարել, եթե չկիրառեին երաժշտաբանաստեղծական ստեղծագործություններ: Մյուս
կողմից՝ գրերի գյուտն առաջին հերթին պահանջված էր սուրբգրային ժառանգության
թարգմանության համար, որովհետև քրիստոնեության տարածումը ժողովրդի մեջ
առաջին հերթին պայմանավորված էր մեր
ժողովրդին հասկանալի լեզվով այն քարոզելով: Հարց էր առաջանում՝ ժողովուրդը
կարո՞ղ է գալ օտար լեզվով ծես լսելու: Մենք
պիտի դուրս գանք այսօրվա պատկերացումներից, երբ վերլուծում ենք 5-րդ դարը,
որովհետև 5-րդ դարի մարդը լեզուներ հասկանալու խնդիր ուներ: Մենք Մաշտոցի, Խորենացու, Սահակ Պարթևի կերպարներով
չպետք է պատկերացում կազմենք 5-րդ դարի մասին, քանի որ նրանք իրենց ժամանակի համաշխարհային լավագույն կրթությունը
ստացած մարդիկ էին: 5-րդ դարի հասարակ
քաղաքացին, հողագործը, գյուղացին եկեղեցի գալով՝ իրեն հականալի խոսք էր ուզում
լսել, այլապես չէր գա: Հետևապես՝ եկեղեցու
և՛ ծիսական կարգը պիտի նրան հասկանալի լիներ, և՛ այնտեղ հնչող երաժշտությունը:
Այդ տրամաբանությամբ է բացատրվում
եկեղեցու ծիսական բոլոր բաղադրիչների
հայացումը:
Հայ հոգևոր երգի հիմնադիրներ ենք համարում Սուրբ Սահակին և Սուրբ Մեսրոպին։
Սակայն հայկական քրիստոնեական հոգևոր
երգեր առաջինը հեղինակել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն ու Սուրբ Ներսես Պարթևը։
Ուստի պետք է տարբերել առաջին հեղինակ
և հիմնադիր հասկացությունները:
– Աշխարհիկ (կամ, եթե կարելի է, ժողովրդական, գուսանական) երգ-երաժշտությունը վաղ միջնադարում:
Արդյո՞ք հեթանոսական կենսազգացողություն արտացոլող գեղջկական և գուսանական արվեստը մնաց անցյալում ու դրան
փոխարինելու եկան աշուղությունը-սազանդարությունը:
Ինչպես նաև Գողթան երգերի մասին
կուզենայինք խոսել... Իհարկե, միշտ չէ, որ
Գողթանը (վարչական տեսակետից) Սյունիքի կազմում է եղել: Բայց և չենք կարող վիճարկել Մովսես Խորենացու տեսակետը, թե
Գողթան իշխանները Սիսական ցեղից էին:
Չենք կարող վիճարկել նաև Ստեփանոս
Օրբելյան պատմիչի վկայությունը («Սյունիքի պատմություն», Երևան-1986), ով ցուցադրելով Սյունյաց աշխարհի սահմանները՝
Երնջակ և Գողթն գավառները (միասին) համարում է նահանգի 11-րդ գավառ:
– Գուսանական երաժշտությունն առնչվում է ժողովրդապրոֆեսիոնալ ճյուղին, որի
մասին ես խոսեցի: Ուշ միջնադարում դրա
փոխարկերպումը մենք կտեսնենք աշուղական արվեստով, սակայն հին շրջանում և
վաղ միջնադարյան շրջանում ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական արվեստը մեկ

բառով անվանում են գուսանական: Հարկ է,
որ չշփոթենք գուսանն ու աշուղը: Մեզանում՝
խորհրդային տարիներից, այդպիսի շփոթ
կա՝ մենք գուսանն ու աշուղը խառնում ենք
իրար: Դրանք էականորեն իրարից տարբեր
են, առաջին հերթին՝ ժամանակներով: Գուսանն առավել հին երևույթ է, իսկ աշուղը՝
համեմատաբար ավելի ուշ շրջանի: Տարբերակիչ հատկություններից մեկն էլ այն է, որ
գուսանական արվեստն ուներ բազմաթիվ
ճյուղավորումներ. եթե թվարկենք գուսանական արվեստի կրողներին, կասենք՝ գուսաններ, վիպասաններ, ասացողներ, վարձակներ, եղերերգու կանայք և այլն: Նրանց մասին
պատկերացում ենք կազմում միջնադարյան
պատմիչների հիշատակություններից, այդ
թվում՝ Մովսես Խորենացու հիշատակումներից: Այդ հիշատակություններն ի մի բերելով
կարող ենք ասել, որ գուսանական արվեստը
խիստ զարգացած էր Գողթնում, այսինքն՝
այսօրվա Նախիջևանի տարածքում, որը
տարբեր ժամանակների Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումներում տարբեր
միավորումների մեջ է եղել, նաև ընդգրկված է եղել Սյունիք աշխարհի մեջ: Առնվազն
Սյունիքին հարակից տարածք է: Խորենացին մանրամասնում է, որ հատկապես այդ
ավանդույթի հիմնական դրսևորումները վիպական արվեստի տեսքով էին, որ Գողթան
ծերունիները կամ վիպասացները փանդիռների և այլ երաժշտական նվագարանների
ուղեկցությամբ պատմում էին վեպեր: Հասկանում ենք, որ Գողթնը երաժշտավիպական
հարուստ ավանդույթներ ունեցող խոշոր
կենտրոններից մեկն էր հին Հայաստանում:
Եվ հետագայում էլ գուսանական արվեստի
դրսևորումներն էլ այս կամ այն կերպ հղում
են Գողթնը:
Մենք կարող ենք ասել, որ Գողթնի ավանդույթը խորհրդանշական առումով շարունակվում է մինչև 19-20-րդ դարեր, եթե նկատի ունենանք, որ Կոմիտասի նախնիները
Գողթնից էին, ըստ իր ինքնակենսագրականի՝ Արամ Խաչատրյանի ծնողները Վերին
և Ներքին Ազա գյուղերից էին, այսինքն՝ էլի
Գողթնից էին: Գողթնը մի հետաքրքիր կամար է կապում մեր երաժշտական պատմության վրա՝ Խորենացու հիշատակություններից մինչև Արամ Խաչատրյան:
– Վիպական երգեր... Ի՞նչ ասել է վիպերգ
և ի՞նչ դրսևորումներ ունեցան դրանք: Կարո՞ղ ենք փաստել, որ պատմության նոր և
նորագույն շրջանում նույնպես ծնվում են
վիպական երգեր, պատմական երգեր:
– Այսօրվա հայ մարդը, երբ ասում է վեպ,
պատկերացնում է արձակ ժանրի, ծավալուն գրական ստեղծագործություն, որը մասամբ է ճիշտ: Այո, դրան էլ ենք վեպ ասում,
բայց դա եվրոպական ռոման ժանրն է, որը

19-րդ դարի վերջից ներմուծվեց հայկական
իրականություն, և մենք ունեցանք գոնե
պատմավեպի փայլուն ներկայացուցիչներ:
Բայց պատմականորեն վեպ բառը մենք
միջնադարում օգտագործել ենք որպես հունարեն էպոս բառի համարժեք, և այստեղ՝
վեպ ասելով, պետք է հասկանալ առաջին
հերթին էպիկական արվեստ: Ավելին՝ մենք
այստեղից ունենք վիպել բառը, որը նշանակում է էպոս ստեղծել և ներկայացնել, ես
դիտմամբ չեմ ասում պատմել, որովհետև
վիպելը ենթադրում էր ոչ միայն խոսքը, այլև երաժշտությունը: Մինչև 19 –րդ դար հայ
ավանդական մշակույթի մեջ պոեզիա և
երաժշտություն առանձնացված գոյություն
չեն ունեցել, միաձույլ երևույթ էին, դրա համար եմ ասում երաժշտաբանաստեղծական,
դրանք նույն արվեստն էին, հետևապես՝ միջնադարյան վիպասանը կամ վիպասացը չէր
էլ հասկանա, եթե ասեիք՝ դու տեքստն ասա,
երաժշտությունը մեկ ուրիշը կներկայացնի,
նա ստեղծում էր և՛ տեքստը, և՛ դրա երաժշտությունը, ապա ինքն էլ կատարում էր: Ավելին՝ նա չէր էլ կարող խոսքն ու եղանակն անջատել, որովհետև հաճախ այնպիսի նուրբ
համակցություններ կային, որ հնարավոր չէ
հասկանալ՝ որտեղից է սկսվում երաժշտական եղանակը կամ ավարտվում զրուցատրական առոգանությունը. չենք էլ կարող
հստակեցնել այդ սահմանները, այնքան սահուն էին անցնումը մեկից մյուսին:
– Դե իսկ ժողովրդական խաղիկները, որքանով տեղյակ ենք, տարածված էին և են
ամենուր: Հիմա էլ, կարծեք, ծնվում են խաղիկներ...
– Ժողովրդական խաղիկները մենք երևի
պետք է տարբերենք ժողովրդական երգարվեստի այլ արտահայտություններից:
Դրանք, սովորաբար, երաժշտաբանաստեղծական արվեստի ունիվերսալ «շինարարական նյութ» են, որոշակի տաղաչափական
կառուցվածքի՝ երկտող կամ քառատող, բանաստեղծական ձևակերպումներ են, որոնք
ունեն ճկուն վարքագիծ՝ հարմարվելու իրենց
տաղաչափական կառուցվածքին հարմար
երաժշտական
արտահայտություններին։
Այսինքն՝ ժողովրդական ստեղծագործողը,
երբ ուզենա երգ ստեղծել, նա իր եղանակին
հարմար և ավանդույթից իր հիշողության
մեջ մնացած խաղիկը վերցնում և դնում է
մեղեդու տակ: Ասվածը հատկապես պարերգային դրսևորումներում շատ ավելի պարզ է
երևում:
Կոմիտասը նկարագրում է, թե ինչպես է
ժողովուրդը ստեղծում պարերգ: Ասում է, թե
խումբը որոշակի եղանակի հիմքով սկսում
է պարել, պարախմբի մեջ գտնվող մարդկանցից յուրաքանչյուրը եղանակին և պարի ոտքին հարմար բանաստեղծական խոսք

է օգտագործում. որը հիշում է այդ պահին,
այդ էլ կցում է և երգում։ Դրա համար պարերգերում, սովորաբար, իմաստ կարող է
արտահայտել առաջին տունը կամ նույնիսկ՝
առաջին երկու տողը: Որովհետև դրանից
հետո, իրարից կարծես անկախ, բանաստեղծական բանաձևեր են, որոնք տաղաչափական իրենց նկարագրով հարմար են
եղել պարաոտքին կամ չափառիթմական
կողմերին, այդ պատճառով պարաշարի
մասնակիցներից յուրաքանչյուրն իր միտքը
եկած բանաստեղծական բանաձևը կցել և
երգել է: Սա ցույց է տալիս, որ խաղիկը շատ
ճկուն է և կարող է հարմարվել բանաստեղծական բազմաթիվ միավորների, պայմանով, որ չափառիթմական համընկնում տեղի
ունենա: Ժողովուրդը հենց այդպես էլ օգտագործում է: Ժողովրդական ոչ բոլոր երգերն
են, որ խաղիկներով են ստեղծվում, պետք
է ուշադիր լինել՝ ամեն ժողովրդական երգի
մեջ չէ, որ խաղիկ կգտնեք, օրինակ, վիպական երգերում, սովորաբար, խաղիկներ չեն
լինում: Աբեղյանը հավաքել, դասակարգել և
հրապարակել է այդ խաղիկները՝ ծավալուն
աշխատությամբ:
– Ժողովրդական երգ. արդյո՞ք սկզբունքային տարբերություններ կան այդ և գուսանական, աշուղական ու մյուս ժողովրդական ստեղծագործությունների միջև:
– Որպես փաստ՝ 15-16-րդ դարերից այս
կողմ գուսանական արվեստ այլևս չկա, այսինքն՝ այսօր խոսել գուսանի մասին, նույնն
է, թե խոսենք հին հունական դասական ողբերգության մասին: Աշոտը, Շերամը, Ջիվանին, Հավասին աշուղներ են: Գուսանն
անտիկ շրջանի երևույթ է, որը զարգացավ, ապրեց մինչև դասական միջնադարի
ավարտ և դասական միջնադարի հետ էլ
գնաց պատմության գիրկը:
Աշուղ բառն արաբերեն է, որը նշանակում է սիրո երգիչ: Խորհրդային տարիներին
ոմանք ձգտում ունենալով ամեն ինչ հայացնել՝ գտան իբր աշուղի հայերեն համարժեքը, այնինչ՝ դրանք երաժշտական արվեստի
միևնույն ճյուղը ներկայացնելով, բացարձակ
տարբեր բաներ են: Գուսանն աշուղ չէ...
– Հայրենների մշակույթը՝ հայ ժողովրդի դարավոր ընթացքի ճանապարհին իբրև
նրան դեպի լույսն ու բարին, դեպի ազնիվն
ու վսեմն առաջնորդող արվեստ...
Մեզանում այն տպավորությունն է, թե
մինչև Նահապետ Քուչակ հայրենները տեղ
չունեին մեր մշակույթում:
– Գուսանական արվեստի ամենավառ
դրսևորումներից է հայրենը: Կարող եմ ասել,
որ աշուղները հայրեններ չեն ստեղծել, աշուղական արվեստում հայրենները տարածված չեն:
Հասկանալի է, որ հայրենները որոշակի բանաստեղծական նկարագիր, որոշակի
տաղաչափություն ունեցող դրսևորումներ
են։ Մեզանից շատերը երևի չգիտեն, որ հայրենները նաև երգվում են: Երգվող հայրեններ գրառել է Կոմիտասը, երգվող հայրեններ
գրառել է նրա աշակերտներից Միհրան Թումաճանը, դրանք շքեղ, գեղեցկագույն կտորներ են: Հայրենները միջին հայերենով են
մեզ հասել, որը մեկ ընդհանուր ձևակերպմամբ համարում ենք Կիլիկյան թագավորության շրջանի գրական լեզու: Մինչև Նահապետ Քուչակ հայրեններ ունեցե՞լ ենք...
Իհարկե, ունեցել ենք, հայրենների չափի
կիրառություն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու
«Մատյան ողբերգության» մեջ արդեն կա:
Ինչ վերաբերվում է Քուչակին, նրա անձի
հետ էլ կապված հարցեր կան, վաղուց հայ
բանասիրությունն այդ հարցերն առաջ է քաշել՝ արդյո՞ք Քուչակ հեղինակը կար, արդյո՞ք
այն հայրենները, որոնք գիտենք Քուչակի
անունով, դրանց հեղինակը Քուչակն էր, թե՞
Քուչակն ավելի ուշ շրջանում ապրած աշուղ
էր: Այն, որ ուշ շրջանում ապրած աշուղներից մեկը Նահապետ Քուչակ անունն է ունեցել, իսկապես այդպես է, բայց դա առիթ
չէ, որ մենք Նահապետ Քուչակի անունով
պահպանված և մեզ հասած հայրենների
հսկայական ժառանգությունը համարենք
ժողովրդական արվեստի նմուշ: Մենք պետք
է ասենք, եթե նույնիսկ դրանք Նահապետ
Քուչակի հեղինակածն էլ չեն, հայրենը պրոֆեսիոնալ արվեստի արտահայտություն է՝
որևէ այլ գուսանի գրչին պատկանող:
– Հորովելներ...Թվում է՝ դրանք էլ անցյալում մնացին: Ի դեպ, Սյունիքն էլ
իր հորովելներն ուներ, որ մշակել է
Աշուղ Աշոտը:
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– Տարբեր տարածաշրջաններում կարող ենք հորովել գրանցել,
ավելին՝ հորովել ժանր արձանագրվել է վրացական մշակույթում: Իսկ այսօր ստեղծվու՞մ է, թե՞ ոչ. չի ստեղծվում: Հիմա հորովել չի կարող ստեղծվել այն պարզ
պատճառով, որ աշխատանքային պրոցեսը,
որն ընկած է հորովելի ստեղծման հիմքում,
այսօր այլևս գոյություն չունի: Հորովելն աշխատանքային երգ է, որը երգվում էր հողը
գութանով կամ արորով վարելիս, երբ կային
լծկան եզներ: Կոմիտասը Լոռվա հորովելի
վերաբերյալ մի ուսումնասիրություն է կատարել, որը երաժշտագետները համարում
են համաշխարհային երաժշտագիտության մեջ էթնոերաժշտագիտության առաջին
կարևոր դրսևորումներից մեկը, որովհետև
այնտեղ միայն երաժշտական վերլուծություն չի, որ արել է: Նա վերլուծել է աշխատանքի գործընթացը, դրա ամենատարբեր
բաղադրիչները, նույնիսկ տիեզերակազմական հետնախորքը, բացատրելով, թե քանի
եզ էին լծում, յուրաքանչյուր լուծ տիեզերական որ լուսատուին կարող էր համապատասխանել։ Դա բնության և մարդու ներդաշնակ կյանքի կատարյալ օրինակն էր:
Երկինք, երկիր, մարդ. այս ներդաշնակ համալիրն այսօր չկա. ոչ միայն վարը չկա, այլև
ներդաշնակ համալիրն է փլուզված, հետևապես՝ ինչպե՞ս երգեն հորովել:
Գյուղացի մարդը, երբ հորովել էր երգում,
նա չէր համարում, որ երգում է, այլ աշխատանքի պահանջվող բաղադրիչներից մեկն
էր լրացնում, աշխատանքը չկա. այդ բաղադրիչն ինչպե՞ս գոյանա:
– Հայ հոգևոր երաժշտությունը, որը, եթե
չենք սխալվում, սկիզբ առավ 4-րդ դարից...
Եվ ունենալով նախնական խմորման մի ամբողջ հարյուրամյակ՝ հասավ պրոֆեսիոնալ
երգարվեստի աստիճանի: Այդ մասին...
– Հոգևոր երաժշտության ծնունդը դիտարկում ենք սաղմոսերգությունից. ինչպես մյուս եկեղեցիներում, հայ եկեղեցին էլ
հին շրջանում իր ծեսը կազմակերպում էր
սաղմոսների և Աստվածաշնչից քաղված այլ
տեքստերով:
Իսկ որտեղի՞ց էին վերցնում եղանակները, որովհետև մի բան է տեքստ վերցնել,
մեկ այլ բան՝ եղանակը: Սխալ մոտեցումներ էլ կան կամ գոնե վիճարկելի, որ մի
ակունքից այդ եղանակները տարածվեցին
և սփռվեցին ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում. սա գրեթե անապացուցելի մոտեցում է: Կոմիտասն ինքն է հարցը դնում՝ իսկ
ի՞նչ եղանակներով էին եղանակավորում
այդ սաղմոսները: Ինքն էլ պատասխանում
է՝ հավանաբար հայոց հին ժողովրդական
եղանակներով: Սա այն է, ինչ ես ասացի, որ
ժողովուրդը չէր գնա եկեղեցի և չէր լսի ծիսական երգեր, եթե իրեն ծանոթ և հարազատ
մեղեդի ու լեզու չհնչեր այնտեղ: Համաքրիստոնեական տեքստերը տեղայնացվել և
երգվել են տեղի երաժշտական ավանդույթին համաձայն: Ենթադրում ենք, որ եկեղեցական ծիսական երգերում օգտագործվել
են նաև հնագույն տաճարային եղանակներ:
– Ավելի պարզեցնենք մեր խոսակցությունը հոգևոր երգերի առումով. քրիստոնեական ծեսի ու արարողությունների մեջ
ի՞նչ ժանրեր էինք և ենք օգտագործում:
Կամ՝ այսպես ձևակերպենք՝ ի՞նչ ասել է եկեղեցական երաժշտություն:
– Բանն այն է, որ դա հսկայական ժանրային համալիր է՝ իր բաղադրիչներով, իր
տեսակներով,
ենթատեսակներով:
Եթե
հիմնական ոլորտները նշենք, կասենք՝
սաղմոսերգություն, հիմներգություն կամ
օրհներգություն, որն էլ կարող է բաժանվել
շարականերգության և հոգևոր տաղերգության: Սրանք իրենց հերթին բաժանվում
են ենթատեսակների, օրինակ՝ շարականերգության մեջ մենք տեղավորում ենք կցուրդ,
կացուրդ, կարգ կամ կանոն, կարգի-կանոնի
ութ․ը ենթաբաղադրիչ՝ օրհնություն, հարց և
այլ:
Տաղային արվեստն իր հերթին ներառում է տաղ, մեղեդի, գանձ, հորդորակ, պատարագի երգերի մի ամբողջ հարստություն,
որոնք իրենց բազմապիսիությամբ տեղավորված են տաղարան, գանձարան և մանրուսման գրքերում: Սրանց մի մասը դեռևս
ուսումնասիրված չէ: Ահա այսպիսի հարստություն ունի հայոց եկեղեցու երաժշտածիսական համակարգը: Ճիշտ կլինի, որ մեր
ընթերցողին զգուշացնենք՝ ամեն բանին շարական չասել, շարականը շատ կոնկրետ

ժանր է:
– Թարգմանական արվեստը մեր մշակույթի մեջ մտնելուց հետո արդյո՞ք նաև
երգերի տեքստեր էին թարգմանվում, չէ՞ որ
մինչ այդ երգվող ասորական, հունական երգերը չէին կարող միանգամից դուրս մնալ:
– Երգերի տեքստեր թարգմանվել են, օրինակ՝ նշանավոր քրիստոնեական հեղինակ
Սուրբ Եփրեմ Ասորու երգային ժառանգության տեքստերը թարգմանվել և պահպանվել
են, բայց փաստ է՝ հայ եկեղեցու հիմներգության, այսինքն՝ եկեղեցու ինքնուրույն երգերի,
ոչ թե սաղմոսների, որոնց (ինչպես արդեն
ասացի) տեքստերը վերցված են Աստվածաշնչից, ամբողջ հարստությունը հայ հեղինակների ստեղծած գործերն են: Եկեղեցում
ասորական երգերի օգտագործման հիշատակություն չունենք, նույնը և այլ մշակույթներից:
Համաքրիստոնեական նշանակության
մի քանի երգեր կան, որոնք ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում կամ մի շարք եկեղեցիներում ընդունված են, այսինքն՝ նախապես եղել են հունարենով կամ այլ լեզվով,
բայց թարգմանաբար մտել են բոլոր քրիս-

տոնեական եկեղեցիների ծիսական երգերի
մեջ, օրինակ՝ «Լույս զվարթը», համաքրիստոնեական երգային տեքստ է, որը ներթափանցել է մի շարք եկեղեցիների ծիսական
արվեստ, բայց երգվում է յուրաքանչյուր եկեղեցում՝ իր տեղային ավանդույթի երաժշտական նկարագրով:
– Հայոց հոգևոր երգի կազմավորման,
զարգացման գործում Սյունյաց վարդապետարանի, Գլաձորի համալսարանի, Տաթևի
համալսարանի, Սյունյաց մեծ անապատի
(Հարանց մեծ անապատի) դերակատարությունը:
– Սյունյաց վարդապետարանի դերակատարությունը հայ երաժշտական արվեստի պատմության մեջ շատ ընդգծված է: Այդ
վարդապետարանի հետ են կապվում նշանավոր հոգևորականների անուններ, ովքեր
հետագայում խոշոր շարականագիրներ են
եղել:
Ստեփանոս Սյունեցու անունը պետք է
նշենք։ Նրա ժառանգությամբ զբաղվող գիտնականների մեջ վեճ կա. տեսնում են մեկ
կամ երկու համանուն հեղինակ, որոնցից
առաջինն ապրել է 5-րդ դարում, մյուսը՝ 7-8-

րդ դարի սահմանագծին: Աննա Արևշատյանը գտնում է, որ եղել է մեկ Ստեփանոս Սյունեցի և նրան համարում է 7-8-րդ դարերի
հեղինակ: Եկեք չմիջամտենք այդ բանավեճին, որովհետև դա բարդ գիտական վեճ է:
Այդուհանդերձ՝ 7-8-րդ դարի սահմանագծին ապրած Ստեփանոս Սյունեցին, ով իր
կրթությամբ կապվում է մի կողմից Սյունյաց
վարդապետարանին, մյուս կողմից՝ Մաքենյաց վանքին, խոշոր երաժիշտ է։ Նրա ուսուցչի՝ Մովսես Սյունեցի եպիսկոպոսի կամ
սյունյաց մետրոպոլիտի անունով ևս հիշատակվում է երաժշտական ժառանգություն։
Սակայն վկայություններն այդ մասին պղտոր
են, հաճախ նույնիսկ այս երկուսի ժառանգությունը մեկից անցնում է մյուսին՝ պատմիչների վերագրությամբ:
– Սահակադուխտ Սյունեցի...
Մի կողմ թողնենք վեճը՝ Ստեփանոս Սյունեցի 1-ինի՞ քույրն է, թե՞ Ստեփանոս Սյունեցի 2-րդի: Նա բազմաթիվ հոգևոր երգերի
ու «քաղցրեղանակ» մեղեդիների, նաև ակրոստիքոսի հեղինակ է:
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Նրա դերը մեր հոգևոր երաժշտության
կազմավորման ու զարգացման գործում:
– Երաժշտական արվեստի մեջ բացառիկ
իրողություն է Ստեփանոս Սյունեցու քույրը՝
Սահակադուխտ Սյունեցին, ով 8-րդ դարի
կանոնացված կին հեղինակ է։ Իհարկե, ևս
մեկն ունենք՝ Խոսրովիդուխտ Գողթնացին,
ում ևս, երևի, կարելի է սյունեցի համարել:
Այս երկու կանայք 8-րդ դարի հեղինակներ
են, որոնց ստեղծագործությունները եկեղեցին կանոնացրել է: Այս մասին բազմիցս
խոսվել է:
Բացատրեմ՝ առհասարակ միջնադարի պատմության մեջ կինը ստեղծագործեր,
դեռ եկեղեցին էլ այդ ստեղծագործությունները կանոնակարգեր՝ գրեթե անհնարին էր։
Եվրոպայի պատմության մեջ նման երևույթ
տեսնում ենք 12-րդ դարում, այն էլ բավականին բարդ պրոցեսների նկարագրությամբ:
Մեր պարագայում տեսնում ենք կին հեղինակների, ում ստեղծագործությունները
մտել են եկեղեցու ծիսակարգ, որոնցից մեկը
բարձրաստիճան հոգևորականի ընտանիքից էր ծագում՝ Սահակադուխտ Սյունեցին,
մյուսը՝ իշխանական ծագում ուներ՝ Խոսրովիդուխտ Գողթնացին, որ Գողթնի իշխանի դուստրն էր։ Դա ժամանակների համար
չլսված բան էր:
Սահակադուխտ Սյունեցուն թույլատրված է եղել նույնիսկ դասավանդել վարդապետանոցում: Պատկերացրեք՝ կինը դասավանդելու էր կուսակրոն հոգևորականներին:
– Ստեփանոս Սյունեցի 1-ին ...
Որքանով տեղյակ ենք՝ «Շարակնոցում»
նրա գրչին պատկանող 80 երգ կա: Հազվագյուտ գեղեցկությամբ աչքի ընկնող և բարձրարվեստ այդ երգերը՝ «Հարության ավագ
օրհնությունները» մեծ գանձ են մեր երաժշտաբանաստեղծական արվեստում:
Նաև «Կցուրդարանն» է վերջնական
տեսքի բերել...
– Եկեք կցուրդարան տերմինին մի քիչ
զգուշավոր վերաբերվենք, որովհետև դա միջանկյալ մի ժողովածու էր...
Նկատի ունենանք, որ միջնադարը բազմաթիվ չլուծված հարցեր ունի, և միանշանակ ձևակերպումներ դժվար է տալ: Ինչ
վերաբերում է «Հարության ավագ օրհնություններին», այո, նրա անունով պահպանվել է ութ երգաշար՝ տասը մասից բաղկացած: Որոշ միջնադարյան աղբյուրներ ասում
են, որ յոթն է Ստեփանոս Սյունեցին հեղինակել, իսկ մեկը հավելել է Սուրբ Ներսես
Շնորհալին: Այդպես է, թե ոչ, վիճելի հարց է:
Փաստ է, որ Ստեփանոս Սյունեցին միջնադարի չափանիշներով հսկա երաժշտական
ժառանգություն թողած հեղինակ է:
Տեսեք՝ նույնիսկ այն գիտնականները,
ովքեր երկու Ստեփանոս Սյունեցու մասին
են խոսում, նրանք ասում են՝ երգերի հեղինակը 5-րդ դարում ապրած Ստեփանոս
Սյունեցին էր, իսկ դրանց դասակարգողը,
կանոնացնողն ու «Շարակնոց» ներմուծողը
երկրորդն էր:
Այդ ութ շարքը ութ ձայնեղանակով է դասակարգված՝ եկեղեցական երաժշտության
եղանակային կանոնով:
Սյունեցին նաև մեկնիչ է ժամակարգության, որտեղ հոգևոր երգարվեստին առնչվող
բազմաթիվ հարցեր մեկնաբանել է: Ունի
նաև քերականական մեկնություն, որտեղ
մշակել է նաև երաժշտաբանաստեղծական
արվեստի հարցեր: Անդրադարձել է նաև գուսանական արվեստին՝ տալով բանաձևումներ, որոնք խիստ կարևոր են հայ միջնադարյան արվեստի պատմության մեջ:
– Գրիգոր Տաթևացի, նրա դերը հայ պաշտոներգության կանոնավորման գործում:
– Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության հսկա է՝

առաջին հերթին: Հայկական միջնադարի
վերջին սյուներից մեկն է: Նրա առնչակցությունը հոգևոր երգարվեստին շոշափելի ձևով
մնացել է «Շարակնոցի» վերջին կամ նախավերջին խմբագրությամբ, որովհետև հետո
Թովմա Մեծովբեցին որոշ միջամտություն է
արել, բայց վերջին հիմնական խմբագրությունն իրենն է:
Ստացվում է, որ հայ եկեղեցու ժամերգության մեջ ներառված շարականերգության բոլոր միավորների ինչպիսին և ինչ քանակությամբ լինելը որոշել է Սուրբ Գրիգոր
Տաթևացին:
Նա կանոններից դուրս է թողել մի շարք
մեղեդիներ և հայտարարել, որ միայն այն է
կանոնական և վավերական, ինչ ինքը թողել
է, մնացած ինչ էլ ավելացնեն՝ խոտան է: Իր
հեղինակությամբ, իր ոսկեղեն կնիքով կնքել
է հայ շարականերգության գանձարանի
դռները: Լինելով համալսարանական ուսուցչապետ՝ դաստիարակել է նաև այնպիսի հեղինակներ, ովքեր հետո մեծ հետք են թողել
հայ հոգևոր երաժշտության պատմության
մեջ: Մասնավորապես՝ նույն Թովմա Մեծովբեցին, Առաքել Սյունեցին, ում անունով Հարության տաղ է պահպանվել: Սա նույնպես
Սյունյաց երաժշտական փառահեղ ավանդույթի գեղեցկագույն նմուշներից է, որի
ակունքը Տաթևացու բարձր դպրոցն է կամ
համալսարանը:
– Առաքել Սյունեցի, արդյո՞ք «Ադամգիրքը» կարելի է գնահատել իբրև երաժշտական գործ:
– Կարող ենք՝ հավանաբար. դա երաժշտական գործ է, որովհետև միջնադարի բոլոր պոեմներն էլ երաժշտական բաղադրիչ

ունեին: Այլ հարց է՝ պահպանվե՞լ է, թե՞ չի
պահպանվել այն:
– Խաչատուր վարդապետ Կեսարացու՝
1642-ին տպագրված ժամագրքից իմանում
ենք, որ Մովսես Սյունեցին (Տաթևացի, Խոտանանցի) կարևոր դեր կատարեց եկեղեցական պաշտամունքի վերանորոգության
մեջ, խոսքը նաև «Օրհնություն» շարականի հետ կապված նրա կարգադրության մասին է:
– Մովսես Տաթևացին, թեև սրբացված չէ,
բայց Պատարագի ժամանակ որպես սուրբ է
հիշատակվում, այսինքն՝ այդքան ազդեցիկ է
եղել նրա հեղինակությունը: Այո, նրա անունը կապված է «Օրհնություն» շարականի
հետ: Այդ շարականը բազմամաս երգային
շարք է: Երգային շարքը բաժանվում է երեք
խմբի, ապա վերջիններս էլ՝ պատկերների: Բանաստեղծական մեկ պատկերը երեք
տուն երգ է: Պատկեր բառը միայն կերպարվեստում չի գործածվում, գործածվում է նաև
հիմներգության մեջ:
«Օրհնությունն» ուներ «Ավուր» պատկերներ՝ օրվա խորհրդին համապատասխան, «Տերունական» պատկերներ և
միջանկյալ մի պատկեր: Միջանկյալ պատկերը հետագայում է հավելվել, որը կոչվում
է «Քաղվածք»: Հենց այդ հավելումն է, որ
կապվում է Մովսես Տաթևացու անվան հետ։
«Քաղվածք» բաժինը հետևյալ նկատառումն
ուներ՝ օրվա խորհրդին համապատասխան
տարբեր շարականներից կտորներ էին քաղվում և զետեղվում այդ օրվա «Օրհնության»
կազմում: Երեք բաժանումներով պատկերների քանակը հասցվում էր մինչև տասի,
ինչպես Ստեփանոս Սյունեցու «Ավագ օրհ-

նություններն» են: Ստացվում է՝ 17-րդ դարից
սկսած օրհնությունների պատկերների քանակը հավասարեցրել են «Ավագ օրհնության» պատկերների քանակին:
– Պետրոս Ղափանցու մասին կուզենայինք իմանալ: Արդյո՞ք նրա ստեղծագործություններից ընդգրկված են ձայնագրյալ
«Պատարագի», «Տաղարանի» մեջ:
– Պետրոս Ղափանցու անունով պահպանված է հրաշալի աշխարհիկ տաղ, որը
մինչ այսօր կա: Խոսքն «Առավոտյան քաղցր
և անուշ հովերն» տաղի մասին է, որը մշակել է նաև Դանիել Երաժիշտը, ով ևս սյունեցի է՝ Գրիգոր Դանիելյանը: Այդ տաղի մեկ
ուրիշ տարբերակ մշակել է կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանը: Պետրոս Ղափանցին մեր
ուշ միջնադարի ամենահայտնի անուններից
մեկն է:
– Ուզում ենք խոսել «Ժամագրքի» կամ
Աղոթամատույց
եկեղեցական-ծիսական
գրքի մասին:
5-րդ դարում կազմված և մինչև 17-րդ
դարը քանիցս լրացված այդ գրքի կազմությանն ու լրացմանը մասնակցել են Ստեփանոս Սյունեցին, Գրիգոր Տաթևացին, ինչպես
նաև Թովմա Մեծոփեցին՝ Տաթևի համալսարանի աշակերտներից, ուրիշներ:
Կուզենայինք ավելի կոնկրետ իմանալ նշված վարդապետների՝ «Ժամագրքի»
կազմման և լրացման գործում ունեցած
ներդրումների մասին:
– Եկեղեցական ծիսական գրքերը Հայ
առաքելական եկեղեցունն են: Կապ չունի,
թե որ համալսարանից էին դրանց հեղինակները, քանի որ դրանք կանոնացրել է եկեղեցին:
Նույնիսկ այն, որ Տաթևի համալսարանը
Սյունիքում էր, չի նշանակում, թե դա միայն
Սյունիք էր: Հայաստան աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից գալիս էին այնտեղ
սովորելու:
Մի այսպիսի վկայություն կա՝ Տաթևացին
եկել է Սաղմոսավանքում դասախոսություններ կարդալու և Գրիգոր Խլաթեցի Ծերենցը
եկել է Սաղմոսավանքում նրան լսելու: Այսինքն՝ ամբողջ Հայաստանից գալիս էին այդ
հռչակավոր վարդապետներին լսելու, Տաթևի համալսարանում սովորելը չի նշանակում, թե սովորողները զուտ սյունեցիք էին:
Տաթևի համալսարանը համահայկական
նշանակություն ուներ...
Տաթևացուն որևէ տարածաշրջանում չի
կարելի տեղավորել, նա համամիջնադարյան ձևաչափում է հասկացվում, եթե նրան
ու նրա աշակերտներին տեղավորենք միայն
Սյունիքի մեջ, ապա աններելիորեն կնվազեցնենք նրանց թողած ժառանգության կշիռը:
Մյուս կողմից դա նշանակում է, որ Սյունիքը
հայկական միջնադարի ողջ ձևաչափով խոշոր մշակութային կենտրոն էր, որտեղ գործունեություն էին ծավալում այդ մեծության
հեղինակներ։
– Եվ վերջում փորձենք համառոտ ամփոփել զրույցն ու ամբողջացնել հարցի պատասխանը, թե Սյունյաց աշխարհն ի՞նչ տեղ
ու դեր ունեցավ հայ միջնադարյան երաժշտաբանաստեղծական արվեստում:
–
Սյունյաց
հոգևոր
բարձրագույն
դպրոցների դերակատարությունը դժվար
է գերագնահատել կամ թերագնահատել
հայ երաժշտաբանաստեղծական արվեստի զարգացման մեջ, այն էլ՝ միջնադարի
կտրվածքով: Վկայված աղբյուրներով են
ներկա այդ կենտրոնները հայ իրականության մեջ:
Դա պատահական չէր՝ կապված էր
կրթական և հոգևոր կենտրոնների հզորության հետ, ինչը վկայում է նաև ժամանակի
աշխարհիկ իշխանության հզորության մասին: Այդ հզորությունը տարածվում էր մշակույթի բոլոր ճյուղերի վրա:
Հայաստանի այդ տարածաշրջանի մշակույթն արգասիքն է հզոր ավանդույթների,
տարածաշրջանի կարևոր նշանակության և
պատմական իրողությունների:
Այսօր էլ Սյունյաց կարևորությունը համահայկական նշանակություն ունի: Սյունիքը մեր հենասյունն է՝ Աստված մի արասցե՝
թե ճաքեր առաջանան այդ հենասյան վրա,
դրանք ամբողջ հայկական աշխարհի մարմնի վրա անբուժելի խոցեր կդառանան ապագայում:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՎ
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ
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ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

(+374 91) 45 90 47
(+374 77) 45 90 47

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

syuniacyerkir@mail.ru

Թղթակցությունները չեն
գրախոսվում եւ հեղինակներին չեն
վերադարձվում: Խմբագրության եւ
հեղինակների կարծիքները կարող են
չհամընկնել: Նյութերը ներկայացնել
մեքենագիր վիճակում:
www.syuniacyerkir.am

Հղումը «Սյունյաց երկիր.
մշակութային» 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
28.03.2022թ.:

