
2022 թ. օգոստոսի 8-15-ը կայացած «Պրահայի 

աստղեր» մի ջազգային մրցույթ-փառատոնում Կապանի 

Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցի 

աշակերտն արժանացավ Grand Prix մրցանակի:

2022 թ. դեկտեմբերի 15-19-ը կայացած «Պրահայի աստղեր» խորագրով Արվեստի մի ջազգային փա ռա տոնում  Սիսիանի Է. Ասյանի անվան ման կա կան երաժշտական դպրոցի վոկալ բաժնի աշակերտուհին իր հիասքանչ կատարմամբ «Ակադեմի ական երգեցողություն» անվանակարգում արժանացավ Grand Prix մրցանակի:

Սահակյան
Անիկ

Սյունիք. դրվագներ մե ր 
մանուկների գեղարվեստական 
ինքնադրսեւորումն երից 

ՍարգսյանՆարեկ

էջ32 էջ4էջ35 էջ29

Մանկապատանեկան 
ընթեր ցանության 
ոսկե ֆոնդից

Սյունեցի գրողները 
մանուկների 
համար

Կապանի գեղարվեստի 
մանկական դպրոցում նոր 
ժամանակներ են

Հարցազրույց ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարի տեղակալ Արա 
Խզմալյանի հետ
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Սյունիքի 
քանդակագործական 

նմուշներում

Երեխաների դաստիարակության
տեսլականը

ական 

Քաջարան, «Հավեր-
ժու թյան գաղտնիք», 

հեղինակ՝ քանդակագործ 
Աշոտ Ասատրյան, 2013թ.

«Սիրո մե ղեդի» գործը՝ Ռ. Մելիքյան փողոցում, 
երաժշտական ուսումն արանի մոտակայքում 

(հեղինակ՝ Բաղդասար Սարգսյան)

Կապանի հիվանդանոցի 
(ծննդատան) մուտքի 

քանդակը

Դավիթ Բեջանյան, 
«Կուլայով տղան» Քա-

ջա րանի կենտրոնական 
պուրակում
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Այցելություն սյունեցի 
փոքրիկների 
զարմանահրաշ մոլորակ

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ե  րե խա նե րի գե ղար վես տա կան 
ինք նադրս ևո րում նե րի ա ռան ձին 
դրվագ նե րին անդ րա դառ նա լը, 

ան շուշտ, հա մա րի հիմ նա կան ա ռանցքն 
է: Բայց քա նի որ գե ղար վես տա կան գոր-
ծու նեութ յու նը գե ղա գի տութ յան կար ևոր 
հիմ նաս յուն նե րից է՝ նպա տա կա հար մար 
գտանք թե մա յին մո տե նալ հա մա կող մա-
նիո րեն:

Մաս նա վո րա պես անդ րա դառ-
նում ենք գե ղար վես տա գե ղա գի տա կան 
կրթութ յանն ու դաս տիա րա կութ յանն 
առնչ վող և մեր օ րե րում հրա տա պութ յուն 
ներ կա յաց նող ու կի րա ռա կան նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող ո րոշ հար ցե րի:

ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի տե ղա կալ, ար-
վես տա գի տութ յան թեկ նա ծու Ա րա Խզ-
մալ յա նի հետ քննար կում ենք ո լոր տում 
որ դեգր ված պե տա կան ռազ մա վա րութ-
յու նը, այդ ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող 
կրթամ շա կու թա յին ծրագ րե րի ըն թաց քը, 
ինչ պես և ա ճող սերն դի լիար ժեք ձևա-
վոր ման գոր ծում գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան և գե ղար վես տա կան 
կրթութ յան դե րը:

Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան նա-
խա գահ Էդ վարդ Մի լի տոն յա նի հետ զրու-
ցում ենք ման կա կան գրա կա նութ յան, 
ման կա կան մա մու լի ներ կա վի ճա կի և 
այն ա ռա քե լութ յան մա սին, որ ու նի ման-
կա կան գրա կա նութ յու նը ե րե խա նե րի 
գե ղար վես տա կան կրթութ յան ու գե ղա-
գի տա կան դաս տիա րա կութ յան գոր ծում:

Ման կա վար ժա կան գի տութ յուն նե-
րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ վաս տա կա-
վոր ման կա վարժ Յու րի Յուզ բաշ յանն 
անդ րա դարձ է կա տա րում հայ ե րաժշ-
տա ման կա վար ժա կան մտքին և հայ 
դպրո ցում ե րաժշ տա կան կրթութ յան 
խնդիր նե րին:

Կոմ պո զի տոր Էդ մոնդ Մա կար յա նի 
հետ քննար կում ենք ման կա կան ե րաժշ-
տութ յանն առնչ վող մի քա նի հարց, այդ 
թվում՝ ե րաժշ տա կան կրթութ յան դրված-
քը մե զա նում:

Եր ևա նի Խ. Ա բով յա նի ան վան ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի գե ղար-
վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, գե ղան կա րիչ Ա րա Հա կոբ-
յա նի հետ զրույ ցում անդ րա դառ նում ենք 
գե ղար վես տա կան կրթութ յան վի ճա կին, 
ինչ պես և կեր պար վես տի ու հատ կա պես 
գե ղան կար չութ յան դե րին՝ ե րե խա նե րի 
գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
գոր ծում:

* * *
Հա մա րի ա ռանց քը, ինչ պես նշե ցինք, 

սյու նե ցի ե րե խա նե րի գե ղար վես տա կան 
գոր ծու նեութ յունն է. տա րի քա յին ընդգր-
կու մը՝ ման կա պար տե զի ա վագ տա րի-
քի ե րե խա նե րից մինչև 14-15 տա րե կան 
դպրո ցա կան ներ: Ժա մա նա կա յին ընդգր-
կու մը. հիմ նա կա նում ներ կա յաց վում են 
ներ կա յիս կա տա րող նե րը կամ գոր ծող 
հա մույթ ներն ու խմբակ նե րը, նաև այն 
ան հատ նե րը, ով քեր գե ղար վես տի որ ևէ 
ո լոր տում ինք նադրս ևոր վել են ոչ վաղ 
անց յա լում, և ո րոնց կա տա րո ղա կան 
ար վես տը մինչև հի մա մարդ կանց հի շո-
ղութ յան մեջ է: Մի խոս քով՝ ա ռա ջին ան-
գամ փորձ ար վեց հայտ նա բե րե լու մար-
զի շնոր հա շատ, տա ղան դա վոր և կա րող 
ե րե խա նե րին, ով քեր աչ քի են ըն կել գե-
ղար վես տա կան գոր ծու նեութ յամբ կամ 
այդ ճա նա պար հին են:

Հա մա րի պատ րաստ ման ըն թաց քում 
վերս տին ակն հայտ դար ձավ, որ Ս յու նի-
քում ու նենք ա ռանձ նա հա տուկ կա րո-
ղութ յուն նե րի և հմ տութ յուն նե րի տեր 
ե րե խա ներ նաև գե ղար վես տի ո լոր տում:

Հան դի պե ցինք ե րաժշ տա կան լսո-
ղութ յամբ, ռիթ մի զգա ցո ղութ յամբ ու կա-
տա րո ղա կան բարձր վար պե տութ յամբ 
փոք րիկ նե րի, տե սո ղա կան հի շո ղութ-
յամբ և տա րա ծա կան պատ կե րում նե րով 
աչ քի ընկ նող նկա րիչ նե րի, կեր պա րի մեջ 
ներ թա փան ցե լու ու մարմ նա վո րե լու կա-
րո ղութ յամբ օժտ ված դե րա սան ե րե խա-
նե րի:

Վերս տին բա ցա հայ տե ցինք հա ճե լի 
մի ի րո ղութ յուն. Ս յու նի քում հե տաքր քիր 
ա վան դույթ ներ կան զար դար վես տի, ինչ-
պես և գե ղար վես տա կան խե ցե գոր ծութ-
յան ո լոր տում: Կա պա նի ար վես տի ման-
կա կան դպրո ցի օ րի նա կը բա վա րար է 
դրա նում հա մոզ վե լու հա մար:

Ա մե նա կար ևո րը՝ այդ ա մե նի հիմ քում 
ո գեշնչ վա ծութ յունն է, ո րի օգ նութ յամբ 
բազ մա թիվ ե րե խա ներ նվա ճել են գե-
ղար վես տա կան գոր ծու նեութ յան բար-
ձունք ներ, հե ղի նա կա վոր մրցա նակ նե րի 
ար ժա նա ցել մի ջազ գա յին մրցում նե րում 
և փա ռա տո նե րում:

Եվ նրան ցից յու րա քանչ յու րը հպար-
տութ յուն է բե րել սյու նե ցի նե րիս...

Ի րոք, ինչ պես կա րե լի է չհիա նալ ու 
չհպար տա նալ...

Կա պա նի Ա րամ Խա չատր յա նի ան-
վան թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի սան, 
տաս նամ յա սրնգա հար Նա րեկ Սարգս-
յան, ով «Պ րա հա յի աստ ղեր» մի ջազ գա-
յին մրցույթ-փա ռա տո նում 2022-ին ար-
ժա նա ցավ «Գ րան Պ րի» մրցա նա կի:

15-ամ յա Դա վիթ Հա րութ յուն յան, ում 
կա տա րում ներն ունկնդ րե լուց հե տո Գո-
րիս ա նու նը Չե խիա յում բուռն ծա փա հա-
րութ յուն նե րի ար ժա նա ցավ:

Մա րի Էլչ յան աղջ նա կը Կա պա նից, ով 
ա սես ճախ րում է բե մում:

Քա ջա րան ցի Սա ռա Ս տե փան յան, ով 
2022-ին «Պ րա հա յի աստ ղեր» փա ռա տո-
նում՝ «Ա կա դե միա կան եր գե ցո ղութ յուն» 
ան վա նա կար գում ար ժա նա ցավ ա ռա ջին 
կար գի մրցա նա կի:

Սի սիա նի հրա շա լի դուստր Ա նիկ Սա-
հակ յան, ում կա տա րում նե րից լույս է ծո-
րում, ով Չե խիա յի Հան րա պե տութ յան 
մայ րա քա ղա քում՝ «Պ րա հա յի աստ ղեր» 
մրցույ թում՝ «Ա կա դե միա կան եր գե ցո-
ղութ յուն» ան վա նա կար գում ար ժա նա-
ցավ «Գ րան Պ րի» մեծ մրցա նա կի:

Շ նոր հա լի գե ղան կար չու հի Ան ժե լի կա 
Են գի բար յան, ով Մոսկ վա յի հե ղի նա կա-
վոր փա ռա տո նում լա վա գույնս ներ կա-
յաց րեց ոչ միայն Քա ջա րա նի ար վես տի 
դպրո ցի, այլև Հա յաս տա նի ա նու նը:

Այս թվար կում նե րը կա րե լի է շա րու-
նա կել, բայց բա վա րար վենք աս վա ծով և 
մ յուս ա նուն նե րին ծա նո թա նանք հա մա-
րի է ջե րում:

Ե րե խա նե րի գե ղար վես տա կան գոր-

«Ս յուն յաց եր կիր. մշա-
կու թա յին» հան դե սի 
սույն հա մա րով տե ղա-
փոխ վում ենք փոք րիկ-
նե րի մո լո րակ...
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տեսլականը Սյունիքի 
քանդակագործական 
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Մարզերի մասնակցությունը՝ 
կարեւորագույն սկզբունք 
եւ ռազմավարական 
առաջնահերթություն 
կրթամշակութային ծրագրերում
Ս յու նի քի մար զի մա նուկ նե րի մշա-
կու թա յին ինք նադրս ևո րում նե րին 
անդ րա դառ նա լու մեր նա խա ձեռ-
նութ յունն ինք նան պա տակ կլի նի, 
ե թե լույս չսփռենք (հան րա պե տութ-
յան մասշ տա բով) ե րե խա նե րի գե-
ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող պե-
տա կան քա ղա քա կա նութ յա նը, այդ 
նպա տա կով ձեռ նարկ վող քայ լե-
րի, մա նուկ նե րի մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման, շնոր հա լի ե րե խա-
նե րին ի հայտ բե րե լու ջան քե րի և 
ն րանց ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յան 
վրա: Այդ հար ցե րը պար զա բա նե-
լու և լու սա բա նե լու նպա տա կով էլ 
զրու ցե ցինք ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ա րա Խզ մալ յա նի հետ:

-Պա րոն Խզ մալ յան, նախ 
շնոր հա կա լութ յուն՝ մեր 
հան դե սի հար ցե րին (այս 

ան գամ ևս) պա տաս խա նե լու կա մե-
ցո ղութ յան հա մար: Նո րութ յուն ա սած 
չենք լի նի, ե թե փաս տենք՝ ե րե խա նե-
րի ամ բող ջա կան և լիար ժեք դաս տիա-
րա կութ յան հա մար չա փա զանց մեծ 
նշա նա կութ յուն ու նեն գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յու նը և ընդ հան րա-
պես մա նուկ նե րին մեր մշա կու թա յին 
ար ժեք նե րին հա ղոր դա կից դարձ նե լը, 
փոք րիկ նե րի մեջ մշա կույ թի հան դեպ 
հե տաքրք րութ յուն ներ ա ռա ջաց նե լը, 
նրանց գե ղար վես տա կան ըն դու նա-
կութ յուն ներն ի հայտ բե րելն ու զար-
գաց նե լը:

Ակն հայտ այդ ճշմար տութ յու նը, 
մինչ դեռ, տար բեր ըն կա լում ներ ու նի և 
ի րա կա նաց ման տար բեր ուղ ղութ յուն-
ներ: Խնդ րո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ Ձեր 
պատ կե րա ցու մը կու զե նա յինք ի մա նալ, 
կամ գու ցե այս պես ձևա կեր պենք հար-
ցը՝ ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան տեղն ու դերն ա ճող 
սերն դի ձևա վոր ման հա մա կար գում: 
Են թադ րում ենք՝ Ձեր պա տաս խա նում 
կար տա ցո լեք պե տութ յան որ դեգ րած 
տես լա կանն ու քա ղա քա կա նութ յունն 
այդ ո լոր տում:

– Մ շա կույ թի պահ պան ման և զար-
գաց ման ռազ մա վա րութ յան կար ևոր 
դրույթ նե րից ու գա ղա փար նե րից, թի-

րա խա յին ցու ցիչ նե րից մե կը մշա կույ թի 
ո լոր տում հա մա խառն ընդգրկ վա ծութ-
յան ա պա հո վումն է ըստ սե ռի, տա-
րի քի, մար զե րի, հաշ ման դա մութ յան, 
սո ցիա լա կան խմբե րի և այլն: Այ սինքն՝ 
մշա կույ թը պետք է լի նի ա ռա վե լա գույնս 
ընդգր կուն, ա ռա վե լա գույնս նե րա ռա-
կան, և այս գա ղա փա րի մեջ, բնա կա-
նա բար, կար ևո րա գույն տե ղում ան չա-
փա հաս ներն են, մեր պա տա նի ներն ու 
աղ ջիկ նե րը, ա շա կերտ նե րը, ով քեր ոչ 
միայն մեր ա պա գան են ու մեր երկ րի 
վաղ վա տե րե րը, այլև՝ մշա կույ թի վաղ-
վա սպա ռող նե րը: Այդ մո տեց մամբ, նաև 
մեր կրթա կան-մշա կու թա յին նա խագ ծե-
րով նախ՝ ձևա վո րում ենք մշա կու թա-
յին պա հան ջարկ, ա սել է թե՝ մշա կույ թը 
պետք է դառ նա պա հանջ: Մար դը պետք 
է լիար ժեք չհա մար վի ա ռանց մշա կույ-
թի և այն քան պետք է վաղ տա րի քից 
ընդգրկ ված լի նի մշա կու թա յին հա րա բե-
րութ յուն նե րի մեջ, մշա կու թա յին հա ղոր-
դակ ցութ յան մեջ, այն քան պետք է նրա 
ա ռօր յան լցված լի նի մշա կույ թով, որ 
դա պար զա պես դառ նա բնա կան պա-
հանջ, ինչ պես քաղցն է, ծա րա վը… Ջ րի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում մարդն ան-
հանգս տա նում է և ձգ տում դե պի ջու րը, 
այդ պես էլ մշա կույ թի բա ցա կա յութ յան 
դեպ քում պետք է ազ դան շան նե րը, ազ-

դակ նե րը սկսեն աշ խա տել ու ան հանգս-
տաց նել մար դուն: Ու որ քան վաղ սկսենք 
աշ խա տան քը, այդ պա հան ջար կի ձևա-
վո րու մը, այն քան ա վե լի ընդգր կուն է 
լի նե լու վաղ վա մշա կու թա յին շու կան: 
Կր թա կան-մշա կու թա յին նա խագ ծերն 
էլ, ո րոնք ի րա կա նաց վում են, բնա կա-
նա բար, կոչ ված են ձևա վո րե լու գե ղա-
գի տա կան ճա շակ ու չա փա նիշ ե րե խա-
նե րի շրջա նում: Եվ, ի վեր ջո, նպաս տե լու 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ մա նը: 

Բազ մա թիվ դեպ քեր ու նենք, երբ 
ե րի տա սար դը չգի տակց ված, ինք նա-
բե րա բար, ան պատ րաստ ու ա կա մա 
հայտն վում է որ ևէ բու հում և 4-5 տա-
րի սո վո րե լով այդ բու հում՝ ա վար տում է 
այն ու այլևս չի զբաղ վում տվյալ մաս նա-
գի տութ յամբ, ո րով հետև դա իր կո չու մը 
չէ, դրա նից ին քը հա ճույք չի ստա նում: 
Այ սինքն՝ իր կա րո ղութ յուն նե րը բո լո-
րո վին այլ տեղ պետք է դրսևոր վեին: 
Այդ պես են շատ հա ճախ մար դիկ ըն-
դուն վում Եր ևա նի թատ րո նի և կի նո յի 
պե տա կան ինս տի տուտ, Հա յաս տա նի 
գե ղար վես տի պե տա կան ա կա դե միա, 
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան 
կոն սեր վա տո րիա կամ այլ բու հեր: Եվ 
ե թե վեր լու ծենք ու տես նենք, թե ա վար-
տող նե րից քա նիսն է զբաղ վում իր մաս-
նա գի տութ յամբ, կգիտակցենք՝ մաս նա-

գի տա կան կողմ նո րոշ ման հար ցում մեծ 
բաց թո ղում է ե ղել…

– Եվ ի՞նչ ճա նա պար հով, ե ղա նա կով 
կամ մի ջո ցով են Ձեր նկա տա ռում նե րը 
կյան քի կոչ վում: Կա՞ պե տա կան ռազ-
մա վա րութ յուն, և ն շա նա կա լից ի՞նչ 
ծրագ րեր կամ նա խագ ծեր կան՝ միտ-
ված ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յա նը, մշա կույթ-մա նուկ ներ 
ող ջա միտ հա ղոր դակ ցութ յան ա պա հով-
մա նը:

– Ու նենք ան նա խա դեպ ծա վա լի 
կրթամ շա կու թա յին նա խագ ծեր, ու նենք 
շա րու նա կա կան նա խագ ծեր, նոր նա-
խա ձեռ նութ յուն ներ՝ «Մեկ նարկ» տա-
ղան դի զար գաց ման նպա տա կա յին 
ծրա գիր, «Քո ար վես տը դպրո ցում», 
«Դաս Ա», «Քույր դպրոց ներ», «Դա սա-
րան+Դա սա կան», «Ար վես տա նոց», 
«Դպ րո ցա կա նի ֆիլ հար մո նիա», «Զար-
դա գիր», «ԴասԱր վեստ» և այլն... Դ րան-
ցով մեր ար վես տա գետ նե րը հնա րա-
վո րութ յուն են ու նե նում ան մի ջա պես 
շփվել ա շա կերտ նե րի հետ: Ա շա կերտ-
ներն էլ հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում 
հար ցեր ուղ ղել մաս նա գետ նե րին, այ-
սինքն՝ հսկա յա կան տե ղե կատ վա կան 
մի ջա վայր է ձևա վոր վում հենց ա շա կեր-
տի հա մար, որ պես զի նա վաղ տա րի քից 
գի տակ ցի իր հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ի րա կան շրջա նա կը: Ա վե լին՝ այդ կրթա-
կան-մշա կու թա յին նա խագ ծե րով, ըստ 
էութ յան, բարձ րաց նում ենք մշա կույ-
թի և մ շա կու թա յին գործ չի հան րա յին 
հե ղի նա կութ յու նը, ճա նա չե լիութ յու նը, 
վար կա նի շը, և մ շա կույ թը դառ նում է մի 
լուրջ ո լորտ:

Տե սեք՝ թատ րո նի մա սին մեր ե րե-
խա նե րը շատ հա ճախ պատ կե րա ցում 
են կազ մում զվար ճա լի կա տա կա խո-
սութ յուն նե րից, կա տա կա բա նութ յուն-
նե րից, հա ղոր դում նե րից, տնազ նե րից, 
նմա նա կում նե րից՝ կար ծե լով՝ դա է թատ-
րո նը: Ի րա կա նում, մինչ դեռ, թատ րո նը 
շատ ա վե լի բարդ ինս տի տուտ է, շատ 
ա վե լի բարդ կա ռույց, որն ու նի և՛ ար-
տադ րա կան հատ ված, և՛ բարդ ստեղ-
ծա գոր ծա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
դաշտ, ո րը մի քա նի շեր տից է կազմ ված: 

«Դա սա րան+Դա սա կան» նա խագ-
ծով ցույց ենք տա լիս ո լոր տի ամ բողջ 
բար դութ յու նը և լր ջութ յու նը, որ դա 
մաս նա գի տութ յուն է և ոչ պա կաս լուրջ 
մաս նա գի տութ յուն, քան, ա սենք, բժշկի, 
ի րա վա բա նի: Այ սինքն՝ չկան լուրջ և 
պա կաս լուրջ մաս նա գի տութ յուն ներ, 
լրջութ յու նը ո րոշ վում է մեր վե րա բեր-
մուն քով: Եվ ին չով էլ զբաղ վե լու լի նի 
վաղ վա քա ղա քա ցին՝ պետք է զբաղ վի 
լրջո րեն, ու ինչ պես ֆրան սիա ցի ներն են 
ա սում՝ «Սե փա կան ան ձի հան դեպ՝ հու-
մո րով, աշ խա տան քի հան դեպ՝ լուրջ»: 
Հենց նա խընտ րած մաս նա գի տութ յան 
հան դեպ լրջութ յունն ենք ու զում նե րար-
կել ե րե խա նե րի մեջ: 

– Դուք թվար կե ցիք մի շարք ծրագ-
րեր, ո րոնք ի րա կա նաց րել և շա րու նա-
կում է ի րա կա նաց նել պե տա կան լիա-
զոր մար մի նը՝ նա խա րա րութ յու նը. ի՞նչ 
ընդգրկ վա ծութ յուն ու նեն այդ ծրագ րե-
րը Ս յու նի քում:

– Գ րե թե բո լոր կրթամ շա կու թա յին 
նա խագ ծերն ի րա կա նաց վում են նաև 
մար զե րում: Հան րա պե տութ յան բո լոր 
մար զերն ընդգրկ ված են նա խագ ծե-
րում...

Ս յու նի քում ի րա կա նաց վել են «Քո 
ար վես տը դպրո ցում», «Զար դա գիր», 
«Քույր դպրոց ներ» նա խագ ծե րը: «Փոք-
րիկ եր գիչ նե րը» հա մա տեղ հան դես են 
ե կել Ս յու նի քի պա տա նի եր գիչ նե րի և 
ման կա կան երգ չախմ բե րի հետ՝ փա-
ռա տո նե րի շրջա նա կում: Այն պես որ՝ 
մար զե րի մաս նակ ցութ յու նը հռչակ ված 
է որ պես կար ևո րա գույն սկզբունք և 
ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն 
կրթամ շա կու թա յին մեր ծրագ րե րում: 

Մենք մեր ռազ մա վա րութ յան մեջ ու-
նենք մշա կույ թի ա պա կենտ րո նաց ման 
մի տում: Ե թե նա յեք ան գամ դրա մաշ-
նոր հա յին հայ տե րը, ա պա կտես նեք՝ 
նա խագ ծե րը հա մայնք նե րում մաս նա-
կիո րեն կամ ամ բող ջութ յամբ ի րա կա-
նաց նե լը խրա խուս վում է: Եվ 
վստա հա բար ա սում եմ՝ եր բեք 
չի ե ղել այն պի սի ժա մա նակ, երբ 
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այս քան նա խագ ծեր ի րա կա-
նաց վեն նաև հա մայնք նե րում: 
Ըստ էութ յան այն, ինչ տե ղի է 

ու նե նում մայ րա քա ղա քում, տե ղա-
փոխ վում է նաև մար զեր, և մարզ-մայ-
րա քա ղաք մշա կու թա յին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ձևա չա փերն աս տի ճա նա բար 
դառ նում են ա վե լի բազ մա զան: Սա չի 
սահ մա նա փակ վում միայն պատ րաս տի 
նա խագ ծե րը մար զեր տա նե լով, մենք 
կապ ենք ստեղ ծում կա ռույց նե րի միջև՝ 
Գ յում րու Վար դան Ա ճեմ յա նի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ-
րոն-Հա մազ գա յին թատ րոն, Վա նա ձո րի 
կա մե րա յին նվա գա խումբ և դի րի ժոր՝ 
մայ րա քա ղա քից, Վա նա ձո րի տիկ նի-
կա յին թատ րոն-Եր ևա նի Հով հան նես 
Թու ման յա նի ան վան պե տա կան տիկ-
նի կա յին թատ րոն. խա ռը ստեղ ծա գոր-
ծա կան կազմ, հրա վիր ված ռե ժի սոր ներ, 
այ սինքն՝ միջ հա մայն քա յին կա պեր: 

Ալ. Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա-
յի և բա լե տի ազ գա յին ա կա դե միա կան 
թատ րոնն իր 90-րդ թա տե րաշր ջա նի 
բա ցումն ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց-
րեց մար զում՝ Լո ռիում, Վա նա ձոր քա-
ղա քում, Հով հան նես Ա բել յա նի ան վան 
թատ րո նում, ո րը նաև ու ղերձ էր ամ բողջ 
դաշ տին ու հան րութ յա նը: Այն պես որ՝ 
մար զե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը, կա րե լի է 
ա սել, մեր կրթամ շա կու թա յին ծրագ րե րի 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է:

– Ան շուշտ, գնա հա տե լի է ԿԳՄՍ նա-
խա րա րութ յան դրա մաշ նոր հա յին քա-
ղա քա կա նութ յան՝ դե պի մար զեր ու նե-
ցած ուղղ վա ծութ յու նը: Եվ ու րեմն՝ ի՞նչ 
պետք է ա նեն հա մայնք նե րում, որ կա-
րո ղա նան գործ նա կա նում օգտ վել այդ 
քա ղա քա կա նութ յու նից:

– Պետք է ու շա դիր լի նել պե տա կան 
դրա մաշ նոր հա յին հայ տա րա րութ յուն-
նե րին, մրցույթ նե րին, ծրագ րե րին և 
պար զա պես գրա գետ կեր պով լրաց նել 
հայ տը: Ոչ ա վել, ոչ պա կաս: Այ սինքն՝ 
պետք է շատ ակ տիվ լի նել, գե րակ տիվ 
լի նել: 

Օ րերս նա խա րա րութ յու նում ռազ-
մա վա րութ յան քննար կում էր. ազ գա յին 
փոք րա մաս նութ յուն նե րից մե կի ներ կա-
յա ցու ցի չը հարց բարձ րաց րեց՝ ի՞նչ է 
ար վում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն-
նե րի հա մար: Ես ա սա ցի՝ ար վում է այն, 
ինչ ար վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

2019 թվա կա նին, երբ նշա նակ վե-
ցի փոխ նա խա րար, ա ռա ջին բա նը, որ 
չե ղար կե ցի՝ ազ գա յին փոք րա մաս նութ-
յուն ներ ան վա նա կարգն էր, ո րով հետև 
հա մա րում եմ՝ դա ար հես տա կան տա-
րան ջա տում է, դա խտրա կա նութ յուն 
պա րու նա կող եր ևույթ էր, քան զի ազ գա-
յին փոք րա մաս նութ յան ներ կա յա ցու ցի-
չը բա ցար ձա կո րեն նույն ի րա վունք ներն 
ու նի և նույն հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
ինչ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
այլ ազ գե րի և հայ ազ գի որ ևէ այլ ներ-
կա յա ցու ցիչ: Այն պես որ՝ ի րա վունք նե րը 
և հ նա րա վո րութ յուն նե րը թե՛ ազ գա յին 
պատ կա նե լիութ յան, թե՛ բնա կութ յան 
վայ րով պայ մա նա վոր ված, բա ցար ձա-
կա պես նույնն են: Չ պետք է մտա ծել՝ ե թե 
մարդն ապ րում է, օ րի նակ, Չի նա րի գյու-
ղում, ա պա ինքն ի րա վունք չու նի մաս-
նակ ցե լու Եր ևա նում հայ տա րար վող 
դրա մաշ նոր հա յին մրցույթ նե րին: Որ ևէ 
սահ մա նա փա կում չկա, կա ակ տի վութ-
յան, ու շադ րութ յան, հե տաքր քիր գա ղա-
փար ներ գե նե րաց նե լու և գ րա գի տութ-
յան անհ րա ժեշ տութ յուն:

– Արդ յո՞ք Ձեր նշած ծրագ րե րը շա-
րու նա կա կան են լի նե լու 2023 թվա-
կա նին, և ի՞նչ նոր ծրագ րեր կա րող են 
ա վե լա նալ, նկա տի ու նենք նախ ևա ռաջ 
Ս յու նի քի մար զում:

– Ի դեպ, «ԴասԱր վեստ» նա խա գի-
ծը նույն պես ի րա կա նաց վել է Ս յու նի քի 
մար զում. սա մի նա խա գիծ է, ո րը վար-
չա պե տի ան մի ջա կան ու շադ րութ յան և 
հե տաքրք րութ յան կենտ րո նում է: Այդ 
նա խագ ծի շրջա նա կում Հա յաս տա նի 
ազ գա յին պատ կե րաս րա հի կտավ նե րը՝ 
մե ծա նուն ար վես տա գետ ներ Սար յա նի, 
Մի նա սի, Բա շին ջաղ յա նի և այ լոց գոր-
ծե րը, գրա ֆի կա կան աշ խա տանք նե րը 
տար վել են հա մայնք ներ ու ներ կա յաց-
վել, վար պե տութ յան դա սեր են կազ մա- ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 6

կերպ վել, կրթա կան ծրագ րեր ի րա կա-
նաց վել: Եվ կար ծում եմ՝ այդ ծրա գիրն 
այս տա րի ևս կ գոր ծի Ս յու նի քում:

Տվ յալ ծրագ րի կար ևո րութ յու նը 
հետև յալ սկզբունքն է՝ նախ՝ կար ևո-
րել, ա պա՝ հաս կա նալ, ին չը նույ նիսկ 
վե րած վեց նշա նա բա նի: Այն ամ բողջ 
«ան տու րաժ»-ը, ո րով պա րուր ված էր 
«ԴասԱր վեստ» նա խա գի ծը՝ չա փա զանց 
ու շագ րավ է և ու սու ցո ղա կան. ոս տի-
կա նա կան մե քե նա նե րի ու ղեկ ցում, հա-
տուկ մե քե նա ներ՝ փո խադր ման հա մար, 
Հա յաս տա նի ազ գա յին պատ կե րաս րա-
հի ղե կա վար անձ նա կազմ, որ գնում է 
մարզ, և մար զում տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի, դպրոց նե-
րի ղե կա վար նե րը՝ ա շա կերտ նե րի հետ, 
դի մա վո րում են կտա վը: Եվ ամ բողջ այդ 
ա րա րո ղութ յու նը՝ ա շա կեր տին նախ 
ստի պում է ու շադ րութ յամբ հա մակ վել 
օբ յեկ տի հան դեպ: Այ սինքն՝ մե քե նան 
բաց վեց, ձեռ նոց նե րով հա տուկ մաս-
նա գետ ներն արկ ղե րը հա նում են, մեծ 
ու շադ րութ յամբ և զ գու շութ յամբ տե-
ղա փո խում են հատ կաց ված վայր, բա-
ցում են արկ ղե րը… Եվ ե թե տես նեիք 
ե րե խա նե րի հիա ցա կան բա ցա կան-
չութ յուն նե րը, երբ կտավ նե րը դուրս էին 
բեր վում արկ ղե րից, կհաս կա նա յիք, որ 
մեր նպա տա կին հա սել ենք: Զար մանք, 
ա պա բո վան դա կա յին աշ խա տանք... 
Այ դա կար ևոր պայ ման նե րից մեկն է, 
մի խոս քով՝ շատ հա ջող ված ծրա գիր: 
Հա յաս տա նի ազ գա յին պատ կե րաս րա-
հի ղե կա վա րութ յու նը փայ լուն աշ խա-
տեց. ան գամ ճա նա պարհ նե րի վի ճակն 
էր ու սում նա սիր վել, թե որ հա մայն քում 
ճա նա պար հա յին ինչ խնդիր ներ և ինչ 
են թա կա ռուց վածք ներ կան, ինչ պայ-
ման ներ կան այս կամ այն դպրո ցում, և 
ըստ այդմ ո րոշ վել է՝ որ կտա վը տա նել, 
ո րը՝ ոչ: Այն պես որ՝ ա մեն ինչ հա մադր վել 
է: Այդ ծրա գի րը կլի նի շա րու նա կա կան... 

Ես մո ռա ցա նշել՝ նաև «Ա կունք»-ը 
ե ղավ Ս յու նի քում, մեր ազ գագ րա կան 
հա մույ թը, ընդ ո րում՝ ե ղավ շատ բարդ 
շրջա նում, երբ մտա ծում էին՝ ի մաստ 
ու նի՞ գնալ, թե՞ ոչ, բայց փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ կյան քը, որ քան էլ դժվա րութ-
յուն նե րով լե ցուն լի նի, դարձ յալ պետք 
է ապր վի, և մեզ ո չինչ չպետք է կանգ-
նեց նի կամ քից ու այն գի տակ ցու մից, որ 
պետք է, ա յո՛, ցույց տալ և ա մեն կերպ 
ընդգ ծել՝ կյան քը շա րու նա կա կան է, ու 
ա մեն ինչ չէ, որ ա վարտ ված է: Ուս տի 
և պետք է ակ տի վաց նել այդ կա պե րը, 

ա ռա վել ևս սահ մա նա մերձ հա մայնք նե-
րում: Լեփ-լե ցուն դահ լիճ նե րը, դահ լիճ-
նե րի ար ձա գան քը մեր ազ գագ րա կան 
մշա կույ թի նկատ մամբ, կար ծում եմ, 
դրա լա վա գույն ա պա ցույցն են: 

– «Թի կուն քը՝ մշա կույթ, սահ մա նը՝ 
կենտ րոն» ծրագ րի շրջա նա կում էր, որ 
բազ մա թիվ խմբեր այ ցե լե ցին սահ մա-
նա մերձ վայ րեր, այդ թվում՝ Ս յու նիք: 
Են թադ րում ենք՝ սահ մա նա պահ կամ 
սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րի հան-
դեպ ու շադ րութ յունն ա վե լի կակ տի վա-
նա նաև այդ ա ռու մով:

– Ա յո, բազ մա թիվ խմբեր, ստեղ ծա-
գոր ծող ներ ա նընդ մեջ, ա մեն տա րի այ-
ցե լել են սահ մա նա մերձ հա մայնք ներ՝ 
կազ մա կեր պե լով մի ջո ցա ռում ներ, փա-
ռա տո ներ: «Տիկ նիկ նե րի հե քիա թա յին 
ճա նա պար հոր դութ յուն» խո րա գի րը 
կրող կրթա կան ծրա գի րը՝ դե րա սան-
տիկ նի կա վար Ա ղա սի Մել քոն յա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ, ներ կա յա ցում նե րով 
հան դես ե կավ սահ մա նա մերձ բնա կա-
վայ րե րում... 

Ու զում եմ շեշ տել՝ ա ռան ձին հա մեր-
գա շար ենք սկսել հենց ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի սա նե րի հա մար, դեկ տեմ բե րին՝ 
տո նե րից ա ռաջ. Հա յաս տա նի պե տա-
կան ֆիլ հար մո նիա յի «Առ նո Բա բա ջան-
յան» հա մեր գաս րա հում հան դես ե կան 
մեր պա տա նի ե րա ժիշտ նե րը, կա տա-
րող նե րը, այդ թվում՝ Ս յու նի քից: 

– Մի խնդիր էլ կա. բազ մա թիվ ե րե-
խա ներ ու նենք, ով քեր, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, լա վա գույնս են դրսևոր վում ար-
վես տի այս կամ այն ո լոր տում, նաև 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում են ե լույթ-
ներ ու նե նում և մր ցա նա կա յին տե ղեր 
զբա ղեց նում: Հե տաքր քիր է՝ կա՞ մե խա-
նիզմ շնոր հա լի, տա ղան դա վոր ե րե խա-
նե րին հե տա գա յում տեր կանգ նե լու և 
մեծ մշա կույ թի ան դաս տա նում նրանց 
«բնա կեց նե լու» հա մար:

– Հի մա ու շադ րութ յան կենտ րոն են 
բեր վում ար վես տի և ե րաժշ տա կան 
դպրոց նե րի խնդիր նե րը՝ սկսած ու սու-
ցիչ նե րի ո րա կա վո րու մից, վե րա պատ-
րաստ ման հար ցե րից և ա վարտ ված 
աշ խա տա վար ձե րի բարձ րաց մամբ: 
Ու հի մա հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ են 
ի րա կա նաց վում, այդ թվում՝ «Հան րակր-
թութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան օ րեն քի փո փո խութ յուն, 
չա փո րո շիչ նե րի մշա կում, ե րաժշ տա-
կան դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րի ա տես-
տա վո րում, գո վազ դա տե ղե կատ վա կան 

ա ջակ ցութ յան ծրա գիր՝ ար վես տի և 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի հա մար: 

Հա մեր գա շա րե րը... Երբ մեր պա տա-
նի նե րը դուրս էին գա լիս բեմ, ընդ ո րում՝ 
շատ օժտ ված պա տա նի ներ, բո լո րի մեջ 
կա մի մեծ բաց թո ղում՝ կաշ կանդ ված 
են, մռայլ են, անժ պիտ, և ս տիպ ված 
վեր ջում մի փոք րիկ դաս կար դա ցի պա-
տա նի նե րի հա մար այն մա սին, որ բե-
մա կան մշա կույ թը պա հան ջում է նաև 
ժպի տի մշա կույթ ու նե նալ: Երբ դուրս ես 
գա լիս բեմ, դու բե մի տերն ես, դու պետք 
է ժպտաս, ինք նավս տա հութ յու նը քո 
գոր ծիքն է, քո զենքն է, և հի մա դուրս ես 
ե կել, որ հաղ թես հան դի սա տե սին: Վա-
խե ցած ներ կա յութ յուն, անժ պիտ ներ-
կա յա ցում, մո լոր ված վի ճակ և այլն. այդ 
բա նե րը պետք է չլի նեն, բայց որ պես զի 
մեր պա տա նի նե րը սո վո րեն այդ պես 
բեմ դուրս գալ, նրանք պետք է հա ճախ 
դուրս գան բեմ: Եվ մեր հա մեր գա շա րի 
ըն թաց քում, որ սկսել ենք ու տա րին մի 
քա նի ան գամ պետք է կազ մա կեր պենք 
նման հա մերգ ներ, կձգտենք ամ րագ-
րել մեր ռե սուր սը, գնա հա տել պա տա-
նի տա ղանդ նե րի նե րու ժը, ո րից հե տո 
հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րով 
կհետ ևենք նրանց կա րիե րա յի ըն թաց-
քին ու հա մա կող մա նիո րեն ա ջակ-
ցութ յուն կցու ցա բե րենք: Ընդ ո րում՝ 
հա մերգ նե րին ներ կա են լի նե լու և՛ Կոն-
սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, և՛ 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի տնօ րեն ներ, 
և՛ ճա նաչ ված մտա վո րա կան ներ:

Ի վեր ջո ե կեք չմո ռա նանք՝ գրե թե 
ա մեն զո րա կո չի ժա մա նակ շուրջ մեկ 
տասն յա կից ա վե լի ե րի տա սարդ ներ են 
ստա նում տար կետ ման հնա րա վո րութ-
յուն, և դ րա նով հնա րա վո րութ յուն ենք 
տա լիս նաև կրթութ յու նը շա րու նա կե լու, 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ներ կա-
յութ յուն ա պա հո վե լու: Դ րանց արդ յունք-
նե րը կան… Տար կե տու մից հե տո՝ հա-
ջորդ տար կետ ման ժա մա նակ, տես նում 
ենք, թե ինչ քան մե դալ ներ, մրցա նակ-
ներ, ինչ մի ջազ գա յին մաս նակ ցութ յուն 
ենք ու նե ցել: Այ սինքն՝ դա ռե սուր սը զար-
գաց նե լու կար ևո րա գույն մե խա նիզմ նե-
րից մեկն է, և ն ման մո տե ցու մը պետք է 
լի նի նաև մինչև տար կե տու մը, այ սինքն՝ 
պե տութ յու նը պետք է ի մա նա իր տա-
ղան դի տե ղը և ի րա զեկ ված լի նի իր տա-
ղան դի զար գաց ման ըն թաց քի մա սին, 
ա վե լին՝ պետք է պայ ման ներ ստեղ ծի 
այդ տա ղան դի զար գաց ման հա մար:

– Մեր կրթա կան-դաս տիա րակ չա-
կան հա մա կար գի ա ռանց քա յին օ ղա կը, 
ան կաս կած, հան րակր թա կան դպրոցն 
է: Եվ, որ քան տես նում ենք, հան րակր-
թա կան դպրոց նե րի սա ներն ի րա կա-
նաց վող կրթամ շա կու թա յին ծրագ րե րի 
հիմ նա կան շա հա ռու ներն են:

– Ըն դա մե նը մի քա նի թիվ. 17 
կրթամ շա կու թա յին նա խագ ծի շրջա-
նակում մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 661 
դպրոց, 19 հա զար ա շա կերտ: Սա ըն-
դա մե նը 17 կրթամ շա կու թա յին նա խագ-
ծում, բայց միայն դա չէ, տա րաբ նույթ 
այլ մի ջո ցա ռում ներ նույն պես կան: Բայց 

Ես շատ բարձր կար ծիք ու նեմ 
մեզ նից հե տո ե կող սերն դի մա սին, 

դժվար թե մենք այդ տա րի քում այդ քան 
խե լոք հար ցեր կա րո ղա նա յինք տալ և այդ քան 
ու շա դիր կա րո ղա նա յինք հետ ևել մշա կու թա յին 
բո վան դա կութ յա նը, այդ քան ու շա դիր լսեինք 
նկար չի խոս քը, կոմ պո զի տո րի խոս քը, դի րի ժո րի 

խոս քը, այդ քան մեծ հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րեինք 
այդ ա մե նի հան դեպ...
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շատ նա խագ ծե րի դեպ քում չենք կա րող 
ան սահ մա նա փակ թվով ա շա կերտ ներ 
ընդգր կել, ո րով հետև կրթա կան պրո-
ցես պա րու նա կող և կր թա կան-մշա կու-
թա յին նա խագ ծեր ու նենք, որ տեղ շատ 
մարդ չի կա րող ընդգրկ վել, ա սենք՝ մեկ 
դա սա րան կամ 50-70 հո գի: Դ րա նից 
ա վե լիի դեպ քում՝ բո վան դա կա յին ա ռու-
մով, վնաս ներ կու նե նանք, կկորց նենք 
թի րա խա յին աշ խա տան քի հնա րա վո-
րութ յու նը: Մ յուս կող մից՝ կար ծում եմ՝ 
վատ ցու ցա նիշ չէ՝ 661 դպրոց, 19 հա-
զար ա շա կերտ: Ն րանք հնա րա վո րութ-
յուն են ու նե ցել շփվե լու մեր լա վա գույն 
ար վես տա գետ նե րի, կոմ պո զի տոր նե րի, 
դի րի ժոր նե րի, դե րա սան նե րի, ռե ժի-
սոր նե րի, գրող նե րի, նկա րիչ նե րի հետ: 
Դա մշա կույ թի հան դեպ պա տա նի նե րի 
վե րա բեր մուն քը փո խե լու տե սա կե տից 
կար ևոր լծակ է: 

– Մեզ հե տաքրք րող հար ցում ան գե-
րա զան ցե լի է ար վես տի և ե րաժշ տա-
կան դպրոց նե րի, ման կա պա տա նե կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րոն նե րի դե-
րը...

Արդ յո՞ք գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 
ե րե խա ներն ի րենց գե ղա գի տա կան նա-
խա սի րութ յուն նե րը լիար ժեք դրսևո րե-
լու հնա րա վո րութ յուն ու նեն:

– Հա մար ձա կո րեն կա րող ենք ա սել՝ 
մար զե րում ե րե խա ներն ի րենց գե ղար-
վես տա կան, կրթամ շա կու թա յին պա-
հանջ նե րը կա րո ղա նում են գո նե կի սով 
չափ, ե թե ոչ ա վե լի՝ բա վա րա րել: Ար ձա-
գանք նե րը նաև գրա վոր են հաս նում 
մեզ, ար ձա գանք նե րը՝ ե րե խա նե րի, ամ-
րագր վում են, տե սան կա րա հան վում, և 
ոչ թե բա նա վոր լսում ենք, թե ինչ լավ է 
ան ցել տվյալ մի ջո ցա ռու մը: Ու նենք տե-
սագր ված կադ րեր. ինչ խե լոք հար ցեր 
են տա լիս ա շա կերտ նե րը, ինչ լրջմիտ 
սե րունդ կա, և բո լոր նրանք, ով քեր վատ 
են խո սում ա ճող սերն դի մա սին ու թե-
րա հա վատ են, ու րեմն չեն ճա նա չում 
այդ սերն դին: 

Ես շատ բարձր կար ծիք ու նեմ մեզ-
նից հե տո ե կող սերն դի մա սին, դժվար 
թե մենք այդ տա րի քում այդ քան խե լոք 
հար ցեր կա րո ղա նա յինք տալ և այդ քան 
ու շա դիր կա րո ղա նա յինք հետ ևել մշա-
կու թա յին բո վան դա կութ յա նը, այդ քան 
ու շա դիր լսեինք նկար չի խոս քը, կոմ-
պո զի տո րի խոս քը, դի րի ժո րի խոս քը, 
այդ քան մեծ հե տաքրք րութ յուն ցու ցա-
բե րեինք այդ ա մե նի հան դեպ. դրանք 
բո լո րը նկա րա հան վել են, հա ղոր դում նե-

Մարզերի մասնակցությունը՝ 
կարեւորագույն սկզբունք 
եւ ռազմավարական 
առաջնահերթություն 
կրթամշակութային ծրագրերում
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րի են վե րած վել և ցու ցադր վում են տար-
բեր հե ռուս տաա լիք նե րով՝ «Շո ղա կաթ» 
հե ռուս տաըն կե րութ յուն, «armedu.am» 
կայ քից սկսած և վեր ջաց րած մար զա-
յին, տե ղա կան հե ռուս տաըն կե րութ յուն-
նե րով: Այ սինքն՝ իս կա պես ար ձա գան քը 
շատ մեծ է, մնում է՝ այն քան շատ լի նեն 
այդ պի սի շփում նե րը, որ դա դա դա րի 
լի նել ի րա դար ձութ յուն և լի նի ուղ ղա կի 
ա ռօր յա: Այ դա է կար ևո րը...

– Ե րե խա նե րի մի ջա վայ րում ար-
վես տի հան դեպ պա հան ջար կի ձևա-
վոր ման հար ցում, ար դեն նշե ցինք, մեծ 
բեռ է դրված ե րաժշ տա կան և ար վես տի 
դպրոց նե րի վրա: Բայց, ան կեղծ լի նենք, 
ե րաժշ տա կան ու ար վես տի դպրոց ներն 
էլ եր բեմ նի պա հան ջար կը չու նեն: Չենք 
ու զում նա խորդ տաս նամ յակ նե րի հետ 
հա մե մա տութ յուն ներ ա նել, բայց և չենք 
կա րող չա սել՝ Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան 
դպրոց ներ ըն դուն վե լու հա մար ժա մա-
նա կին թեժ մրցակ ցութ յուն էր լի նում, 
իսկ հի մա՞...

– Ես իմ ա մե նա մեծ ա ռա վե լութ-
յուն նե րից մե կը հա մա րում եմ այն, որ 
ստա ցել եմ յոթ նամ յա ե րաժշ տա կան 
կրթութ յուն: Թե պետ հի մա մեկ նո տա 
ան գամ չեմ հի շում, քա նի որ տա րի ներ 
շա րու նակ դաշ նա մու րին մոտ չեմ ե կել: 
Բայց այն ազ դե ցութ յու նը, որ իմ հո գե-
կերտ ված քի, մտա ծո ղութ յան, ճա շա կի 
վրա կա մա թե ա կա մա թո ղել է դա սա-
կան ե րաժշ տութ յուն սո վո րե լը, նվա գե-
լը, նո տա հնչեց նե լը, անգ նա հա տե լի է: 
Եվ որ ևէ մե կը չի կա րող ժխտել, թե իր 
ստա ցած ե րաժշ տա կան կրթութ յու նը 
որ քան մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել իր 
նկա րագ րի վրա: Դ րա հա մար, ե թե հի-
շում եք, Խորհր դա յին Միութ յան օ րոք 

ի րեն կիրթ հա մա րող յու րա քանչ յուր ըն-
տա նիք ձգտում էր, որ իր ե րե խան պար-
տա դիր ստա նա ե րաժշ տա կան կրթութ-
յուն: Եվ դրա հա մար այդ քան շատ էին 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րը, ու գոր ծիք-
ներ կա յին: 

Մենք 30 տա րի շա րու նակ վար կա-
բե կել ենք գե ղար վես տա կան կրթութ-
յու նը, 30 տա րի շա րու նակ ան տե սել 
ենք դրա կար ևո րութ յու նը և այ սօր ու-
նենք ա վեր ված ժա ռան գութ յուն կամ մի 
ժա ռան գութ յուն, որն ա վե րակ է, ա վե-
րակ՝ կադ րա յին ա ռու մով՝ ար վես տի և 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րում, ա վե րակ՝ 
գոր ծիք նե րի ա ռու մով, ա վե րակ՝ տե ղե-
կատ վա կան դիր քա վոր ման ա ռու մով: 
Կար ևո րա գույն այդ ո լորտն ըստ էութ-
յան փլուզ վել է... Հի մա փոր ձում ենք 
աս տի ճան առ աս տի ճան, քայլ առ քայլ 
վե րա կանգ նել, վե րա կանգ նել նոր մո տե-
ցում նե րով, նոր ձևա չա փե րով: 

– Գե ղար վես տա կան կրթութ յան և 
գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
հետ կապ ված ազ գա յին մեր ծրագ րե րը, 
բնա կա նա բար, սպաս վող արդ յունք նե-
րը չեն կա րող տալ, ե թե ու սում նա մե-
թո դա կան գրա կա նութ յան մշակ ման և 
հ րա տա րակ ման գոր ծըն թա ցը պատ շաճ 
մա կար դա կի վրա չլի նի: Ն կա տի ու նենք 
հատ կա պես ե րաժշ տա կան և ար վես տի 
դպրոց նե րի ու սում նա կան գոր ծըն թա-
ցը: 

– Մենք հաս կա նում ենք, որ այ սօր 
կրթութ յու նը չի կա րող չլի նել գրա վիչ 
ե րի տա սարդ նե րի, ա շա կերտ նե րի հա-
մար: Գ րավ չութ յու նը շատ կար ևոր է 
նաև դա սագր քե րի ա ռու մով: Ուս տի և 
հ րա տա րա կում ենք այն պի սի գրքեր, 
ո րոնք լի նեն գրա վիչ, լի նեն շատ հաս-

կա նա լի ե րե խա նե րի հա մար: Օ րի նակ, 
ա ռա ջին ան գամ հա յոց լեզ վով կեր-
պար վես տի պատ մութ յան դա սա գիրք 
ենք հրա տա րա կել: Ոչ թարգ մա նա կան, 
ինք նու րույն, հա յոց լեզ վով շա րադր ված 
դա սա գիրք՝ ան տիկ շրջա նից, նախ նա-
դա րից մինչև ժա մա նա կա կից ար վեստ: 
Դ րանք ուղղ ված են ար վես տի դպրո ցի 
սա նե րին, ո րոն ցով նաև պա րա պում են, 
օ րի նակ, Հա յաս տա նի գե ղար վես տի պե-
տա կան ա կա դե միա ըն դուն վող դի մորդ-
նե րը: Հա րուստ իլ յուստ րա ցիոն նյու թեր, 
QR կո դեր, ո րոն ցով կա րող են մուտք 
գոր ծել և թե մա յին վե րա բե րող տե սան-
յու թեր դի տել: 

Երկ րորդ հա տո րը լույս տե սավ, նա-
խա պատ րաստ վում է եր րորդ հա տո րը, 
այ սինքն՝ նույ նիսկ մեր պե տա կան լեզ-
վով դա սագր քե րի խնդիր ու նենք գե-
ղար վես տա կան կրթութ յան ո լոր տում: 
Եվ մեծ ու շա ցու մով, մեծ բաց թո ղում նե-
րից հե տո, այդ հար ցե րով շատ լուրջ ենք 
զբաղ վում:

2008 թվա կա նից նա խա րա րութ-
յան ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վել է 
«Ե րաժշ տա կան և ար վես տի դպրոց-
նե րի հա մար ու սում նա մե թո դա կան 
գրա կա նութ յան մշա կում և հ րա տա րա-
կում» ծրա գի րը: Այն մաս նա գետ նե րի 
կող մից գնա հատ վել է որ պես բարձր 
արդ յու նա վե տութ յուն ու նե ցող ծրա-
գիր և ի րա կա նաց վում է հա տուկ այդ 
նպա տա կով կազմ ված մաս նա գի տա-
կան հանձ նախմ բի օ ժան դա կութ յամբ: 
Ծ րագ րի շրջա նա կում 2008-2022 թվա-
կան նե րին պե տա կան պատ վե րով հրա-
տա րակ վել է 325 ա նուն գրա կա նութ յուն:

Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը պայ մա-
նա վոր ված է մշա կու թա յին կրթութ յան 
ո րա կի բա րե լավ ման, ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին հա մա հունչ ու սում նա-
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի, ա ռար կա-
յա կան ծրագ րե րի, աշ խա տան քա յին 
տետ րե րի, դա սագր քե րի, ժո ղո վա ծու նե-
րի և ու ղե ցույց նե րի մշակ ման ու կի րառ-
ման, ար տադպ րո ցա կան ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի գրքա յին ֆոն-
դի հա մալր ման անհ րա ժեշ տութ յամբ: 
Այն միտ ված է նաև գե ղար վես տա կան 
կրթութ յան ո լոր տում ու սուց ման նոր մե-
թոդ նե րի վե րա բեր յալ մաս նա գի տա կան 
շրջա նակ նե րի ի րա զեկ մա նը, դա սա կան 
և ժա մա նա կա կից ար վես տա գետ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ու պրակ տիկ 
նյու թե րի տա րած մանն ու հան րահռ չակ-
մա նը: Ծ րագ րի ի րա կա նաց մամբ լուծ-
վում է նաև հա յա լե զու մաս նա գի տա-
կան գրա կա նութ յան հրա տա րակ ման 
և տա րած ման խնդի րը, ա պա հով վում 
են նոր դա սագր քե րի, ու սում նա մե թո-
դա կան ձեռ նարկ նե րի, ժո ղո վա ծու նե րի 
և գ րա կա նութ յան հա սա նե լիութ յունն ու 
մատ չե լիութ յու նը:

«Ե րաժշ տա կան և ար վես տի դպրոց-
նե րի հա մար ու սում նա մե թո դա կան 
գրա կա նութ յան մշա կում և հ րա տա-
րա կում» ծրագ րի շրջա նա կում 2022 թ. 
հրա տա րակ վել է 7 ու սում նա մե թո դա-
կան ձեռ նարկ. Ա րա րատ Ա ղաս յան, «Ար-
վես տի պատ մութ յուն. Կեր պար վեստ 
(Գիրք 2)», Նաի րա Հով հան նիս յան, Մա-
րիա Դի վան յան, Սր բու հի Բա բա յան, Աշ-
խեն Բո յաջ յան, «Պատ մա կեն ցա ղա յին 
պա րեր, Դա սա կան պար, Հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան պար, Ժողբ նո րոշ պար» 
(ա ռար կա յա կան ծրագ րեր)», Ա նա հիտ 
Կի րա կոս յան, «Հայ ժո ղովր դա կան նվա-
գա րան ներ», Ջեն նի Ա սատր յան (կազ-
մող), «Հայ կոմ պո զի տոր նե րի ման կա-
կան եր գեր», Նու նե Պո ղոս յան (կազ մող), 
«Ք րես տո մա տիա կի թա ռի հա մար» (1-7 
դա սա րան ներ), Սու րեն Խո րոզ յան (կազ-
մող), «Ք րես տո մա տիա կլար նե տի հա-
մար» (1-7 դա սա րան ներ), Ա ղավ նի Հո-
վա կիմ յան, «Ք րես տո մա տիա սան թու րի 
հա մար» (2-5 դա սա րան ներ): 

Ն շեմ, որ հրա տա րակ ված ձեռ նարկ-
ներն անվ ճար կտրա մադր վեն հան-
րա պե տութ յան ար տադպ րո ցա կան 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
գրա դա րան նե րին: Տե ղե կաց նեմ նաև, 
որ 2023 թվա կա նին նա խա տես վում է 
հրա տա րա կել 11 ու սում նա մե թո դա կան 
ձեռ նարկ:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
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Ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան գոր ծում մեծ է մայ-
րե նի լեզ վի և գ րա կա նութ յան դե րը: 
Ա ռա վել կար ևոր է ման կա կան գրա-
կա նութ յան, ման կա կան պար բե րա-
կան նե րի դերն ու նշա նա կութ յու նը: 
Խնդ րո ա ռար կա յի շուրջ է զրույ ցը 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան 
նա խա գահ, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա-
կա վոր գոր ծիչ Էդ վարդ Մի լի տոն յա-
նի հետ:

-Պա րոն Մի լի տոն յան, մեր 
ա վագ սե րուն դը ստեղ ծել 
է հիա նա լի ման կա կան 

գրա կա նութ յուն, ո րին բնո րոշ են ե ղել 
մար դա սի րա կան բարձր ի դեալ նե րը, 
բա րո յա կան մաք րութ յու նը, ե րե խա յի 
ան հա տա կա նութ յան նկատ մամբ հար-
գան քի զգա ցու մը, նրա հո գե բա նութ-
յան, ե րա զանք նե րի խոր ար տա ցո լու-
մը: Եվ այդ ա մե նը՝ ստեղ ծա գոր ծա կան 
բազ մա զան ձևե րի, ար տա հայտ չա մի-
ջոց նե րի, ո ճա կան կա տար յալ հնարք-
նե րի օգ տա գործ մամբ: Իսկ այ սօ՞ր... 
Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, ման կա կան 
գրա կա նութ յան վի ճա կը մե զա նում:

– Եր ևի նկա տի ու նեք դա սա կան-
նե րին... Զուտ ման կա գիր նե րի մա սին 
կա րե լի է խո սել Ա բով յա նի, Ղա զա րոս 
Ա ղա յա նի ժա մա նակ նե րից, ով քեր և՛ 
դա սա գիրք են ստեղ ծել, և՛ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներ հո րի նել. հայ կա կան դպրոց-
նե րում հիմ նա կա նում այդ դա սագր քե-
րով էին ու սու ցա նում: Ա պա Հով հան նես 
Թու ման յան, ով «Լու սա բեր» դա սա գիր-
քը ստեղ ծեց, և փո խադ րութ յուն ներ, 
թարգ մա նութ յուն ներ, մշա կում ներ, նաև 
հո րին վածք ներ զե տե ղեց այդ դա սագր-
քում: Մի խոս քով, մեր ման կագ րութ յան 
հիմ քը դա է, ա պա, ի հար կե, կա րե լի է 
հի շել ո րո շա կի ա նուն ներ՝ Խն կո Ա պեր՝ 
իր մշա կում նե րով, գրվածք նե րով, Դե-
րե նիկ Դե միրճ յան՝ «Քաջ Նա զար»-ով, 
որ շատ հե տաքր քիր գործ է: Ի սա հակ-
յանն ու նի պատմ վածք ներ և, ի հար կե, 
Վախ թանգ Ա նան յա նի դե րը շատ մեծ 
էր բնութ յան ճա նա չո ղութ յան ա ռու մով՝ 
«Ս ևա նի ա փին», «Հո վա զա ձո րի գե րի-
նե րը» և այլն, ո րոնք թարգ ման վում էին 
աշ խար հի տար բեր լե զու նե րով ու հրա-
տա րակ վում: 

Մեր ման կա գիր նե րի մեջ ու րիշ հի շա-
տա կե լի շատ ա նուն ներ էլ կան՝ Խա չիկ 
Հ րաչ յան, Հայ րա պետ Հայ րա պետ յան, 
Ռու բեն Ղա րիբ յան, Հեն րիկ Ս ևան, Յու րի 
Սա հակ յան, Եր վանդ Պետ րոս յան, Ար սեն 
Մի քա յել յան, Սու րեն Մու րադ յան... 

Հա մե նայն դեպս ման կա գիր ներն 
ու նե ցել են հա ջո ղութ յուն ներ: Ցա վոք, 
կյան քից հե ռա նում են ա վագ նե րը և 
փո խա րի նող նե րը. մի քա նի տա րի 
ա ռաջ կյան քից հե ռա ցան Ղու կաս Սի-
րուն յա նը, Ար մեն Շե կո յա նը, Լիպարիտ 
Սարգսյանը, ով քեր լավ գրքեր էին գրել 
ե րե խա նե րի հա մար: Այ սօր վա գրող նե-
րից նշեմ Ռո լանդ Շա ռո յա նի, մար զե րից՝ 
Ս տե փան Մի քա յել յա նի, Սամ վել Կոս-
յա նի ա նուն նե րը: Ար ցա խից՝ Վար դան 
Հա կոբ յանն էր գրում, հրա շա լի ման կա-
գիր էր Գուր գեն Գաբ րիել յա նը, բայց մի 
ցա վա լի բան կա՝ պրո ֆե սիո նալ գրող-
ման կա գիր նե րի ա ռու մով մենք այ սօր 
պա կաս ենք զգում: Աշ խար հում շատ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ ա րագ թարգ-
ման վում ու մուլտ ֆիլ մե րի, կի նո նե րի 
են վե րած վում, և մեր ե րե խա նե րը հիմ-
նա կա նում դրանք են դի տում: Այդ ո լոր-
տում և՛ անգ լիա կան, և՛ եվ րո պա կան 
ժո ղո վուրդ նե րի գրա կան հե րոս ներն են 
շրջա նառ վում:

– Դուք հաս տա տե ցիք մեր տե սա-
կետն առ այն, որ հայ գրա կա նութ յու նը 
հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ա ռանց 
ման կա կան գրա կա նութ յան: Որ քա նո՞վ 

Հարցազրույց Հայաստանի 
գրողների մի ության նախագահ 
Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ

է ներ կա յումս ման կա կան գրա կա նութ-
յու նը տեղ գտել դպրո ցա կան դա սագր-
քե րում, հան րակր թութ յան ծրագ րե րում:

– Մեր պայ քա րը միտ ված է այն բա-
նին, որ ման կա կան գրա կա նութ յան 
կար ևոր նմուշ նե րը տար րա կան դա սա-
րան նե րի դա սագր քե րում ո րո շա կիո րեն 
ընդգրկ ված լի նեն: Բայց ա սեմ՝ շատ 
ա վե լի կա րե լի էր ա նել և՛ գոր ծե րի ընտ-
րութ յան ա ռու մով, և՛ այ սօր վա կյան քի 
ար ծար ծումն ար տա ցո լող գոր ծե րով: Հի-
մա նաև ստեղ ծում են «ալ տեր նա տիվ» 
դա սագր քեր, ո րոնք, ի հար կե, շատ լուրջ 
քննարկ ման նյութ են դառ նում: Մենք 

վեր ջերս մա նուկ նե րի հա մար հրա տա-
րա կե ցինք «Օ դա պա րիկ ար ևը» ան թո-
լո գիան, ո րում ժա մա նա կա կից գրող ներ 
են ընդգրկ ված: Ես խոր հուրդ եմ տա լիս, 
որ այդ գիրքն ըն թեր ցեն հատ կա պես 
ման կագ րութ յան ու սու ցիչ նե րը, դա-
սա գիրք պատ րաս տող նե րը և տես նեն՝ 
ժա մա նա կա կից ման կագ րութ յու նից ինչ 
կա րե լի է ընտ րել: Կար ծում եմ՝ շատ լուրջ 
աս պա րեզ է, ա մե նա բարդ աս պա րեզն է, 
ո րով հետև գրո ղը, ե թե իր մեջ մա նուկ 
չու նի, ե թե ման կա կան մտա ծո ղութ յուն 
չի կրում իր մեջ, դժվար թե լավ ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ հե ղի նա կի: Հա մե նայն 

դեպս՝ այն, ինչ-որ այ սօր ար վում է, մենք 
փոր ձում ենք ո րոշ չա փով օգ տա կար լի-
նել դրանց հրա տա րակ մա նը:

– Ման կա կան մա մու լի մա սին. այս 
դեպ քում ևս սկ սենք պատ մութ յան խոր-
քե րից... 

Դեռևս 19-րդ դա րա վեր ջին և 20-րդ 
դա րասկզ բին ու նե ցել ենք ման կա կան 
պար բե րա կան ներ՝ «Աղբ յուր» (1883-
1918 թթ., Թիֆ լիս),«Բու րաս տան ման-
կանց» (1882-90 թթ., Կ. Պո լիս), «Հաս-
կեր» (1905-16 թթ., Թիֆ լիս)... .

Մեր հա սա կա կից ներն էլ հի շում են 
«Պիո ներ կան չը», «Ծի ծեռ նա կը», «Աղբ-
յու րը» և մ յուս ման կա կան պար բե րա-
կան նե րը, ո րոնք, իս կա պես, մեծ դեր 
են խա ղա ցել մա նուկ նե րի կրթութ յան և 
դաս տիա րա կութ յան գոր ծում: Անդ րա-
դար ձեք, խնդրեմ, ման կա կան մա մու լի 
մե րօր յա վի ճա կին:

– Մի քիչ անձ նա կան բան է... Մեր ըն-
տա նի քի մի ջոց նե րով «Ծի ծեռ նակ» ամ-
սա գիրն ենք հրա տա րա կում: 

«Աղբ յու րը», «Ծի ծեռ նա կը», «Կան-
չը» մի քա նի տա րի ա ռաջ փաս տո-
րեն դուրս մնա ցին պե տա կան ա ջակ-
ցութ յու նից, եր կար տա րի ներ կար այդ 
ա ջակ ցութ յու նը, հրա տա րակ վում էին, 
բայց դուրս մնա ցին... Մեր գրող նե րը 
տպագր վե լու տեղ չու նեն: Թ յուր կար-
ծիք ներ կան, թե է լեկտ րո նա յին մի ջա-
վայ րում ե րե խա նե րը կա րող են գտնել 
ի րենց սրտի ու զած նյու թե րը. դա շատ 
սխալ մո տե ցում է, քան զի հա մա ցան-
ցում ե րե խա ներն ա մեն ին չի մեջ կա րող 
են խո րա նալ: Շատ երկր նե րում ո րոշ 
ար գե լանք ներ կան ե րե խա նե րի հա մար 
սոց ցան ցե րի փնտրտու քի տե սա կե տից: 
Եվ ե րե խա նե րին հանձ նել սոց ցան ցե-
րին՝ հա մա րում եմ ոչ ճիշտ գա ղա փար: 
Իսկ ման կա կան մա մուլ կոչ վա ծը ոչ 
միայն գե ղար վես տա կան գրա կա նութ-
յուն է ման կա կան աշ խար հի հա մար, 
այլև մա նուկ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րի հրա տա րակ ման, ստեղ ծա գոր ծող 
մա նուկ նե րին քա ջա լե րե լու աս պա րեզ: 
Մի խոս քով՝ ման կա կան մա մու լի հրա-
տա րակ ման ո լոր տում լուրջ բաց թո ղում 
ու նենք: Անհ րա ժեշտ է պե տա կան հո գա-
ծութ յուն, ո րով հետև սահ մա նադ րո րեն 
մա նուկ նե րի հա մար պե տա կան հո գա-
ծութ յունն ան պայ ման պետք է դրսևոր-
վի մշա կույ թի ո լոր տում: Ին չու ե րաժշ-
տա կան, նկար չա կան դպրոց ներ կան, 
ո րոնք պե տա կա նո րեն ա ջակ ցութ յուն 
են ստա նում, իսկ գրա կա նութ յու նը... 
Գ րա կա նութ յունն էլ այդ պի սի հո գա ծութ-
յուն պի տի ու նե նա հատ կա պես հրա-
տա րակ չա կան ի մաս տով, ին չը եր կար 
տա րի ներ կար, բայց 2016 թվա կա նին՝ 
մի նա խա րա րի թեթև ձեռ քով, դա դա-
րեց վեց:

– Ար դեն անդ րա դար ձանք ման կա-
կան գրա կա նութ յան ներ կա վի ճա կին: 
Գե ղար վես տա կան և գի տա հան րա մատ-
չե լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ո րոնք 
հատ կա պես գրվում են նա խադպ րո ցա-
կա նից մինչև դպրո ցա կան բարձր տա-
րի քի ե րե խա նե րի հա մար, գա ղա փա-
րա կան-թե մա տիկ ի՞նչ հեն քի վրա են 
հիմ նա կա նում կա ռուց վում:

– Ման կա կան գրա կա նութ յան գա-
ղա փա րա կան հիմք ա սե լով պետք է 
հաս կա նալ մար դա սի րութ յու նը, հայ րե-
նի քի հան դեպ սե րը, մար դու հան դեպ 
վե րա բեր մուն քը: Գ րա կա նութ յան օգ-
նութ յամբ ե րե խան պետք է իր կյանքն 
ըն կա լի, ճա նա չի մի ջա վայ րը, տիե զեր քը, 
կեն դա նա կան աշ խար հը, աստ ղա յին 
աշ խար հը... Այդ ա մե նը գա ղա փար ներ 
են, որ կա րող են դառ նալ ման կագ րութ-
յան նյութ, բայց ման կագ րութ յու նը միայն 
գա ղա փա րա խո սութ յան ու դաս տիա-
րակ չա կան աշ խա տանք նե րով չէ, որ 
պետք է արժ ևոր վի: Ման կագ րութ յունն 
իր մեջ ե րե խա յին ձգե լու շատ թե լեր ու-
նի, դա հու մորն է, զվար ճա խո սութ յու նը, 
հա նե լուկ նե րը... Նույ նիսկ կա րե լի է ա սել 
մտա ծո ղութ յան մի բարդ աշ խարհ է, ո րը 
կա րող է շատ մե ծե րի խրտնեց նել ան-
գամ, ո րով հետև դրա մեջ կան հե տաքր-
քիր, պա րա դոք սալ ի րա վի ճակ ներ, ինչ-
պես մեծ ման կագ րա կան վե պե րում ու 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում: Այն պես որ՝ 
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ԱՅ
ՑԵՔ

ԱՐ
Տ

Էդ վարդ Մի լի տոն յան, ծնվել է 
1952 թ. Եր ևա նում: 1974 թ. ա վար տել 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը: Աշ խա տել է 
«Պիո ներ», «Ծի ծեռ նակ», «Գա րուն» ամ սագ-
րե րում: Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան-
դամ է 1977 թվա կա նից: Ե ղել է ՀՀ տե ղե կատ-

վութ յան և գ րահ րա տա րակ չութ յան վար չութ յան 
պե տի ա ռա ջին տե ղա կալ, ա պա վար չութ յան 
պետ, Հա յաս տա նի ռա դիո յի տնօ րեն, ՀՀ պաշտ-
պա նութ յան նա խա րա րութ յան լրատ վութ յան և 

քա րոզ չութ յան վար չութ յան պետ: 2013 թվա կա նից 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան նա խա-

գահն է:
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միայն սևեռ վել, թե պետք է ե րե խա յին 
դաս տիա րա կենք՝ մե ծի մտա ծո ղութ յուն 
է: Ա յո, դաս տիա րա կենք, բայց գրա կա-
նութ յունն ին քը մե նակ այս ուղ ղութ յու նը 
չի կրում իր մեջ, ու այդ պես տանն էլ են 
ա նում, դպրո ցում էլ են ա նում, գրա կա-
նութ յունն ա վե լի լայն ու հե տաքր քիր 
ա ռա քե լութ յուն ու նի՝ մտա ծո ղա կան, 
ո րը պի տի ձևա վոր վի գիրք ըն թեր ցե լով:

– Փոր ձե՞լ եք ծա նո թա նալ կամ ու-
սում նա սի րել՝ ի՞նչ են ըն թեր ցում մեր 
ե րե խա ներն այ սօր:

– Ե րե խա ներն այ սօր հիմ նա կա նում, 
ցա վա լիո րեն, մտել են «հե ռա խոս նե րի 
մեջ», և այդ տեղ ի րենք խա ղեր են նա-
յում, ծրագ րեր են նա յում և այլն, բայց 
պի տի ըն թեր ցա նութ յու նը խրա խուս-
վի դպրո ցից, ըն տա նի քից: Ման կա կան 
գրքե րը, նաև մեր ժա մա նա կա կից գրող-
նե րի, նույն պես պի տի հե տաքրք րեն 
ու սու ցիչ նե րին: Գեր մա նիա յում հան դի-
պում ներ եմ ու նե ցել տար բեր դպրոց նե-
րում, և այն տեղ ու սու ցի չը ծնող նե րին 
ա սում է՝ ա հա նոր գիրք է լույս տե սել, 
ժա մա նա կա կից գրո ղի գիրք, կա րո-
ղա ցեք ծա նո թաց նել ե րե խա յին: Մեր 
գրա խա նութ նե րը նույն պես պի տի այդ 
աշ խա տանքն ա նեն: Աշ խար հահռ չակ 
«Հար րի Փո թեր»-նե րով չէ միայն, որ 
պի տի ու րա խա նան, այլ նաև ժա մա-
նա կա կից գիր քը պի տի ներ կա յաց վի, 
հայ գրո ղի գիր քը, ո րը ո՛չ ԶԼՄ-ներն են 
պատ շաճ ա նում, ո՛չ հան դի պում ներ 
են լի նում դրանց հե ղի նակ նե րի հետ: 
Մ նա ցել է միակ ել քը, որ մենք դպրոց նե-
րում հան դի պում ներ կազ մա կեր պենք 
գրող նե րի հետ: Մի ու րիշ բան էլ ա սեմ՝ 
Նոր վե գիա յում, օ րի նակ, ա մեն հայտ նի 
գրող, հատ կա պես ման կա գիր, տա րե-
կան ծրա գիր ու նի, ո րի հա մա ձայն պար-
տա վոր է գնալ դպրոց ներ՝ ե րե խա նե րի 
հետ հան դիպ ման: Դ րա հա մար քա ղա-
քա պե տա րան ներն են վճա րում, դրանք 
վճա րո վի հան դի պում ներ են. հրա շա լի 
ծրա գիր է: Ես այդ ծրա գի րը տա րի ներ 
ա ռաջ ներ կա յաց րել եմ նաև մեր քա-
ղա քա պե տե րին, բայց շա տե րին թվում 
է, թե գրողն անվ ճար, ան վարձ եր գիչ է, 
պի տի ան վարձ ման գա և այդ պես գրա-
կա նութ յուն քա րո զի: Նաև այն գա ղա-
փա րը, թե լավ գիր քը կառ նեն ու գրո ղը 
կապ րի՝ ոչ մի քննա դա տութ յան չի դի-
մա նում: Հա յաս տա նում և ընդ հան րա-
պես փոքր հան րա պե տութ յուն նե րում 
գիրք տպագ րե լով՝ հե ղի նա կը դժվար թե 
կա րո ղա նա ա պա հո վել իր կե ցութ յու նը: 
Եվ ե թե խորհր դա յին տա րի նե րին, ես իմ 
օ րի նա կով ա սեմ, «Շա քա րա վազ ար քա-
յազ նը» ար ձակ գիր քը տպագր վել է 1990 
թվա կա նին՝ 20 հա զար օ րի նա կով, մի 
շա բաթ հե տո չկար գրա խա նութ նե րում, 
բայց հի մա «Շա քա րա վազ ար քա յազ նը» 
դպրոց նե րում, ար տա դա սա րա նա կան 
ըն թերց ման մեջ կա և քրքր ված վի ճա-
կում է բո լոր գրա դա րան նե րում: Իսկ 
ե թե փոր ձեմ կրկին տպագ րել, գու նա վոր 
գիրք է, ա պա մեծ գու մար է անհ րա ժեշտ 
լի նե լու: Եվ չգի տեմ՝ այդ գիրքն այդ պի սի 
մեծ տպա քա նա կով կա րո՞ղ է վա ճառ-
վել. ի րա վի ճակն այն է, որ ե թե 500 կամ 
1000 օ րի նակ վա ճառ վում է՝ դա հա մար-
վում է ար դեն «բեսթ սել լեր»: 

– Թարգ մա նա կան գրա կա նութ-
յուն... Երբ հե տա դարձ հա յացք ենք 
ձգում ման կա կան գրա կա նութ յան ան-
ցած ճա նա պար հին, տես նում ենք՝ հա-
մաշ խար հա յին մասշ տա բով ման կա կան 
գրա կա նութ յան լա վա գույն նմուշ նե րը 
ժա մա նա կին փո խադ րել ենք հա յե րե նի 
և դ րել մեր ե րե խա նե րի սե ղա նին: Ի՞նչ 
ենք այ սօր թարգ մա նում հա մաշ խար հա-
յին ման կա կան գրա կա նութ յու նից:

– Ման կա կան գրա կա նութ յու նից 
հիմ նա կա նում մեր հրա տա րա կիչ նե րը 

քա ջա ծա նոթ հե ղի նակ նե րին են թարգ-
մա նում: Ն րանք նաև նա յում են տար բեր 
երկր նե րի դես պա նատ նե րին՝ հնա րա-
վո՞ր է նրանց մի ջո ցով ի րենց գրող նե րի 
գրքե րը հրա տա րա կել: Եվ մեր եր կի րը 
պի տի այս փորձն ըն դու նի ու իր ճա նաչ-
ված գրող նե րին ներ կա յաց նի այլ երկր-
նե րի հրա տա րա կիչ նե րին, որ պես զի 
մեր գրող նե րը կամ այլ երկր նե րի գրող-
նե րը տպագր վեն ու ճա նա չե լի դառ նան: 
Միայն դրսից թարգ մա նե լով... Հաս կա-
ցանք՝ թարգ մա նեք մեծ գու մար նե րով ու 
վա ճա ռեք, ընդ ո րում՝ թանկ գնով: Բայց 
մեր գրող նե րի գրքերն այդ պես թանկ չեն 
վա ճառ վում: Այ սօր խա թար վել է չա փո-
րո շիչ նե րի աշ խար հը. ով ա սես՝ ե րե խա-
նե րի հա մար գիրք է գրում. ե թե գու մար 
ու նեն՝ տպագ րում են, ու գրա խա նութ նե-
րը վա ճա ռում են: Դ րանց գե ղար վես տա-
կան մա կար դա կը գրա կա նա գետ նե րը 
և գ րող նե րը պի տի ո րո շեն: Մենք քա-
նիցս անդ րա դար ձել ենք այդ խնդրին, 
սա կայն դա մի աշ խարհ է, ո րը մաս նա-
գի տա կան, գրա կա նա գի տա կան լուրջ 
քննա խո սութ յան պի տի են թարկ վի:

– Հ րա տա րակ չա կան գոր ծի մա սին... 
Ի՞նչ հա մա կարգ գո յութ յուն ու նի այդ 

ո լոր տում և ի՞նչ մո տե ցում ներ կան ման-
կա կան գրա կա նութ յան հրա տա րակ ման 
հար ցում: Ն կա տի ու նենք ոչ միայն թե-
մա տիկ-գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծութ-
յու նը, այլ նաև պետ պատ վե րը:

– Ոչ, չկա նման բան, կա 20 գրքի 
դրա մաշ նորհ, ո րը նաև թարգ մա նա-
կան գրքե րի հա մար է նա խա տես ված: 
Վեր ջին տա րի նե րին, ե թե մա նուկ նե րի 
հա մար մեկ-եր կու գիրք հրա տա րակ վել 
է՝ լավ է: Իսկ ես մշտա պես պնդել եմ, որ 
դա պե տա կան հո գա ծութ յան ա ռար կա 
պետք է լի նի: Ման կա կան գիր քը, ե րե-
խա նե րին ուղղ ված գրա կա նութ յու նը 
պե տութ յու նը պետք է վերց նի իր հո գա-
ծութ յան ներ քո: Որ ևէ հրա տա րա կիչ սի-
րով կհրա տա րա կի, բայց հե ղի նա կին մի 
քա նի օ րի նակ կտան ու ի րենք կվա ճա-
ռեն, թե չեն վա ճա ռի՝ դա ի րենց խնդիրն 
է, դրա նով գրո ղը ոչ կապ րի, ոչ էլ այդ 
գրա կա նութ յու նը կա րող է զար գա նալ: 

– Մենք խո սե ցինք ման կա կան պար-
բե րա կան նե րի ներ կա յիս վի ճա կի մա-
սին: Կու զե նա յինք ի մա նալ նաև՝ իսկ 
ի՞նչ ու նենք (ման կա կան) հա մա ցան-
ցում, ռա դիո յում և հե ռուս տա տե սութ-
յու նում:

– Ե թե ա ռաջ ո րոշ հե ռուս տաըն կե-
րութ յուն ներ ման կա կան հա ղոր դում ներ 
էին ա նում, ա պա հի մա գրա կա նութ-
յու նը դուրս է մնա ցել ու շադ րութ յու նից: 
Ե րե խա նե րը չեն էլ ճա նա չում գրող նե-
րին, մենք գնում ենք դպրոց ներ՝ հան դի-
պում նե րի, ե րե խա նե րը հարց են տա լիս՝ 
բա Դուք մե ռած չե՞ք: Ո րով հետև ե րե-
խա նե րը ե թե կար դում են ու տես նում, 
որ դա սագր քում կանք, կար ծում են, թե 
մա հա ցած ենք: Եվ սա վե րա բե րում է 
նաև ունկն դիր նե րի այլ շեր տե րին, ո րով-
հետև Սփ յուռ քում ման կա կան գրող 
հազ վա դեպ կգտնես, ու մեր հե ռուս-
տաըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք շփում ներ 
ու նեն Սփ յուռ քում, ի րենք պի տի մտա-
ծեն՝ ժա մա նա կա կից լավ գրա կա նութ-
յու նը, հատ կա պես ման կագ րութ յու նը 
պի տի լսե լի, ճա նա չե լի լի նի նաև ի րենց 
մոտ: 

– Քն նար կե ցինք հրա տարկ չութ յանն 
առնչ վող հար ցեր, բայց... Ե րե խա յի հետ 
տար վող աշ խա տան քում շատ կար ևոր է 
ման կա կան գրքե րի ձևա վո րու մը: Դուք 
նաև նկա րիչ եք, և Ձեզ հա մար դյու րին 
կլի նի անդ րա դառ նալ գրքար վես տի այդ 
ո լոր տին, խնդրեմ:

– Ման կա կան գրա կա նութ յան ձևա-
վո րումն ու րույն աշ խարհ է, ոնց որ 
ման կագ րութ յու նը: Ա մեն գրքին հա մա-
պա տաս խան նկա րա զարդ ման մտա ծո-
ղութ յուն է պետք, գրո ղի ո ճի ըն կա լում... 

Մենք այ սօր մեծ պա կաս ու նենք լավ 
ձևա վո րող նե րի: Ա ռաջ բու հե րի ամ բիոն-
նե րում կա յին նկար չա կան, ձևա վո րում-
նե րի (գրքե րի ձևա վո րու մը՝ հատ կա-
պես) մաս նա գետ ներ, դա սըն թաց ներ 
էին անց կաց վում, իսկ հի մա... Այդ քա նով 
հան դերձ՝ չեմ ա սի, թե այդ դաշ տը ցա-
մաք է, կան նաև լավ ձեռք ու նե ցող նկա-
րիչ ներ... 

– Տա րած ված տե սա կետ կա՝ ե րե-
խան օր վա մեծ մա սը, ցա վոք, հա մա-
ցան ցում է, ու րեմն և գիրք ըն թեր ցե լու 
մշա կույ թից հե ռա ցած: Նախ՝ հա մա-
ցան ցը, հե ռուս տա տե սութ յու նը կա րո՞ղ 
են փո խա րի նել գրքին, և ի՞նչ ըն թացք 
կու նե նա (ըստ Ձեզ) գիրք-հա մա ցանց 
մրցակ ցութ յու նը: 

Այդ հա մա տեքս տում կու զե նա յինք 
ի մա նալ նաև՝ աշ խար հի այն երկր նե-
րում, որ տեղ հա մա ցանցն ա վե լի տա-
րած ված ու զար գա ցած է, որ քա նո՞վ են 
պահ պան վել տպա գիր մա մու լը և հատ-
կա պես ման կա կան մա մու լը:

– Տ պա գիր մա մու լը կա... Թող այն 
կար ծի քը չլի նի, թե հա մա ցան ցը կե րել է 
տպա գիր մա մու լին: Բ նավ ոչ: Այդ ա ռու-
մով սխալ կար ծիք ներ են տա րած վում... 
Թղ թա յին գիր քը շատ հզոր թափ ու նի, 
իսկ է լեկտ րո նա յի նը... Մի պահ բարձր էր, 
հե տո քիչ-քիչ ըն կավ, ո րով հետև ման-
կա կան գիրքն ախր ու րիշ մի տե սակ է: 
Ե րե խան իր ձեռ քի տակ է ու նե նում, այդ-
տեղ շատ ա վե լի ու րիշ խնդիր ներ կան... 
Ան վերջ ե րե խա յին թող նել հա մա ցան ցի 
մեջ, ան վերջ հե ռա խոս նե րի մեջ, այդ 
կախ վա ծութ յու նը նաև հի վան դութ յուն է 
ա ռա ջաց նում: Այ սօր կա բժշկութ յան մի 
ճյուղ, նաև հո գե բա նութ յան, ու սում նա-
սի րում են այդ խնդի րը: Ե րե խան ա ռանց 
հե ռա խո սի չի կա րո ղա նում ոչ մի տեղ 
գնալ, դա լուրջ պրոբ լեմ է: 

– Մենք ծա նոթ ենք Ձեր հե ղի նա կած 
եր կե րի մա տե նա գի տութ յա նը, ո րոն ցից 
մի քա նիսն ըն թեր ցել ենք հե տաքրք-
րութ յամբ: Ե թե Ձեզ ա ռա ջարկ վեր 
ա ռանձ նաց նել դրան ցից մեկ-եր կու սը, 
ո՞ր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը նկա տի 
կու նե նա յիք:

– Ինձ ներ քա շե ցիք այն պի սի տա-
րածք, որ ստիպ ված մի եր կու բան պի-
տի ա սեմ, ո րի ցան կութ յունն ա ռանձ նա-
պես չու նեի, ո րով հետև դուրս կգա, թե 
նստած ինքս ինձ գո վում եմ: Իմ գրքե րը 
թարգ ման վել են տար բեր լե զու նե րով, 
նաև վե րահ րա տա րակ վել. «Հ նա րա-
միտ բա դի ճամ փոր դութ յու նը», օ րի նակ, 
ար տա սահ մա նում եր կու ան գամ հրա-
տա րակ վել է, «Վա հագն Վի շա պա քա ղի 
ար կած նե րը» տար բեր լե զու նե րով հրա-
տա րակ վել է, չեմ ա սում «Ա րեգ տղա յի և 
Չի պո կրիա յի» տա րօ րի նակ պատ մութ-
յու նը, ո րը հինգ լեզ վով թարգ ման վել, 
հրա տա րակ վել և վե րահ րա տա րակ վել 
է: Այդ գրքերն ար դեն ի մը չեն: Ես միայն 
36 ման կա կան գիրք եմ հրա տա րա-
կել, այն էլ՝ հա յե րեն, իսկ մնա ցած նե րը, 
որ տպագր վել են տար բեր լե զու նե րով, 
50-ից ա վե լի են: Գր քե րը, որ գրում եմ և 
ա վար տում՝ այլևս ի մը չեն, դրանք ըն-
թեր ցո ղինն են, ե թե չըն թեր ցի՝ Աստ ված 
իր հետ: 

Գի տե՞ք, մեր թատ րոն ներն էլ ու շա-
դիր չեն ման կա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի հան դեպ: Մի ան գամ քննա-
դա տութ յուն էի հնչեց րել այդ ա ռու մով, 
ԿԳՄՍ-ում հա վա քե ցին ռե ժի սոր նե րի. 
ի՞նչ են ա սում նրանք՝ մենք հա մաշ-
խար հա յին գրա կա նութ յու նը թող նենք և 
այ սօր ստեղծ վող՝ դեռ ի րեն չար դա րաց-
րած գրա կա նութ յո՞ւն բե մադ րենք: Ա հա 
այս պի սի պա տաս խան... Ինչ ա րե ցինք 
մենք՝ ստեղ ծե ցինք հար թակ «Դ րա մա-
տուր գիա» ամ սագ րին կից և ման կա-
կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հե ղի-
նակ ներն այդ տեղ հա վաք վե ցին: Ճիշտ 
է, հի մա «Պա տա նի հան դի սա տես»-ում 

իմ մի գոր ծը քննարկ ման նյութ է, բայց 
խնդիրն իմ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
մեջ չէ: Կար ծում եմ՝ թատ րոն նե րի ռե ժի-
սոր նե րը, թատ րոն նե րի բաժ նի վա րիչ-
նե րը, սցե նար նե րի հե ղի նակ ներն ի րենք 
պի տի ու շա դիր հետ ևեն այդ դաշ տին: 
Կիր գի զիա յում բե մադ րել էին իմ «Ա րեգ 
տղա յի և Չի պո կրիա յի» պատ մութ յու-
նը, և ինձ հրա վի րել էին այն տեղ, գնալ-
գա լը խնդիր էր, բայց բե մադ րել են: Ես 
ա սում եմ՝ մենք ու նենք լավ ման կա-
գիր ներ, ար ձա կա գիր ներ և պոետ ներ, 
ո րոնց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը կա րող 
են նաև բե մա կա նաց ված ներ կա յաց վել 
մեր ե րե խա նե րին: Շատ լավ եր գա հան-
ներ ու նենք, ով քեր մեր ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րով եր գեր են ստեղ ծել, օ րի-
նակ իմ «Տե ղե կա տու կա տու»-ն մ յու զիքլ 
ա րեց մի ե րի տա սարդ կոմ պո զի տոր: 
ԿԳՄՍ-ն հ րա տա րա կեց դա՝ ե զա կի մյու-
զիքլ էր: Հա յաս տա նում չեն ե ղել ման կա-
պա տա նե կան մյու զիքլ ներ, որ գրված լի-
նեն Հա յաս տա նում: Մի խոս քով՝ ա վե լի 
կենտ րո նաց ված, ճշգրիտ աշ խա տե լու 
դեպ քում ե րե խա նե րին ա վե լի օգ տա-
կար կլի նենք:

– Արդ յո՞ք շա րու նա կում եք ստեղ-
ծա գոր ծել ման կա կան գրա կա նութ յան 
ո լոր տում: Ե թե ա յո, ա պա ին չի՞ վրա եք 
հի մա աշ խա տում:

– Ես պի տի ինձ ու րա խաց նեմ մի բա-
նով, որ ա ռա ջի կա յում կհրա տա րակ վի 
իմ ման կա կան բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րի գու նա վոր գիր քը՝ «Մեր տան կրկե-
սը», ո րը վեր ջին ութ տար վա իմ ան տիպ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն է ամ փո փել: 
Տար բեր գրքեր կան, նաև ար տերկ րի 
հրա տա րա կութ յուն նե րում, որ հրա տա-
րակ ման են պատ րաստ վում:

– Եվ հա մա ռոտ անդ րա դարձ, ե թե 
կա րե լի է, Սե րո Խան զադ յա նի, Է դիկ 
Զոհ րաբ յա նի ման կա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րին:

– Սե րո Խան զադ յա նի հետ շատ 
մտե րիմ ենք ե ղել: Գ րող նե րի միութ յան 
ան դամ դառ նա լու հա մար ինձ ե րաշ-
խա վո րել է Սե րո Խան զադ յա նը: Ին քը 
«Ծի ծեռ նակ» ամ սագ րում տպագ րում 
էր ման կա կան գրվածք ներ՝ հատ կա-
պես ո րոշ պատ մա կան հիմ քով, փոքր, 
սի րուն գոր ծեր էին դրանք... Եվ նրա 
տար բեր գրքեր նույն պես ու նեն պա տա-
նե կան ուղղ վա ծութ յուն: Ն րա «Մատ յան 
ե ղե լութ յան ցը» ևս շատ հա ճույ քով կա-
րող են պա տա նի նե րը կար դալ՝ Գո րիսն 
ըն կա լե լու հա մար: 

Ես նաև հետ ևել եմ Է դի կին, նրա 
հետ ըն կեր ներ ենք ե ղել: Բայց մեկ-եր կու 
ման կա կան բա նաս տեղ ծութ յամբ շատ 
դժվար է գրո ղին ման կա գիր հա մա րել: 

Հա մո Սահ յա նը մի օր զան գա հա րեց, 
թե ա րի մեր տուն, գնա ցի. ես նվի րել էի 
նրան իմ «Ամ պե որ սոր դը» գիր քը, ման-
կա կան երկ րորդ գիրքս էր՝ 1979 թվա-
կա նին հրա տա րակ ված, պարզ վեց գրա-
խո սա կան է գրել և ա սաց՝ որ տեղ ու զում 
ես՝ տուր թող տպագ րեն: Ին քը գրել էր 
իր կար ծի քը: Ես մտա ծե ցի տա նել «Գր-
քե րի աշ խարհ» (այն տեղ տպագր վել 
է 1980 թվա կա նին), բայց Մոս կով յան-
Տեր յան խաչ մե րու կում, հի շում եմ, հան-
կարծ մի ա մոթ հա մա կեց ինձ՝ այդ պի սի 
տա ղան դա վոր, մեծ ճա նա չում ու նե ցող 
գրո ղը ժա մա նակ է գտել կար դա ցել ու 
գրա խո սա կան գրել: Ա մա չե ցի և ին չո՞ւ. 
հաս կա ցա, որ ման կագ րութ յան հան-
դեպ մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն ու-
նեմ... Դ րա նից հե տո այդ ա մո թը նաև 
ինձ ստի պեց խո րա նալ, կենտ րո նա նալ, 
ու սում նա սի րել այդ աշ խար հը, ե րե խա-
նե րին, գրա կա նութ յու նը և 36 գիրք հրա-
տա րա կե ցի միայն մա նուկ նե րի հա մար: 
Ա սել է թե՝ ե թե պա տաս խա նատ վութ յուն 
ու նե նանք մեր մեջ՝ մեր գրա ծը գնա հա-
տե լու, մեր գրա ծն ըն կա լե լու հա մար, 
ա պա խթան կհան դի սա նա, որ ա վե լի 
լավ գրա կա նութ յուն ստեղծ վի: Ե րե խա-
նե րի հա մար ա մեն բան չէ, որ պի տի 
գրես, մենք նաև պի տի մեզ նա յենք՝ 
արդ յո՞ք այդ գրվածքն ար ժա նի է, մենք 
մեզ քննա դա տենք, մի քիչ ա մա չենք մեր 
գրա ծից, մի քիչ էլ ա մա չենք, որ քիչ ենք 
գրել ե րե խա նե րի հա մար... 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Հարցազրույց Հայաստանի 
գրողների մի ության նախագահ 
Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 7
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-Պա րոն Մա կար յան, «Ս յուն-
յաց եր կիր. մշա կու թա-
յին» հան դե սի հեր թա կան 

հա մա րը նվի րում ենք մեր երկ րա մա սի 
մա նուկ նե րի գե ղար վես տա կան ինք-
նադրս ևո րում նե րին: Այդ կա պակ ցութ-
յամբ կու զե նա յինք Ձեզ հետ քննար կել 
ման կա կան ե րաժշ տութ յանն առնչ վող 
մի քա նի հարց:

Նախ, մի գու ցե մեր հար ցադ րու-
մը տա րօ րի նակ թվա, բայց հե տաքր-
քիր է ի մա նալ՝ հան րա պե տութ յու նում 
ու նե՞նք ե րե խա ներ, ով քեր եր գա հան 
դառ նա լու ու նա կութ յուն ներ ու նեն և 
ար դեն իսկ ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի հե ղի նակ են: Խոս քը պա-
տա նի կոմ պո զի տոր նե րի մա սին չէ, այլ 
ե րե խա նե րի, ե թե, ի հար կե, նման ըն-
դու նա կութ յուն նե րով ե րե խա ներ կան:

– Ե րե խա նե րի մոտ ստեղ ծա գոր ծե-
լու ու նա կութ յուն նե րը սո վո րա բար բա-
ցա հայտ վում են վաղ տա րի քից, բայց 
բա ցա ռութ յուն ներ էլ են լի նում: Հար-
ցի մեկ այլ կողմն է՝ ե րե խան եր գե՞ր է 
ստեղ ծում, թե՞ ուղ ղա կի գոր ծի քա յին այլ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: Ա մե նա կար ևո-
րը ստեղ ծա գոր ծե լու ու նա կութ յուն ներն 
են, ո րոնք զար գա նում են շնոր հիվ այն 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
մաս նա գետ նե րի, որ տեղ նրանք սո վո-
րում են, և, ի հար կե, ա մե նա կար ևո րը, 
ըն տա նի քի ուղ ղո րո դու մից: Այն, որ Հա-
յաս տա նի ու Ար ցա խի ե րաժշ տա կան 
և ար վես տի դպրոց նե րի մեծ մա սում 
կա րող ենք հան դի պել թե կուզ փոք րիկ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն կամ մե ղե դի ստեղ-
ծող ե րե խա նե րի, դա հենց տա լիս է Ձեր 
հար ցի գլխա վոր պա տաս խա նը: Թող 
մե ծամ տութ յուն չհա մար վի, բայց, ի րա-
պես, մեր ազ գը տա ղան դա վոր ազգ է: 

– Հի մա՝ պա տա նի կոմ պո զի տոր նե-
րի մա սին: Որ քան տեղ յակ ենք՝ 2008-
ին Դուք կազ մա կեր պել եք պա տա նի 
կոմ պո զի տոր նե րի «Մա րո» մրցույ թը: 
Փոր ձեք հե տա դարձ հա յացք ձգել այդ 
մրցույ թին: 

– Դա իմ և ինձ հա վա տող ու ե րաժշ-
տութ յան հետ ոչ մի կապ չու նե ցող ըն-
կեր նե րիս ջան քե րով ստեղծ ված նա խա-
գիծ էր: Երբ փոքր էի, չա փա զանց մեծ էր 
ստեղ ծա գոր ծա կան նմա նօ րի նակ նա-
խագ ծե րին մաս նակ ցե լու ցան կութ յու նը, 

ԷԴՄՈՆԴ ՄԱԿԱՐՅԱՆ. «Մենք հիմա, 
քան երբեւէ, ունենք ազգային 
գաղափարախոսությունը եւ 
հայրենասիրությունն էլ ավելի 
սերմանելու խնդիր»

ԱՅՑԵՔԱՐՏ

Ծնվել է Եր ևա նում։ 2001 թ. ա վար տել 
է Հ. Դա նիել յա նի ան վան ար վես տի 
դպրո ցը, 2003 թվա կա նին՝ Եր ևա նի 
թիվ 197 միջ նա կարգ դպրո ցը։ 1996-
2001 թթ. կոմ պո զի ցիա յի դա սե րի է 
հա ճա խել Ս. Շա քար յա նի, Ա. Սաթ յա նի, 
Ռ.Ա սատր յա նի, Մ.Ա վա նե սո վի մոտ։ 
2003-2007 թթ. ու սա նել է Հա յաս տա-
նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան 
հա մալ սա րա նի «Ձեռ նար կութ յուն նե-
րի տնտե սա գի տութ յուն և կա ռա վա-
րում՝ կա պի ճյու ղում» ֆա կուլ տե տում՝ 
ստա նա լով տնտե սա գե տի ո րա կա վո-
րում, 2007-2011 թթ.՝ Եր ևա նի Կո մի-
տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յի (ԵՊԿ) կոմ պո զի ցիա յի 
բաժ նում (ղեկ.` Ա. Սաթ յան)։ 2012 թ. 
ա վար տել է ԵՊԿ մա գիս տա տու րան 
(ղեկ.` Ա. Սաթ յան)։ 2008 թ. կազ մա-
կեր պել է պա տա նի կոմ պո զի տոր նե րի 
«Մա րո» մրցույ թը։ Հան դի սա նում է 
Էդ վարդ Միր զո յա նի ան վան պա տա նի 
կոմ պո զի տոր նե րի հա մա հայ կա կան 
ա մե նամ յա մրցույ թի գե ղար վես տա-
կան ղե կա վա րը (անց կաց վում է 2014 
թվա կա նից)։ 2013 -2018 թթ․ վա րել 
է Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի 
միութ յան հա սա րա կայ նութ յան հետ 
կա պե րի բաժ նի ղե կա վա րի պաշ տո նը։ 
2018 թվա կա նից նույն կազ մա կեր-
պութ յան հա մեր գա յին-կազ մա կերպ-
չա կան բաժ նի ղե կա վարն է։ 2013 
թվա կա նից Հա յաս տա նի կոմ պո զի-
տոր նե րի միութ յան ան դամ է։
2015-2016 թթ. ե ղել է Հայ մշա կույ թի, 
կրթութ յան և գի տութ յան զար գաց-
ման հիմ նադ րա մի տնօ րե նը։ 2019 
թվա կա նից դա սա վան դում է Հայ կա-
կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նում։ Հան րա պե տա կան 
և մի ջազ գա յին մրցույթ նե րի դափ նե-
կիր է։

սա կայն Հա յաս տա նում դրանք, ցա վոք 
սրտի, հա ճախ չէին անց կաց վում կամ 
գրե թե բա ցա կա յում էին, ուս տի ո րո շե ցի 
մրցույ թը կյան քի կո չել: Նա խա գիծն իմ 
ա ռա ջին փորձն էր, դրա նով էլ ամ բող ջա-
պես պարզ ե ղավ մրցու թա յին մե խա նիզ-
մը, ին չը հե տա գա յում ներդ րե ցի Էդ վարդ 
Միր զո յա նի ան վան պա տա նի կոմ պո զի-
տոր նե րի հան րա պե տա կան մրցույ թի 
կազ մա կերպ ման ա կունք նե րում:

– Դուք նաև գե ղար վես տա կան ղե-
կա վարն եք Էդ վարդ Միր զո յա նի ան վան 
պա տա նի կոմ պո զի տոր նե րի հա մա հայ-
կա կան ա մե նամ յա մրցույ թի: Ներ կա-
յաց րեք, խնդրեմ, այդ մրցույ թի հետ 
կապ ված տե ղե կութ յուն ներ, ին չը մեզ 
նույն պես հե տաքրք րում է:

– Մր ցույ թը հիմ նադր վել է 2014 թ. 
մա յի սին, երբ այդ ժա մա նակ ար դեն կոմ-
պո զի տոր նե րի միութ յան նա խա գահն 
էր Ա րամ Սաթ յա նը: Կոմ պո զի տոր նե րի 
միութ յու նը լի նե լով ո լոր տի միակ պրո-
ֆե սիո նալ կա ռույ ցը՝ պետք է ու նե նար 
նմա նօ րի նակ պա տա նե կան-կոմ պո զի-
տո րա կան նա խա գիծ, որն ի րա վամբ 
պետք է հար թակ ստեղ ծեր պա տա նի 
կոմ պո զի տոր նե րի հա մար, խրա խու-
սեր ու ա ջակ ցեր: Կար ևոր է, որ ե րե խա-
նե րը զգան պե տա կան ա ջակ ցութ յուն, 
գի տակ ցեն, որ պե տութ յու նը, կոմ պո-
զի տոր նե րի միութ յու նը նրանց կող քին 
են և ն րանց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
դա րա կը դնե լու կամ միայն բա րե կա-
մա կան նեղ շրջա նա կում ցույց տա լու 
հա մար չեն: Կա պրո ֆե սիո նալ ժյու րի, 
կա ե րաժշ տա սեր հան րութ յուն, ո րոնց 
պետք է ներ կա յաց նել սե փա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը, և կա հետմր ցու թա յին 
ըն թացք, ո րով և կար ևոր վում են մեր բո-
լոր մաս նա կից նե րը:

– Արդ յո՞ք հան րա պե տութ յու նում, 
նշված մրցույ թից զատ, ու րիշ մրցույթ-
ներ և փա ռա տո ներ էլ են անց կաց վում 
ե րե խա նե րի և պա տա նի կոմ պո զի տոր-
նե րի շրջա նում:

– Փա ռա տո նե րի ա ռու մով միայն ող-
ջու նե լի կլի ներ, ե թե դրան ցում ընգրկ-
վեին մեր պա տա նի ստեղ ծա գոր ծող նե-
րը՝ ի րենց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով, 
և այդ ա ռու մով եր կու կար ծիք լի նել չի 
կա րող: Իսկ ինչ վե րա բե րում է մրցույթ-
նե րին, ա պա պետք է հաս կա նալ՝ ի՞նչ 

են տա լիս ե րե խա նե րին նմա նօ րի նակ 
մրցույթ նե րը: Ա ռա ջին հեր թին պետք է 
հաս կա նալ յու րաքանչյուր մրցույ թի հո-
գե բա նա կան կող մը, չէ՞ որ մենք գործ ու-
նենք ե րե խա նե րի հետ, նրանց փխրուն 
հո գե բա նութ յան հետ, ուս տի պետք է 
լի նել չա փա զանց զգույշ՝ չմո ռա նա լով ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել յու րա-
քանչ յուր մաս նակ ցի: Ա հա հենց սա է այն 
գրա վա կան նե րից մե կը, ո րի շնոր հիվ մեր 
մրցույթն ար դեն 10 տա րե կան է: Ա մեն-
ևին չթե րագ նա հա տե լով կա տա րո ղա-
կան ար վես տը, բայց և այն պես, ստեղ-
ծա գոր ծա կան բնա գա վա ռում պետք է 
ա վե լի զգույշ լի նել, հնա րա վո րինս բա-
ցա ռել բո լոր այն տե սա կի «մրցույթ նե-
րը», որ տեղ ե րե խան մաս նակ ցում է հա-
նուն ան հաս կա նա լի և դպ րո ցի հա մար 
ինչ-որ ան հար ժեշտ միա վոր նե րի, իսկ 
վեր ջում ան գամ մեկ պատ վոգ րի չի ար-

Մենք ֆան-
տաս տիկ ժա-
մա նա կա կից 
կոմ պո զի տո րա-
կան սե րունդ 
ու նենք, և՛ 
ա վագ սերն դի, 
և ե րի տա սարդ, 
ով քեր ստեղ ծել 
և շա րու նա-
կում են ստեղ-
ծել ե րե խա նե րի 
հա մար ստեղ-
ծա գոր ծութ-
յուն ներ: Դ րա 
վառ ա պա ցույ-
ցը վեր ջին մեկ-
եր կու տա րում 
Հա յաս տա նի 
կոմ պո զի տոր-
նե րի միութ յան 
կող մից հրա-
տա րակ ված 
նոր ժո ղո վա-
ծու ներն են 
ինչ պես եր գե րի, 
այն պես էլ գոր-
ծի քա յին ստեղ-
ծա գոր ծութ-
յուն նե րի:
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ժա նա նում: Ա յո, պետք է խո սել այդ մա-
սին, պետք է հստակ բարձ րա ձայ նել: Չի՛ 
կա րե լի մեկ հար թութ յամբ գնա հա տել 
ե րաժշ տա կան և ար վես տի դպրոց նե-
րի ա ռա ջին դա սա րան ցուն, ով նոր-նոր 
իր ա ռա ջին քայ լերն է ա նում ու ար դեն 
դպրոցն ա վար տող ե րե խա յին: Իսկ նմա-
նօ րի նակ դեպք, այն էլ պե տա կան կա-
ռույց նե րից մե կի նա խա ձեռ նութ յամբ, 
անց նող տա րում ար դեն ե ղել է: Մե զա-
նում, ա ռա վել ևս մեր ե րե խա նե րի հետ 
կապ ված, պետք է «շփ-թփ» ա նե լը կամ 
«ա նել ուղ ղա կի ա նե լու հա մար»՝ վե րաց-
նել: Այ սա է հար ցի կար ևո րութ յու նը՝ 
չվնա սե լու հո գե բա նութ յու նը, միև նույն 
ժա մա նակ օգ տա կար լի նե լու ա ռա քե-
լութ յու նը վաղ վա սերն դի ճիշտ զար-
գաց ման և ա ռա ջըն թա ցի հա մար: Իսկ 
առ հա սա րակ, հան րա պե տութ յու նում, 
հենց ման կա պա տա նե կան տա րի քա յին 
խմբե րի հա մար, ե թե չեմ սխալ վում, այս 
պա հին որ ևէ կոմ պո զի տո րա կան այլ 
մրցույթ չկա, չնա յած տար բեր տա րի նե-
րին մեկ-եր կու փոր ձեր ե ղել են: 

– Իսկ Միր զո յա նա կան մրցույ թի 
ա ռանձ նա հատ կութ յու՞ նը:

– Ինչ պես նշե ցի՝ մեր մրցույ թում 
կար ևո րա գույն տեղ են զբա ղեց նում 
պրո ֆե սիո նա լիզ մը և հո գե բա նա կան 
կող մը. նախ մաս նա կից նե րը բա ժան-
վում են տա րի քա յին 2 խմբի, բա ցի 
այդ, բո լոր մաս նա կից նե րը պար տա դիր 
պարգ ևատր վում են խրա խու սա կան 
նվեր նե րով, պատ վոգ րե րով, ստա նում 
հնա րա վո րութ յուն մար զա յին հա մերգ-
նե րի, պրո ֆե սիո նալ ձայ նագ րութ յան, 
մրցա նա կա յին հո րի զո նա կան զբա ղեց-
րած մաս նա կից նե րը՝ նաև ան վա նա կան 
գա վաթ նե րով, իսկ հաղ թող նե րը՝ նաև 
դրա մա կան պարգև նե րով: Դ րա մա կան 
խրա խու սանք են ստա նում նաև ու սու-
ցիչ նե րը, չէ՞ որ ահ ռե լի մեծ աշ խա տանք 
են կա տա րում, իսկ այ սօր, ցա վոք, ու սու-
ցիչ նե րի աշ խա տա վարձն ի րենց ա րած 
տի տա նա կան աշ խա տան քի հա մե մատ, 
մեղմ ա սած, քիչ է: Ինչ վե րա բե րում է 
մրցույ թին, ա պա 2023 թվա կա նին կա-
յա նա լիք հո բել յա նա կան 10-րդ մր ցույ թը 
կլի նի ան նա խա դեպ. բո լոր մաս նա կից-
նե րը կհանգր վա նեն Դի լի ջա նի կոմ պո-
զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան տա-
նը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է մի քա նի 
օր շփվե լու, հա ղոր դակց վե լու միմ յանց 
հետ՝ մե ծա գույն ար ժեք ներ կրող ու հենց 
Էդ վարդ Միր զո յա նի ա նու նը կրող հա-
մա լի րում, որ տեղ նրանց հետ, նրանց 
կող քին են լի նե լու նաև ի րենց ու սու ցիչ-
նե րը, ժյու րիի ան դամ նե րը: Չեմ վա խե-
նա նշել, որ սա ոչ միայն Հա յաս տա նում, 
այլ ե թե ոչ ամ բողջ աշ խար հում, ա պա 
տա րա ծաշր ջա նում ման կա պա տա նե-
կան մրցույ թ նե րի պրակ տի կա յում նման 
մասշ տա բայ նութ յու նը, ձևա չա փը կի-
րառ վում է ա ռա ջին ան գամ:

– Ման կա կան ե րաժշ տութ յան մա սին. 
նախ՝ այն կոմ պո զի տոր նե րի մա սին, ով-
քեր այ սօր ման կա կան ե րաժշ տութ յուն 
են ստեղ ծում հան րա պե տութ յու նում:

– Մենք ֆան տաս տիկ ժա մա նա կա-
կից կոմ պո զի տո րա կան սե րունդ ու նենք, 
և՛ ա վագ սերն դի, և ե րի տա սարդ, ով քեր 
ստեղ ծել և շա րու նա կում են ստեղ ծել 
ե րե խա նե րի հա մար ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն ներ: Դ րա վառ ա պա ցույ ցը վեր ջին 
մեկ-եր կու տա րում Հա յաս տա նի կոմ պո-
զի տոր նե րի միութ յան կող մից հրա տա-
րակ ված նոր ժո ղո վա ծու ներն են ինչ պես 
եր գե րի, այն պես էլ գոր ծի քա յին ստեղ-

ԷԴՄՈՆԴ ՄԱԿԱՐՅԱՆ. «Մենք հիմա, 
քան երբեւէ, ունենք ազգային 
գաղափարախոսությունը եւ 
հայրենասիրությունն էլ ավելի 
սերմանելու խնդիր»

Մենք ֆան տաս տիկ ժա մա նա կա կից կոմ պո զի-
տո րա կան սե րունդ ու նենք... Դ րա վառ ա պա-
ցույ ցը վեր ջին մեկ-եր կու տա րում Հա յաս տա նի 
կոմ պո զի տոր նե րի միութ յան կող մից հրա տա-
րակ ված նոր ժո ղո վա ծու ներն են ինչ պես եր գե-
րի, այն պես էլ գոր ծի քա յին ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի: Ա պա ցույցն էլ նաև ե րաժշ տա կան, 
ար վես տի դպրոց նե րում ու սում նա կան ծրագ-
րե րում ընդգրկ ված հայ ժա մա նա կա կից կոմ-
պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն են: 
Այս ա ռի թով պետք է ընգ ծել նաև ՀԿՄ Ե րի տա-
սար դա կան թևի ղե կա վար Լի լիթ Ար տեմ յա նի 
հա մա կարգ մամբ տե ղի ու նե ցող կրթա կան «12 

հնչյուն» նա խա գի ծը

ծա գոր ծութ յուն նե րի: Ա պա ցույցն էլ նաև 
ե րաժշ տա կան, ար վես տի դպրոց նե րում 
ու սում նա կան ծրագ րե րում ընդգրկ ված 
հայ ժա մա նա կա կից կոմ պո զի տոր նե-
րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն են: Այս 
ա ռի թով պետք է ընգ ծել նաև ՀԿՄ Ե րի-
տա սար դա կան թևի ղե կա վար Լի լիթ 
Ար տեմ յա նի հա մա կարգ մամբ տե ղի ու-
նե ցող կրթա կան «12 հնչյուն» նա խա-
գի ծը, ո րի շնոր հիվ 2022-ին մեկ տասն-
յա կից ա վել ե րաժշ տա կան և ար վես տի 
դպրոց նե րում ներ կա յաց վե ցին ե րի տա-
սարդ հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն ներ՝ գրված հենց պա տա նի նե րի 
հա մար, ով քեր աս տի ճա նա բար տեղ են 
գտնում ու սում նա կան ծրագ րե րում: 

– Ման կա կան ե րաժշ տութ յու նը 
հատ կա պես ո՞ր ժան րե րով է ստեղծ վում 
կամ ո՞ր ժան րերն են ա ռա վել պա հանջ-
ված մեր ժա մա նակ նե րում, իսկ ա վե լի 
կոնկ րետ՝ ի՞նչ են եր գում մեր ե րե խա-
նե րը:

– Ե թե խոս քը եր գար վես տի մա սին 
է, ա պա տար բեր, եր գում են տար բեր 
թե մա նե րով: Ցա վով պետք է ար ձա նագ-
րեմ, որ կան նաև ե րե խա ներ, ով քեր 
եր գում են ի րենց տա րի քին չհա մա պա-
տաս խա նող ու «ա նի մաստ» թե մա նե րով 
եր գեր, թե ինչ է ի րենց ծնող նե րը դա են 
ու զում կամ հա մա րում կո մեր ցիոն: Ցա-
վոք, 21-րդ դա րում մե ծա ցել է ձևի, այլ 
ոչ՝ բո վան դա կութ յան նկատ մամբ վե րա-
բեր մուն քը: Իսկ ինչ վե րա բե րում է ա կա-
դե միա կան ե րաժշ տութ յա նը, ա պա մեր 
պա տա նի նե րի մոտ կա րող ենք գտնել 
ա մե նա պարզ պատ կե րա վոր ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նից, օ րի նակ՝ ար ջի կամ վար-
դե րի մա սին, վեր ջաց րած բարդ ֆոր մա-
յով, ա տո նալ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:

– Ինք ներդ գի տեք, թե որ քան կար-
ևոր է ման կա կան եր գե րի թե մա տի կան. 

կու զե նա յինք ի մա նալ՝ ազ գա յին, հայ-
րե նա սի րա կան թե մա տի կան որ քա նով 
է տեղ գտնում մեր ժա մա նակ նե րում 
ստեղծ վող եր գե րում կամ ման կա կան 
հա մույթ նե րի եր գա ցան կե րում:

– Ոչ բա վա րար չա փով: Մենք հի մա, 
քան երբ ևէ, ու նենք ազ գա յին գա ղա փա-
րա խո սութ յու նը և հայ րե նա սի րութ յունն 
էլ ա վե լի սեր մա նե լու խնդիր: Ա մեն ին-
չի եվ րո պա կան ին տեգ րա ցիան չէ լա-
վը: Ե թե կա խոսք՝ հայ րե նի քը սկսվում 
է սահ մա նից, ա պա կա րե լի է լրաց-
նել՝ հայ րե նի քը սկսվում է սե փա կան 
սրտում, ո րի կա ռուց մա նը նպաս տում է 
ըն տա նի քը: 

– Ծա նոթ ենք Ձեր ե րաժշ տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ցան կին, որ 
հրա պա րակ ված է՝ ա կա դե միա կան 
ե րաժշ տութ յուն, ե րաժշ տութ յուն ֆիլ մե-
րի հա մար, էստ րա դա յին եր գեր և այլն: 
Հե տաքր քիր է՝ ի՞նչ ու նեք այդ ցան կում 
ե րե խա նե րի հա մար ստեղծ ված:

– Իմ ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
մշտա պես ե ղել են ե րե խա նե րը, ան գամ 
մի շրջան կար, որ զբաղ վում էի ե րե խա-
նե րի ե րաժշ տա կան պրոդ յու սե րութ-
յամբ: Տա րի ներ ա ռաջ նկա րա հան վեց 
ֆիլմ՝ «Կանչ» էր կոչ վում՝ Ցե ղաս պա-
նութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծում հա յի 
պայ քա րող պա տա նու տե սա կը նկա-
րագ րող պատ մութ յան, ո րի սաունդթ-
րե քը գրել եմ հենց պա տա նի նե րի կա-
տար ման հա մար. երգ չու հի Դա լի թա յի 
և հ րա շա լի դու դու կա հար Թա թուլ Համ-
բար ձում յա նի շնոր հիվ ստեղ ծա գոր ծութ-
յու նը գե ղե ցիկ ե րանգ ստա ցավ: Իսկ առ-
հա սա րակ, ա յո, շատ են էստ րա դա յին 
եր գե րը, ո րոնք գրել և շա րու նա կում եմ 
գրել ե րե խա նե րի հա մար: 2023թ. հա-
տուկ ե րե խա նե րի կա տար ման հա մար 
կհրա տա րակ վի իմ «5-ի 50» գոր ծի քա-

յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ժո ղո վա-
ծուն, որ տեղ կլի նեն իմ պա տա նե կան 50 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը՝ գրված հինգ 
տար վա ըն թաց քում:

– Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ է պա կա սում մեր 
օ րե րում ստեղծ վող ման կա կան ե րաժշ-
տութ յա նը:

– Հենց ի րա կան ման կութ յուն: Ե րե-
խա նե րը շտա պում են մե ծա նալ:

– Ման կա կան ե րաժշ տութ յան փա-
ռա տո ներ, մրցույթ ներ, նա խագ ծեր, որ 
անց կաց վում են հան րա պե տութ յու նում:

– Կան, հրա շա լի աշ խա տանք են 
տա նում ե րաժշ տա կան և ար վես տի 
դպրոց նե րը, կան կա տա րո ղա կան ար-
վես տի բնա գա վա ռի նա խագ ծեր, այդ 
թվում՝ «Նոր ա նուն ներ», «Մեկ նարկ» 
զար գաց ման ծրա գի րը, «Արտմ յու զիք», 
վեր ջին շրջա նում՝ նաև Վա ղար շա պա-
տի «Փոք րիկ քայլ» մրցույթ-փա ռա տո նը 
և այլն, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն էլ մեր 
մշա կու թա յին ի րա կա նութ յան մեջ իր 
ներդ րումն ու նի, և լիա հույս եմ՝ ա վե լի 
օ գուտ կբե րեն մեր ե րե խա նե րին:

– Ման կա կան ե րաժշ տա կան հա-
մույթ ներ... Ու նե՞նք ման կա կան ե րաժշ-
տա կան հա մույթ ներ, ո րոնք նշա նա վոր 
են և ճա նաչ ված նաև մեր հան րա պե-
տութ յան սահ ման նե րից դուրս:

– Ի հար կե կան, ար դեն նշե ցի՝ մեծ 
աշ խա տանք են տար վում ե րաժշ տա-
կան և ար վես տի դպրոց նե րում, այն-
տեղ ձևա վոր վում են երգ չախմ բեր, 
գոր ծի քա յին խմբեր: Պետք է ա ռա ջին 
տե ղում միշտ դնել ու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն նե րը, չէ՞ որ ճիշտ և ո րակ-
յալ կրթութ յունն է աշ խա տա սի րութ յան 
ու տա ղան դի հա ջո ղութ յուն նե րի գրա-
վա կա նը: Եր գար վես տում կան հրա շա լի 
պա տա նե կան խմբեր, օ րի նակ՝ «Փոք րիկ 
եր գիչ նե րը», «Ար ևի կը», «Արև նե րը»... 
Կան նաև ան հատ ներ, այդ թվում՝ մեր 
մրցույ թի դափ նե կիր նե րը, ով քեր ար դեն 
իսկ հայտ նի են մեր երկ րի սահ ման նե-
րից դուրս՝ շնոր հիվ ի րենց կա տա րո ղա-
կան վար պե տութ յան և տա ղան դի:

– Իսկ ման կա կան ե րաժշ տա կան 
հե ռուս տա հա ղոր դա շա րեր, ռա դիո հա-
ղոր դա շա րեր, պար բե րա կան ներ, հա-
մա ցան ցա յին է ջեր... Ի՞նչ ու նենք հան-
րա պե տութ յու նում այդ ա ռու մով:

– Դե, կան, նաև հան րա յին ռա դիո-
յով, բայց քիչ են: Ժա մա նա կին կար հե-
ռուս տա տե սութ յուն՝ «Հայ րե նիք» էր 
կոչ վում, ե թե չեմ սխալ վում, իր տե սա կի 
մեջ ե զա կի և ու սու ցո ղա կան: Ու ա մե նա-
կար ևո րը՝ հա յա լե զու: Ցա վոք, փակ վեց: 
Ի հար կե կա րող ենք ա սել, որ հա մա ցան-
ցը լայն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս, սա-
կայն միև նույն ժա մա նակ պետք է նաև 
գի տակ ցենք այն մեծ «աղ բը», ո րը գա լիս 
է հա մա ցան ցից: Պետք է լի նի պե տա կան 
մտա ծո ղութ յուն, մշակ վեն ճիշտ ստրուկ-
տու րա ներ՝ էլ ա վե լի շա տաց նե լու ման-
կա պա տա նե կան հա ղոր դա շա րե րը, նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րը:

– Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում ման կա-
կան ե րաժշ տա կան կրթութ յան դրված-
քը հան րա պե տութ յու նում, ին չո՞ւ է 
(նա խորդ տաս նամ յակ նե րի հա մե մա-
տութ յամբ) նվա զել ե րե խա նե րի հե-
տաքրք րութ յու նը ե րաժշ տա կան դպրոց-
նե րի հան դեպ:

– Կար ծում եմ՝ մո տե ցում ներն են 
փոխ վել: Հի մա ըն տա նիք նե րի մի մա սում 
մտա ծում են՝ «թող մի քիչ նվա գել ի մա նա 
կամ ուղ ղա կի նվա գել ի մա նա, հե րիք է, 
մե կ ա, էտ ի րեն պետք չէ» (հենց միան-
գա մից վճռում են ե րե խա յի ա պա գան, 
որ ե րա ժիշտ դառ նա լը պի տա նի բան 
չէ), ինչ պես նաև տա նուլ տա լիս ե րե խա-
յի՝ «ան վերջ հե ռա խո սի մեջ մտնե լու» 
ցան կութ յուն նե րի հետ պայ քա րը: Եվ 
նո րից գա լիս ենք սկզբնակե տին. ըն տա-
նիք, ո րի հա յե լին հենց ե րե խա ներն են: 
Դ րա հա մար հան րութ յան հետ պետք 
է ճիշտ աշ խա տանք, ա մե նա կար ևո րը՝ 
պե տա կան ճիշտ մո տե ցում՝ ազ գա յինն 
ու հա մա մարդ կա յի նը բարձր պա հե լու 
հա մար, թե չէ ա պա ռի կով գնված լավ 
հե ռա խո սով անն պա տակ «վի դեո ներ» 
ա նող մար դիկ, քա նի հե ռա խոս նե րը 
կան, միշտ էլ փոր ձե լու են ի րենց ցածր 
մա կար դա կը պրո պա գան դել:
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ՅՈՒՐԻ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ 
վաստակավոր մանկավարժ

Հ ա զա րամ յակ նե րի խոր քից ե կած 
հայ մշա կու թա յին ժա ռան գութ-
յան ան բա ժա նե լի մասն է կազ-

մում ե րաժշ տութ յու նը, ո րը միշտ կար-
ևոր դե րա կա տա րում է ու նե ցել հայ 
ազ գի դաս տիա րա կութ յան գոր ծում:

Սա հակ-Մես րոպ յան ա ռա ջին 
դպրոց նե րում սա կա վա թիվ ա ռար կա նե-
րից մե կը ե ղել է ե րաժշ տութ յու նը:

Քեր թո ղա հայր Խո րե նա ցու շնոր հիվ 
մեզ հա սած տե ղե կութ յուն նե րը խո սում 
են այն մա սին, որ ա ռաս պել ներն ա ռան-
ձին բա նա սաց նե րի կող մից ոչ միայն 
պատմ վել են, այլև ա ռան ձին հատ ված-
ներ երգ վել: Հա յաս տա նում ե րաժշ տա-
կան ար վես տը ո րո շա կի զար գա ցում է 
ապ րել: Հատ կա պես զար գա նում են գու-
սա նա կան, թա տե րա կան, ե րաժշ տա-
կան ար վես տը:

Ք րիս տո նեութ յու նը պե տա կան կրոն 
հռչակ վե լուց (301) և հատ կա պես հայ-
կա կան գրե րի ստեղ ծու մից հե տո (405) 
սկզբնա վոր վում և զար գա նում է հայ 
հոգ ևոր եր գը՝ իր լեզ վաո ճա կան կող մով 
հիմն վե լով հայ ժո ղովր դա կան ե րաժշ-
տութ յան վրա: Հա յաս տա նում սկսում 
են գոր ծել քրիս տո նեա կան դպրոց ներ, 
ո րոն ցում ու սու ցու մը տար վում է հա յե-
րեն լեզ վով:

Մ. Խո րե նա ցին նշում է, որ Մես րո պը 
բե րե լով մեր լեզ վի նշագ րե րը, թա գա վո-
րի և կա թո ղի կո սի հրա մա նով. «Ընտ-
րութ յամբ ե րե խա ներ հա վա քեց, ու շիմ, 
ա ռող ջա կազմ, լավ ձայ նով և եր կար 
շնչա ռութ յամբ»: (7, 365)

Հայ ի րա կա նութ յան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ ե րե խա նե րի ու սուց ման կազ մա-
կերպ ման հա մար ստուգ վում են նրանց 
ե րաժշ տա կան ունա կութ յուն նե րը: 
«Աշա կեր տե լու հա մար ընտր ված ե րե-
խա նե րը բա ցի ու շիմ ու ա ռող ջա կազմ 
լի նե լուց, պետք է լի նեին նաև փափ կա-
ձայն և եր կար շնչա ռութ յամբ: Վեր ջին 
եր կու հատ կութ յուն նե րը հաս կա նա լի 
կդառ նան, երբ նկա տի առ նենք, որ այդ 
ա շա կերտ նե րից պետք է պատ րաստ վեն 
ե կե ղե ցու սպա սա վոր ներ, ո րոնք հա յե-
րեն լեզ վով ժա մեր գութ յուն պետք է կա-
տա րեն, և եր գե ցիկ լի նե լը պար տա դիր 
էր նրանց հա մար»: (3, 365)

Այս պի սով, Մ. Մաշ տո ցի կող մից 
բաց ված հոգ ևոր դպրո ցում լուրջ ու շադ-
րութ յան է ար ժա նա նում ե րաժշ տա կան 
կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան գոր-
ծը:

Հայ հոգ ևոր եր գիչ Մ. Մաշ տո ցի և Ս. 
Պարթ ևի գոր ծը շա րու նա կում են նրանց 
ա վագ և կրտ սեր ա շա կերտ ներ Դա վիթ 
Քե րա կա նը, Դա վիթ Ան հաղ թը, Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցի Ա ռա ջի նը, Հով հան Ման-
դա կու նին, Մով սես Խո րե նա ցին և այլք:

Դա վիթ Ան հաղ թը բազ մա թիվ ե կե ղե-
ցա կան ե ղա նակ ներ հո րի նե լուց բա ցի, 
իր փի լի սո փա յա կան աշ խա տութ յուն-
նե րում, մաս նա վո րա պես «Սահ մանք 
ի մաս տա սի րու թեան» ու սում նա սի րութ-
յամբ, կան խո րո շում է ե րաժշ տա գե ղա-
գի տա կան մտքի զար գաց ման ըն թաց-
քը:

Վե րո հիշ յալ աշ խա տութ յան մեջ Դա-
վիթ Ան հաղ թը բազ միցս անդ րա դառ նում 
է ար վես տի, ե րաժշ տութ յան հար ցե րին: 

Ար դիա կան հնչե ղութ յուն ու նեն նրա 
ե րաժշ տութ յան հու զա կա նութ յան և 
ներ գործ ման ու ժի վե րա բեր յալ մտքե-
րը, ինչ պես նաև ե րաժշ տա տե սա կան 
գա ղա փար նե րը, ո րոնք օր գա նա պես 
միա ձուլ վե ցին վաղ միջ նա դար յան Հա-
յաս տա նի գե ղա գի տա կան հա յացք նե րի 
հա մա կար գին և մեծ ազ դե ցութ յուն գոր-
ծե ցին նրա հե տա գա զար գաց ման վրա: 

7-րդ դա րում հայ ե րաժշ տա կան 
մշա կու թա յին կյան քում սկզբնա վոր վեց 
վե րել քի երկ րորդ մեծ շրջա նը. Կո մի տաս 
Աղ ցե ցին, Բար սեղ Ճո նը, Ա նա նիա Շի-
րա կա ցին զար գաց ման բարձ րա կե տին 
հասց րին եր գար վես տը: 

Ա նա նիա Շի րա կա ցին վաղ միջ նա-
դար յան Հա յաս տա նի ա կա նա վոր գիտ-
նա կան, բա նա ստեղծ, ե րա ժիշտ, տե-
սա բան է: Այս պի սով՝ Շի րա կա ցին իր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում զար գաց-
նում է Մ. Մաշ տո ցի, Ս. Պարթ ևի, Մ. Խո-
րե նա ցու և ու րիշ շա րա կա նա գիր նե րի 
դրա կան հատ կա նիշ նե րը, իսկ ման կա-
վար ժա կան աշ խա տան քում կի րա ռում 
է ժա մա նա կի ա ռա ջա վոր ման կա վար-
ժա հո գե բա նա կան պա հանջ նե րը:

Լի նե լով իր ժա մա նա կի ա մե նա հե-
ղի նա կա վոր վար դա պետ նե րից մե կը՝ 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին զի ջո ղա կա նութ-
յամբ է վե րա բեր վել աշ խար հիկ ե րաժշ-
տութ յան նկատ մամբ և իր «Մեկ նութ յուն 
քե րա կա նին» աշ խա տութ յան մեջ, բա ցի 
ե կե ղե ցա կան եր գե րի դա սա կար գու մից, 
անդ րա դառ նում է նաև ժո ղովր դա կան 
լայն խա վե րում տա րած ված եր գե րի տե-
սակ նե րին, գու սա նա կան ար վես տին: 
Հոգ ևոր ինք նու րույն եր գե րի և աշ խար-
հիկ եր գար վես տի փոխ ներ գոր ծութ յու նը 
նպաս տեց հայ մաս նա գի տաց ված եր-
գար վես տի զար գաց մա նը:

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու քրոջ՝ Սա հա-
կան դուխ տի ե րաժշ տա ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նեութ յան մա սին գրում են. 
«Չ նա յած կաշ կան դիչ սո վո րութ յուն նե-
րին, այդ հայ կի նը ա ռա ջա դի մա կան 
այն պի սի քայ լեր ա րեց, ո րոնք դրա նից 
շատ դա րեր հե տո, ինչ պես Հայ աս տա-
նում, այն պես էլ բազ մա թիվ այլ երկր-
նե րում կնոջ հա մար ե րա զանք ու ան-
մատ չե լի էին մնում» (3,425-426): Նա 
վա րա գույ րի հետ ևից էր ե րե խա նե րին 
երգ սո վո րեց նում, քան զի այդ ժա մա նա-
կաշր ջա նում կնո ջը չէր թույ լատր վում 
մարդ կանց ներ կա յութ յամբ եր գել:

10-րդ դա րում վար դա պե տա րան-
նե րում կա տա րե լա գործ վում է ե րաժշ-
տա կան դա սա վան դու մը: Այդ են վկա-
յում Ախ թա մա րի, Ս ևա նի, Սա նա հի նի, 
մա նա վանդ Ա նիի, Տաթ ևի դպրոց նե րի 
վե րա բեր յալ մեզ հա սած տե ղե կութ յուն-
նե րը: Թ վարկ ված դպրոց նե րում զար գա-
նում է մաս նա գի տա կան եր գար վես տը, 
հայ մշա կույ թը նոր վե րելք է ապ րում, 
իսկ նրա շրջա նա վարտ նե րը Հա յաս-
տա նի տար բեր վայ րե րում հան դես են 
գա լիս որ պես ե րա ժիշտ-կա տա րող ներ, 

ստեղ ծա գոր ծող ներ, գիտ նա կան ներ, 
դա սա խոս ներ և ե րա ժիշտ֊ ման կա-
վարժ ներ: 

10-13-րդ դա րե րում ի րենց 
ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յունն են ծա վա լել ե րա-
ժիշտ նե րը, ո րոնց մի մա սը 
հի շա տակ վել է որ պես փի լի-
սո փա ներ:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա-
րում հա տուկ ու շադ րութ-
յուն դարձ նել միջ նա դար յան 
Հա յաս տա նի ա կա նա վոր 
բա նաս տեղծ և ե րա ժիշտ 
Գ րի գոր Նա րե կա ցու, մե-
ծա գույն եր գա հան 
Ներ սես Շ նոր հա լու, 
հե ղի նա կա վոր գիտ-
նա կան և բա նաս-
տեղծ-ե րա ժիշտ 
Խ ա  չ ա  տ ո ւ ր 
Տա րո նե ցու և 
ե րա ժիշտ-տե-
սա բան, շա-
րա կա նա գիր 
և տա ղա սաց 
Հով  հան  նես 
Ե ր զ ն  կա  ց ի 

Պ լու զի, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, գիտ-
նա կան և ու սուց չա պետ Գ րի գոր Տաթ-
ևա ցու ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յանը:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին «Ող բեր գութ-
յան մատ յա նի» 92-րդ գլ խում խորհր-
դա ծել է ե րաժշ տա գե ղա գի տա կան հար-
ցե րի շուրջ: Մա տե նա գի տութ յան մեջ 
ա ռա ջին ան գամ այս տեղ Նա րե կա ցին 
խո սում է կոչ նա կի («սրինգ») և ընդ հան-
րա պես գոր ծի քա յին ար վես տի մա սին: 
Հիշ յալ գլխում Նա րե կա ցին տար բեր 
ա ռիթ նե րով խո սում է պղնձե զան գա կի, 
փո ղի, բամ բի ռի, տա վի ղի, քնա րի, ջու-
թա կի և ու րիշ նվա գա րան նե րի մա սին:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին գրել է 20-ից 
ա վել տաղ, ո րոն ցից մի քա նի սի մե ղե-
դի նե րը ծա ռա յել են որ պես չա փան-
մուշ ներ: Կո մի տա սի ձայ նագ րութ յամբ 
մեզ հա սած «Հա վի կը», «Ա հեղ ձայնս», 
«Սայլն այն ի ջա նէր», «Հա վուն-հա վուն» 
և այլ տա ղե րի շնոր հիվ Նա րե կա ցին նոր 
լիցք հա ղոր դեց հայ միջ նա դար յան մաս-
նա գի տաց ված եր գար վես տին:

Ամ փո փե լով միջ նա դար յան հայ 
դպրո ցում ե րաժշ տա կան կրթութ յան և 
դաս տիա րա կութ յան վե րա բեր յալ սեղմ 
շա րադ րան քը, անհ րա ժեշտ ենք հա-
մա րում նշել, որ հատ կա պես 10-15-րդ 
դա րե րում ե րաժշ տա ման կա վար ժութ-
յան մեջ կա տար վել են զգա լի տե ղա շար-
ժեր, ե րա ժիշտ-ման կա վարժ նե րը հաշ-
վի են ա ռել սո վո րող նե րի տա րի քա յին, 
ե րաժշ տա կան, ման կա վար ժա հո գե բա-
նա կան պա հանջ նե րը, ե րաժշ տա կան 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ու սու-
ցու մը կազ մա կեր պել են հե տաքր քիր և 
մատ չե լի ձևով, օգ տա գոր ծել են դի դակ-
տիկ նյու թեր մաս նա վո րա պես խա ղե րի 
ու սուց ման ըն թաց քում ակ տի վաց ման 
մի ջոց նե րից՝ ե րաժշ տա կան խա ղեր և 
հա նե լուկ ներ, իսկ մեզ հա սած քառ յակ 
լու սանց քագ րութ յուն նե րը, ո րոնց մի 
մա սը խա զա վոր ված է, ի րեն ցից ներ-
կա յաց նում են ե րաժշ տա կան ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման հա մար 
գրված մե թո դա կան ցու ցում ներ:

Հայ եր գը, ե րաժշ տութ յու նը գրե-
լու հա մար հայ մտա վո րա կան նե րը 
փոր ձում են ստեղ ծել նոր հա մա կար-
գեր: 18-19-րղ դա րե րում փորձ է ար-
վում ստեղ ծել նոր նո տագ րութ յուն: Այդ 
ուղ ղութ յամբ ո րո շա կի աշ խա տանք է 
կա տա րել Գ րի գոր Գա պա սա քալ յա նը 
(1740-1808 թթ.): Նա փորձ է ա րել ստեղ-
ծել խա զա յին բնույ թի նո տագ րութ յան 
նոր հա մա կարգ:

Սա կայն հայ կա կան նոր նո տագ-
րութ յան ստեղծ ման հե ղի նա կութ յու նը 
պատ կա նում է Համ բար ձում Լի մոնջ յա-
նին (1768-1839 թթ.):

Նա հեն վե լով հայ ե րա ժիշտ նե րի և 
Եվ րո պա կան նո տագ րութ յան փոր ձի 
վրա ու հաշ վի առ նե լով հայ կա կան եր-
գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ միա-
ձայ նութ յու նը, ոչ հա վա սար տեմ պե-
րա ցիան, քա ռա լար բնույ թը, ստեղ ծեց 
«հայ կա կան նոր ձայ նագ րութ յան հա մա-
կար գը (1913-1915 թթ.)»:

Ե րաժշ տութ յու նը, որ պես 
դպրո ցա կան ա ռար կա

Հայ դա սա կան կոմ պո զի տոր նե-
րի ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան գոր-
ծու նեութ յու նը, նրանց կող մից ե րաժշ-
տա կան ծրագ րե րի, դա սագր քե րի, 
ու սում նա մե թո դա կան գրա կա նութ յան 
ստեղ ծու մը մե ծա պես նպաս տե ցին հայ 
դպրո ցում ու դաս տիա րա կութ յան վի-
ճա կի բա րե լավ մա նը: Ս տա նա լով մաս-
նա գի տա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն 
Ռու սաս տա նի և արևմտ յան Եվ րո պա-
յի մշա կու թա յին կենտ րոն նե րում, հայ 
կոմ պո զի տոր նե րը վե րա դառ նա լով 
հայ րե նիք, բա ցի ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քից զբաղ վում են նաև 
ման կա վար ժութ յամբ և ի րենց գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում օգ տա գոր ծում 
ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան ա ռա ջա-
վոր սկզբունք ներ, հաշ վի առ նում սո վո-
րող նե րի ե րաժշ տա կան, տա րի քա յին, 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան յու րա-
հատ կութ յուն նե րը: 

20-րդ դա րի ա ռա ջին եր կու տաս-
նամ յա կի ըն թաց քում դպրոց նե րում 
ե րաժշ տութ յուն են դա սա վան դել հայ 
ան վա նի կոմ պո զի տոր ներ Կո մի տա սը, 
Ա. Տիգ րան յա նը, Ռ. Մե լիք յա նը, Ա. Մա-
նուկ յա նը, Գր. Ս յու նին, Սպ. Մե լիք յա նը, 
Ան. Մա յիլ յա նը, Մ. Միր զա յա նը, Դ. Ղա-
զար յա նը, Ե. Սար դար յա նը, Ն. Գա լան-
տեր յա նը, Մ. Մազ ման յա նը և ու րիշ ներ:

«ժո ղո վուրդն է ա մե նա մեծ 
ստեղ ծա գոր ծո ղը, գնա ցե՛ք ե 
սո վո րե՛ք նրա նից» (Կո մի տաս)

Ժո ղովր դա կան եր գար վես տը մեր 
ազ գի նվա ճում նե րից մեկն է, ո րը ձեոք 
է բեր վել դա րե րի ըն թաց քում: Այս ար-
վեստն այն քան հին է, որ քան հայ ժո ղո-
վուր դը:

Հայ ժո ղովր դա կան եր գի հիմ նա կան 
ճյու ղե րից են գեղջ կա կան եր գը, գու սա-
նաա շու ղա կան ար վես տը և քա ղա քա-
յին եր գը: Ա ռանձ նա կի տեղ են գրա վում 
նաև տա ղերն ու հոգ ևոր եր գե րը:

Ժո ղովր դա կան եր գար վես տի ճյու-
ղերն ի րենց գո յատև ման ըն թաց քում 
ան ցել են զար գաց ման մեծ ու ան հարթ 
ճա նա պարհ, խո րա ցել և փոխ վել ի րենց 
ներ սում, ապ րել տար բեր փու լեր: Օ րի-
նակ՝ գեղջ կա կան եր գի զար գաց ման 
ըն թաց քում ստեղծ վել են բազ մա թիվ 
ժան րեր՝ աշ խա տան քա յին եր գեր, հայ 
ժո ղովր դի կամքն ու ու ժը, հոգ ևոր հարս-
տութ յունն ընդ հան րաց նող վի պեր գեր, 
ծի սա կան եր գեր, ող բեր և այլն:

Ժո ղովր դա կան եր գար վես տը բա նա-
վոր ար վեստ է, այն ծնունդ է ա ռել դեոևս 
հին ժա մա նակ նե րում: Այդ է պատ ճա ռը, 
որ ժո ղովր դա կան երգն ու նի բազ մա թիվ 
տար բե րակ ներ: Այն սերն դե սե րունդ բա-
նա վոր ձևե րով փո խանց վե լով են թարկ-
վել է ո րոշ փո փո խութ յուն նե րի:

Բա նա վոր լի նե լու հետ ևան քով ժո-
ղովր դա կան եր գի ստեղծ ման ըն թաց քը 
տա րե րա յին է. մե կը հո րի նում է եր գը, 
մյու սը՝ հարս տաց նում այն, եր րոր դը՝ 
հղկում, չոր րորդն էլ հի շում և փո խան-
ցում է սե րունդ նե րին:

Ժո ղովր դա կան եր գի մի ջո ցով ծա նո-
թա նում ենք տվյալ ժո ղովր դի կյան քին, 
մշա կույ թին: Այս եր գե րում դրսևոր ված 
են նաև ժո ղովր դի ինք նութ յու նը, վե րա-
բեր մունքն ու մո տե ցու մը կյան քի հա սա-
րա կա կան ու պատ մա կան, սո ցիա լա-
կան և կեն ցա ղա յին եր ևույթ նե րին:

Դա սե րի ըն թաց քում ժո ղովր դա կան 
եր գի լե զուն ա նընդ հատ փո փոխ վել է ու 
կա տա րե լա գործ վել:

Հայ պրո ֆե սիո նալ դպրո ցի ձևա վոր-

Հայ երաժշտամանկավարժական 
մի տքը եւ երաժշտական 
դաստիարակությունը հայ դպրոցում 
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Ս յու նի քի մար զի ե րե խա նե րի գե-
ղար վես տա կան նո րօր յա ինք-
նադրս ևո րում նե րին անդ րա դառ-
նա լու մեր նա խա ձեռ նութ յու նը, կա-
մա-ա կա մա, անհ րա ժեշտ է դարձ րել 
անդ րա դարձ կա տա րել մա նուկ նե-
րի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա-
կութ յա նը և այդ ո լոր տում կեր պար-
վես տի դե րին ու նշա նա կութ յա նը: 
Մեզ հե տաքրք րող այդ հար ցե րի 
պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար 
զրույ ցի հրա վի րե ցինք Խ. Ա բով յա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի գե-
ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ-
տե տի դե կան, ար վես տա գի տութ-
յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, գե ղան կա-
րիչ Ա րա Հա կոբ յա նին:

-Պա րոն Հա կոբ յան, նախ՝ 
ի՞նչ ա սել է գե ղար վես տա-
կան կրթութ յուն, գե ղա գի-

տա կան դաս տիա րա կութ յուն:
– Պետք է ա սեմ, որ գե ղա գի տա կան 

կամ գե ղար վես տա կան կրթութ յունն 
ու դաս տիա րա կութ յունն ըն դուն ված 
է ըն կա լել որ պես ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թաց: Իմ հա մոզ մամբ այն անհ-
րա ժեշտ ու ղե կից է մար դու կյան քում և 
ար վես տում գե ղե ցի կի ըն կալ ման, ան ձի 
գե ղա գի տա կան զար գա ցում նե րի, ճա-
շա կի և ընդ հան րա պես մար դու կրթվա-
ծութ յան գոր ծում: Գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան ո լոր տում, ո րի մի ջո ցով 
կյան քում գե ղե ցի կի նկատ մամբ զգա-
ցում է ձևա վոր վում, մեծ դեր է խա ղում 
նկար չութ յու նը: 

– Ա վե լի բա ցեմ հարցս՝ գույն, գիծ, 
եր ևա կա յութ յուն, կո լո րիտ. ի՞նչ ազ դե-
ցութ յուն ու նեն այդ գոր ծոն նե րը ե րե-
խա յի ճա շա կի ձևա վոր ման, գե ղե ցի կի 
հան դեպ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նե-
լու գոր ծում:

– Նշ ված գոր ծոն նե րը հան դի սա նում 
են կար ևո րա գույն ար տա հայտ չա մի ջոց-
ներ՝ կեր պար վես տի մի ջո ցով ե րե խա յի 
գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
հա մար: Հենց գույ նը, գի ծը և մ յուս հան-
գա մանք ներն են ձևա վո րում ե րե խա յի 
գե ղա գի տա կան ճա շա կը, տա րա ծա-
կան կողմ նո րո շու մը և բ նութ յան հետ 
ներ դաշ նակ հա րա բե րակց վե լու կա-
րո ղութ յու նը: Այ սօր էլ եվ րո պա կան մի 
շարք զար գա ցած երկր նե րում, ան կախ 
ու սում նա կան հաս տա տութ յան մաս նա-
գի տա կան բնույ թից, անց նում են նկար-
չութ յուն ա ռար կան, ո րի մի ջո ցով էլ ան-
ձի մեջ դաս տիա րակ վում ու զար գա նում 
են գե ղա գի տա կան ճա շակ ու ըն կա լում-
ներ՝ գե ղե ցի կը նկա տե լու և բ նութ յան 
հետ հա մա հունչ ապ րե լու ար վես տը: 

– Մար դը, բնա կա նա բար, չի ծնվում 
պատ րաս տի գե ղա գի տա կան զգա ցում-
նե րով: Այն զար գա նում և ձ ևա վոր վում է 
կյան քի ու գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, 
հատ կա պես կրթութ յան և դաս տիա րա-
կութ յան ժա մա նակ: Ինչ պե՞ս են մեր 
ե րե խա նե րը՝ սկսած նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քից, հա ղոր դակց վում կեր պար-
վես տին և մաս նա վո րա պես գե ղան կար-
չութ յա նը, ի՞նչ հա մա կարգ գո յութ յուն 
ու նի կրթութ յան ո լոր տում այդ ա ռու մով:

– Ա սեմ, որ այ սօր հան րակր թա-
կան դպրոց նե րում, որ պես պար տա դիր 
ա ռար կա, ե րե խա նե րին սո վո րեց նում 
են կեր պար վեստ և ե րաժշ տութ յուն: Այն 
իր ա կուն քը դեռ միջ նա դար յան հայ կա-
կան բարձ րա գույն տի պի դպրոց նե րից 
է սե րում, քան զի նշված ա ռար կա նե րը 
հա մար վում էին կար ևո րա գույն գոր ծոն-
ներ կրթյալ հոգ ևո րա կա նի կա յաց ման 
գոր ծում: Այ սօր՝ հան րակր թութ յան բա-

ԱՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ. «Ժամանակները 
փոխվել են, մի ջոցները՝ նույնպես, սակայն 
հետաքրքրությունը, որ առկա է երեխաների 
մե ջ՝ կերպարվեստի հանդեպ, ապշելու է»

Ա րա Հա կոբ յան, ծնվել է 1973 թ. ապ րի լի 2-ին Եր ևա նում՝ ՀՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Հ րա վարդ Հա կոբ յա նի ըն տա նի քում։ 1990-1997 թթ. 
սո վո րել և ա վար տել է Եր ևա նի գե ղար վես տի պե տա կան ա կա դե-
միա յի գե ղան կա րի բա ժի նը։ 2001 թվա կա նին կա տա րե լա գործ վել է 
Վե նե տի կի գե ղար վես տի ա կա դե միա յում։
2002 թվա կա նից աշ խա տում է Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ-
կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նում։ Ար վես-
տա գի տութ յան դոկ տոր է, պրո ֆե սոր: 2008–2017 թվա կան նե րին 
ղե կա վա րել է ար վես տի պատ մութ յան, տե սութ յան և մ շա կու-
թա բա նութ յան ամ բիո նը։ 2017 թվա կա նից Խա չա տուր Ա բով յա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
գե ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի դե կանն է։
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րե փո խում նե րի շրջա նա կում, նա խա-
տես վում է այդ ա ռար կա նե րի ժա մա քա-
նակն ա վե լաց նել մինչև ա վար տա կան 
դա սա րան, ին չը շատ կար ևոր է ան ձի 
բազ մա կող մա նի և ներ դաշ նակ զար-
գաց ման հա մար: Նշ ված ա ռար կա ներն 
ու նեն ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն՝ մի-
ջա ռար կա յա կան կա պեր ստեղ ծե լու և 
ե րե խա յի գե ղա գի տա կան ըն կա լում նե րը 
զար գաց նե լու ա ռու մով:

– Ձեր զբա ղեց րած պաշ տո նին ուղ-
ղա կիո րեն առնչ վող հարց՝ ման կա վար-
ժա կան կադ րե րի ի՞նչ պատ կեր կամ 
ռե սուրս ու նենք հան րա պե տութ յու նում՝ 
ե րե խա նե րի գե ղար վես տա կան կրթութ-
յան ո լոր տում ծա ռա յե լու հա մար: Ա սել է 
թե՝ կադ րա յին ի՞նչ նե րու ժով ենք ի րա-
կա նաց նում ե րե խա նե րի գե ղար վես տա-
կան կրթութ յու նը կամ գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յու նը:

– Ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
գե ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ-
տե տը յու րա քանչ յուր տա րի մաս նա գի-
տաց նում է շուրջ յո թա նա սուն ման կա-
վարժ-ար վես տա գետ ներ, ով քեր բա ցի 
ման կա վար ժա կան բլո կի դա սըն թաց նե-
րից՝ վար պե տա նում են գե ղար վես տա-
կան ուղղ վա ծութ յամբ ա ռար կա նե րով: 
Ի հար կե, ոչ բո լորն են բռնում ման կա-
վար ժի դժվա րին ճա նա պար հը, սա կայն 

զգա լի մասն այ սօր դա սա վան դում է 
հան րակր թա կան դպրոց նե րում կամ 
մաս նա գի տա կան կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում: Դ րան էլ ա վե լաց նեմ, 
որ յու րա քանչ յուր տա րի կազ մա կերպ-
վում են ու սու ցիչ նե րի ինչ պես կա մա-
վոր, այն պես էլ պար տա դիր ա տես տա-
վո րում, վե րա պատ րաս տում ներ, ո րոնք 
էլ նպաս տում են ու սուց չի կա տա րե լա-
գործ ման, նո րա րա րա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի ի րենց գի տե լիք նե րի ար դիա-
կա նաց ման և կի րառ ման գոր ծում:

– Դուք ճա նաչ ված գե ղան կա րիչ եք: 
Մենք, ցա վոք, ամ բող ջա պես ծա նոթ չենք 
Ձեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին: Ու րեմն 
և կու զե նա յինք ի մա նալ՝ արդ յո՞ք Ձեր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի շար քում կան 
ման կա կան թե մա նե րով գոր ծեր:

– Յու րա քանչ յուր ստեղ ծա գոր ծող 
ար վես տա գետ, բնա կա նա բար, պատ-
կե րում է ման կութ յունն իր ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րում: Ընդ հան րա պես ար վես-
տա գե տն անձ նա վո րութ յուն է, ման կան 
պես ու րա խա նում է հա ջող ված գոր ծից 
կամ ամ փոփ վում ինքն իր մեջ, իր կտա-
վի առջև: Ըստ իս՝ ե րե խա յին հա տուկ 
ման կա կան զգա ցում նե րը շատ ա վե լի 
բնո րոշ են հենց ար վես տա գե տին:

– Ս յուն յաց աշ խար հի հոգ ևոր-մշա-
կու թա յին պատ մութ յան մեջ ու րույն 

տեղ ու նեն կեր պար վեստն ու նկար չութ-
յու նը: Նախ շա զարդ և գու նա վոր խե ցե-
ղե նի բազ մա թիվ նմուշ ներ... 

Բա ցա ռիկ ժայ ռա պատ կեր ներ՝ 
գծան կար նե րի վառ ար տա հայ տութ-
յամբ... 

Ման րան կար չութ յուն, որ միջ նա-
դար յան գե ղան կար չութ յան ա ռա ջա-
տար աս պա րեզն է, ո րի նշա նա վոր 
կենտ րոնն էր Տաթ ևի ման րան կար չութ-
յան դպրո ցը՝ Գ րի գոր Տաթ ևա ցու գլխա-
վո րութ յամբ... 

Մեզ հա սած ա ռա ջին ման րան կար-
նե րը՝ 6-7-րդ դա րե րից, որ տեղ են գտել 
Բ ղե նո Նո րա վան քում գրված Էջ միած նի 
ա վե տա րա նում... 

17-18-րդ դա րե րում գե ղան կար-
չութ յան վե րելք, որ սկզբնա վոր վում է 
Ս յուն յաց աշ խար հի մե ծա նուն զա վակ 
Նա ղաշ Հով նա թա նի և ն րա հետ ևորդ նե-
րի գոր ծու նեութ յամբ... 

Ձեր հա մա ռոտ անդ րա դար ձը գե-
ղան կար չութ յան սյու նիք յան դպրո ցին 
կամ ա վան դույթ նե րին:

– Ս յու նի քում միջ նա դար յան մշա-
կու թա յին կյանքն ան նա խա դեպ վե-
րելք է ապ րել 9-րդ դա րի սկզբից: Ար դեն 
10-րդ դա րում գոր ծել է Տաթ ևի 
վար դա պե տա րա նը: Այդ տեղ 
վար դա պետ նե րը զբաղ վել են 
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աստ վա ծա բա նութ յամբ, փի լի-
սո փա յութ յամբ, քե րա կա նութ-
յամբ, ճար տա սա նութ յամբ, 

տո մա րագ րութ յամբ և այլ գի տութ-
յուն նե րով: Սա կայն այն գի տա կան հա-
մա կարգ ված ու սում նա սիր ման և ու սու-
ցո ղա կան բնույթ է ստա ցել 1280-ա կան 
թթ. հիմն ված Գ լա ձո րի հա մալ սա րա-
նում: Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նում դա սա-
վանդ վել են միջ նա դար յան եվ րո պա կան 
հա մալ սա րան նե րի գրե թե բո լոր ա ռար-
կա նե րը: Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի հետ 
են կապ վում հայ միջ նա դար յան մշա-
կույ թի եր ևե լի գի տակ ներ Ս տե փա նոս 
Օր բել յա նը, Մո միկ վար պե տը, Թո րոս 
Տա րո նա ցին, Ա վա գը և ու րիշ ներ:

Ար դեն 13-րդ դա րում գրչութ յան 
կենտ րոն ներ էին գոր ծում Նո րա վան-
քում: Այդ տեղ, Մո միկ վար պե տի կող մից 
կա ռուց ված երկ հարկ ե կե ղե ցի-դամ բա-
րա նը (Բուր թե լա շեն) հի րա վի հա մար վեց 
հայ միջ նա դար յան ճար տա րա պե տա-
կան լա վա գույն հու շար ձան նե րից մե կը: 
Ս յուն յաց ար քե պիս կո պոս Հով հան նես 
Օր բել յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 1321 
թ. Մո միկ վար պե տը կեր տում է Ա րե նիի 
Սբ Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին, ու սում նա-
կան հաս տա տութ յուն է գոր ծել Ցա ղաց 
քա րում և այ լուր: Փաս տո րեն, հրա շա-
գործ վար պետ նե րի կող մից կերտ ված 
մեր ե կե ղե ցա կան հա մա լիր նե րին կից 
գոր ծել են բարձ րա գույն տի պի դպրոց-
ներ, ա սել է թե՝ հա մալ սա րան ներ, որ-
տեղ էլ գոր ծել են գրչութ յան կենտ րոն-
ներ, ո րոնց շնոր հիվ էլ այ սօր ու նե նում 
ենք էա կան տե ղե կութ յուն ներ և մա-
տե նա կան նկար չութ յան չքնաղ է ջեր: 
Հե տաքրք րա կան մի փաստ. Ս յուն յաց 
աշ խար հի միջ նա դար յան մա տե նա կան 
թեր թե րից եր ևա ցող ո ճա պատ կե րա յին 
ար տա հայտ չաձ ևե րը նո րո վի ար տա-
հայտ վում են ար դի ար վես տա գետ նե րի 
ստեղծագործություններում: Կար ծում 
եմ, ինչ պես մարդն է մի ջա վայ րի արդ-

յունք, այն պես էլ իր ար վես տը: 
– Հան րա պե տութ յու նում կա՞ հա մա-

կարգ կամ ա վան դույթ՝ կեր պար վես տի 
և հատ կա պես գե ղան կար չութ յան ո լոր-
տում շնոր հա լի ե րե խա նե րին ի հայտ 
բե րե լու, նրանց հե տա գա ստեղ ծա գոր-
ծա կան ըն թաց քին նպաս տե լու հա մար: 
Կա՞ վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ՝ ե րե-
խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա-
կութ յան գոր ծըն թացն ա ղա վա ղում նե-
րից և ս խալ ու ոչ ազ գա յին մի տում նե րից 
զերծ պա հե լու հա մար:

– Հայ ազ գը մշա կու թա սեր է: Ան-
գամ Մեծ ե ղեռ նի օ րե րին գաղ թի ճամ-
փան բռնած կա նայք Աստ վա ծա շունչն 
ար տագ րել և ն կա րա զար դել են մեկ այլ 
ձե ռագ րում՝ դրա նով պահ պա նե լով մեր 
լե զուն, կրո նը և ար վես տը: Զար մա նա լի 
չէ, որ այ սօր աշ խար հում պահ պան վում 
է շուրջ ե րե սուն հա զար հայ կա կան ձե-
ռա գիր մատ յան: Ժա մա նակ նե րը փոխ-
վել են, մի ջոց նե րը՝ նույն պես, սա կայն 
այն հե տաքրք րութ յու նը, որ առ կա է 
ե րե խա նե րի մեջ դե պի կեր պար վես տը, 
ապ շե լու է: Բազ մա թիվ նկար չա կան 
դպրոց ներ, ար վես տի ստու դիա ներ, և 
բո լո րը՝ գրե թե լե ցուն: Այլ հարց է դա-
սա վանդ ման խնդի րը: Մաս նա վորն ու-
նի թե՛ ա ռա վե լութ յուն, թե՛ հա կա ռա կը: 
Շ նոր հա լի ե րե խան, պա հե լով սե փա կան 
նկա րա գի րը, փոր ձա ռու ման կա վար ժի 
մի ջո ցով կա րող է լիար ժեք բա ցա հայտ-
վել, կա տա րե լա գործ վել և ի վեր ջո դառ-
նալ ար վես տա գետ: Այս տեղ կար ևո րում 
ենք դա սա վան դո ղի ան ձը, ո րը նրբան-
կատ հո գե բա նի պես հա տիկ առ հա տիկ 
սեր մա նում է իր սա նե րին, նրանց մեջ 
արթ նաց նի սեր ի րա կան ար վես տի հան-
դեպ, սեր դե պի գե ղեց կութ յու նը, սեր դե-
պի հայ րե նի բնութ յու նը, քան զի միայն 
ազ գա յին հիմ քի վրա կա րող է ձևա վոր-
վել հա մազ գա յի նը: 

– Ցու ցա հան դես ներ՝ ման կա կան թե-
մա նե րով... ե րե խա նե րի հա մար կամ 

ե րե խա նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Այդ 
ա ռու մով ի՞նչ ու նենք հան րա պե տութ-
յու նում վեր ջին տա րի նե րի կտրված քով:

– Վեր ևում խոս վեց ար վես տի 
դպրոց նե րի հար ցի շուրջ: Հա վե լեմ, որ 
ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 
տա րի մեկ կամ եր կու ան գամ նկար-
չա կան դպրոց նե րը կազ մա կեր պում են 
հաշ վե տու, ան հա տա կան և խմ բա կա-
յին ցու ցա հան դես ներ, նաև միջդպ րո-
ցա կան մրցա նա կա բաշ խութ յուն ներ, 
թե մա տիկ նկա րա հան դես ներ: Կար ևո-
րում ենք այդ գոր ծըն թա ցը, քան զի շնոր-
հա լի ե րե խան կամ պա տա նին հար կա-
վոր է ի րեն տես նի այլ մի ջա վայ րում, 
հա մե մատ վի իր սերն դա կից նե րի հետ, 
ծա նոթ լի նի ար վեստ նե րի ուղ ղութ յուն-
նե րին և ո ճա կան կա տա րում նե րին: Եվ 
կար ևոր չէ, որ բո լո րը դառ նան նկա րիչ, 
միայն այն հան գա ման քը, որ ե րե խան 
շփվում է ար վես տի հետ, առնչ վում ար-
վես տա գետ-ման կա վարժ նե րի հետ, 
ար դեն նրա մեջ ար մա տա վոր վում են 
գե ղա գի տա կան ճա շակ ու ըն կա լում-
ներ: Դա ոգ ևո րիչ է: Ա սեմ նաև, որ Խ. 
Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա-
կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
գե ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ-
տե տի ճե մաս րա հում պար բե րա բար 
ցու ցադր վում են հան րա պե տութ յան մի 
շարք շրջան նե րում գոր ծող ար վես տի 
դպրոց նե րի ե րե խա նե րի աշ խա տանք-
նե րը: Լի նե լով ար հես տա վարժ մի ջա-
վայ րում՝ նշա նա վոր ար վես տա գետ նե րի 
կող քին, մեր հա յոր դի նե րն ի րենց ար-
վես տա գետ-ու սու ցիչ նե րի հետ, ո րոն-
ցից շա տե րը մեր շրջա նա վարտ ներն 
են, ինչ-որ չա փով հաշ վե տու են լի նում 
ի րենց կա տա րած աշ խա տան քի հա-
մար, իսկ մեր ա ռօր յան ի րենց ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րով լցնում ար ևով ու լա-
վա տե սա կան տրա մադ րութ յամբ:

Ի դեպ, օգտ վե լով ա ռի թից՝ սի րով 
հրա վի րում ենք մեզ մոտ ցու ցադր վե լու 

նաև Ս յու նի քի մար զի ար վես տա գետ 
պա տա նի նե րին:

– Մենք խո սե ցինք ման րան կար չութ-
յան մա սին... 

Ման րան կար չութ յան հիմ նա կան 
բնա գա վառ նե րից մեկն էլ գրքար վեստն 
է, ո րի դրսևո րում նե րից է գրքե րի ձևա-
վո րու մը: Ի՞նչ կա րող եք ա սել ման կա-
կան գրքե րի ձևա վոր ման ներ կա յիս վի-
ճա կի մա սին:

– Խորհր դա յին շրջա նում Հա յաս-
տա նում մեծ վե րելք էր ապ րում գրքար-
վես տը: Բա վա կան է հի շել հայ կեր-
պար վես տի նա հա պետ Մար տի րոս 
Սար յա նի ձևա վո րում նե րը, հայ կա կան 
գրքար վես տի մե ծա նուն վար պետ Հա-
կոբ Կո ջո յա նի թեր թե րը, ա պա Տա ճատ 
Խաչ վանք յան, Ա րա Բե քար յան, Հեն րիկ 
Մամ յան, Անդ րա նիկ Կի լիկ յան և այս պես 
շա րու նակ: Այ սօր նոր տեխ նո լո գիա նե-
րի մուտք գոր ծե լը մա սամբ փո խում է 
գրքի ձևա վոր ման մո տե ցում նե րը: Ա ռա-
ջին հա յաց քից կա րե լի է են թադ րել, որ 
հա մա կարգ չի այս կամ այլ ծրագ րով 
կա րե լի է ա րագ և հեշ տութ յամբ պատ-
կե րա զար դել որ ևի ցե մի հե քիաթ կամ 
ա ռակ: Սա կայն պետք չէ մո ռա նալ մի 
կար ևո րա գույն հան գա մանք, այն է՝ 
ցան կա ցած զար գա ցած տեխ նո լո գիա-
ներ շարժ վում են մարդ կա յին մտա ծե լա-
կեր պի և եր ևա կա յութ յան շնոր հիվ: Ե թե 
հա մա կարգ չի առջև աշ խա տող ան ձը 
կրթյալ մաս նա գետ չէ, ա պա դժվար թե 
իր կա տա րած աշ խա տան քն ար տա-
հայ տի այն զգա ցում նե րը, որ զե տեղ ված 
են գրքի բո վան դա կութ յան մեջ: Այս տեղ 
է որ, ինչ պես նշվեց մեր հար ցազ րույ ցի 
նա խա բա նում, անհ րա ժեշտ պայ ման 
են կա տա րո ղի մաս նա գի տա կան կա-
րո ղութ յուն նե րը, նրա գե ղար վես տա կան 
ճա շա կի զար գաց վա ծութ յու նը և գե ղա-
գի տա կան ըն կա լում նե րը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ման ու կազ մա վոր ման շրջա նում մեծ է 
ե ղել ժո ղովր դա կան եր գի նշա նա կութ-
յու նը: Ժո ղովր դա կան երգն ու նի բարձր 
գա ղա փա րայ նութ յուն, ար տա հայտ ման 
ան մի ջա կա նութ յուն, ազ գա յին ինք նա-
տի պութ յուն: 

Ժո ղովր դա կան եր գը նաև դա սա կան 
է, քա նի որ այն ու նի հա րատև կյանք, 
օ տար ազ դե ցութ յուն նե րին դի մադ րե լու 
զո րեղ ուժ, հե տա գա սե րունդ նե րի գե-
ղար վես տա կան պա հանջ նե րին ար ձա-
գան քե լու մեծ հնա րա վո րութ յուն:

Ժո ղովր դա կան և պ րո ֆե սիո նալ ար-
վեստ ներն ա մուր կապ ված են ի րար 
հետ: Կոմ պո զի տոր ներն ի րենց ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րում օգ տա գոր ծում են 
ժո ղովր դա կան եր գի նմուշ ներ, իսկ ժո-
ղո վուրդն իր ար վես տում՝ կոմ պո զի տո-
րա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան նմուշ ներ:

Այս պի սով, ժո ղովր դա կան և պ րո ֆե-
սիո նալ ար վեստ նե րը միշտ կա պի մեջ 
են, ընդ ո րում՝ պրո ֆե սիո նալ ար վես-
տում լայ նո րեն ու ստեղ ծա գոր ծա բար 
օգ տա գործ վում է ժո ղովր դա կա նը: Դա 
պրո ֆե սիո նալ ար վես տում ազ գա յին 
ո գին պահ պա նե լու ճա նա պարհ նե րից 
մեկն է:

Ազ գա յին պրո ֆե սիո նալ դա սա կան 
ե րաժշ տութ յան հիմ քը դրել է Կո մի տա սը: 
Նա օգ տա գոր ծե լով հա մաշ խար հա յին 
մշա կույ թի ձեռք բե րում նե րը ե րաժշ տա-
կան գրե լաձ ևի բնա գա վա ռում՝ պո լի ֆո-
նիկ բազ մա ձայ նութ յու նը հարս տաց րեց 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ-
յու նը: Նա չհե ռա ցավ ազ գա յին ե րաժշ-
տա կան ա կունք նե րից:

Նա կա րո ղա ցավ պահ պա նել ազ գա-
յին ո ճը, ո գին:

Ժո ղովր դի կող մից ստեղծ ված եր-

գերն ան կեղծ են, լի են զգաց մուն քա յին 
տար բեր ե րանգ նե րով: Հայ գեղջ կա կան 
ե րաժշ տութ յու նը կազ մում է ազ գա յին 
պրո ֆե սիո նալ ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
հիմ քը:

Կո մի տա սի ե րաժշ տա ման կա վար-
ժա կան ա ռա ջա դեմ գա ղա փար նե րը, 
ման կա վար ժա կան, խմբա վա րա կան 
չգե րա զանց ված գոր ծու նեութ յու նը հան-
դի սա նում են նրա բազ մա կող մա նի տա-
ղան դի ար գա սի քը և պահ պա նել են 
ի րենց ու սում նա դաս տիա րակ չա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը, իսկ դրանց 
կի րա ռու մը կա րող է նպաս տել ար դի 
ե րաժշ տա կան կրթութ յան և դաս տիա-
րա կութ յան ա ռա ջըն թա ցին:

Նա խա խորհր դա յին շրջա նում հրա-
տա րակ ված ե րաժշ տութ յան դա սագր-
քե րից են Ռ. Մե լիք յա նի և Ա. Մա նուկ յա նի 
«Ե րաժշ տա կան այբ բե նա րա նը»:

Խորհր դա յին իշ խա նութ յան ա ռա ջին 
տա րի նե րին Ռ. Մե լիք յա նի ակ տիվ մաս-
նակ ցութ յամբ ստեղծ վեց ե րաժշ տա կան 
ստու դիա, ո րի հի ման վրա 1923 թվա կա-
նին բաց վեց Եր ևա նի պե տա կան կոն-
սեր վա տո րիան:

Բա ցի ե րա ժիշտ-ման կա վարժ նե րի 
պատ րաստ ման գոր ծից՝ 20-րդ դա րի 
20-ա կան թվա կան նե րին հրա տա րակ-
վե ցին ե րաժշ տութ յան նոր դա սագր-
քեր, մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ, ո րոնք 
նպաս տե ցին սո վո րող նե րի ե րաժշ տա-
կան կրթութ յան, նրա բո վան դա կութ յան 
վե րա փոխ մա նը, ե րաժշ տա դաս տիա-
րա կութ յան ո րա կի բա րե լավ մա նը: 1959 
թ. լույս է տես նում կոմ պո զի տոր Մ. Մազ-
ման յա նի «Ե րաժշ տութ յան դա սա վանդ-
ման մե թո դի կա» ձեռ նար կը՝ ե րաժշ-
տութ յան ու սու ցիչ նե րի հա մար: 

Աս տի ճա նա բար սկսեց բարձ րա նալ 

ե րաժշ տութ յուն ա ռար կա յի հե ղի նա-
կութ յու նը, և ա ռար կան իր պատ վա վոր 
տե ղը գրա վեց սո վո րող նե րի ե րաժշ տա-
գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յու նը 
 ի րա գոր ծող դա սըն թաց նե րի շար քում:

Հա յաս տա նում 1965 թվա կա նից 
սկսած Լու սա վո րութ յան նա խա րա րութ-
յան կող մից հանձ նա րար վեց մի խումբ 
ե րա ժիշտ-ման կա վարժ նե րի՝ ստեղ ծել 
«Ե րաժշ տութ յուն» ա ռար կա յի չա փո րո-
շիչ, ծրա գիր և 1-ից VIII դա սա րան նե րի 
հա մար դա սագր քեր և ու սուց չի մե թո-
դա կան ձեռ նարկ ներ: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ ընտր-
վեց կոմ պո զի տոր ՀՀ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ և պ րո ֆե սոր Մար տին Մազ-
ման յա նը, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներ 
ընտր վե ցին կոմ պո զի տոր ներ Կա րո Զա-
քար յա նը, Գե ղու նի Չթչ յա նը, ե րա ժիշտ 
Հ րաչ յա Օ հան յա նը և ե րա ժիշտ-ման կա-
վարժ Յու րի Յուզ բաշ յա նը: Ն րանք հրա-
տա րա կե ցին դա սագր քեր 1-ից 8-րդ դա-
սա րան նե րի հա մար: 

Ման կա վարժ նե րի նոր սե րուն դը 
մեծ հե տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րում 
դե պի ու սուց ման նոր մե թոդ նե րը: Կա-
տար վում են ման կա վար ժա կան գի տա-
փոր ձեր և ու սում նա սի րում դա սա վանդ-
ման ա ռա ջա դի մա կան փոր ձը: Ն ման 
գի տա փոր ձե րից մե կը պրո ֆե սոր Յու. 
Յուզ բաշ յա նի կող մից ե րաժշ տա կան 
լսո ղութ յան զար գաց ման լա դա յին սոլ մի-
զա ցիա յի մե թո դի կի րառ ման արդ յու նա-
վե տութ յան փորձն էր, ո րի արդ յուն քում 
հրա տա րակ վե ցին Յու. Յուզ բաշ յա նի 
«Նո տագ րութ յան ու սու ցու մը հա րա բե-
րա կան և բա ցար ձակ մե թոդ նե րով» և 
Յու. Յուզ բաշ յա նի, Պ. Վեյ սի «Կրտ սեր 
դպրո ցա կան նե րի ե րաժշ տա կան մտա-
ծո ղութ յան զար գա ցու մը» մե թո դա կան 

ձեռ նարկ նե րը: Այ նու հետև՝ ժա մա նա կի 
պա հան ջով 2007 թ. ստեղծ վե ցին ե րաժշ-
տութ յան նոր չա փո րո շիչ ներ, դա սագր-
քեր ու մե թո դա կան գրա կա նութ յուն, 
ո րոնց հե ղի նակ ներն են Յու. Յուզ բաշ-
յա նը, Ա. Փահլ ևան յա նը, Ա. Լու սին յա նը 
և Վ. Ա վե տիս յա նը:

Այ սօր կյան քը նո րից պա հանջ ներ է 
դնում ե րաժշ տա կան կրթութ յան և դաս-
տիա րա կութ յան հա մա կար գի առջև՝ 
հաշ վի առ նե լով ազ գա յին ման կա վար-
ժա կան գի տա կան մտքի և հա մա-
մարդ կա յին լա վա գույն փոր ձի ձեռք բե-
րում նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ խնդիր 
է ա ռա ջա ցել Հա յաս տա նը տես նել 
կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան նոր 
դի տա կե տում: 

Այ սօր ստեղծ վել են ե րաժշ տա կան 
դաս տիա րա կութ յան նոր չա փո րո շիչ-
ներ հան րակր թա կան դպրո ցի 1-12-րդ 
դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի հա մար: 
Ն ման փորձն ա ռա ջա դի մա կան է և 
խ րա խու սե լի, քա նի որ ա ռանց ե րաժշ-
տութ յան մար դու դաս տիա րա կութ յու-
նը կլի նի թե րի: Այդ մա սին են վկա յում 
բո լոր ժա մա նակ նե րի ե րաժշ տա կան 
դաս տիա րա կութ յան չա փո րո շիչ նե րը: 
Բա ցա ռութ յուն չեն նաև նոր հրա տա-
րակ ված չա փո րո շիչ նե րը:

Ազ գա յին դպրո ցի շա հե րը պա-
հան ջում են միշտ կա տա րե լա գոր ծել 
կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան հա-
մա կար գը, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է 
ե րաժշ տութ յու նը:

Յու րա քանչ յուր ժո ղովր դի ե րաժշ-
տա կան մշա կույ թը որ պես ինք նու րույն 
մշա կույթ գտնվում է մյուս ժո ղո վուրդ-
նե րի ե րաժշ տութ յան, մշա կույ թի հետ 
փոխ ներ գոր ծութ յան և փո խազ դե ցութ-
յան պայ ման նե րում: Այդ պես է զար գա-
նում, հարս տա նում ազ գա յին, հա մա-
մարդ կա յին մշա կույթն ընդ հան րա պես:

Ժո ղո վուրդ նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յու նը, փո խազ դե ցութ յու նը կան և կմ-
նան ընդ միշտ, քա նի որ դա ազ գա յի նի 
զար գաց ման բնա կան ըն թացքն է, այդ 
պայ ման նե րում են ձևա վոր վում և զար-
գա նում ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը, ե րաժշ տա կան մշա կույ թը, ար-
վես տը, կյան քը: 

Հայ երաժշտամանկավարժական 
մի տքը եւ երաժշտական 
դաստիարակությունը հայ դպրոցում 
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 11
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Այս աղջնակը չի 
պարում, այլ ասես 
ճախրում է բեմում
Հա ճախ չի պա տա հում, որ շնոր հա-
լի ե րե խան կամ պա տա նին բազ-
մա կող մա նի շնոր հա լի լի նի և ինք-
նադրս ևոր վի ար վես տի մի քա նի 
ճյու ղում։ Մե զա նում այդ եր ևույ-
թը դրսևոր վում է Մա րի Էլչ յա նի 
մեջ։ Այս դե ռա տի պար մա նու հին 
իր ու ժե րը փոր ձում է պա րի, եր-
գար վես տի ու թա տե րա կան ար-
վես տի բնա գա վառ նե րում։ Նա ոչ 
միայն փոր ձում է, այլ նաև մեծ հա-
ջո ղութ յուն նե րի է հա սել իր այդ 
դրսևո րում նե րում։ Աստ ված շնոր-
հել է նրան բե մա կան հմայք, աշ խա-
տա սի րութ յուն, ար վեստն ըն կա լե-
լու նրբին ճա շակ (վեր ջինս հա վա-
նա բար նրան փո խանց վել է պա-
պից՝ ճա նաչ ված գեղանկա րիչ ու 
ման կա վարժ Հ րանտ Էլչ յա նի թոռ-
նու հին է), և, ի հար կե, այդ ա մե նին 
ա վե լա ցել են դաս տիա րակ վա ծութ-
յունն ու է թի կան։ 

Կ ար ծես թե ար վես տում իր քայ լերն 
ա նող մար դու հա մար բո լոր նա-
խադր յալ նե րը կան, ու աստ վա-

ծա յին շնոր հով օժտ ված լի նե լով՝ Մա րին 
չէր կա րող հա ջո ղութ յուն նե րի չհաս նել։ 

Ն րա ա ռա ջին լուրջ և կար ևոր հա-
ջո ղութ յու նը 2016 թվա կա նին էր, երբ 
աղջ նակն ըն դա մե նը 11 տա րե կան էր: 
Մաս նակ ցեց Գ յում րիում անց կաց վող 
«Վե րած նունդ» մի ջազ գա յին մրցույթ-
փա ռա տո նին՝ բազ մա թիվ մրցա կից նե-
րի մեջ ար ժա նա նա լով եր րորդ կար գի 
դափ նեկ րի կոչ ման։ Եր գե ցո ղութ յան 
բնա գա վա ռի նրա ձեռք բե րում նե րը հե-
տա գա տա րի նե րին շա րու նակ վե ցին 
«Ոս կե տա վիղ» հան րա պե տա կան եր գի 
փա ռա տո նում, որ տեղ գրա վեց երկ րորդ 
պատ վա վոր տե ղը, իսկ «Գ լո բալ արտ 
ֆեստ» եր գար վես տի մրցույթ-փա ռա-

տո նում զբա ղեց րեց ա ռա ջին պատ վա-
վոր տե ղը։ 

2020 թվա կա նին մաս նակ ցեց 
«Ս լավ յանս կի բա զար» ման կա կան կա-
տա րող նե րի մի ջազ գա յին մրցույ թի հա-
յաս տան յան փու լին և ար ժա նա ցավ 
շնոր հա կա լագ րի՝ այդ ա մե նա հե ղի նա-
կա վոր և պ րո ֆե սիո նալ մրցույթ-փա ռա-
տո նի նա խընտ րա կան հանձ նախմ բի 
կող մից։ 2018 թվա կա նին Մա րին ու նե-
ցավ իր ա ռա ջին մե նա հա մեր գը Կա պա-
նի մշա կույ թի կենտ րո նի փոքր դահ լի-
ճում։ 

Եր գե ցո ղութ յան բնա գա վա ռում Մա-
րի Էլչ յա նի հա ջո ղութ յուն նե րը թվար կե-
լիս չենք կա րող չշեշ տել նրա ման կա-
վար ժին՝ Թե րե զա Հով հան նիս յա նին, ում 
դե րը մեծ է աղջ նա կի հա ջո ղութ յուն նե րի 
գոր ծում։ 

Դժ վար է ո րո շել՝ Մա րի Էլչ յանն ա վե լի 
շատ երգ չու հի՞ է, թե՞ պա րու հի, քան զի 
ար վես տի այս եր կու ճյու ղը նրա նում չեն 
զի ջում միմ յանց, այլ կար ծես փոխլ րաց-
նում են։ 

Տա րե կից նե րի շրջա նում Մա րին բա-
ցա ռիկ պա րա յին զգա ցո ղութ յու նով է 
օժտ ված․ իր ամ բողջ էութ յամբ այն պես 
է զգում ե րաժշ տութ յան հնչյուն ներն ու 
դրանք պա րա յին տար րե րով վե րար-
տադ րում, որ ա կա մա հի շում ես Խո րե-
նա ցու տո ղե րը՝ գրված միջ նա դար յան 
պա րու հի-դե րա սա նու հի Նա զե նի կի 
մա սին՝ «Զի հոյժ գե ղե ցիկ էր և եր գե՜ր 
ձե ռամբ»։ Այս աղջ նա կը չի պա րում, այլ 
ա սես ճախ րում է բե մում, նրա պա րա յին 
քայ լը քայլ չէ, այլ նրբին սահք՝ բե մում։ 

Վեր ջերս կա պան յան հան դի սա տեսն 
ա կա նա տես ե ղավ նրա կա տար մամբ 
«Նու նեի պա րին»՝ Ա րամ Խա չատր յա-
նի «Գա յա նե» բա լե տից (պա րու-
սույց՝ Թա մա րա Ս տե փան յան)։ 
Սա կա պան յան պա րար վես-

Քաջարանցի 
պարուհու տպավորիչ 
հաղթանակը
Ա մա նո րի նա խօ րեին ու րախ լուր 
ստաց վեց Պ րա հա յից: Դեկ տեմ բե րի 
18-ին Չե խիա յի մայ րա քա ղա քում 
կա յա ցած «Պ րա հա յի աստ ղեր» 
մրցույթ-փա ռա տո նից Զան գե զու-
րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-
տի մշա կույ թի պա լա տի «Ն ռա նե» 
պա րա յին հա մույ թի մե նա պա րու-
հի Սա ռա Ս տե փան յա նը վե րա դար-
ձել է ա ռա ջին կար գի մրցա նա կով և 
դափ նեկ րի կո չու մով:

Հ ա մույ թի գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար և պա րու սույց Մե լան յա 
Մար տի րոս յա նի սա նու հու հաղ-

թա նա կը դա տարկ տե ղում չի ծնվել: 
Սա ռան 2019-ին մաս նակ ցել է «Արտ 
մյու զիք» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա-
տո նին՝ «Մե նա պար» ան վա նա կար գում 
ար ժա նա նա լով երկ րորդ կար գի դափ-
նեկ րի կոչ մա նը: Այս հա ջո ղութ յու նը նրան 
ի րա վունք էր վե րա պա հում մաս նակ ցել 
մրջազ գա յին փա ռա տո նի: Մաս նակ ցել է 
նաև Գ յում րիում, Ծաղ կա ձո րում, Եր ևա-
նում ու Դի լի ջա նում կազ մա կերպ ված 
փա ռա տո նե րին՝ դարձ յալ աչ քի ընկ նե-
լով և ար ժա նա նա լով գո վա սա նագ րե րի, 
դափ նեկ րի կո չում նե րի: 

«Պ րա հա յի աստ ղեր» փա ռա տո նին 
մաս նակ ցում էր հինգ եր կիր՝ Գեր մա-
նիա, Չե խիա, Լիտ վա, Ուկ րաի նա, Հա-
յաս տան՝ 15-ից ա վե լի պա րա յին խումբ 
և մե նա կա տար ներ: 

«Սա ռան մրցույ թին հան դես է ե կել 
եր կու կա տա րու մով՝ ժո ղովր դա կան 
պար՝ «Ա խալց խա» և ժո ղովր դա կան 
պար` «Հարս նա ցուն Զան գե զու րից»: 
Նա ոչ միայն բարձ րար վեստ պար ցու-
ցադ րեց, այլև ներ կա յաց րեց հայ ազ գա-
յին կո լո րի տը: Փա ռա տո նը և մր ցա նա-
կա բաշ խութ յու նը, նաև շքա հա մեր գը 
(գա լա հա մերգ) կա յա ցել են դեկ տեմ-
բե րի 18-ին: Փա ռա տո նին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը ներ կա յաց րեց վեց 
մաս նա կից, ով քեր տար բեր ան վա նա-
կար գե րում պարգ ևատր վե ցին ա ռա ջին 

մրցա նա կով, իսկ Ա նիկ Սա հակ յա նը՝ Սի-
սիա նի ար վես տի դպրո ցի սա նը, «Ա կա-
դե միա կան եր գե ցո ղութ յուն» ան վա նա-
կար գում ար ժա նա ցավ մեծ մրցա նա կի», 
– պատ մում է Մե լան յա Մար տի րոս յա նը: 

Փա ռա տո նի ծրա գի րը նաև նե րա-
ռում էր ճա նա չո ղա կան էքս կուր սիա ներ: 
Հա յաս տա նի պատ վի րա կութ յան ան-
դամ նե րը ծա նո թա ցան Պ րա հա յի, Բեռ-
լի նի, Դ րեզ դե նի պատ մա ճար տա րա պե-
տա կան հու շար ձան նե րին, տե սար ժան 
վայ րե րին, ընդ ո րում՝ չորս օր անց կաց-
րե ցին Գեր մա նիա յի Դաշ նութ յու նում:

Մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա տո նին 
մաս նակ ցութ յու նը հնա րա վոր դար ձավ 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նա տի հո վա նա վո րութ յան շնոր հիվ, 
ին չի ա ռի թով հարկ է ևս մի ան գամ 
ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել ըն կե-
րութ յան տնօ րե նութ յա նը:

Սա ռա Ս տե փան յա նը ծնվել է 2007 
թվա կա նին Քա ջա րա նում: Սո վո րում է 
Քա ջա րա նի թիվ 2 դպրո ցի տաս նե րորդ 
դա սա րա նում: Ուս ման ա ռա ջա վոր է: 
Հինգ տա րե կա նից հա ճա խել և եր կու 
տա րի ա ռաջ ա վար տել է Քա ջա րա նի 
ար վես տի դպրո ցի պա րար վես տի բա ժի-
նը: Ուս ման մեջ դրսևո րել է պա տաս խա-
նատ վութ յուն և հա մառ բնա վո րութ յան 
շնոր հիվ հաղ թա հա րել դժվա րութ յուն-
ներ: Պա րու սույց Մե լան յա Մար տի րոս յա-
նի անմ նա ցորդ աշ խա տան քի շնոր հիվ 
տի րա պե տել է ժո ղովր դա կան պա րար-

վես տին, հա սել հա ջո ղութ յուն նե րի: Իսկ 
հաղ թա նա կը մի ջազ գա յին հար թա կում 
եր կար սպա սել չի տվել... 

«Սա ռան վաղ տա րի քից ա ռանձ նա-
ցել է մյուս նե րից պա րի շար ժում ներն 
ըն կա լե լու զգա ցո ղութ յամբ և աշ խա տա-
սի րութ յամբ, փա ռա տո նե րի ժա մա նակ 
էլ մաս նա գետ նե րը գնա հա տել են նրա 
կա տա րո ղա կան ար վես տը, – մեր զրույ-
ցի ա վար տին նշեց Մե լան յա Մար տի րոս-
յա նը:

ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱՆ
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«Լիլի Նարինյան» պարային ստուդիան մն այուն 
հետք է թողնում

«Լ ի լի Նա րին յան» պա րա յին 
դպրոց-ստու դիան գոր ծու-
նեութ յու նը սկսել է 2020 

թ. մար տի 1-ից: Պա րա յին դպրո ցում 
կրթութ յուն են ստա նում 100-ից ա վե լի 
ա շա կերտ: Պա րա յին դպրոցն ու նի վեց 
խումբ: Այ սօր կխո սենք ա վագ խմբի աղ-
ջիկ նե րի մա սին: Այս եր կու տա րում պա-
րա յին ստու դիան հետք է թո ղել ոչ միայն 
Գո րի սի մշա կու թա յին կյան քում, այլև 
հան րա պե տութ յան պա րար վես տում:

Մաս նակ ցել ենք մի շարք մրցույթ-
փա ռա տո նե րի և գ րան ցել հա ջո ղութ-
յուն ներ: Ա ռա ջի նը ե ղել է Հա յաս տա նի 
ազ գա յին պա րար վես տի միութ յան կող-
մից կազ մա կերպ ված հայ պա րար վես-
տի ե րախ տա վոր Ա ղա սի Շա բո յա նի 
100-ամ յա կին նվիր ված փա ռա տո նը: 
Այ նու հետև մաս նակ ցել ենք միութ յան 
կող մից կազ մա կերպ ված հայ պա րար-
վես տի ե րախ տա վոր Վարդ գես Ռա շիդ-
յա նի 100-ամ յա կին նվիր ված «Պա րա-
տուն-2022» ա մե նամ յա փա ռա տո նին:

Մի քա նի ան գամ մաս նակ ցել ենք 
Գ յում րիում, Ծաղ կա ձո րում կա յա ցած 
«Հայ րե նի մշա կույթ. հա մա հայ կա կան 
փա ռա տոն» խո րա գի րը կրող փա ռա-
տո նին: Մաս նակ ցել ենք «Ու րախ մո լո-
րակ» մի ջազ գա յին փա ռա տո նին, որ-
տեղ մաս նակ ցում էր հինգ պե տութ յուն, 
և հա ջող վել է գրա վել պատ վա վոր 2-րդ 
հո րի զո նա կա նը:

«Լի լի Նա րին յան» պա րա յին դպրոց-
ստու դիան հա մա գոր ծակ ցում է «Թոփ 
մո դել Հա յաս տան» ա սո ցիա ցիա յի հետ, 
և ա ռա ջին ան գամ Գո րի սի մշա կու թա-
յին կյան քում տե ղի ու նե ցավ «Գո րիս յան 
էս քիզ ներ» խո րա գի րը կրող նո րաձ ևութ-
յան ցու ցադ րութ յու նը, ո րին մաս նակ ցեց 
նաև սիր ված երգ չու հի Ար փին: Մ շա-
կու թա յին մի ջո ցա ռում նե րը մշտա պես 
հա մեմ վում են գե ղե ցիկ հա մեր գա յին 
ծրագ րե րով, ո րի ա պա ցույցն է Գո րի սում 
կա յա ցած հա մեր գը՝ մաս նակ ցութ յամբ 
սիր ված երգ չու հի Սիլ վա Հա կոբ յա նի: 

2022 թ. նո յեմ բե րի 24-ին մաս նակ ցել 

ենք Հա յաս տա նի ազ գա յին պա րար վես-
տի միութ յան կող մից կազ մա կերպ ված 
«Պա րա տուն» ա մե նամ յա փա ռա տո նին՝ 
նվիր ված ՀՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ, 

պա րար վես տի մեծ նվիր յալ Սու րեն 
Գ յան ջում յա նի 90-ամ յա կին:

«Լի լի Նա րին յան» պա րա յին դպրոց-
ստու դիա յի խա ղա ցան կը բազ մաոճ է, 

ու սու ցան վում են հայ ժո ղովր դա կան 
պար, դա սա կան պար, այլ ժո ղո վուրդ-
նե րի պա րեր: 

Պա րա յին դպրո ցում ա ռաջ նա յին են 
հա մար վում ազ գա յի նի բարձր գնա հա-
տանքն ու նրա ու սու ցու մը թե՛ տե սա-
կան, թե՛ գործ նա կան պա րապ մունք նե-
րին, իսկ դա սա կան պարն ա մուր հիմ քի 
վրա է: Ու նենք շատ ծրագ րեր, ո րոնց 
մա սին կի մա նաք ժա մա նա կին... 

Սի րում ենք ա վե լի շատ գոր ծել, քան 
խո սել... 

ՄԻԼԵՆԱ ԲԱԽՇՅԱՆ

տում մի նոր խոսք էր։ Այդ դա-
սա կան մե նա պա րը Մա րիի 
կա տար մամբ հրա շա լի էր ու ան-

զու գա կան։ Ինչ պի սի՜ պլաս տի կա, 
ինչ պի սի՜ կեր պա րա յին զգա ցո ղութ յուն՝ 
ձեռ քեր, աչ քեր։ Հատ կա պես աչ քեր ու 
զգա ցո ղութ յուն, ո րը, ցա վոք, մե զա նում՝ 
այդ բնա գա վա ռում, շատ է պա կա սում։ 

Այս տեղ, ի հար կե, դրվա տան քի խոս-
քեր պետք է հղել նրա ա ռա ջին պա-
րու սույ ցին՝ Գա յա նե Վար դիկ յա նին և 
ներ կա յիս դա սա խո սին՝ Թա մա րա Ս տե-
փան յա նին, ով քեր մե կը մյու սին փոխլ-
րաց նե լով կեր տում են ա պա գա յի պա-
րու հուն, ով դեռ իր խոս քը կա սի... Մա րի 
Էլչ յա նի ձեռք բե րում ներն այս բնա գա-
վա ռում քիչ չեն՝ «Արտ դանս» հան րա-
պե տա կան ա ռա ջին մրցույթ-փա ռա-
տո նում ար ժա նա ցել է եր րորդ կար գի 
դափ նեկ րի կոչ ման, և իր պա րու սույց 
Գա յա նե Վար դիկ յա նի հետ հրա վիր վել 
Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, որ տեղ 
պա րել է Ռե վազ Լա գի ձեի ան վան դպրո-
ցի հա մեր գա յին դահ լի ճում, Հայ ա ռա քե-
լա կան ե կե ղե ցու Վի րա հա յոց թե մի Ման-
թաշ յան ցի ան վան կրթամ շա կու թա յին և 
ե րի տա սար դա կան կենտ րո նում՝ ար ժա-
նա նա լով դիպ լոմ նե րի ու պատ վոգ րե րի։ 

2020 թվա կա նին հրա վիր վեց հա մալ-
րե լու նո րաս տեղծ «Էքս պե րի մեն տալ» 
պա րախմ բի շար քը (ղե կա վար՝ Ռու զան-
նա Խա չատր յան) և բազ մա թիվ ե լույթ-
նե րով մաս նակ ցեց հա մա քա ղա քա յին 
մի ջո ցա ռում նե րի։ 2021 թվա կա նին հա-
մալ րեց նո րաս տեղծ «Զան գե զուր» ժո-
ղովր դա կան պա րե րի ան սամբ լի շար քը 
(պա րու սույց՝ Վա հագն Գաս պար յան)։ 
Այս հա մույ թի կազ մում մաս նակ ցեց Եր-
ևա նում կազ մա կերպ ված «Պա րա տուն 
2021» պա րա յին փա ռա տո նին և ար ժա-
նա ցավ պատ վոգ րի։ 

Մաս նակ ցեց «Օ ռան ժե վի Քո բու լե թի 
2022» եր գի ու պա րի մի ջազ գա յին փա-
ռա տո նին՝ գրա վե լով ա ռա ջին պատ վա-
վոր հո րի զո նա կա նը։ 

Չ նա յած իր տա րի քին՝ Մա րին մի 
շարք մրցույթ նե րի է հասց րել մաս նակ-
ցել, բազ մա թիվ դիպ լոմ ներ ու պատ վոգ-
րեր բե րել Կա պան։ Ն րա ըն թաց քը պա-
րա յին աս պա րե զում սկսվել է Կա պա նի 
ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծա-
կան կենտ րո նի «Սի լո ւետ» պա րա յին 
հա մույ թից (պա րու սույց՝ Գա յա նե Վար-
դիկ յան), իսկ այժմ ու սա նում է Կա պա նի 
ար վես տի պե տա կան քո լե ջի պա րար-
վես տի բաժ նում (պա րու սույց-դա սա-
խոս՝ Թա մա րա Ս տե փան յան)։ 

Մա րին այս ա մե նին զու գակ ցեց նաև 
թատ րո նը․ 2021 թվա կա նին Կա պա նի 
թատ րո նի տնօ րեն Տիգ րան Ա թա յա նի 
և գե ղար վես տա կան ղե կա վար Իշ խան 
Ղա րիբ յա նի կող մից հրա վիր վեց խա-
ղա լու «Լո լի Բո բը» Ա մա նո րի ներ կա-
յա ցու մում, ո րին հա ջոր դեց Ք րիս տի նե 
Ս լո յա նի կող մից բե մադր ված «Իմ հրե շը» 
ներ կա յաց մա նը մաս նակ ցե լը, իսկ այժմ 
խա ղում է թատ րո նի նո րան շա նակ գե-
ղար վես տա կան ղե կա վար Անդ րա նիկ 
Խա չատր յա նի կող մից բե մադր վող «Կա-
ղանդ պա պի վե րա դար ձը» ներ կա յա ցու-
մում։ 

Շա րու նակ վում են Մա րի Էլչ յա նի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ինք նադրս ևո րում-
ներն ար վես տի բնա գա վա ռում։ Ար դեն 
որ պես պրո ֆե սիո նա լի ու ղին բռնած 
պա րու հի՝ եր գում է, խա ղում է, ապ րում 
է ար վես տով ու հիաց նում իր մտե րիմ նե-
րին, իր շրջա պա տին։

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
ԿԱՊԱՆԻ ԱԼ. ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵԻ 

ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 
ԹԱՏՐՈՆԻ ԴԵՐԱՍԱՆ

Պա րա յին դպրո ցում ա ռաջ նա յին են հա մար-
վում ազ գա յի նի բարձր գնա հա տանքն ու նրա 
ու սու ցու մը թե՛ տե սա կան, թե՛ գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րին, իսկ դա սա կան պարն 
ա մուր հիմ քի վրա է: Ու նենք շատ ծրագ րեր, 
ո րոնց մա սին կի մա նաք ժա մա նա կին... 

2021 թվա կա նին հա մալ րեց նո րաս տեղծ «Զան-
գե զուր» ժո ղովր դա կան պա րե րի ան սամբ լի 
շար քը (պա րու սույց՝ Վա հագն Գաս պար յան)։ 
Այս հա մույ թի կազ մում մաս նակ ցեց Եր ևա նում 
կազ մա կերպ ված «Պա րա տուն 2021» պա րա յին 
փա ռա տո նին և ար ժա նա ցավ պատ վոգ րի։ 
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... Եվ Չեխիայում հնչեց Գորիս անունը

Տ ի պիկ հայ կա կան դի մագ ծեր՝ խո-
հուն հա յացք, կո կիկ սանր վածք, 
խո շոր աչ քեր, թավ հոն քեր, ոս կե-

ղե նիկ հա յե րե նով մտքե րի ան կաշ կանդ 
շա րադ րանք, որ ևէ հար ցադր մա նը պա-
տաս խա նե լուց ա ռաջ՝ հան գիստ պահ-
վածք, բայց և՝ ու շադ րութ յան սևե ռում, 
մտքե րի կենտ րո նա ցում... 15-ամ յա Դա-
վիթ Հա րութ յուն յանն է՝ Գո րի սից, ում 
հետ հան դիպ ման ա ռի թը եր գար վես-
տում նրա ու նե ցած հա ջո ղութ յուն ներն 
են, ինձ հե տաքրք րո ղը՝ նրա բնա վո րութ-
յան այն պի սի գծե րի հայտ նա բե րումն 
ու բա ցա հայ տու մը, ո րոնք սի րած մաս-
նա գի տութ յան հան դեպ ու նե ցած անմ-
նա ցորդ նվի րումն ու նպա տա կաս լա-
ցութ յու նը նրան դարձ րել են իր ընտ րած 
կյան քի տես լա կա նին ու եր ջա նիկ ա պա-
գա յին ձգտող խոս տում նա լից ե րի տա-
սարդ ար վես տա գետ: Հայ րը՝ Վար դա նը, 
Գո րի սի հաս տա տութ յուն նե րից մե կում 
ավ տոտն տե սութ յան պետ է, մայ րը՝ Նո-
նան, հա մա կարգ չա յին օ պե րա տոր: Ըն-
տա նի քում տի րում են սեր և հա մե րաշ-
խութ յուն, իսկ ա վան դա պահ ծնող նե րի 
մար դա մո տութ յան ու հյու րա սի րութ յան 
հետքն էլ իր գործն է ա րել. ա մեն ան-
գամ, երբ տա նը որ ևէ մի ջո ցա ռում էր, 
փոք րիկ Դա վի թը կար ծես ե ռում էր. հյու-
րա սեն յա կի մի անկ յու նը բե մի էր վե րած-
վում, տու նը՝ փոք րիկ հան դի սաս րա հի, 
ուր բո լոր հան դի սա կան նե րը գրա վել են 
ի րենց տե ղե րը. ծնող ներ, բա րե կամ ներ, 
հար ևան ներ, ըն կեր ներ... «Մի ջո ցա ռու-
մը» տար բեր մա սե րից է կազմ ված, գոր-
ծող ան ձը՝ մեկ հո գի. Դա վի թը և՛ հան դի-
սա վար է, և՛ հայ կա կան ազ գագ րա կան 
պա րե րի մե նա կա տար, հայ րե նա սի րա-
կան ու ժո ղովր դա կան եր գե րի կա տա-
րող... 

Յոթ տա րե կա նից սկսած՝ ար դեն 
ու ներ նա խընտ րած ստեղ ծա գոր ծող-
նե րի բազ մա ժանր եր գա ցանկ, ո րոնց 
ա զա տո րեն տի րա պե տում էր՝ ռազ մա-
հայ րե նա սի րա կան, ա շու ղա կան-գու սա-
նա կան-ժո ղովր դա կան, էստ րա դա յին, 
դա սա կան: Ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում-
նե րում և դպ րո ցի կո լեկ տի վի առջև բազ-
միցս կա տա րած նրա վաղ ման կութ յան 
տա րի նե րի սի րե լի երգն ունկն դիր նե րի 
հա մար դեռևս ամ բող ջո վին չբա ցա-
հայտ ված հայտ նա գոր ծութ յուն էր, իսկ 
իր հա մար՝ ե րաժշ տար վես տի ա պա գա-
յի կա յաց ման գոր ծում՝ երգ-եր գոց. Ա րա-
բո Իս պիր յան. «Տուն իմ հայ րե նի»:

Խա ղաղ անկ յուն նե րից մե կում Գո-
րի սի ան դոր րը վա յե լում ենք ե րե քով. ես, 
պա տա նի Դա վիթն ու հայ րը՝ Վար դա նը. 
«Այդ պի սի հա վաք նե րի ժա մա նակ մեր 
տունն իս կա կան տո նախմ բութ յան էր 
վե րած վում: Հենց այդ ժա մա նակ բա րե-
կամ նե րից մեկն ար դեն «օ ծել» էր Դա վի-
թին՝ «Փոք րիկն ան պայ ման բե մի մարդ է 
դառ նա լու»»: Դա վի թը մեղմ ժպտում է և 
ի նշան հա մա ձայ նութ յան՝ լրաց նում հո-
րը.

– Ես դեռ չէի հաս կա նում, թե ինչ է 
մշա կույ թը, բայց մեր տա նը, դպրո ցում, 
բա կում, ըն կեր նե րիս շրջա պա տում 
միշտ նրանց ա ռա ջար կում էի կազ-
մա կեր պել այն պի սի մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնք մեզ կու րա խաց նեին և մեր ա ռօր-
յան կդարձ նեին ա ռա վել ի մաս տա լից: 
Խո սա փո ղը ձեռ քիս ինձ հան դի սա վար 
էի եր ևա կա յում, եր գում, պա րում էի՝ 
ըն կեր նե րիս մաս նա կից դարձ նե լով այս 
ա մե նին: Բո լորն էլ մաս նակ ցում էին, 
բո լորս էլ ու րախ էինք: Այն քան սի րե ցի 
ե րաժշ տութ յու նը, որ ա նընդ հատ մտա-
ծում էի. «Ե՞րբ կլի նի՝ ըն դուն վեմ ե րաժշ-
տա կան դպրոց»: 

Ե րաժշ տութ յու նից բա ցի, Դա վի թի 
մյուս զբաղ մունք ներն ա զատ ժա մա նա-
կը «հա ճե լին՝ օգ տա կա րի հետ» սկզբուն-
քի հա մա տե ղում էր: Դեռ վեց տա րե կան 
էր (տա րի քը չէր հա մա պա տաս խա-
նում ե րաժշ տա կան դպրոց ըն դուն վե-
լու հա մար), ո րո շեց զբաղ վել սպոր տով: 
«Շո տո կան կա րա տե-դո»-ի քա ռամ յա 
պա րապ մունք նե րում մար զիչ Նո րայր 
Ս տե փան յա նի շնոր հիվ ստա ցավ վար-

պե տութ յան նա խա վեր ջին կարգ՝ շա գա-
նա կա գույն գո տի: Ս տե փա նա կեր տում 
և Գո րի սում «Հա յաս տան-Ար ցախ» և 
Ս յու նի քի մար զա յին ա ռաջ նութ յուն նե-
րում զբա ղեց րեց 2-րդ և 3-րդ տե ղե րը: 
Կա րա տեից հե տո մար զա կան կյան քը 
շա րու նա կեց՝ զբաղ վե լով սի րո ղա կան 
ըմբ շա մար տով: 

– Երգն ու սպոր տը մար դուն ինք-
նակր թում, զար գաց նում են: Ս պոր տի 
մի ջո ցով սո վո րել եմ ինք նա տի րա պե-
տում, համ բե րա տա րութ յուն, նա խա-
ձեռ նո ղա կա նութ յուն: Ֆի զի կա պես 
կոփ վե ցի, ձեռք բե րե ցի մար տար վես տի 
գի տե լիք ներ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ-
քում տար բեր ի րա վի ճակ նե րում կա րող 
եմ օգ տա գոր ծել ինք նա պաշտ պա նա-
կան հնարք ներ: Բ նա վո րութ յանս մեջ 
տե ղի ու նե ցան զգա լի փո փո խութ յուն-
ներ. խստա պա հանջ կեն ցա ղա վա րութ-
յուն, կա մա յին հատ կութ յուն ներ, պա-
տաս խա նատ վութ յան զգա ցում՝ ա մեն 
գոր ծի հան դեպ: Բայց ե րա զանք նե րի 
ե րա զանքս դեռ ան կա տար էր... Կ յան-
քիս նպա տա կը հենց ե րաժշ տութ յան 
հետ էր կապ ված, – ա սում է Դա վի թը: 

Տա սը տա րե կա նում ըն դուն վել է Գո-
րի սի Ա շոտ Սաթ յա նի ան վան ե րաժշ տա-
կան դպրո ցի «Վո կալ» բա ժի նը, ո րին 
զու գա հեռ, նա խընտ րել է նաև որ ևէ 
ե րաժշ տա կան գոր ծի քի տի րա պետ ման 
ցան կութ յու նը՝ ըն դուն վե լով դաշ նա մու-
րի բա ժին: Քն նութ յան ժա մա նակ ճա-
կա տագ րա կան էր ողջ ներշն չան քով սե-
փա կան եր գա ցան կի թա լիս ման՝ «Տուն 
իմ հայ րե նի» եր գի ա կա պել լա կա տա-
րումն ու մաս նա գի տա կան խորհր դի 
բարձր գնա հա տա կա նը. խորհր դի կազ-
մում ընդգրկ ված ան ձինք քա ջա լե րե ցին 
դպրո ցի ա պա գա շնոր հա լի սա նին: 

Ու սու ցիչ Աստ ղիկ Խո ջա բաղ յա նը 
Դա վի թին դա սա վան դեց չորս տա րի. 
նա իր սա նի մեջ խո րաց րեց տար բեր 
ժան րե րի հա մաշ խար հա յին լա վա գույն 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հան դեպ սե-
րը, ձայ նա յին կա տա րե լութ յան հաս նե լու 
և բե մա կան եր գար վես տին առնչ վող չա-
փո րո շիչ նե րը, բար ձունք նե րի նվաճ ման 
գաղտ նիք նե րը: Դա վի թը վեր հի շում է 
տար բեր տա րի նե րի իր լա վա գույն կա-
տա րում նե րը. ազ գագ րա կան երգ՝ «Տուն 
իմ հայ րե նի», ժո ղովր դա կան երգ՝ «Սա-
րե րի հո վին մեռ նեմ», գու սա նա կան երգ՝ 
«Զեփ յու ռի նման», էստ րա դա յին երգ՝ 
«Քույր իմ նա զե լի», «Կ յանք ու կռիվ», 
դա սա կան երգ՝ «Փոք րիկ վար դը», «Սան-
տա Լու չիա»... 

Դա վի թը մաս նակ ցել է դպրո ցա կան, 
հա մայն քա յին, մար զա յին, հան րա պե-
տա կան և մի ջազ գա յին 50-ից ա վե լի 
մի ջո ցառ ման՝ հա մեր գա յին ծրա գիր, 
փա ռա տոն, մրցույթ և այլն: Ն րա հա ջո-
ղութ յուն նե րի շքա հան դե սի մեկ նար կը 
2019 թվա կա նին էր. դա սա տու Աստ ղիկ 
Խո ջա բաղ յա նի տքնա ջան պա րապ-
մունք նե րից մե կի ժա մա նակ Դա վի թը 
ո րո շեց մաս նակ ցել և հաղ թել «Ար մե-
նիա» հե ռուս տա տե սութ յան կազ մա կեր-
պած «I Like It» ման կա կան ե րաժշ տա-
կան մրցույ թում: Մի քա նի շա բաթ տևած 
և բազ մա թիվ փու լե րով անց կաց ված 
մրցույ թի արդ յունք նե րի ամ փո փու մից 
հե տո ժյու րին 1200 մաս նակ ցից ընտ րեց 
40 լա վա գույն կա տա րո ղի, ո րոնց թվում 
էր Դա վիթ Հա րութ յուն յա նը: Դա մեծ ազ-
դակ էր երգ չի հե տա գա հա ջո ղութ յուն-
նե րի հա մար: 

Տ նա յին պայ ման նե րում ինք նու-
սուց մա նը զու գըն թաց, ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի մաս նա գի տա կան պա րապ-
մունք նե րը վե րելք էին ապ րում, բայց 
2020թ. հա մա վա րա կը խառ նեց շա տե րի 
ծրագ րե րը: Հա մա տա րած ա նո րո շութ-
յուն էր ու տագ նապ: Ի տար բե րութ յուն 
հան րակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րում հե ռա վար 
պա րապ մունք ներ չկա յին՝ հա մա կարգ-
չով հնա րա վոր չէր ի րա կա նաց նել մաս-
նա գի տա կան վո կալ դա սըն թաց ներ: 

Դ րան գու մար վեց մեծ ար հա վիր քը. 
2020թ. ա շու նը սևով պա տեց հա յոց երկ-

նա կա մա րը: Ար ցախ յան 44-օր յա ա հար-
կու պա տե րազմ... Բազ մա թիվ զո հեր, 
չնույ նա կա նաց ված դիակ ներ, ան հետ 
կո րած ներ, գե րի ներ, թշնա մու կող մից 
զավթ ված հայ կա կան տա րածք ներ... 
Հա մա տա րած ընկճ վա ծութ յուն... Մինչ-
դեռ, Դա վի թը, որ պես ե րաժշ տութ յան 
սի րա հար և ար դեն կա յա ցող ե րա ժիշտ, 
2020-21թթ. ո գե պես չընկճ վեց, այլ սե-
փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ նո րա նոր 
բազ մա ժանր եր գեր սո վո րեց և դ րանց 
կա տա րու մը հասց րեց բարձր աս տի ճա-
նի: Ճգ նա ժա մը նաև նոր, դեռևս չբա-
ցա հայտ ված հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ճա նա պարհ է հար թում. հա մա վա րա կի 
պատ ճա ռով ողջ տար վա հար կա դիր 
պա րա պուր դից հե տո, Դա վի թի ինք նու-
րույն պա րապ մունք ներն օգ նե ցին 2021-
22թթ. բո լոր կի սամ յակ նե րի եր գա ցան-
կը թար մաց նել, և նոր ու սուց չի՝ Նա րեկ 
Մկր տուն ցի օ րոք, նո րո վի շա րու նա կել 
ե րաժշ տար վես տում իր հաղ թար շա վը: 

2021թ. Գո րի սում մշա կու թա յին 
բում էր՝ «Տա ղանդ նե րի շոու» ե րաժշ-
տա կան փա ռա տոն: Քա ղա քի Վա ղարշ 
Վա ղարշ յա նի ան վան պե տա կան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նի դահ լի ճում մայ-
րա քա ղա քից ժա մա նած պրո ֆե սիո նալ 
ժյու րին Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի բո լոր 
բնա կա վայ րե րի 40 շնոր հա լի պա տա նի 
ե րա ժիշտ նե րից պետք է ընտ րեր հաղ-
թա նա կի հա վակ նորդ մրցա նա կա կիր-
նե րին: Եր գի փա ռա տո նը կար ծես մար-
զա կան հա մառ ու ան զի ջում պայ քար 
լի ներ: Դա վի թը դի մեց մաս նա գի տա կան 
հնա րամ տութ յան. քան զի ար դեն վար-
պե տո րեն տի րա պե տում էր ե րաժշ-
տա կան գոր ծի քա վոր մամբ տար բեր 
ժան րե րի կա տար մա նը, մտա ծե լով, որ 
պրո ֆե սիո նալ ժյու րին մշտա պես նա-
խա պատ վութ յու նը տա լիս է ա կա պել լա-
յի ան թե րի կա տար մա նը, եր գեց «Սա րե-
րի հո վին մեռ նեմ» ժո ղովր դա կան եր գը: 
Դա վի թի կան խազ գա ցու մը կան խո րո-
շեց հաղ թա նա կը. շոո ւում նվա ճեց 1-ին 
մրցա նա կա յին տե ղը, ստա ցավ մե դալ 
և մր ցա նակ. ըն տա նի քով՝ հա ճե լի հան-
գիստ «Եր ևան պարկ»-ում: Ծ նող ներն 
ու քույ րերն ան սահ ման բերկ րանք էին 
ապ րում, որ Դա վիթն իր հաղ թա նա կով 
այս պի սի անս պա սե լի հա ճե լի նվեր մա-
տու ցեց ըն տա նի քին:

2022թ. ապ րի լին ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի տնօ րե նութ յու նը (տնօ րեն՝ 
Մա դո րա Սև լիկ յան) հան դես ե կավ իր 
տե սա կի մեջ ե զա կի եր ևան յան խո-
շոր մրցույթ նե րից մե կին մաս նակ ցե լու 
նա խա ձեռ նութ յամբ: Մայ րա քա ղա քի 
խո շոր դահ լիճ նե րից մե կում կա յա ցավ 
«Արտ Մյու զիք» մի ջազ գա յին մրցույթ-
փա ռա տո նը, որն անց էր կաց վում 

տար բեր տա րի քա յին խմբե րի միջև և 
ընդգր կում էր գե ղան կար չութ յան, թա-
տե րա կա նաց ված բե մա կա նաց ման, աս-
մուն քի, եր գի, պա րի աս պա րեզ նե րում 
հա ջո ղութ յան հա սած մոտ 2000 շնոր-
հա լի ե րի տա սար դի: Մաս նա կից նե րին 
վա ղօ րոք հատ կաց ված հար մա րա վետ 
փոր ձա սեն յակ նե րից մե կում Դա վիթն 
իր ու սուց չի հետ գի շե րու զօր պա րապ-
մունք ներ էր անց կաց նում, մրցույ թում 
ողջ կա րո ղութ յուն նե րով ներ կա յա նա լու 
և ան պայ ման հաղ թե լու վճռա կա նութ-
յամբ: «Արտ Մյու զիք»-ի քա նի շա բաթ 
տևած մրցում նե րում «Ջազ, էստ րա դա» 
բաժ նի 14-17 տա րե կան նե րի խմբում 
Դա վի թը բազ մա թիվ հան դի սա կան նե րի 
և ժ յու րիի առջև ներ կա յա ցավ ար տա-
սահ ման յան և հայ կա կան էստ րա դա-
յին եր գի եր կու կա տա րու մով, ո րոնք 
միմ յան ցից տար բեր վում էին ռիթ մայ-
նութ յամբ, ձայ նա յին դիա պա զոն նե րի 
ընդգր կու նութ յամբ: Դա վի թի հնչեղ ձայ-
նին հետ ևեց դահ լի ճի քար-լռութ յու նը. 
«Human - Rag‘ n‘ Bone Man» և «Կ յանք 
ու կռիվ Human» եր գե րի կա տա րում-
նե րը փայ լուն էին: Դա վի թը նախ դա 
զգաց հենց եր գե րի ըն թաց քում դահ լի ճի՝ 
կրկներ գին հա մա հունչ ռիթ միկ ծա փա-
հա րութ յուն նե րից, իսկ վեր ջում՝ ժյու րիի 
բարձր տրա մադ րութ յուն ար տա հայ-
տող ան թա քույց ժպիտ նե րից: Դա վի թը 
գրա վեց երկ րորդ տե ղը և «Արտ մյու զիք 
հոլ դին գի» կող մից ընդգրկ վեց 2022թ. 
օ գոս տո սին Չե խիա յում կա յա նա լիք մի-
ջազ գա յին փա ռա տո նի մաս նա կից նե-
րի ցան կում: Մի ջազ գա յին աս պա րեզ 
դուրս գա լու հնա րա վո րութ յու նը Դա վի-
թին խու ճա պի չմատ նեց. նրա ե րաժշ-
տա կան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հո վու մը, 
հանգս տութ յունն ու ու ժե րը նպա տա կի 
վրա կենտ րո նաց նելն ու սու ցիչ Նա րեկ 
Մկր տուն ցի շնորհ ներն են:

Եվ ա հա բաղ ձա լի պա հը մո տե նում 
է... 2022թ. օ գոս տո սի 8-ին Գո րի սի Ա շոտ 
Սաթ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրո-
ցի «Վո կալ» բաժ նի ու սու ցիչ Նա րեկ 
Մկր տուն ցը և նրա շնոր հա լի ա շա կերտ 
Դա վիթ Հա րութ յուն յա նը Պ րա հա յի մի-
ջազ գա յին օ դա նա վա կա յա նում են, իսկ 
հա ջորդ օ րը՝ պա տաս խա նա տու հա-
մերգն է՝ «Պ րա հա յի աստ ղեր» 33-րդ մի-
ջազ գա յին փա ռա տո նը՝ 15 երկ րից ժա-
մա նած 200 մաս նա կից նե րով: 

Գո րի սից ժա մա նած երգ չի ե լույթն 
այս տեղ էլ պսակ վեց հա ջո ղութ յամբ: 
Դա վի թի ե րա զանքն ի րա կա նա ցավ. նա 
գրա վեց 2-րդ տե ղը: 

Չե խիա յի մի ջազ գա յին հար թա-
կից հնչե ցին «ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԳՈՐԻՍ, 
ՀԱՂԹԱՆԱԿ» բա ռե րը... 

ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
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Ա  րեն Պետ րոս յա նը ծնվել է 2002 
թ. Կա պան քա ղա քում։ Չորս-
հինգ տա րե կա նից աչ քի է 

ըն կել ե րաժշ տա կան ըն դու նա-
կութ յուն նե րով։ Լ սած ե րաժշ-
տութ յունն իս կույն ար տա-
բե րել է, մա քուր եր գել։ 
Հա ճա խել է եր գի ստու-
դիա, որ տեղ ա ռանձ-
նա ցել է ե րաժշ տա կան 
ու նա կութ յուն նե րով և 
միան գա մից եր գել մե ծե-
րի հետ։ Ա րե նին կյան քը 
ժպտաց, երբ հան դի պեց 
Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի դաշ նա մու րա յին բաժ նի 
դա սա տու Ռե նա Ա թա բե կո վա յին։ Լ սե-
լով տղա յին, տես նե լով բա ցա ռիկ ըն դու-
նա կութ յուն նե րը, հնչեղ ձայ նա յին տվյալ-
նե րը՝ խոր հուրդ տվեց հա ճա խել թիվ 2 
ե րաժշ տա կան դպրոց՝ Ի րի նա Դա վիդ յա-

Լույսի ծնունդը 
զգացինք քո երգերում

Արեն 
Պետրոսյան 
տենորը

նի դա սա րան։ Ու սկսվեց Ա րե նի փոք րիկ 
աս տե ղա յին ժա մը։ Ի րի նա Դա վիդ յա նը 
լսե լով նրա հնչեղ ձայ նը, տես նե լով ըն-
դու նա կութ յուն նե րը՝ կենտ րո նա ցավ 
դա սա կան վո կա լի վրա և ա սաց, որ Ա րե-
նին մեծ ա պա գա է սպաս վում, սկսեց 
ե րե խա յի հետ աշ խա տել։ Ա րե նը սի րեց 
ու սուց չու հուն, սկսեց կա տա րել նրա բո-
լոր հանձ նա րա րութ յուն նե րը, նույ նիսկ՝ 
ինչ պես սնվել, ինչ պես հագն վել, քայ լել, 
ժպտալ, և ս տաց վեց նրանց ճիշտ ու հա-
ճե լի հա մա տեղ աշ խա տան քը։ 

Ա ռա ջին ան գամ դպրո ցից 2011 թ. նա 
մաս նակ ցեց Գ յում րու «Վե րած նունդ» 

6-րդ մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա-
տո նին, որ տեղ ար ժա նա ցավ եր կու 
խրա խու սան քի՝ ռու սա կան եր գի 
լա վա գույն կա տա րում և հանձ-

նա ժո ղո վի խրա-
խու սան քի։ 

2015 
թ. Ա րե-
նը կրկին 
մաս նակ ցեց 
Գ յում րու 
«Վե րած-
նունդ» 
մի ջազ գա յին 
7-րդ մր ցույթ-
փա ռա տո նին. 
այս ան գամ 
ար ժա նա ցավ 

ա ռա ջին կար գի դափ նեկ րի կոչ ման: Ար-
տերկ րից ժա մա նած ժյու րիի ան դամ նե-
րը մո տե ցել, հա տուկ ու շադ րութ յան են 
ար ժա նաց րել Ա րե նին։ 

Գ յում րու «Վե րած նունդ» մի ջազ գա-
յին մրցույթ-փա ռա տո նի ղե կա վար նե րի 
ա ռա ջար կութ յամբ Ա րե նը մեկ նեց Ս լո-
վե նիա՝ հա մեր գի և վար պե տութ յան դա-
սեր ա ռավ Լ յու բով Կա զար նովս կա յա յից:

2017 թ. Ա րե նը մաս նակ ցեց «Արտ-
Մ յու զիք» 7-րդ մի ջազ գա յին մրցույթ-
փա ռա տո նին, որ տեղ դարձ յալ ար ժա-
նա ցավ ա ռա ջին կար գի դափ նեկ րի 
կոչ ման։ Ն րա աշ խա տա սի րութ յունն 
Ի րի նա Դա վիդ յա նին ստի պում էր Ա րե նի 
հետ ա ռաջ գնալ։ 

2017 թ. ամ ռանն Ա րե նը և իր ու-
սուց չու հին մաս նակ ցե ցին Մոսկ վա յում 
կա յա ցած «Քայլ առ քայլ» մի ջազ գա յին 
մրցույթ-փա ռա տո նին, որ տե ղից Ա րե-
նը վե րա դար ձավ «Գ րան Պ րի» հա տուկ 
մրցա նա կով, իսկ Ի րի նա Դա վիդ յանն 
ա ռա ջին կար գի մրցա նա կով։ 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո (ու սուց-
չու հու խորհր դով) ըն դուն վեց Եր ևա նի 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յի դա սա կան վո կա լի բա ժի նը։ 
Այժմ շա րու նա կում է ու սու մը՝ ա ռանձ նա-
նա լով յու րա հա տուկ տե նո րո վ։

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 2 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

Ս ի սիա նի ար վես տաշ խար հի հո-
գեհ մա և հո գե թով դարբ նո ցում 
եմ՝ Է.Աս յա նի ան վան ե րաժշ տա-

կան դպրո ցում, հա րա զատ մի օ ջախ, 
որ տեղ ե րաժշ տութ յան ա ռա ջին կա-
խար դա կան հնչյուն նե րի ար ձա գան քով 
սնվել, այդ ու րույն աշ խար հի գե րին է 
դար ձել, ցայ սօր այն ի րե նը հա մա րել 
նաև տո ղե րիս հե ղի նա կը:

... Նոր արթ նա ցող ձմռան օ րը ջեր-
մութ յուն չէր խոս տա նում, բայց հո գումս 
գա րուն էր, քա նի որ քիչ անց լցվե լու էի 
տաք խո հե րով, քան զի հան դի պե լու էի 
այս օ րե րին այն քա՜ն հո լով վող ի րա դար-
ձութ յան գլխա վոր «մե ղա վո րին»՝ Անիկ 
Սահակյանին:

Ա նիկ Տիգ րա նի Սա հակ յա նը ծնվել 
է Սի սիան քա ղա քում, սո վո րել է № 4 
դպրո ցում, իսկ այժմ ա վագ դպրո ցի 10-
րդ դա սա րա նի ա շա կեր տու հի է, զու գա-
հեռ ու սա նում է Սի սիա նի ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի վո կալ բաժ նում:

... Դեկ տեմ բեր յան ցրտա շունչ օ րը 
մե կեն ջեր մա ցավ՝ Հայաստան-Սյունիք-
Սիսիան հա սած մեծ ա վե տի սից... 

... Դեկ տեմ բե րի 15-19-ը Չե խիա յի 
Հան րա պե տութ յան մայ րա քա ղաք Պ րա-
հա յում «Գլովբալ ֆեստ մյուզիք» ար վես-
տի մի ջազ գա յին փա ռա տո նի շրջա նա-
կում անց կաց վող «Պ րա հա յի աստ ղեր» 
խո րա գի րը կրող մրցույ թում պատ վով 
մաս նակ ցեց նաև մեր հայ րե նակ ցու-
հի, «Է.Աս յա նի ան վան Սի սիա նի ման-
կա կան ե րաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
վո կալ բաժ նի ա շա կեր տու հի Ա նիկ Սա-
հակ յա նը: Քիչ է ա սել մաս նակ ցեց, քա նի 
որ գնաց, մաս նակ ցեց ու ... 

2022 թվա կան, դեկ տեմ բե րի 18, 
Պ րա հա, «Պ րա հա յի աստ ղեր» մի ջազ-
գա յին փա ռա տոն... Լեփ-լե ցուն դահ-
լիճ, լար ված դեմ քեր, մրցակ ցա յին թեժ 
պայ քար և... բեմ է հրա վիր վում 15-ամ յա 
սևակն ու մրա հոն մի հա յու հի... 

– Պուչ չի նի, Լաու րետ տա յի ա րիան 
«Ջա նի Ս կիկ կի» օ պե րա յից, կա տա րում 
է Ա նիկ Սա հակ յա նը, Սի սիան... 

Ու հնչեց եր գը, հնչեց Հա յաս տան-
Սի սիա նից հա զա րա վոր կի լո մետ րեր հե-
ռու՝ հա մա չափ, պարզ, սա հուն, հղկված, 
նուրբ, հզոր, տար բեր վող, ազն վա կան... 

Ի տա լա կան զար մա նահ րաշ մե ղե-
դու գու նա գեղ ել ևէջ նե րը հոր դա ցին 
հա յու հու հո գուց, սրտից, տա րած վե ցին 
դահ լի ճով մեկ, «մխրճվե ցին» ունկնդ րի 
հո գու և գի տակ ցութ յան մեջ, դե ռա տի 

երգ չու հու տա ղան դի ու ժը շո ղաց մե կեն, 
պոռթ կաց՝ նո րո վի լու սա վո րե լով Պ րա-
հա յի դահ լի ճը: Փայ լեց Ա նիկ Սա հակ յա-
նը, փայ լեց եր գի ան թե րի կա տար մամբ, 
խոս քի ու ե րաժշ տութ յան ներ դաշ նա-
կութ յան հա սուն և յու րո վի մա տուց-
մամբ... 

Մի պահ հիաց քից կար կա մած դահ-
լի ճը ե րե րաց, ա պա դղրդաց ո րո տըն-
դոստ ծա փե րից ու... Հե ռա վոր Սի սիա-
նը ներ կա յաց նող Ա նիկ Սա հակ յա նը 
«ստի պեց» խստա պա հանջ ժյու րիին՝ 
ի րե´ն, հատ կա պես ի րե´ն շնոր հել Մեծ 
մրցանակը (Գրան Պրի)՝ «Ա կա դե միա-
կան եր գե ցո ղութ յուն» ան վա նա կար-
գում:

Ն րանց, ում գեթ մեկ ան գամ բախտ 
է վի ճակ վել ունկնդ րել Ա նիկ Սա հակ յա-
նի վիր տո ւոզ կա տա րու մը, հիա նալ նրա 
բնա ծին ու բնա տուր տա ղան դով, հա-
մոզ ված կա սեն՝ հայտ նի և ան հայտ շատ 
բե մեր պա տիվ կհա մա րեն՝ ե թե հենց 
ի րենց բե մից հնչի Ա նի կի ան զու գա կան 
ձայ նը, որ հենց ի րենց հան դի սա տե սին 
նվիր վեն ծով ժպիտ ներ ու ան հատ նում 
ծա փա հա րութ յուն ներ:

Իսկ ի՞նչ է Ա նի կի հա մար եր գը... 
– Երգն իմ աշ խարհն է, իմ էութ յու նը, 

իմ թևերն է, իմ ու ժը... 
Երկ խո սութ յանն ան մասն չմնաց 

ու սուց չու հին՝ Ա նուշ Վար դան յա նը, ով 
ա վե լի քան հա մոզ ված է՝ յու րա քանչ-
յուր հա ջո ղութ յան հիմ քում կար ևոր են 
նպա տա կաս լա ցութ յու նը, աշ խա տա-
սի րութ յու նը, ձգտու մը, ո րոնց պա կա սը 
հաս տատ չու նի սի րե լի ա շա կեր տու-
հին՝ Ա նիկ Սա հակ յա նը, ո րոնք էլ ա պա-
հո վե ցին ցան կա լի հաղ թա նակ ներ և՛ 
«Արտմյուզիք» մրցույ թում (1-ին տեղ), և՛ 
Պ րա հա յի մրցույթ-փա ռա տո նում... 

– Հ պար տութ յամբ ու զում եմ հա վե լել, 
որ բնութ յունն ա նա սե լի շռայլ է գտնվել 
Ա նի կի նկատ մամբ՝ նրան օժ տե լով հրա-
շա լի ձայ նով, դահ լի ճը գրա վե լու հմայ-
քով, հան դի սա տե սին «հա մո զե լու» տա-
ղան դով, բե մա կան կեց ված քով, եր գի 
մեջ հո գի դնե լու ան մի ջա կա նութ յամբ, 
եր գը ջեր մութ յամբ մա տու ցե լու կա րո-
ղութ յամբ..., ո րով էլ, ըստ իս, պայ մա-
նա վոր ված են նրա հրա շա լի ե լույթ նե րը 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում: Ու զում 
եմ խո րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րիա յի 
դա սա խոս Լ. Մար կոս յա նին՝ մաս նա գի-
տա կան ա ջակ ցութ յան, իսկ պա րոն Է. 

Պի չիկ յա նին՝ մեր սա նի տա ղան դին հա-
վա տա լու, մի ջազ գա յին մրցույ թին նրա 
մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու հա մար:

Իսկ ի՞նչ ծրագ րեր ու նեն ու սուց չու-
հին և ա շա կեր տու հին ... 

– Ու րա խութ յամբ ու զում եմ ար ձա-
նագ րել՝ Պ րա հա յի բաղ ձա լի հաղ թա նա-
կից հե տո հրա վեր ստա ցանք Ֆ րան սիա-
յի հայ հա մայն քի կող մից՝ ապ րի լի 24-ին 
Կո մի տաս եր գե լու պայ մա նով... 

– Ա նի կի ա պա գան տես նու՞մ եք օ պե-
րա յին ար վես տում... 

– Մեծ, շա՜տ մեծ են ակն կա լիք ներս, 
– հա մոզ ված ա սում է Ա. Վար դան յա նը, 
– նրա ան զու գա կան ձայ նը դեռ հարս-
տաց նե լու է օ պե րա յին ար վես տը... 

Լույ սի ծնուն դը զգա ցինք քո եր գե-
րում, Ա նի´կ Սա հակ յան, և ա մեն ան-
գամ, երբ երգդ ըմ բոշխ նե լու անկրկ նե-

լի պա հեր պարգ ևես մեզ, ան թա քույց 
հպար տութ յամբ շշնջա լու ենք.

– Մեր Ա նիկն է... 
Շ նոր հա շա´տ Ա նիկ Սա հակ յան, հո-

գի ջեր մաց նող եր գով գնա ցիր մրցույ թի, 
գնա ցիր հաս տա տա կամ, որ ջեր մաց նես 
օ տար եր գար վես տի սի րա հար նե րին, 
գնա ցիր, որ մեկ ան գամ ևս հա վաս տես՝ 
եր գի թևե րով թռչե լու ես շա՜տ բարձր, 
շա՜տ հե ռու, եր գի ու ժով գրա վե լու ես 
շա՜տ բե մեր... 

Ա մեն ան գամ, երբ քո հրա շա լի կո-
լո րա տու րա յին սոպ րա նոն շո յի եր գար-
վես տիդ երկր պա գու նե րի ուն կը, ու րեմն 
ար ձա նագ րել ես հեր թա կան, բայց ո´չ 
վեր ջին հաղ թա նակդ, ու րեմն հաղ թել ես, 
հաղ թել ես եր գի ան կա սե լի ու ժով, երգի 
թևերով... 

ԷՎԵԼԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
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2019 թվա կա նի ամ-
ռա նը Քա ջա-
րա նի ար վես տի 

դպրո ցը բո լոր ձեռք բե րում նե րին ա վե-
լաց րեց ևս մեկ ու շատ կար ևո րը՝ ճեղ քեց 
Եվ րո պա յի սահ ման ներն ու թա տե րար-
վես տի նո րա բաց բաժ նի իր ա շա կերտ-
նե րին դուրս բե րեց եվ րո պա կան մրցու-
թա յին բեմ (հա մայն քի ղե կա վար Ման վել 
Փա րա մազ յա նի ա ջակ ցութ յամբ)։ «Ս լավ-
յանս կի վե նեց» մրցույթ– փա ռա տո նի 
շրջա նա կում քա ջա րան ցի պա տա նի նե-
րը ներ կա յա ցան եվ րո պա կան խստա-
պա հանջ հան դի սա տե սին: 

Թա տե րար վես տի բաժ նի ա ռա ջին 
դա սա րա նի ա շա կերտ նե րը Բուլ ղա-
րիա յի Վառ նա քա ղա քում անց կաց վող 
«Ս լավ յանս կի վե նեց» մրցույթ-փա ռա-
տո նին մաս նակ ցե լու հրա վե րը վաս-
տա կե ցին Եր ևա նում՝ մաս նակ ցե լով 
«Էտ յուդ» նկար չութ յան, աս մուն քի և 

թա տե րա կան ար վես տի մրցույթ-փա-
ռա տո նին՝ գրա վե լով ա ռա ջին տե ղը։ 
Այդ պի սի մրցույթ-փա ռա տո նի մաս-
նակ ցութ յունն ինք նին մեծ պա տիվ ու 
պա տաս խա նատ վութ յուն է, մա նա-
վանդ երբ ներ կա յաց նում ես ոչ միայն 
քո փոք րիկ քա ղաքն ու մար զը, այլև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը։ Գու-
ցե այս գի տակ ցումն էր, որ նո րա բաց 
բաժ նի ա ռա ջին դա սա րա նի ա շա կերտ-
ներն ա րե ցին անհ նա րի նը՝ կա րո ղա ցան 
ի րենց ներ կա յա ցու մով ծա փեր ու ծի ծաղ 
կոր զել ժյու րիի ան դամ նե րից և գ րա վել 
ա ռա ջին տե ղը՝ վաս տա կե լով ևս մեկ 
հրա վեր 2022 թվա կա նի հա մար։ 

2022 թվա կա նին թա տե րար վես-
տի բաժ նի՝ այս ան գամ մեկ այլ դա սա-
րան ու պա տա նի ներ, կրկին հա մայն քի 
ղե կա վա րի ա ջակ ցութ յամբ և ԶՊՄԿ-ի 
հո վա նա վո րութ յամբ, մեկ նե ցին Բուլ ղա-
րիա, մաս նակ ցե ցին մի ջազ գա յին հե ղի-

նա կա վոր փա ռա տո նին, մեր մայ րե նի 
լեզ վով ներ կա յաց րին Հով հան նես Թու-
ման յա նի «Քաջ Նա զա րը», հիաց րին ոչ 
միայն ժյու րիի հա յե րեն լե զուն չհաս կա-
ցող ուկ րաի նա ցի, բուլ ղա րա ցի, վրա ցի, 
չեխ ան դամ նե րին, այլ նաև փա ռա տո նի 
մաս նա կից երկր նե րի պա տա նի նե րին, 
ղե կա վար նե րին ու ծնող նե րին։ 

Քա ջա րան ցի պա տա նի ներն ար-
ժա նա ցան ա ռա ջին կար գի մրցա նա կի, 
հնչեց հան րա պե տութ յան օրհ ներ գը, 
ծա ծան վե ցին Ե ռա գույնն ու Քա ջա րան 
հա մայն քի դրո շը։ Պա տեհ է նշել այդ 
ե րե խա նե րի ա նուն նե րը, ով քեր ի րենց 
խա ղով բարձր պա հե ցին թե մեր լե զուն, 
թե Հա յաս տա նի պա տի վը՝ Ա զար յան 
Մոն թե, Բա բա յան Է լեն, Դալ լաք յան Է լեն, 
Հայ րա պետ յան Հայկ, Հայ րա պետ յան 
Հա կոբ, Հա կոբ յան Արև, Ղա լեչ յան Հայկ, 
Մար տի րոս յան Վիկ տոր յա, Պետ րոս յան 

Լաու րա, Սարգս յան Ա լեքս, Սարգս յան 
Գոռ։ 

Այս ա նուն նե րի կող քին պետք է նշել 
նաև թա տեր վես տի բաժ նի դա սա տու-
նե րին՝ Գաբ րիել յան Ար թուր, Ղու կաս-
յան Տիգ րան, թա տեր արվես տի բաժ նի 
հիմ նա դիր տնօ րեն՝ Ար մի նե Թու ման յան, 
ներ կա յաց ման ե րաժշ տութ յան ձևա վոր-
ման, զգեստ նե րի ու գրի մի հե ղի նակ, 
դպրո ցի կեր պար վես տի դա սա տու՝ Նա-
րեկ Իս րա յել յան։ 

2019 թվա կա նին փա ռա տո նին մաս-
նակ ցած ու հաղ թած ա շա կերտ ներն են՝ 
Միհ րան Ղա զար յան, Ե լի զա վե տա Խա-
չատ յան, Գոռ Ա լա վերդ յան, Սո ֆի Օ հան-
ջան յան, Գո հար Սարգս յան, Ալ բեր տո 
Համ բար ձում յան, Յա նա Ա զար յան, Մի-

լե նա Ե ղիա զար յան, Դա յան նա Մել քում-
յան։ 

Եվ րո պա կան երկ րում մի ջազ գա յին 
փա ռա տո նի մաս նակ ցութ յու նը կար ևոր 
է նաև ճա նա չո ղա կան ու փոր ձի փո խա-
նակ ման ա ռու մով։ 

Քա ջա րան ցի ա շա կերտ նե րը շփվե-
ցին Եվ րո պա յում ար վես տի նո րա գույն 
զար գա ցում նե րի, ար ևե լաեվ րո պա կան 
քա ղա քակր թութ յան հետ։ 

Ուղ ևո րութ յան ճա նա պար հին ա շա-
կերտ նե րը ե ղան ու հա րուստ ճա նա չո-
ղա կան զբո սանք ներ ու նե ցան պատ-
մա կան այն պի սի հա րուստ անց յալ ու 
ժա ռան գութ յուն ու նե ցող քա ղա քում, 
ինչ պի սին Կոս տանդ նու պո լիսն է, նա-
վար կութ յուն ու նե ցան Ա սիան Եվ րո պա-
յից բա ժա նող Բոս ֆո րի ու Դար դա նե լի 
նե ղուց նե րով, Մար մա րի ծո վով։ 

Եվ րո պա յում հաղ թա նա կած ա շա-

կերտ նե րին ըն դու նե լով՝ Քա ջա րա-
նի պա տի վը բարձր պա հե լու հա մար 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց Քա ջա րան 
հա մայն քի ղե կա վար Ման վել Փա րա-
մազ յա նը, ով նաև հույս հայտ նեց՝ Ար-
ևել յան Եվ րո պան «գրա վե լուց» հե տո 
թա տե րար վես տի բա ժի նը Քա ջա րա նի 
դրո շը կծա ծա նի և հաղ թա կան ե լույթ-
ներ կու նե նա Արևմտ յան Եվ րո պա յի 
երկր նե րում, ին չու չէ նաև օվ կիա նո սից 
այն կողմ։ Ար դեն իսկ այդ նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք ներ են տար վում...

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ 

ԹԱՏԵՐԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺՆԻ ԴԱՍԱՏՈՒ

Ս  յու նի քի մար զի Մեղ րի հա մայն քի 
Մեղ րիի և Ա գա րա կի մշա կույ թի 
կենտ րոն նե րում նա խաա մա-

նոր յա տո նա կան տրա մադ րութ յուն էր՝ 
դեկ տեմ բե րի 28-ին և 29-ին «Ասք» ման-
կա պա տա նե կան թա տե րա կան ստու-
դիա յի սա նե րը, յու րա տիպ ձևա վո րում 
ստա ցած բե մում, ներ կա յաց րին ժա մա-
նա կա կից դրա մա տուրգ Էդ գար Թա թիկ-
յա նի «Ձ նե մար դը» (պիե սը տե ղադր ված 

է tatron-drama.am կայ քի «Նոր հար թակ 
ման կա պա տա նե կան դրա մա տուր գիա-
յի հա մար» բաժ նում):

Բե մը վե րած վել էր տո նա կան տու փի, 
որ տեղ յու րա քանչ յուր գույն ու դե տալ 
իր տե ղում էր, փո խադ արձ լրաց նում 
էին միմ յանց։ Հան դի սա տե սի հա մակ-
րանքն ան մի ջա պես գրա վե ցին փոք րիկ 
դե րա կա տար ներն ի րենց ան մի ջա կան 
խա ղով: Անդ րա նիկ Հով սեփ յա նը (Շուն), 

Վիկ տոր յա Ա վագ յա նը (Ձ նե մարդ), Դա-
վիթ Համ բար ձում յա նը (Պս տո), Մա րիամ 
Օ հան յա նը (Ե ղո), Մա րիամ Զա քար յա-
նը (Կ ղո) բե մում կա րո ղա ցան ստեղ ծել 
հե քիա թա յին անկրկ նե լի մթնո լորտ, և 
ծա վալ վող գոր ծո ղութ յուն նե րը դահ լի ճը 
պա հե ցին լար ված սպաս ման մեջ:

Փոք րիկ հան դի սա տես նե րի հա մար 
ստեղծ վել էր հե քիա թա յին աշ խարհ՝ 
չորս տո նա ծա ռեր-ե րե խա նե րը լցնում 
էին բեմն ի րենց գու նա գե ղութ յամբ՝ 
«կեն դա նի-ծա ռեր», ո րոնց վրա ամ րաց-
ված պա րան նե րը բքի տե սա րա նում 
պլաս տիկ լու ծում նե րով կա րո ղա ցան 
ստեղ ծել սառ նա շունչ ձմռան ա վե լի քան 
շո շա փե լի ներ կա յութ յու նը։ Տե սա րանն 
ամ բող ջաց նում էր բե մում տե ղա ցող 
«ձյու նը»...

Որ պես ե րաժշ տա կան ձևա վոր ման 
գնա հա տա կան՝ նշենք այն ի րո ղութ յու-

նը, որ դահ լի ճից դուրս գա լուց հե տո 
շա տե րը շա րու նա կում էին եր գել հնչած 
մե ղե դի նե րը:

«Ձ նե մար դը» ներ կա յա ցու մը տո նա-
կան նվեր էր հա մայն քի ե րե խա նե րին, 
բայց միա ժա մա նակ թա տե րա կան յու-
րօ րի նակ եր ևույթ՝ որ պես հա վաս տում 
հա մայն քի մշա կու թա յին կյան քի նոր վե-
րըն թա ցի:

Բե մադ րութ յու նը, նկար չա կան և 
ե րաժշ տա կան ձևա վո րու մը՝ Ա նուշ Վար-
դան յա նի:

Պա րա յին լու ծում նե րը՝ Ե լե նա Քառ-
յա նի:

Զ գեստ նե րի նկա րիչ՝ Գո հար Ա թո յան:
Հ.Գ. Այս հե քիա թը գու ցե չկա յա նար, 

ե թե չլի ներ Մեղ րիի հա մայն քա պե տա-
րա նի ա ջակ ցութ յու նը:

TATRON-DRAMA.AM

Քաջարանի արվեստի 
դպրոցի եվրոպական 
բեմե լը

Թատերական տոն ոչ 
մի այն երեխաների 
համար

Բե մը վե րած վել էր 
տո նա կան տու փի, 
որ տեղ յու րա քանչ-
յուր գույն ու դե տալ 
իր տե ղում էր, փո-
խադ րաձ լրաց նում 
էին միմ յանց։

2019 թվա կա նին փա ռա տո նին մաս նակ-
ցած ու հաղ թած ա շա կերտ ներն են՝ Միհ-
րան Ղա զար յան, Ե լի զա վե տա Խա չատ յան, 
Գոռ Ա լա վերդ յան, Սո ֆի Օ հան ջան յան, Գո-
հար Սարգս յան, Ալ բեր տո Համ բար ձում յան, 
Յա նա Ա զար յան, Մի լե նա Ե ղիա զար յան, 
Դա յան նա Մել քում յան։ 
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Գ ե ղար վես տա կան կրթութ յուն 
մա տու ցող կրթօ ջա խի հա մար 
ա ռաջ նա յին է ոչ միայն ա շա կեր-

տին նեղ մաս նա գի տա կան կրթութ յուն 
մա տու ցե լը, այլև ման կա նը գե ղա գի տա-
կան դաս տիա րա կութ յուն տա լը։ Հա-
յաս տա նի հե ռա վոր հա րա վում գտնվող 
Կա պա նում գե ղար վես տա կան դաս-
տիա րա կութ յուն ստա ցող ե րե խա յի 
մտա հո րի զո նի զար գաց ման, նրա աշ-
խար հա յաց քի ձևա վոր ման հա մար 
խիստ անհ րա ժեշտ է չսահ մա նա փակ-
վել միայն դպրո ցի կա մար նե րի ներ քո 
ուսումնա դաս տիա րակ չա կան ձեռ նարկ-
նե րի, ու սում նա կան նյու թա տեխ նի կա-
կա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ դա-
սապ րո ցես ներ կազ մա կեր պե լով, այլ 
ա վե լի լայն կրթութ յուն տա լու նպա տա-
կով դուրս գալ քա ղա քի սահ ման նե րից, 
ու ա շա կեր տի հա մար բա ցել աշ խար հը։ 

Այդ պի սի վառ օ րի նակ է Կա պա նի 
ար վես տի ման կա կան դպրո ցի թա տե-
րար վես տի բա ժի նը, որն ընդգր կում է 
8-15 տա րե կան ա շա կերտ ներ, ով քեր 
դպրո ցում սո վո րում են հինգ տա րի: 
Այժմ բաժ նում սո վո րում է 45 ա շա կերտ: 
Թա տե րար վես տի բա ժի նը ե րեք սե րունդ 
շրջա նա վարտ է տվել՝ մոտ 30 հո գի: Այս 
ու սում նա կան տա րում թա տե րար վես-
տի բա ժինն ա վար տում է յոթ սան, ո րոն-
ցից մե կը դի մե լու է Եր ևա նի թատ րո նի և 
կի նո յի պե տա կան ինս տի տուտ: 

Յու րա քանչ յուր տա րի չոր րորդ և 
հին գե րորդ դա սա րան նե րի սա ներն 
Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի բե մա հար-

թա կում ներ կա յաց նում են մեծ կտա վի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն, իսկ 1-3 դա սա-
րան նե րի ա շա կերտ նե րը բե մադ րում 
են հե քիաթ ներ, պատմ վածք ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց նում են դպրոց նե րում, ման-
կա պար տեզ նե րում: 

Լայն կտա վի գոր ծե րից բե մադ րել 
ենք Զո րայր Խա լափ յա նի «Դպ րո ցա կան 
կա տա կեր գութ յու նը», իսկ Ա մա նո րի 
առ թիվ մեր դպրո ցի դահ լի ճում բե մադ-
րել ենք «Ա մա նո րի հրաշ քը»՝ հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան հե քիա թի մո տիվ նե րով, 
(բե մա կա նա ցու մը՝ Ար թուր Գաբ րիել յա-
նի), ո րը դի տե ցին հինգ հար յու րից ա վե-
լի ե րե խա ներ: 

Կր թօ ջա խի սա ներն ար դեն երկ րորդ 
ան գամ դուրս են գա լիս հան րա պե տութ-
յան սահ ման նե րից և մաս նակ ցում մի-
ջազ գա յին փա ռա տո նե րի։ 

Մի ջազ գա յին փա ռա տո նե րին մաս-
նակ ցե լու, այլ երկր նե րից կրթօ ջա խի 
տա րե կից նե րի հետ շփվե լու, սո վո րե լու, 
սո վո րեց նե լու, այլ քա ղա քակր թա կան 
մի ջա վայ րե րին հա ղոր դա կից լի նե լուց 
բա ցի՝ ա շա կերտ նե րը հե ղի նա կա վոր 
բե մե րում ներ կա յաց նում են Կա պա նը, 
Կա պա նի մշա կույ թը, մեր լե զուն ու գրա-
կա նութ յու նը, մեր թա տե րա կան ա վան-
դույթ ներն ու նո րա րա րա կան զար գա-
ցում նե րը՝ հաղ թա նակ ներ տա նե լով և 
բարձ րաց նե լով քա ղա քի ու երկ րի դրո շը։ 

Եվ այս պես՝ ա ռա ջին ար տա սահ-
ման յան փա ռա տո նը, ո րին մաս նակ ցեց 
ար վես տի դպրո ցի թա տե րար վես տի 
բա ժի նը, 2018 թվա կա նին էր՝ «Օ ռան-
ժե վի Քո բու լե թի 2018» մի ջազ գա յին 

Կապանի արվեստի մանկական 
դպրոցի սաները՝ մի ջազգային 
փառատոներում

փա ռա տոն, որ տեղ մեր՝ Թու ման յա նի 
«Ան խելք մար դը» և «Շունն ու կա տուն» 
ներ կա յա ցում ներն ար ժա նա ցան ա ռա-
ջին կար գի մրցա նա կի։ Այդ հաղ թա նա կը 
կեր տած ա շա կերտ նե րից եր կու սը՝ Նա-
րե Գ րի գոր յանն ու Ար մեն Մա նու չար յա-
նը, ար դեն ու սա նում են Եր ևա նի թատ-
րո նի և կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տի 
դե րա սա նա կան բաժ նում, մե կը՝ Մո նա 
Փար սա դան յա նը, Կա պա նի դրա մա տի-
կա կան թատ րոն դե րա սա նու հի է։ 

Թա տե րար վես տի բա ժինը 2022-ի 
ամ ռա նը մաս նակ ցեց ևս մեկ հե ղի-
նա կա վոր՝ «Ոս կե ա մառ» մի ջազ գա-
յին փա ռա տո նի՝ այս ան գամ Բա թու-
միի օ պե րա յին թատ րո նի բե մում։ Մեր 
ա շա կերտ նե րի այս սե րուն դը նույն պես 

պատ վով հաղ թա նակ տա րավ, օ պե րա-
յին թատ րո նի բե մում հնչեց րեց Կա պան 
քա ղա քի ա նու նը, ծա ծա նեց Կա պա նի 
դրոշն ու Հա յոց ե ռա գույ նը։ 

Այդ հաղ թա նակ նե րը կա րող ենք 
դի տար կել ոչ միայն ու սում նա կան, այլ 
իբրև ո գե ղեն, հայ րե նա սի րա կան ձեռք-
բե րում ներ։ Քան զի երբ ե րե խան այդ-
քան հե ղի նա կա վոր բե մում, բազ մազգ 
մի ջա վայ րում ծա ծա նում է իր քա ղա քի, 
իր երկ րի դրո շը, նրա մեջ ձևա վոր վում 
է քա ղա քա ցին, հայ րե նա սե րը, պե տա-
կա նա սե րը, պե տութ յան տե րը։ Այդ պի սի 
վառ օ րի նակ էր Բա թու միի հաղ թա նա-
կը, որ մեզ տրվեց մեր ժո ղովր դի հա մար 
ա մե նադժ վա րին՝ հետ պա տե րազմ յան 
ծանր, հո գե բա նա կան թմբի րի օ րե րում։ 

Ե րե խա յից մարդ-քա ղա քա ցի կրթե-
լու ու դաս տիա րա կե լու գոր ծը մեր դպրո-
ցի ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից է, ո րոնք 
կա րո ղա նում ենք լու ծել ար վես տի ըն ձե-
ռած հնա րա վո րութ յուն նե րի մի ջո ցով։ 

Թեև թա տե րար վես տի բա ժինն իր 
եր ևան յան ու ար տա սահ ման յան հաղ-
թա նակ նե րի շնոր հիվ հրա վեր ներ է 
ստա նում մաս նակ ցե լու նաև եվ րո պա-
կան երկր նե րում անց կաց վող մի ջազ գա-
յին փա ռա տո նե րի, բայց ֆի նանս նե րի 
սղութ յան ու հո վա նա վոր նե րի բա ցա կա-
յութ յան պատ ճա ռով չենք կա րո ղա նում 
դրանց մաս նակ ցել։ 

Ա մեն դեպ քում հու սով ենք, որ ա պա-
գա յում կկա րո ղա նանք մեր բնօր րա նի 
ա նու նը հնչեց նել նաև եվ րո պա կան քա-
ղաք նե րում, Կա պա նի նո րօր յա ար վես-
տը հասց նել նաև հին աշ խարհ ու այն-
տեղ նույն պես հաղ թա նակ տո նել։

Ն շեմ, որ ա ռա ջի կա յում սպաս վում 
են դպրո ցի թա տե րար վես տի բաժ նի 
սա նե րի հյու րա խա ղեր Թ բի լի սիում: Վի-
րա հա յոց թե մի «Հա յար տուն» կրթամ-
շա կու թա յին կենտ րո նի հրա վե րով 
ապ րի լի վեր ջին կմեկ նենք Վ րաս տա նի 
մայ րա քա ղաք՝ հար ևան պե տութ յան 
հան դի սա տե սի դա տին ներ կա յաց նե-
լու դրա մա տուրգ Սամ վել Խա լաթ յա նի 
«Սե րը պա հա րան չի հարց նում» բե-
մադ րութ յու նը, ո րը շո շա փում է ար տա-
գաղ թի թե ման: Կ լի նեն հան դի պում ներ 
վրա ցա հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի հետ, ինչ պես նաև կծա նո թա նանք 
պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար-
ձան նե րին:

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
ԿԱՊԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ԹԱՏԵՐԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺՆԻ 
ԴԱՍԱՏՈՒ

Թա տե րար վես տի բա ժինը 2022-ի ամ ռա նը 
մաս նակ ցեց ևս մեկ հե ղի նա կա վոր՝ «Ոս-
կե ա մառ» մի ջազ գա յին փա ռա տո նի՝ այս 
ան գամ Բա թու միի օ պե րա յին թատ րո նի 
բե մում։ Մեր ա շա կերտ նե րի այս սե րուն դը 
նույն պես պատ վով հաղ թա նակ տա րավ, 
օ պե րա յին թատ րո նի բե մում հնչեց րեց Կա-
պան քա ղա քի ա նու նը, ծա ծա նեց Կա պա նի 
դրոշն ու Հա յոց ե ռա գույ նը։
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Տասնամյա դափնեկիր 
սրնգահարը

Կ ա պա նի Ա րամ Խա չատր յա նի ան-
վան թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո-
ցի ա շա կերտ Նա րեկ Սարգս յա նը 

ծնվել և մե ծա ցել է մի ըն տա նի քում, որ-
տեղ հա մար յա բո լո րը ե րա ժիշտ ներ են: 
Պապն ու տա տը եր գում են, քե ռին կլար-
նե տա հար է, եղ բայ րը դհոլ է նվա գում, 
մայ րը դաշ նա կա հա րու հի է: Նա ե րաժշ-
տա կան դպրոց սկսել է հա ճա խել վեց 
տա րե կա նից: Ար դեն ա ռա ջին դա սա րա-
նում նկատ վում էին նրա ըն դու նա կութ-
յուն ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը:

Նա րեկն այն հազ վագ յուտ և շ նոր-
հա լի ե րե խա նե րից է, ով ան սահ մա նո-
րեն սի րում է ե րաժշ տութ յու նը, շատ 
նվիր ված է իր գոր ծի քին և ա մե նա կար-
ևո րը, որ պետք է ու նե նա յու րա քանչ յուր 
ե րա ժիշտ, աշ խա տա սի րութ յունն ու մեծ 
կամ քի ուժն է, ո րը Նա րե կի մեջ անս-
պառ է: Նա շատ ա րագ է յու րաց նում յու-
րա քանչ յուր բարդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն՝ 
հա վաս տե լով, որ ե րա ժիշտ դառ նա լու 
ճիշտ ճա նա պար հին է:

Ու սում նա կան տա րին դպրո ցում 
միշտ ամ փո փում է հաշ վե տու հա մեր-
գով, ո րին հիմ նա կա նում մաս նակ ցում 
են մի ջին և բարձր դա սա րան նե րի ա շա-
կերտ նե րը: Սա կայն Նա րեկն այն բա ցա-
ռիկ նե րից է, ով ա ռա ջին դա սա րա նում 
մաս նակ ցեց հաշ վե տու հա մեր գին՝ մեծ 
տպա վո րութ յուն թող նե լով մաս նա գետ-
նե րի և հան դի սա տե սի վրա:

2-րդ և 3-րդ դա սա րան նե րում մաս-
նակ ցեց «Արտ Մ յու զիք» մի ջազ գա յին 
11-րդ (2020թ.) և 12-րդ (2021թ.) մրցույթ-
փա ռա տո նե րին՝ ար ժա նա նա լով երկ-
րորդ կար գի դափ նեկ րի կոչ ման:

2021թ. նո յեմ բեր-դեկ տեմ բեր ա միս-
նե րին անց կաց վեց «Ե ղե գան փող» 
շվիա հար նե րի հա մա հայ կա կան ա ռա-
ջին մրցույթ-փա ռա տո նը, որ տեղ Նա-
րեկն ար ժա նա ցավ «Գ րան Պ րի» մեծ 
մրցա նա կին: Այն ժա մա նակ նույ նիսկ 
չէինք էլ մտա ծում, որ կա րող է հնա-
րա վո րութ յուն ստեղծ վել մաս նակ ցե լու 
որ ևէ մրցույ թի ար տերկ րում, այն էլ Եվ-
րո պա յում: Այդ հնա րա վո րութ յու նը մեզ 
ըն ձե ռեց «Արտ Մ յու զիք» մի ջազ գա յին 
մրցույթ-փա ռա տո նի կազ մա կեր պիչ 
Էռ նեստ Պի չիկ յա նը, ո րի հա մար շատ 
շնոր հա կալ ենք, Եր ևա նում անց կաց-
վե ցին ունկնդ րում ներ, և ո րոշ վեց, որ 
շվիա հար նե րից կմաս նակ ցի տա սը տա-
րե կան Նա րեկ Սարգս յա նը:

Մր ցույթն անց կաց վեց 2022թ. օ գոս-
տո սի 8-15-ը Չե խիա յի մայ րա քա ղաք 
Պ րա հա յում և կոչ վում էր «Պ րա հա յի 
աստ ղեր» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա-
ռա տոն: Մաս նա կից նե րը շատ էին, ընդ 
ո րում մաս նակ ցում էին և՛ ան հատ կա-
տա րող ներ, և՛ ե րաժշ տա կան խմբեր 
տար բեր երկր նե րից (Ս լո վա կիա, Ուկ-
րաի նա, Չե խիա, Վ րաս տան, Խոր վա-
թիա և այլն):

Վեր հի շում է թիվ 1 դպրո ցի տնօ րեն 

Լիլ իա Վար դան յա նը, ով Պ րա հա յում 
գտնվում էր մրցույ թի դահ լի ճում. «Երբ 
Նա րե կը բեմ բարձ րա ցավ, բո լո րի ու-
շադ րութ յու նը սևեռ վել էր նրա վրա, և 
եր ևի մտա ծում էին, թե ինչ պետք է նվա-
գի այս փոք րիկ տղան, որ պես զի ար ժա-
նա նա ժյու րիի հա վա նութ յա նը: Սա կայն 
Նա րե կի նվա գի հենց ա ռա ջին հնչյուն-
նե րից դահ լի ճում քար լռութ յուն էր տի-
րում, և երբ նա ա վար տեց ե լույ թը, դահ-
լի ճը հոտն կայս ծա փա հա րում էր: Մենք 
մտա ծում էինք, որ գու ցե Նա րե կին որ ևէ 
մրցա նակ կտան, բայց երբ հայ տա րա-
րե ցին Armenia, Kapan, Narek Sargsyan՝ 
«Gran Prix», դահ լի ճը ցնծում էր...

Նա րե կը մրցույ թի հա մար պատ-
րաս տել էր եր կու ստեղ ծա գոր ծութ յուն. 
«Հուն գա րա կաև պո պու րի»՝ մշա կու-
մը՝ Ա. Մի նաս յա նի, «Տո նա կան նա խեր-
գանք», հե ղի նակ՝ Գ. Մա նաս յան:

Մր ցույ թին կա տա րեց «Հուն գա րա-
կան պո պու րի»-ն, և երբ պետք է մաս-
նակ ցեր Գա լա հա մեր գին, ո րո շե ցինք, 
որ կկա տա րի երկ րորդ ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը՝ «Տո նա կան նա խեր գանք»-ը: 
Սա կայն ժյու րիի ան դամ նե րը, հիա ցած 
Նա րե կի «Հուն գա րա կան պո պու րի»-ի 
կա տար մամբ, ցան կա ցան ևս մեկ ան-
գամ լսել այդ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Սա 
Կա պա նի մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ 
ան նա խա դեպ հա ջո ղութ յուն է, ո րով-
հետև չէր ե ղել այն պի սի դեպք, որ Կա-
պա նից մաս նակ ցեին Եվ րո պա յում որ ևէ 
մրցույ թի և ար ժա նա նա յին «Գ րան Պ րի» 
մրցա նա կի»:

Նա րեկն այն ա շա կերտ նե րից է, ով չի 
բա վա րար վում իր հա ջո ղութ յուն նե րով, 
մշտա պես հետ ևում է բարձր դա սա րա-
նի ա շա կերտ նե րի, ար վես տի քո լե ջի ու-
սա նող նե րի և լա վա գույն ե րա ժիշտ նե րի 
կա տա րում նե րին, լսում, թե ինչ բարդ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են նվա գում, 
նրան ցից խնդրում է նո տա նե րը և սկ-
սում պա րա պել:

Նա րե կին ցան կա նում ենք նո րա նոր 
ձեռք բե րում ներ, էլ ա վե լի մեծ բե մեր և 
չենք կաս կա ծում, որ նա միշտ բարձր 
կպա հի Ս յու նի քի, Կա պա նի և Ա րամ Խա-
չատր յա նի ա նու նը կրող Կա պա նի թիվ 1 
ե րաժշ տա կան դպրո ցի ա նու նը: 

Շ նոր հա վո րում ենք թիվ 1 դպրո ցի 
տնօ րեն Լիլիա Վար դան յա նին, դա սա-
տու Ա լեն Սա հակ յա նին, նվա գակ ցող-
ներ Աշ խեն Հով հան նիս յա նին և Հեր մի-
նե Բաղ դա սար յա նին՝ նվիր վա ծութ յան 
և գ րա գետ աշ խա տան քի հա մար: 
Մեր շնոր հա վո րանք նե րը նաև Նարեկ 
Սարգս յա նի ծնող նե րին:

Շ նոր հա կա լութ յուն Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի ղե-
կա վա րութ յա նը՝ Չե խիա յում կազ մա-
կերպ ված փա ռա տո նին Նա րեկ Սարգս-
յա նի մաս նակ ցութ յու նը հո վա նա վո րե լու 
հա մար:

Եվա Մանգասարյանը՝ 
Սիսիանից, ումի ց 
տաղանդ ու շնորհ է 
հորդում

Կ ր կին ե րաժշ տութ յան անկրկ նե լի 
աշ խար հում եմ՝ յոթ «խա զե րի» 
լու սափ թիթ «թա գա վո րութ յու-

նում»՝ Է. Աս յա նի ան վան ե րաժշ տա կան 
դպրո ցում: Ա ռիթն ա վե լի քան լու սա վոր 
է...

Ե րաժշ տա սեր սի սիան ցին դեռ չէր 
հասց րել «սթափ վել» սի սիան ցի շնոր հա-
լի նե րի շռնդա լից հա ջո ղութ յուն նե րից, 
երբ ցան կա լի ձեռք բե րու մը, ան թա քույց 
հպար տութ յու նը, հեր թա կան հաղ թա-
նա կի ա լիքն ան վա րան մտան Սի սիան...

Ե րաժշ տութ յու նը կար ևոր ար ժեք է. 
այն հո գուն թևեր է տա լիս, պատ րաս-
տում ա ներ ևա կա յե լի թռիչ քի... Այս պի-
սի թռիչ քի ա կա նա տե սը դար ձավ սի-
սիան ցին, երբ Սի սիա նի № 2 հիմ նա կան 
դպրո ցի 7-րդ դա սա րա նի ա շա կեր տու-
հին, ե րաժշ տա կան դպրո ցը ներ կա-
յաց նող 12-ամ յա Ե վա Ման գա սար յա նը 
պատ վով մաս նակ ցեց Ուկ րաի նա յի Օ դե-

սա քա ղա քում օն լայն /հե ռա վար/ ձևա-
չա փով անց կաց վող ODESA MUZIQ OLIMP 
3-րդ մի ջազ գա յին մրցույ թին և...

...Քա նո նի լա րերն ան հան գիստ էին. 
սպա սում ու նեին, սպա սում՝ «անձ նա-
տուր» լի նե լու, «սանձ վե լու», ար ձա գան-
քե լու մատ նե րի հրա մա նին, մատ նե րի 
շո յան քին, հե տո՝ «խո սե լու», «պատ մե-
լու», «հա մո զե լու», դյու թե լու...

...Ու նվա գեց Ե վան, նվա գեց Սա յաթ-
Նո վա, Բա բա ջան յա նի «է լե գիան», Ա. 
Խա չատր յա նի «Լեզ գին կան»:

...Փոք րիկ մատ նե րը կնտնտո ցով 
վարժ սա հե ցին լա րե րի վրա յով, ար ձա-

կե ցին կա խար դիչ հնչյուն ներ, «ստի պե-
ցին» նվա գա րա նին՝ պրո ֆե սիո նա լիզ-
մի, ե րաժշ տա կան հա սուն դի նա մի կա յի 
ինք նա տիպ մա տուց մամբ թա փան ցել 
ունկնդ րի գի տակ ցութ յան ու հո գու մեջ, 
դառ նալ մե ղե դու գու նա գեղ հնչո ղութ-
յուն, դառ նալ խոհ, ապ րում՝ տա ղան-
դա վոր քա նո նա հա րու հուն պարգ ևե լով 
1-ին պատ վա վոր տե ղը, ար ժա նաց նե լով 
դիպ լո մի...

– Լ սել Ե վա յի կա տա րում ներն ու 
չհայտն վել ե րաժշ տութ յան հե տաքր քիր, 
զար մա նահ րաշ, ինք նա տիպ աշ խար-
հում, ան կա րե լի է, քա նի որ այն տեղ 
ինքն է, իր նե րաշ խար հը, իր ա ռօր յան...

Խե լա ցի, աշ խա տա սեր, նպա տա-
կաս լաց աղջ նակ է Ե վան, օժտ ված է 
ե րաժշ տա կան զար մա նա լի զգա ցո ղութ-
յամբ, – սի րով բնու թագ րում, հպար-
տութ յամբ ներ կա յաց նում է իր սա նին՝ 
ու սուց չու հի Նաի րա Հա կոբ ջան յանն ու 
հա վե լում, – բա վա կան է մեկ ան գամ լսել 
Ե վա յին, և դու կհայտն վես ե րաժշ տութ-
յան ան մո ռա նա լի հնչյուն նե րի աշ խար-
հում:

Ե վա յի հետ փոր ձե լու եմ զրու ցել լա-
վի, գե ղե ցի կի, բա րու, հոգ ևո րի, նաև՝ 
նո րին մե ծութ յուն ե րաժշ տութ յան մա-
սին:

– Ա ռանց ա խոր ժե լի, քաղց րահնչ-
յուն ե րաժշ տութ յան անհ նար է պատ-
կե րաց նել իմ ա ռօր յան. ես պաշ տում 
եմ ե րաժշ տութ յու նը,- մի ա ռանձ նա կի 
ան կեղ ծութ յամբ ար ձա գան քեց Ե վան՝ 
ի պա տաս խան իմ հար ցու մի,- թե պետ 
այն իմ ե րա զանք նե րում երկ րորդ տե-
ղում է (մե ղա վոր ժպտում է), քա նի որ 
ո րո շել եմ ի րա վա բան դառ նալ, բայց...

Ե վան ա ռանձ նա կի սի րով է բարձ-
րա ձայ նում իր հա ջո ղութ յուն նե րի գլխա-
վոր «մե ղա վո րի»՝ սի րե լի ու սուց չու հի 
Ն. Հա կոբ ջան յա նի ա նու նը, ո րի հպար-
տութ յունն ա լիք վել է ա մեն ան գամ, երբ 
հաղ թա նա կի դափ նին բա ժին է ըն կել 
Ե վա Ման գա սար յա նին (Փոք րիկ քայլ, 
Արտ Մյու զիք, 2022թ., դեկ տեմ բե րի 18, 
Օ դե սա...): 

Ան վերջ, ան թարթ, կա խարդ ված կա-
րե լի է հետ ևել Ե վա յի մատ նե րի փո թոր-
կին, քա նի որ մատ նե րի ու ժով փոր ձում է 

ի րեն են թար կեց նել սի րե լի նվա գա րա նը՝ 
քա նո նը, ո րից տա ղանդ ու շնորհ է հոր-
դում, դառ նում ան զու գա կան մե ղե դի...

Ար ևը՝ լույս է, ե րաժշ տութ յու նը՝ լույ սի 
ար տա ցո լանք, Ե վա՛ Ման գա սար յան, ու-
րեմն քայ լի՛ր ան վա րան, քայ լի՛ր վստահ 
ու հաս տա տուն, քայ լի՛ր այդ լու սե ճա-
նա պար հով, ու թո՛ղ այդ հաղ թա նակն 
ու նե նա ցան կա լի շա րու նա կութ յուն, իսկ 
ես պա տիվ կհա մա րեմ դարձ յալ ներ կա-
յաց նել Ե վա Ման գա սար յա նի հեր թա-
կան ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՁՈՆԸ...

ԷՎԵԼԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Սի սիա նի № 2 հիմ նա կան դպրո ցի 7-րդ 
դա սա րա նի ա շա կեր տու հին, ե րաժշ-
տա կան դպրո ցը ներ կա յաց նող 12-ամ յա 
Ե վա Ման գա սար յա նը պատ վով մաս-
նակ ցեց Ուկ րաի նա յի Օ դե սա քա ղա քում 
օն լայն /հե ռա վար/ ձևա չա փով անց կաց-
վող ODESA MUZIQ OLIMP 3-րդ մի ջազ-
գա յին մրցույ թին
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Կախարդական 
ֆլեյտայի նվիրյալը

Վ ազ գեն Նա րե կի Սարգս յա նը ծնվել 
է 2004 թ. նո յեմ բե րի 26-ին Կա-
պան քա ղա քում ար վես տա գե տի 

ըն տա նի քում։ Վաղ տա րի քից ի հայտ է 
ե կել նրա սերն ու հե տաքրք րութ յու նը 
ե րաժշ տութ յան հան դեպ։ 2010-ին հա-
ճա խեց Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ տա կան 
դպրոց՝ Ար թուր Մով սիս յա նի ֆլեյ տա յի 
դա սա րա նը։ Կա խար դա կան ֆլեյ տա յի 
հնչո ղութ յունն ուղ ղա կի տղա յին սի րա-
հա րեց րեց գոր ծի քին։ Եվ ցան կութ յու նը՝ 
դառ նալ մեծ ֆլեյ տա հար, նրան նպա-
տա կաուղ ղեց ա մե նօր յա պա րապ մունք-
նե րի։ Ու սուց չի անմ նա ցորդ նվի րու մի, 
ա մե նօր յա քրտնա ջան աշ խա տան քի 
շնոր հիվ հա սավ մեծ ձեռք բե րում նե րի։ 

2016-2019 թթ. Վազ գե նը մաս նակ-
ցեց Գ յում րու «Վե րած նունդ» մի ջազ գա-
յին մրցույթ-փա ռա տո նին՝ դառ նա լով 
ե ռա կի դափ նե կիր։ 2018-2020 թթ. մաս-
նակ ցեց «Արտ Մ յու զիք» մի ջազ գա յին 
մրցույթ-փա ռա տո նին՝ կրկին ար ժա նա-
նա լով դափ նեկ րի կոչ ման։ 2019 թ. մաս-
նակ ցեց Մ շա կու թա յին ա ջակ ցութ յան 
հիմ նադ րա մի կող մից կազ մա կերպ ված 
«Փո ղա յին նվա գա րան նե րի» հան րա-

պե տա կան մրցույթ-փա ռա տո նին և ար-
ժա նա ցավ երկ րորդ կար գի մրցա նա կի։ 
2021 թ. մաս նակ ցեց Էջ միած նի «Փոք րիկ 
քայլ» հան րա պե տա կան մրցույթ-փա-
ռա տո նին և ար ժա նա ցավ ժյու րիի հա-
տուկ մրցա նա կին և «Գ րան Պ րիի»։ 

Ա մեն ան գամ հաղ թա նա կով վե րա-
դառ նա լը պա տա նուն ա վե լի Էր պար-
տա վո րեց նում, և ա վե լի էր ա ճում պրո-
ֆե սիո նա լիզ մի հաս նե լու նրա ձգտու մը։ 
Ընդգրկ վե լով հան րա պե տութ յան շնոր-
հա լի նե րի շար քում՝ Վազ գե նը բազ միցս 
հան դես է ե կել տար բեր հա մեր գաս րահ-
նե րում։ Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
կա մե րա յին տա նը, Եր ևա նի Կո մի տա սի 
ան վան տուն-թան գա րա նում վար պե-
տութ յան դա սեր է անցկաց րել Եր ևա նի 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե-
սոր ներ Ար մե նու հի Կա րա պետ յա նի և 
Գա յա նե Մու րադ յա նի հետ։ 

Ան շուշտ, Վազ գե նին մեծ ա պա գա է 
սպաս վում, վստա հա բար ար տա հայտ-
վում էին պրո ֆե սոր նե րը։ 

2022 թ. գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ-
յամբ ա վար տե լով դպրո ցը, Վազ գենն 
ըն դուն վեց Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 

Ա յն տեղ, ուր ծնվում են ան զու գա-
կան, մաք րա մա քուր մե ղե դի ներ, 
ուր ձևա վոր վում է ե րաժշ տա-

կան ճա շակ, ուր յու րա քանչ յուր այ ցով 
բա ցա հայ տում ես գե ղե ցի կը, ան մեկ-
նե լին, ուր հյուս վում են ման կութ յան ու 
պա տա նե կութ յան մե ղե դա յին հե քիաթ-
նե րը, ուր ե րազ ներն այն քան շո շա փե լի 
են ու հա սուն, այդ աշ խարհ ոտք դնելն 
ար դեն իսկ պա տիվ է, ու ես հպար տութ-
յամբ հնչեց նում եմ՝ Սի սիա նի ե րաժշ տա-
կան դպրոց...

Ա մեն ան գամ ե րաժշ տութ յան այդ 
անկրկ նե լի աշ խարհ մուտք եմ գոր ծում 

պլա տոն յան մաք րա մա քուր մտքե րով. 
«Ե րաժշ տութ յունն աշ խար հին տա լիս է 
հո գի, մտքին՝ թևեր, եր ևա կա յութ յա նը՝ 
թռչե լու հնա րա վո րութ յուն, իսկ կյան-
քին՝ ա մեն ինչ»:

Ան մի ջա կան, ջերմ մթնո լոր տում կա-
յա ցավ ևս մի սպաս ված ու հե տաքր քիր 
հան դի պում՝ ե րաժշ տութ յան աս պա-
րե զում Սի սիա նին բա զում ան գամ ներ 
փառք ու հպար տութ յուն բե րած մի աղջ-
կա՝ Ա նի Սի մոն յա նի հետ՝ հա մոզ ված, որ 
կրկին հա մակ վե լու եմ ջերմ, խա ղաղ, 
ան չար ու պայ ծառ զգա ցո ղութ յուն նե-
րով:

– Ե՞րբ էր, որ ա ռա ջին ան գամ մո-
տե ցա ան ծա նոթ նվա գա րա նին, մո տե-
ցա... ա ռա ջին հա յաց քից այն այն քան 
էլ չգայ թակ ղեց (ժպտում է), բայց..., երբ 
մատ ներս զգա ցին մատ նո ցի հպու մը, 
երբ ունկս հա ճե լիո րեն շո յեց լա րե րի 
քաղց րա լուր ձայ նը, վա յե լե ցի հնչյուն նե-
րի ձգո ղա կան ու ժը, այդ ան ծա նոթ գոր-
ծի քը մե կեն դար ձավ հա րա զատ: Հե տո 
ե ղել են պա հեր, երբ քա նո նը փոր ձել է 
չեն թարկ վել, դեմ դուրս գալ մատ նե րիս 
պար տադ րան քին... բայց, ի վեր ջո, հաղ-
թել է սե րը՝ ե րաժշ տութ յան նկատ մամբ՝ 
սկիզբ դնե լով հաղ թա կան ե րաժշ տաեր-
թին, – միան գա մից ան կեղ ծա ցավ Ա նին:

Հե տո Ա նի Սի մոն յա նի խան դա վառ 
մե ղե դին պա րու րել է տասն յակ դահ լիճ-
ներ, մեր սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
ծնունդ է տվել մեծ ու փոքր բազ մա թիվ 
հաղ թա նակ նե րի, միա սին ենք վա յե լել 
«Փոքր քայ լեր»–2021, «Վե րած նունդ» 
(2018, 2019) մրցույթ-փա ռա տո նե րի 
հաղ թա նակ նե րը...

– 2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ը 
ա ռանձ նա կի սի րով կհի շենք, այն եր-
կար, շատ եր կար կմնա մեր հի շո ղութ-
յան մեջ, քա նի որ Սի սիա նի ա վագ դպրո-
ցի 12-րդ դա սա րա նի ա շա կեր տու հի Ա նի 
Սի մոն յա նը Հա յաս տա նը, հա րա զատ 
ոս տա նը՝ Սի սիա նը, պետք է ներ կա-
յաց ներ Ուկ րաի նա յի Օ դե սա քա ղա քում 
անց կաց վող ODESA MUSIC OLYMP 3-րդ 
մրցույթ-փա ռա տո նում:

Մաս նակ ցութ յան ո րո շումն ա ներկ-
բա էր, մնում էր ծրագ րի ընտ րութ յու նը, 
և մենք ո րո շե ցինք ընդգր կել նաև հայ 
կոմ պո զի տոր նե րի գոր ծեր, արդ յուն քում՝ 

Ա նին հան դես ե կավ Խ. Ա վե տիս յա նի 
«Բամ բա սանք» և Բ րամ սի «Հուն գա-
րա կան պար» ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե-
րով (օն լայն): Մաս նակ ցութ յունն ա վե լի 
քան հա ջող ված էր. 15-18 տա րի քա յին 
խմբում Ա նի Սի մոն յա նը զբա ղեց րեց 
2-րդ պատ վա վոր տե ղը` վաս տա կե լով 
նաև դափ նեկ րի կո չու մը, – Ա նիի հա ջո-
ղութ յուն նե րի մա սին սի րով, ան թա քույց 
հպար տութ յամբ պատ մեց ու սուց չու հին՝ 
Ան նա Հախ վերդ յա նը: Ա յո՛, հա րուստ, 
ա նա սե լի հա րուստ է Ա նիի ան ցած ու-
ղին, հա րուստ է ե րաժշ տութ յան աս-
պա րե զում ձեռք բե րա ծը, քան զի նա 
ան վա րան «նա վար կել» է ե րաժշ տութ-
յան «ծո վում»՝ մերթ փո թորկ վե լով, մերթ 
հան դարտ վե լով՝ ունկնդ րին պահ տա լով 
հո գու գույ նե րը, ապ րում նե րը, խո հե րը...

Կան մար դիկ, ում ժպիտն ար ևի պես 
շող շո ղում է ան գամ ձմռան ցրտում: Այս-
պի սի դրա կան է ներ գիա յով է օժտ ված 
Ա նին, որն ան վե րա պա հո րեն փո խանց-
վում է հան դի սա տե սին: Երբ լսում ես 
Ա նիին, ա վե լի ես կապ վում ե րաժշ տութ-
յա նը, հայտն վում ես նրա «ո րո գայթ նե-
րում», քան զի քա նո նա հա րու հու ար վես-
տը լու սա վոր գույ նե րի հա մադ րութ յուն 
է, թա փան ցիկ մե ղե դի նե րի ամ բող ջութ-
յուն, հնչյու նա կան ել ևէջ նե րից սնվող «ե-
րակ», ապ րեց նե լու խթան...

...Դր սում՝ պա տու հա նից այն կողմ 
թի թեռ նե րի նման իջ նում են ձյու նա փա-
թիլ նե րը, ո րոնց թեթև ճախ րն օգ նում է՝ 
հյու սե լու սի սիան ցի շնոր հա շատ աղջ-
կա՝ քա նո նա հա րու հի Ա նի Սի մոն յա նի 
ե րա զանք նե րի հե քիա թը...

...Ն րա մատ նե րի հպու մից քնքշա-
նում է ա մե նա սո վո րա կան մե ղե դին 
ան գամ, դառ նում հիաս քանչ գործ՝ 
պատ րաստ՝ հեր թա կան հաղ թա նա կի 
դափ նին նվի րե լու Ա նի Սի մոն յա նին:

Ա սում են՝ այն տեղ, ուր հնչում է հո-
գե պա րար ե րաժշ տութ յու նը, քա մին 
դա դա րում է տա րու բե րել ծա ռե րի սա-
ղար թը, հե ռա վոր ժայ ռերն ըն դա ռաջ են 
գա լիս, ծուխն ան շար ժա նում է, վայ րի 
գա զան նե րը հե զո րեն շարժ վում են, ուժն 
ու ա րիութ յու նը խո ցում են նետն ու ա ղե-
ղը...

Անժխ տե լի է՝ այդ աշ խար հի «տի րու-
հին» է Ա նին:

Ա նի Սի մոն յան, իմ սրտա բուխ ցան-
կութ յունն է՝ ար վես տիդ քաղց րա շատ 
հնչյուն նե րը շա րու նա կեն գե րել մեզ և 
ու ղեկ ցեն այդ ա նի մա նա լի ու ա ռեղծ-
վա ծա յին աշ խար հը, ուր քեզ մշտա պես 
կտես նենք ա նեղծ ու ազ նիվ, մաք րա մա-
քուր ու ա նա ղարտ՝ ինչ պի սին հրաշք նե-
րի հրաշքն է՝ պայ քա րի ու հաղ թա նա կի 
զա վա կը՝ երաժշտությունը:

ԷՎԵԼԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Սիսիանցի շնորհաշատ աղջկա՝ 
քանոնահարուհի Անի Սիմոնյանի 
երազանքների հեքիաթը

Կան մար-
դիկ, ում 
ժպիտն 
ար ևի պես 
շող շո ղում 
է ան գամ 
ձմռան 
ցրտում: 
Այս պի սի 
դրա կան 
է ներ գիա-
յով է օժտ-
ված Ա նին, 
որն ան վե-
րա պա հո-
րեն փո-
խանց վում 
է հան դի-
սա տե սին:

պե տա կան կոն սեր վա տո-
րիա յի նվա գախմ բա յին ֆա-
կուլ տե տի ֆլեյ տա յի դա սա-
րա նը։ 

Մաս նա գի տութ յու նից 
բա ցի՝ ու նի նաև նա խա սի-
րութ յուն ներ, հե տաքրքր-
վում է հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա վոր մամբ և նա-
խընտ րում է ֆուտ բոլ խա-
ղալ ու մաս նակ ցել հե ծան-
վա վազ քե րի։ 

Ան շուշտ, 
Վազ գե նին 

մեծ ա պա գա 
է սպաս վում, 
վստա հա բար 
ար տա հայտ-
վում էին պրո-
ֆե սոր նե րը։
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Գորիսի 30-ամյա 
փողային նվագախումբը 
համալրված է 
երեխաներով

յիս Գալստ յա նը, Ա րա Հա կոբ յա նը և 
Ար մեն Գ րի գոր յա նը: Կի թա ռի դա սա-
տու Ս լա վիկ Մկրտչ յա նը փո ղա յին նվա-
գախմ բում նվա գում էր բաս, սոլ ֆե ջիո յի 
դա սա տու Հ րա չիկ Խա չատր յա նը՝ բա րի-
տոն, ա կոր դեո նի դա սա տու ներ Ա րա յիկ 
Հա կոբ յա նը, Ալ բերտ Գ րի գոր յանն ու Ար-
մեն Գ րի գոր յա նը՝ կոռ նետ, տե նոր և շե-
փոր, կլար նե տի դա սա տու ներ Ա րա մա-
յիս Գալստ յանն ու Ս ևա դա Մկրտչ յա նը՝ 
կլար նետ, ա կոր դեո նի խմբա կի սա ներ 
Հով հան նես Թե լունցն ու Ար թուր Ք յա-
րուն ցը՝ ալտ (այս մար դիկ մեծ ներդ րում 
ու նեն Գո րի սի փո ղա յին նվա գախմ բի 
ստեղծ ման ու կա յաց ման գոր ծում):

Պա տե րազ մի հե րոս նե րի, Հա յաս-
տա նի մեծ երկ րա շար ժի զո հե րի հի շա-
տա կի ո գե կոչ ման և տո նա կան օ րե րին 
նվա գա խում բը հա ճախ էր Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի հե րոս նե րի և երկ րա-
շար ժի զո հե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց-
նող հու շա հա մա լիր նե րում, Գա րե գին 
Նժ դե հի, Զո րա վար Անդ րա նի կի ար ձան-
նե րի մոտ, զին կո մի սա րիա տի բա կում՝ 
զին վո րա կան երդ ման հան դի սա վոր 
ա րա րո ղութ յուն նե րին, Գո րի սի քա ղա-
քա յին զբո սայ գում, տար բեր դահ լիճ նե-
րում տե ղի ու նե ցող մի ջո ցա ռում նե րին 
հան դես գա լիս ե լույթ նե րով:

Փո ղա յին նվա գախմ բի ե րա ժիշտ-
նե րին բախտ վի ճակ վեց լի նել նաև 
մար զի ա ռա ջին զին վո րա կան նվա-
գախմ բի ստեղ ծող նե րը: Ն վա գա խում բը 
ձեռ նա մուխ ե ղավ նաև տա րա ծաշր ջա-
նում տե ղա կայ ված զո րա մա սե րից մե կի 
զին վո րա կան նվա գախմ բի ստեղծ ման 
և կա յաց ման գոր ծին: Երբ կազ մա վոր-
վեց Հա յոց բա նա կը, զո րա մա սի հրա-
մա նա տար Սեր գեյ Գ րի գոր յա նը՝ բա նա-
կա շի նութ յա նը զու գըն թաց, իր կար ևոր 
գոր ծա ռույթ նե րից մե կը հա մա րեց զո րա-
մա սի զին վո րա կան նվա գախմ բի ստեղ-
ծու մը, ո րի հա մար հեն վեց ըն դա մե նը 
մեկ տա րի ա ռաջ ստեղծ ված, բայց ար-
դեն բնակ չութ յան շրջա նում ճա նա չում 
ձեռք բե րած Գո րի սի փո ղա յին նվա-
գախմ բի վրա: Սկզբ նա կան շրջա նում 
զո րա մա սի զին վո րա կան նվա գա խում-
բը գոր ծում էր բա ցա ռա պես Գո րի սի 
փո ղա յին նվա գախմ բի ե րա ժիշտ նե րի 
ընդգրկ մամբ, ով քեր նույ նա տիպ քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծը հա մա տե ղում 
էին զին վո րա կան գոր ծի հետ: Ն վա գա-
խումբն ա մեն օր մաս նակ ցում էր զին-
վո րա կան նե րի ա ռա վոտ յան տո ղա նին, 
նվա գում մար տա կան դրո շի ներս բեր-
ման, զին վո րա կան քայ լեր թի, պարգ-
ևատ րում նե րի ժա մա նակ, ցա վոք, նաև 
թշնա մու հար ձակ ման հետ ևան քով զոհ-
ված հե րոս նե րի շի րիմ նե րին:

Զո րա մա սի զին վո րա կան նվա-
գախմ բի ղե կա վարն ու դի րի ժորն էր 
լու սա հո գի Վա լե րիկ Գաս պար յա նը (Գու-
սան Ա շո տի եր գե րի մե ղե դի նե րի հիմ նա-
կան նո տագ րո ղը), կոն ցերտ մայս տե րը՝ 
Ա լեք սանդր (Սա շիկ) Սարգս յա նը: Այդ 
օ րե րի մա սին դեռևս վառ են հի շո ղութ-
յուն նե րը փո ղա յին նվա գախմ բի ղե կա-
վա րի մոտ.

– Վա լե րիկ Գաս պար յա նը թե պետ 
հան րա պե տութ յու նում և ն րա սահ-
ման նե րից դուրս ճա նա չում ու նե ցող 
պրո ֆե սիո նալ ե րաժշ տախմ բե րի ղե-
կա վար, հայտ նի խմբա վար էր, սա-
կայն նա նվա գախմ բի տղա նե րին խոս-
տո վա նեց, որ փո ղա յին նվա գախմ բի 
գոր ծիք նե րի անհ րա ժեշտ հնչո ղութ յան 
ա պա հով ման և զին վո րա կան նվա-
գախմ բի դի րի ժո րի ո րա կա վոր ման 
բարձ րաց ման գոր ծում խորհր դատ-
վութ յան կա րիք է զգաց վում: Փո ղա-
յին նվա գախմ բի նախ կին 3 դի րի ժո րը՝ 
Ա րա մա յիս Գալստ յա նը, Ա րա Հա կոբ-
յանն ու ես յու րա քանչ յուր գոր ծի քի վրա 
ման րազ նին ցու ցադ րե ցինք անհ րա-
ժեշտ մաս նա գի տա կան նրբութ յուն նե-
րը և ա պա հո վե ցինք մաեստ րո յի աշ-
խա տանք նե րի հե տա գա վե րել քը: 

Նա հի շում է Հա յաս տա նում ա ռա ջի-
նը Գո րի սի Ան կա խութ յան հրա պա րա-
կում (ներ կա յումս՝ Գ րի գոր Տաթ ևա ցի 
հրա պա րակ) անց կաց ված զին վո րա-
կան շքեր թը 1994թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին՝ 
ի պա տիվ Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յան և Հա յոց բա նա կի կազ-
մա վոր ման տո նե րի: Շ քեր թի 

Գո րի սի Շառլ Ազ նա վու րի ան վան 
ար վես տի դպրո ցում գոր ծում է փո-
ղա յին նվա գա խումբ, որն ար դեն 30 
տա րի է, ինչ ա կա մա ա ռաջ նոր դում 
է Ս յու նի քի մար զի ե րաժշ տա կան 
ար վես տի այս ճյու ղը: Ն վա գախմ-
բի դի րի ժորն Ար մեն Գ րի գոր յանն 
է: Ծն վել է 1960թ. Գո րի սում: ՈՒ նի 
ե րաժշ տա կան կրթութ յուն: 1983թ. 
ա վար տել է Կա պա նի ե րաժշ տա կան 
ու սում նա րա նը, ստա ցել ա կոր դեո-
նի դա սա տո ւի և ժող գոր ծիք նե րի 
ան սամբ լի ղե կա վա րի ո րա կա վո-
րում: 1998-2020թթ. աշ խա տել է 
Գո րի սի Գու սան Ա շոտ ան վան մշա-
կույ թի կենտ րո նում, իսկ 1983-
93թթ.՝ նույն կենտ րո նի մշա կույ թի 
բաժ նի գե ղար վես տա կան մա սի ղե-
կա վար: 

Հ այ-էս տո նա կան բա րե կա մութ յան 
շրջա նա կում Գո րիսն ու Տալ լի նը 
մշա կու թա յին քույր-քա ղաք ներ 

էին: Էս տո նա ցի նե րի Գո րիս այ ցե լութ-
յա նը հա ջոր դեց 1990թ. ամ ռա նը մեր 
պատ վի րա կութ յան այ ցը Մերձ բալթ-
յան այդ հմա յիչ եր կիր՝ մաս նակ ցե լու 3 
տար բեր մի ջո ցառ ման: Տե ղի ու նե ցան 
բա ցօթ յա-հրա պա րա կա յին ե լույթ ներ: 
Հա սա րա կութ յան տար բեր խմբե րի 
մաս նակ ցութ յամբ կա յա ցավ հայ կա կան 
ա շու ղա կան-գու սա նա կան, ժո ղովր դա-
կան եր գե րի հին և նո րօր յա ստեղ ծա-
գոր ծող նե րի եր գա ցան կով հա մերգ: Գո-
րի սի մշա կույ թի տան ժող գոր ծիք նե րի 
խում բը հիա նա լի ե լույթ ներ ու նե ցավ 
նաև Էս տո նիա յի մայ րա քա ղա քի մեծ 
հա մեր գաս րահ նե րից մե կում, ինչ պես 
նաև՝ գոր ծա րան նե րից մե կի դահ լի ճում՝ 
բան վոր-ծա ռա յող նե րի և աշ խա տա վոր-
նե րի հա մար: Գո րիս եցի նե րի հա ջո ղութ-
յանն անդ րա դար ձել են էս տո նա կան 
հե ռուս տա տե սութ յամբ և տար բեր ԶԼՄ-
նե րով: Ար մեն Գ րի գոր յա նը պար ծան քով 
է նշում, որ բո լոր ե լույթ նե րում հնչել է 
սյու նե ցի նե րի գու սա նա կան եր գի հիմ նը՝ 
Գու սան Ա շո տի «Զան գե զու րի չոր-չո լե րը 
ծաղ կալ ըն»:

– Այն քան մտեր մա ցանք էս տո նա ցի-
նե րի հետ, որ նրանք մեզ հրա վի րե ցին 
... ան տառ: Ա յո, որ քան էլ զար մա նա լի 
է, նրանց ազ գա յին տո նե րից մե կը հենց 
ան տառ նե րում ու րախ մի ջո ցա ռում նե րի 
անց կա ցումն է, որն էլ հա մըն կավ մեր 
այ ցե լութ յա նը,-պատ մում է նվա գախմ բի 
ղե կա վա րը: 

Գո րի սի պատ վի րա կութ յան պատ-
վին կազ մա կերպ ված հա մեր գի ժա մա-
նակ պարզ վեց, որ էս տո նա կան փո ղա-
յին նվա գախմ բի գլխա վոր շե փո րա հա րը 
... Տալ լի նի քա ղա քա պետն է... 

Գո րի սի փո ղա յին նվա գախմ բի կեն-

սագ րութ յան կար ևոր ժա մա նա կաշր-
ջան նե րից մե կը 1993-97 թվա կան ներն 
են: Ար ցախ յան շարժ մա նը համընկած՝ 
Հա յաս տա նին պա տու հա սած ա հեղ 
երկ րա շար ժից հե տո, 1993թ. Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի դա ժան օ րե րին, թշնա-
մին բազ մա թիվ զեն քի տե սակ նե րից 
մահ ու ա վեր էր սփռում Գո րիս քա ղա-
քի ու շրջա նի սահ ման նե րի եր կայն քով: 
Զոհ վե ցին հայ րեն յաց տասն յակ պաշտ-
պան ներ ու խա ղաղ բնա կիչ ներ: Հա մա-
տա րած քաո սի նման վող ա նո րո շութ յան 
ու ան հու սութ յան ծիր էր՝ ԽՍՀՄ-ի փլու-
զում, մութ ու ցուրտ տա րի ներ, սննդի 
սպառ վող պա շար ներ, շրջա փա կում, 
ար տա գաղթ... 

Թու նե լի վեր ջում կար ծես լույս առ-
կայ ծեց... Հա յաս տա նում ա ռա ջին նե րից 
մե կը Գո րի սում ստեղծ վեց ինք նա պաշտ-
պա նութ յան շտաբ, կազ մա վոր վե ցին 
կա մա վո րա կան ջո կատ ներ: Ձ ևա վոր-

փո ղա յին նվա գախմ բի ստեղծ ման ճա-
նա պար հին հաղ թա հա րեց եր կու մեծ 
դժվա րութ յուն՝ առ կա տե ղա կան կադ րե-
րից հա վա քեց տար բեր փո ղա յին նվա-
գա րան նե րին տի րա պե տող ե րաժշ տա-
կան կրթութ յամբ ան ձանց և հայ թայ թեց 
ե րաժշ տա կան փո ղա յին գոր ծիք ներ: 
Ինչ պե՞ս... 

...Գործն ըն թա ցավ հնա րամ տութ-
յամբ ու առ կա կա պե րով՝ պե տութ յան 
ու ան հատ մարդ կանց կող մից այս նա-
խա ձեռ նութ յանն օգ նե լու պատ րաս տա-
կա մութ յու նը կյան քի կո չե լով: Հաշ ված 
օ րե րի ըն թաց քում կազ մա վոր վեց փո-
ղա յին նվա գախմ բի գրե թե բո լոր գոր-
ծիք նե րին վարժ տի րա պե տող դպրո ցի 
դա սա տու նե րից, շնոր հա լի սա նե րից, 
գո րի սե ցի մաս նա գետ-ե րա ժիշտ նե-
րից կազմ ված «էն տու զիաստ» թի մը: 
Որ քան էլ տա րօ րի նակ է, նվա գախմ բի 
ան դամ ներն ար դեն տե ղում էին, իսկ 
գոր ծիք նե րը ... դեռ չկա յին: Թի մա յին 
լավ աշ խա տան քի արդ յուն քը սպա սեց-
նել չտվեց, բո լո րը գոր ծի լծվե ցին: Կարճ 
ժա մա նա կում ձեռք բեր վե ցին Հա յաս-
տա նի տար բեր վայ րե րի դպրոց նե րի 
պա հեստ նե րում դեռևս խորհր դա յին 
տա րի նե րից մնա ցած հին կամ մաշ ված 
բազ մա թիվ ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ, 
ո րոնց ար տա քին տես քը հե ռու էր գրա-
վիչ լի նե լուց, իսկ դրանց հնչո ղութ յու նը՝ 

Արամայիս Գասպարյան, Գորիսի Շարլ 
Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոցի 
տնօրեն

վեց Ազ գա յին բա նա կը: Ար ցա խից գո-
տեպն դիչ լու րեր ե կան, ա զա տագր վե ցին 
հայ կա կան պատ մա կան տա րածք ներ: 
Ոգ ևո րութ յուն և ու րա խութ յուն... Մարդ-
կանց տխուր դեմ քե րին ժպիտ եր ևաց... 
Եվ ա լե կոծ ծո վի նման վող մեր տա րա-
ծաշր ջա նում՝ Հա յաս տա նի Գո րիս քա-
ղա քի Շառլ Ազ նա վու րի ան վան դպրո-
ցում, 1993թ. կազ մա վոր վեց ա ռա ջին 
փո ղա յին նվա գա խում բը, ո րը դպրո ցի 
տնօ րեն Ա րա մա յիս Գալստ յա նի հետ-
ևո ղա կա նութ յան արդ յունքն էր: Նա 

ոչ բա վա րար: Հա ջորդ քայ լը Եր ևա նի 
ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի վե րա նո րոգ-
ման հա տուկ մաս նա գի տա կան ար վես-
տա նո ցում դրանց նո րո գումն էր: 

... 1993թ. աշ նա նը դպրո ցում իս կա-
կան տոն էր: Ն վա գախմ բի բո լոր ե րա-
ժիշտ նե րը ստա ցան ի րենց ամ րակց ված 
փո ղա յին գոր ծիք ներն ու ինք նա մո ռաց 
նվիր վե ցին այդ քան սպաս ված տքնա-
ջան, բայց հա ճե լի պա րապ մունք նե րին:

Այդ ժա մա նակ նվա գախմ բի ղե կա-
վար չկար: Դի րի ժոր ներն էին Ա րա մա-

Այ սօր էլ փո ղա յին նվա գա խում բը մաս նակ ցում է հա մա քա-
ղա քա յին մի ջո ցա ռում նե րի, հան րա պե տա կան փա ռա տո-
նե րի: ՀՀ ան կա խութ յան և ՀՀ ԶՈՒ ստեղծ ման 30-ամ յա կի 
առ թիվ, 1921թ. և 1922թ. Ս տե փա նա վա նում և Ա բով յա նում 
անց կաց ված փո ղա յին նվա գախմ բե րի հան րա պե տա կան 
շքերթ-փա ռա տո նե րի: 

22 ՈՒՐԲԱԹ
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Շահանե Գասպարյան 
ջութակահարը

Շ ա հա նե Գաս պար յա նը ծնվել է 
2010 թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին Կա-
պան քա ղա քում։ Զար մա նա լի 

հրա շա մա նուկ էր, դեռ մեկ տա րե կա նը 
չբո լո րած՝ խո սում էր, եր գում և մինչև 
եր կու տա րե կա նը լրա նալն ար տա սա-
նում էր բա նաս տեղ ծութ յուն ներ։ Մե ծա-
նում էր, սի րում ի րեն ցու ցադ րել, զգում 
էր ի րեն բե մում և տան հան դի սա տե սին 
պար տադ րում ծա փա հա րել ի րեն։ 

Պա տա հա կան չէր, որ Շա հա նեին 
հինգ տա րե կա նում ծնող նե րը տա-
նում են Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ տա կան 
դպրոց և նա խընտ րում լա րա յին բաժ-
նի Ե լե նա Օ հան յա նի ջու թա կի նա խա-
պատ րաս տա կան դա սա րա նը: Փոք րիկ 
աղջ նա կը սի րա հար վում է գոր ծի քին և 
ու սուց չու հուն, ա րա գո րեն յու րաց նում 
ու ա ռա ջա դի մում դա սից դաս։ Ա ռա ջին 
դա սա րա նից մինչ օրս մաս նակ ցում է 
դպրո ցի հաշ վե տու հա մերգ նե րին և քա-
ղա քում կա տար վող մի ջո ցա ռում նե րին։ 
Ի դեպ, նա հա ճա խում է նաև դաշ նա մու-
րի՝ Զա րա Հա րութ յուն յա նի դա սա րան և 
մաս նակ ցում նաև դաշ նա մու րա յին հա-
մերգ նե րին։

Շա հա նեն սո վո րել և գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է Կա պա-
նի ար վես տի դպրո ցի պա րա յին բա ժի-
նը։ Այժմ գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ 
սո վո րում է Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ տա-
կան դպրո ցի յո թե րորդ դա սա րա նում՝ 
Ար մե նուշ Հով հան նիս յա նի դա սա րա-
նում։ 

2020 թվա կա նին՝ տա սը տա րե կա-
նում մաս նակ ցեց «Արտ Մ յու զիք» մի-
ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա տո նին և ար-
ժա նա ցավ դիպ լո մի։ 2021 թ. մաս նակ ցել 
է «Մաեստ րո» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա-
ռա տո նին և ար ժա նա ցել ա ռա ջին կար-
գի մրցա նա կի, ի դեպ, ժյու րիի ան դամ-
նե րը մե ծա մա սամբ ար տերկ րից էին։ 

2021 թ. վե ցե րորդ դա սա րա նում տե-
ղի ու նե ցավ Շա հա նեի մե նա հա մեր գը, 
որն ան ցավ փայ լուն։ Շա հա նեն ար ժա-
նա ցավ ջերմ ծա փա հա րութ յուն նե րի, 
հան դի սա տես նե րը գո վես տի խոս քեր 
հնչեց րին։ Մե նա հա մեր գին հրա վիր-
ված էին տար բեր բնա գա վառ նե րի 
մար դիկ։ Հա մեր գի ան հայտ երկր պա-
գու նե րի կող մից նրան ա նակն կալ նվեր 
մա տու ցե ցին՝ նվի րե ցին անհ րա ժեշտ 
ե րեք քա ռորդ ջու թակ և շ նոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե ցին դպրո ցին՝ դա սա կան 
ե րաժշ տութ յու նը ճիշտ մա տու ցե լու և 
ու սու ցա նե լու հա մար։ 

Ա ռի թից օգտ վե լով՝ դպրո ցի տնօ րե-
նութ յու նը և ծ նող նե րը շնոր հա կա լութ-
յուն են հայտ նում ան հայտ բա րե րար նե-
րին։

Շա հա նեն իր ա պա գան տես նում է 
ե րաժշ տութ յան և ար վես տի բնա գա վա-
ռում։ Նա ե րա զում է դառ նալ բարձ րա-
կարգ ջու թա կա հար և ե լույթ ու նե նալ 
մեծ բե մե րում։

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 2 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ըն թաց քին հետ ևում էր Վազ գեն 
Սարգս յա նը, ով այդ ժա մա նակ 
Ս յու նի քի գծով ՀՀ պետ նա խա-

րարն էր, ո ւմ նստա վայ րը Գո րիսն 
էր: Տ րի բու նա յի առջ ևով քա ղա քի կո լեկ-
տիվ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից հե տո 
խրոխտ քայ լե րով անց նում են նո րաս-
տեղծ բա նա կի ա ռա ջին սպա ներն ու 
զին վոր նե րը: Զին վո րա կան նվա գախմ-
բի վե րա փոխ ված Գո րի սի փո ղա յին 
նվա գախմ բի տղա նե րը զին վո րա կան 
հան դեր ձան քով, հաս տա տուն քայ լեր-
թով կա տա րում են հայ կա կան ռազ-
մա կան քայ լերգ: Հուզ ված ու հիա ցած 
Ս պա րա պե տի աչ քերն ու րա խութ յու նից 
փայ լում էին: Մի ջո ցա ռումն ա վարտ վել 
էր, բայց ժո ղո վուր դը դեռ չէր ցրվում, 
քա նի որ նվա գա խում բը նվա գում էր ու-
րախ քայ լեր գեր: Ս պա րա պե տը, ով այդ 
ըն թաց քում հրա պա րա կի ան ցու դար ձին 
ար դեն հետ ևում էր աշ խա տա սեն յա կի 
պա տու հա նից, ան հար մար է զգում, որ 
ժո ղո վուրդն ու նվա գա խում բը դրսում 
են, ին քը՝ աշ խա տա սենյակում: Շ տապ 
իջ նում է ներքև, մտնում ժո ղովր դի մեջ: 
Ա նակն կալ մո տե նում է ինք նա մո ռաց 
նվա գող նվա գախմ բի տղա նե րին ու 
շա րու նա կում հիա ցած ունկնդ րել հեր-
թա կան զին վո րա կան քայ լեր գի դղրդյու-
նը: Ա վար տե լուն պես շնոր հա վո րում և 
ե րախ տագիտության խոսք է ուղ ղում 
Մաեստ րո յին ու նվա գախմ բին.

– Տ ղե՛րք, գի տեք, չէ՞, որ Ս յու նիքն է 

ա ռա ջի նը..., – ա հա վա սիկ, այ սօր ար դեն 
մար գա րեա կան դար ձած Ս պա րա պե տի 
խոս քե րը: 

Դպ րո ցի տա րեգ րութ յան հի շար ժան 
դեպ քե րից է 1994թ. այն օ րը, երբ հայ 
ազ գի սի րե լի զա վակ, աշ խար հահռ չակ 
շան սոն յե Շառլ Ազ նա վուրն ա ռա ջին ան-
գամ ժա մա նեց Գո րիս: Ն րա պատ վին 
Գո րի սի թատ րո նի լեփ-լե ցուն դահ լի ճում 
կազ մա կերպ վեց հան դի պում քա ղա քի 
հա սա րա կութ յան հետ, որն ու ղեկց վում 
էր գրա կան-գե ղար վես տա կան հա մադ-
րութ յամբ: Մի ջո ցառ ման ժա մա նակ 
մաս նա կից նե րից մե կը բարձ րա ցավ 
բեմ և իր նկա րած կտա վը նվի րեց Ազ-
նա վու րին: Ա նակն կալ նվե րից զգաց-
ված, Ազ նա վու րը վերց րեց նկա րը, գրկեց 
աղջ նա կին: Քա նի որ բե մա հար թա կից 
չհնչեց, թե ո՞վ և ի՞նչ տվեց, Գո րի սի 
Շառլ Ազ նա վու րի ան վան ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի աշ խա տակ ցու հի Սու սան նա 
Հով հան նիս յա նը բարձ րա ցավ բեմ և խո-
սա փո ղով հնչեց րեց.

– Սի րե լի՛ Շառլ Ազ նա վուր: Այս աղ ջի-
կը Գո րի սի Ձեր ա նու նը կրող ե րաժշ տա-
կան դպրո ցի սան Լո ւի զա Ա դամ յանն է:

Ազ նա վու րը ցնցվեց.
– Ինչ պե՞ս ... Այս քա ղա քում իմ ա նու-

նով ե րաժշ տա կան դպրո՞ց...
Դահ լիճն ակ տի վա ցավ, թնդա ցին 

ծա փա հա րութ յուն ներ.... 
1997-21թթ. նվա գա խում բը գոր ծեց 

ընդ մի ջում նե րով. կադ րե րի պա կաս, 

գոր ծիք նե րի սա կա վութ յուն, սերն դա փո-
խութ յան հարց... 

Ն վա գախմ բի գե րակ շիռ մասն այ սօր 
դպրո ցա հա սակ ե րե խա ներ են: Խմ բա կի 
անվ ճար լի նե լը խրա խու սում է ե րե խա-
նե րին, ով քեր ինք նա կամ ներ կա յա նում 
և հա մա պա տաս խան փոր ձաշր ջան 
անց նե լուց հե տո ընդգրկ վում են նվա-
գախմ բում: Եր կար ու տքնա ջան պա-
րապ մունք նե րից հե տո շնոր հա լի սա-
նե րը նվա գախմ բում ի րենց դրսևո րում 
են ա ռա վե լա գույ նը երկու տա րի, ո րից 
հե տո դպրոցն ա վար տում ու ա մեն մեկն 
ընտ րում է կյան քի իր ճա նա պար հը:

2021թ. ար վես տի դպրո ցի միա վո-
րու մով այս դպրո ցը վե րան վան վեց Գո-
րի սի Շառլ Ազ նա վու րի ան վան ար վես-
տի դպրոց: Հա մա վա րակն ու 44-օր յա 
պա տե րազմն ի րենց բա ցա սա կան կնի-
քը թո ղե ցին ա մե նուր: Սա կայն նվա-
գա խում բը վճռա կան է՝ մաս նակ ցել և 
հաղ թել տար բեր նվա գախմ բա յին մի ջո-
ցա ռում նե րին:

1921-23թ. Գո րիս հա մայն քի ղե կա-
վա րութ յան, Մ շա կույ թի ա ջակ ցութ յան 
հիմ նադ րա մի և Կար միր խա չի Հա յաս-
տա նի գրա սեն յա կի կող մից ի րա գործ-
վե ցին ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր, ո րի 
շնոր հիվ դպրո ցի փո ղա յին բաժ նում 
բաց վե ցին նոր դա սա րան ներ, նվի րատ-
վութ յամբ դպրո ցը ստա ցավ մի քա նի 
մի լիոն դրա մը գե րա զան ցող նոր փո ղա-
յին գոր ծիք ներ, խո սա փո ղեր, ու ժե ղա-

ցու ցիչ, գոր ծիք նե րի աք սե սո ւար ներ և 
ե րաժշ տա կան պա րա գա ներ: 

2022թ. դեկ տեմ բե րին դպրո ցի փո-
ղա յին նվա գա խում բը, երգ չա խում բը, 
դաշ նա մու րի, ա կոր դեո նի, կլար նե տի, 
շվիի և քա նո նի դա սա րան նե րի ա շա-
կերտ նե րը հա մեր գա յին ծրագ րով հան-
դես ե կան «Գո րիս» հյու րա նո ցում ժա-
մա նա կա վո րա պես օթ ևա նած Ար ցա խի 
մեր հայ րե նա կից նե րի առջև:

Այ սօր էլ փո ղա յին նվա գա խում բը 
մաս նակ ցում է հա մա քա ղա քա յին մի ջո-
ցա ռում նե րի, հան րա պե տա կան փա ռա-
տո նե րի: ՀՀ ան կա խութ յան և ՀՀ ԶՈՒ 
ստեղծ ման 30-ամ յա կի առ թիվ, 1921թ. 
և 1922թ. Ս տե փա նա վա նում և Ա բով յա-
նում անց կաց ված փո ղա յին նվա գախմ-
բե րի հան րա պե տա կան շքերթ-փա ռա-
տո նե րի: 

Փա ռա տո նե րի կրկնա կի դափ նե-
կիր Գո րի սի փո ղա յին նվա գախմ բի 
բո լոր պա րապ մունք ներն այ սօր նպա-
տա կաուղղ ված են 2024թ. Եր ևա նում 
անց կաց վե լիք փո ղա յին նվա գախմ բե րի 
մրցույ թի մաս նակ ցութ յա նը, ո րին ջա-
նադ րա բար նա խա պատ րաստ վում է 
նվա գա խում բը: 

Ղե կա վա րի խոս քը հա տու է.
– Չէ՞ որ սա ա ռա ջին լուրջ քննութ-

յունն է: Ե թե մրցույթ, ու րեմն՝ հաղ թա-
նակ: Այլ տար բե րակ չկա:

ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Կապանցի շվիահարն ու 
դուդուկահարը

Մ ե րու ժան Ա վա նես յա ն շվիա հարն 
ու դու դու կա հա րը ծնվել է 2007 
թ. Կա պան քա ղա քում։ Ն րա ըն-

դու նա կութ յուն ներն ի հայտ են ե կել վաղ 
տա րի քում։ Ձեռքն ըն կած յու րա քանչ-
յուր ի րով փոր ձում էր նվա գել, եր գում 
էր, պա րում, սե ղա նին թմբուկ զար կում։ 
Հաշ վի առ նե լով ե րե խա յի նա խա սի րութ-
յուն նե րը՝ ծնող նե րը ո րո շե ցին ու ղար կել 
ե րաժշ տա կան դպրոց։ Յոթ տա րե կա-
նում Մե րու ժանն ըն դուն վեց Կա պա նի 
թիվ 2 ե րաժշ տա կան դպրոց՝ ժո ղովր դա-
կան նվա գա րան ներ բաժ նի շվիի՝ Վա չիկ 
Համ բար ձում յա նի դա սա րան։ Ա ռա ջին 
քայ լե րից բա ցա հայտ վե ցին նրա ե րաժշ-
տա կան ըն դու նա կութ յուն նե րը: 

Մե րու ժա նը սո վո րել է նվա գել եր կու 
գոր ծիք՝ շվի և դու դուկ։ Ա ռա ջին դա սա-
րա նից մինչև ա վար տե լը մաս նակ ցում 
էր հաշ վե տու հա մերգ նե րին, քա ղա քում 
կա յա ցած տար բեր մի ջո ցա ռում նե րին 
և սիր վել ու աչ քի է ըն կել իր գե ղե ցիկ 
և զ գաց մուն քա յին կա տա րում նե րով։ 
Մաս նակ ցել է մի շարք մրցույթ նե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ 2021 թ. «Արտ Մ յու-
զիք» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա տո-
նին և ար ժա նա ցել դափ նեկ րի կոչ ման՝ 
«Շ վի» ան վա նա կար գում։ Նույն տա րում 
մաս նակ ցել է նաև «Ե ղե գան փող» հան-
րա պե տա կան մրցույթ-փա ռա տո նին և 

ար ժա նա ցել երկ րորդ կար գի դափ նեկ րի 
կոչ ման։ 

2022 թ. «Դու դուկ» ան վա նա կար-
գում մաս նակ ցել է «Մաեստ րո» մի ջազ-
գա յին մրցույթ-փա ռա տո նին, ար ժա նա-
ցել ա ռա ջին կար գի դափ նեկ րի կոչ ման։ 

Մե րու ժա նը հան րա պե տութ յու նում 
ճա նաչ վել է «Տա ղանդ շոու»-ի հան րա-
պե տա կան մրցույ թի մաս նակ ցութ յամբ։ 
Ս յու նի քի մար զից ան ցել է եզ րա փա կիչ 
և շա րու նա կել «Տա ղանդ շոու»-ի գոր-
ծու նեութ յու նը մինչև այ սօր։ 

2022 թ. նո յեմ բե րին ձայ նագր վել է 
Եր ևան քա ղա քում՝ նվա գախմ բի հետ: 
Առջ ևում սպաս վում են նկա րա հա-
նում ներ և «Գա լա» հա մերգ Ա րամ Խա-
չատր յա նի ան վան հա մեր գաս րա հում։ 
Մե րու ժան Ա վա նես յա նը ցան կա նում 
է նման վել իր ու սուց չին, նվա գել նրա 
նման և դառ նալ լա վա գույն կա տա րող։ 

Ներ կա յումս շա րու նա կում է ու սու մը 
Կա պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե-
ջում՝ նույն դա սա տո ւի դա սա րա նում և 
ո րո շել է ու սու մը շա րու նա կել Եր ևա նի 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յում։

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 2 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ 
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Ե ս ճա կա տեն ցի Վի գեն Ա ղա յանն եմ: Ծն վել եմ 2006 թ., սո վո-
րել և ա վար տել եմ Կա պա նի № 6 հիմ նա կան դպրո ցը: Այժմ 
սո վո րում եմ Կա պա նի թիվ 3 հա տուկ կրթա հա մա լի րում՝ 

որ պես խո հա րար (կուրս ղեկ՝ Ծ. Գ րի գոր յան): 11 տա րե կա նում 
ըն դուն վե ցի Կա պա նի ար վես տի ման կա կան դպրոց՝ թա տե րար-
վես տի բա ժին (դա սա տու՝ Ա. Գաբ րիել յան): Հինգ տա րի է՝ հա ճա-
խում եմ Կա պա նի ար վես տի մանկական դպրոց և ար դեն հա ջո-
ղութ յուն ներ ու նեմ: Կա պա նի գյու ղե րում և ման կա պար տեզ նե րում 
խա ղա ցել ենք ներ կա յա ցում ներ և խինդ ու ծի ծաղ պարգ ևել մեր 
հան դի սա տե սին: Կա պա նի սահ ման նե րից դուրս՝ Եր ևա նում, 2021 
թ. թա տե րախմ բով մաս նակ ցե ցինք «Էտ յուդ» մրցույթ-փա ռա-
տո նին և գ րա վե ցինք ա ռա ջին պատ վա վոր տե ղը, 2022 թ. մաս-
նակ ցե ցինք Վ րաս տա նում կազ մա կերպ ված մրցույթ-փա ռա տո-
նին, որ տեղ բարձր պա հե ցինք մեր հան րա պե տութ յան պա տի վը՝ 
բարձ րաց վեց Հա յոց ե ռա գույ նը և կր կին հաղ թող ճա նաչ վե ցինք: 
Հե ռա վար մաս նակ ցել եմ նաև «Արտ Մ յու զիք» աս մուն քի մրցույթ-
փա ռա տո նին, դար ձել 3-րդ կար գի դափ նե կիր:

2021 թ. մար տի 5-ին Ս յու նի քի մար զա յին գրա դա րա նում 
ստեղծ վեց ըն թեր ցա սե րի ա կումբ, ո րի հիմ նա դիր-ղե կա վարն եմ: 
Այն տեղ իմ թի մի հետ կազ մա կեր պե ցինք տար բեր բնույ թի 15-ից 
ա վե լի մի ջո ցա ռում: Ա կում բի նպա տակն էր ա ջա կից դառ նալ գրա-
դա րա նին և զար գաց նել գրա դա րա նա յին մշա կույ թը: 

Նաև ստեղ ծա գոր ծում եմ: Հե ղի նակ եմ 60-ից ա վե լի ստեղ ծա-
գոր ծութ յան, ո րից «Հա յաս տան» բա նաս տեղ ծութ յունս տպագր վել 
է «Զան գե զուր յան ղո ղանջ ներ» գրքում: Իմ ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րից շա տե րը նվի րել եմ Հա յաս տա նին… 2022 թ. հրա տա րա կե ցի 
«Հե քիաթ ներ» գիր քը, ո րը ներ կա յաց րել եմ մեր մա նուկ նե րին… 

Վեր ջերս ծնվեց «Իմ Կա պան լու սա վոր» եր գը, ե րաժշ տութ յու-
նը՝ Թ. Հով հան նիս յա նի, խոս քը՝ Վ. Ա ղա յա նի, եր գում է Մ. Բա բա-
ջան յա նը: Մաս նակ ցում եմ նաև տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի ու ծա-
նո թա նում կա պան յան մշա կույ թին:

Սի րե լի ըն թեր ցող, Ձեզ եմ ներ կա յաց նում իմ գրած հե քիաթ-
նե րից մի քա նի սը, ո րոնք գրված են հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
ա սաց վածք նե րի հի ման վրա: Ձեզ՝ բա րի ըն թեր ցա նութ յուն:

Եր կու եղ բայր նե րը

Լի նում են, չեն լի նում եր կու եղ բայր 
են լի նում՝ Սի մոնն ու Սամ սո նը: Սի մո նը 
մի ա ռա վոտ ա սում է.

– Չէ՜, նստե լով բան չի դառ նա, վեր 
կե նամ գնամ աշ խա տեմ, որ կա րո ղա-
նամ հացս վաս տա կել:

Սամ սոնն էլ ա սում է. 
– Է՜, այ ան խե՛լք, ի՞նչ ես գնում աշ-

խա տե լու, չար չար վե լու: Ա րի՛, ա րի՛ 
նստի, հացն ինքն ի րեն կգա, դու էլ կու-
տես:

– Է լի մի շաշ բան ա սաց, ա՛յ տղա, 
Սամ սոն, որ չաշ խա տես, որ տե ղի՞ց հաց 
կտես նես, հը՞:

– Է՜, դե գնա է, – ա սում է Սամ սո նը, 
– գնա չար չար վի: Ես էլ նստեմ թախ տին 
ու կյանքս վա յե լեմ: Դե գնա՛, Սի մո՛ն, գնա 
չար չար վի:

Անց նում են ժա մեր, ե րե կո յան Սի մո-
նը վե րա դառ նում է տուն՝ ձեռ քին հաց, 
պա նիր, կա նա չի և այլն: Գա լիս է ու տե-
լի քը դնում սե ղա նին, սուփ րան փռում, 
նստում՝ հաց ու տե լու: Սամ սո նը մո տե-
նում է սե ղա նին, որ պես զի Սի մո նի հետ 
հաց ու տի:

– Սամ սոն, – ա սում է Սի մո նը, – ի՞նչ 
ես ա նում:

– Դե, ու զում եմ քեզ հետ հաց ու տել:
– Ա՛յ տղա, դո՞ւ ես վաս տա կել այս 

հա ցը, որ ու զում ես ու տել, գնա, գնա աշ-
խա տի և քո հա ցը վաս տա կի:

Սամ սո նը նե ղա նում է ու հե ռա նում: 
Եվ մի քա նի օր տուն չի գա լիս:
Օ րե րից մի օր էլ Սամ սոն եղ բայ րը 

տուն է գա լիս՝ լի քը ու տե լի քով:
– Այ տղա, Սամ սո՛ն, այս ո՞ւր էիր այս-

քան ժա մա նակ, – ա սում է Սի մո նը:
– Գ նա ցել էի աշ խա տե լու, բա հո սո-

Վիգեն Աղայան. «Պատիվ 
ունեմ ներկայանալ...»

ված չէի՞ մնա լու, գնա ցի մի հա րուս տի 
տան գոր ծի ան ցա: Չորս օր աշ խա տե ցի 
և իմ ար դար քրտին քով հա ցը վաս տա-
կե ցի:

Սի մոնն ու րա խա նում է, որ եղ բայ րը 
վեր ջա պես հաս կա ցավ` ա ռանց աշ խա-
տե լու և քր տինք թա փե լու հաց չի ու նե-
նա ու տե լու:

Եվ ինչ պես ժո ղո վուրդն է ա սում՝ ՈՎ 
ԱՇԽԱՏԻ, ՆԱ՛ ԷԼ ԿՈՒՏԻ:

Աղ վեսն ու նա պաս տա կը

Կար, չկար մի աղ վես կար: Աղ վեսն 
ան տա ռում մի նա պաս տակ տե սավ, 
և աղ վե սի ա խոր ժա կը բաց վեց: Աղ վե-
սը ցան կա ցավ նա պաս տա կին ու տել, 
բայց պարզ վեց, որ նա պաս տակն աղ վե-
սից ա վե լի խո րա մանկ է: Նա պաս տա կը 
հաս կա ցավ աղ վե սի մտադ րութ յու նը և 
փա խավ: Ն րանք եր կար վա զե ցին, եր-
կուսն էլ շնչակ տուր կանգ նե ցին:

Աղ վեսն ա սաց.

– Նա պաս տա՛կ, ա րի մի բան պայ-
մա նա վոր վենք:

Նա պաս տակն ա սաց.
– է՜յ, գո ռոզ աղ վես, ես չեմ հանձն վի 

և դու ինձ չես կա րող ու տել:
– Այդ պե՜ս, ա յո՞, դե՛ լավ, ու րեմն ե րեք 

օր հե տո միա սին կվա զենք, ով ա վե-
լի շուտ հաս նի ան տա ռի ծայ րին, նա 
կհաղ թի:

– Լա՛վ, աղ վես եղ բայր, ես հա մա ձայն 
եմ, – ա սաց նա պաս տա կը, – ե թե դու 
հաղ թես, համփ կա նես ու ինձ կու տես, 
իսկ ե թե ես հաղ թեմ, դու ինձ հա մար 
տա քուկ բույն կպատ րաս տես:

Եր կուսն էլ հա մա ձայն վում են, և աղ-
վե սը գնում է ան տառ՝ աղ վես նե րի մոտ, 
ու գո ռո զա նում.

– Լ սե՛ք, ան տա ռի աղ վես ներ, ես 
կհաղ թեմ նա պաս տա կին և միա սին մի 
լավ կկշտա նանք: Ե թե ես հաղ թեմ, նա-
պաս տա կին կու տենք:

Նա պաս տա կը սկսեց պատ րաստ վել 
վազ քի մրցույ թին, իսկ աղ վե սը վստահ 
էր, որ հաղ թե լու է, և ըն կեր նե րին ա սաց.

– Մեկ է, ես հաղ թե լու եմ, ին չի՞ հա-
մար պա րա պեմ և ջանք թա փեմ, թող 
նա պա րա պի, քրտինք թա փի: Նա 
պատ րաստ վում է, ո րով հետև գի տի, որ 
կա րող է պարտ վել:

Աղ վես նե րը ծի ծա ղե ցին…
Եվ ա հա ե կավ պա հը, երբ պետք է 

նա պաս տակն ու աղ վե սը մրցեն, և ով 
շուտ հաս նի ան տա ռի ծայ րը՝ հաղ թող 
կճա նաչ վի: 

Նա պաս տա կը հաղ թում է, և երբ 
շնչակ տուր աղ վեսն ու նա պաս տա-
կը մո տե նում են ի րար, նա պաս տակն 
ա սում է.

– Աղ վես եղ բա՛յր, ինձ հար կա վոր չէ 
տա քուկ բույն, ուղ ղա կի ու զում էի քեզ 
հաս կաց նել, որ պետք չէ գո ռո զա նալ, 
մենք մեր ցան կութ յա նը պետք է հաս-
նենք միայն քրտնա ջան աշ խա տան քով:

Աղ վե սի ըն կեր նե րը մո տե ցան նրան, 
և մեկն ա սաց.

– Դու գո ռո զա նում էիր և ա սում, թե 
հաղ թե լու եմ նա պաս տա կին, միա սին 
ու տե լու ենք նա պաս տա կին և սո վից 
չենք մեռ նե լու:

Աղ վե սը ցան կա ցավ բա ցատ րութ-
յուն տալ ըն կեր նե րին, բայց նրանք հե-
ռա ցան…

Այս տեղ ժո ղո վուր դը մի լավ խոսք է 
ա սում՝ ԳԵՏԸ ՉՏԵՍԱԾ՝ ՄԻ ԲՈԲԻԿԱՆԱ:

Գայլն ու խո զը

Լի նում է, չի լի նում մի գե ղե ցիկ ան-
տառ է լի նում: Այս ան տա ռը մի բնա կիչ 
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Ծ ն վել եմ 2005 թ. 
ապ րի լի 16-ին 
Ար ցա խի Հան րա-

պե տութ յան Մար տու նու 
շրջա նի Կար միր շու կա 
գյու ղում: Մինչև 9-րդ 
դա սա րա նը հա ճա խել 
եմ Կար միր շու կա յի 
միջ նա կարգ դպրո ցը: 
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 
28-ին պա տե րազ մա կան 
ի րա վի ճա կի պատ ճա ռով 
ստիպ ված տե ղա փոխ-
վել եմ Կա պան և 10-րդ 
դա սա րա նից սկսած 
մինչ այ սօր սո վո րում եմ 
Կա պա նի թիվ 2 ա վագ 
դպրո ցում:
Ս տեղ ծա գոր ծել սկսել եմ 
11-12 տա րե կա նից: Այդ 
ձիրքն իմ մեջ բա ցա հայ-
տել եմ շատ պա տա-
հա կան, երբ մի ե րե կո 
ո րո շե ցի նոր օ րագ րիս 
մեջ գե ղե ցիկ ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն գրել: Ա ռա-
ջին բա նաս տեղ ծութ յու նը 
կոչ վել է «Խե լա ռի եր գը», 
որ տեղ ներ կա յաց րել եմ 
մար դու հո գու հարս-
տութ յու նը: Ս տեղ ծա գոր-
ծել եմ նաև այլ թե մա-
նե րով, ինչ պի սիք են 
հայ րե նի քը, բնութ յու նը, 
տար վա յու րա քանչ յուր 
ե ղա նա կը: Հիմ նա կան 
ներշն չան քիս աղբ յու րը 
հայ րե նիքս է, ինձ շրջա-
պա տող մար դիկ, նրանց 
յու րա քանչ յու րի նե րաշ-
խար հը: Ու նեմ նաև 
մեկ ար ձակ ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն՝ «Ար վես տի 
աչ քե րով» վեր նագ րով: 
Այս տեղ նույն պես պատ-
կեր ված են մարդ կա յին 
հո գու գե ղեց կութ յու նը և 
ա նա ղարտ առ կա յութ-
յու նը յու րա քանչ յու րիս 
կյան քում:

Ես՝ Քրիստինե 
Ադամյանս...

է ու նե նում՝ գայ լը: Այս գայ լը սո ված է լի-
նում: Ա մեն օր ու տում, խմում է, բայց փո-
րը դա տարկ է մնում, չի կշտա նում: Ան-
տա ռում մի խոզ կար, նա ա մեն օր գա լիս 
է կաղ նու ծա ռի տակ կա ղին ու տում: Մի 
օր գայ լը ո րո շեց թա կարդ սա րել կաղ-
նու տակ: Երբ խո զը գա ու կա ղին ու տի՝ 
կընկ նի ծու ղա կը, ինքն էլ հետ ևից կբռնի 
և կու տի: Այդ օրն էլ, ի վնաս գայ լի, խո-
զը չի գա լիս կաղ նու մոտ, որ պես զի կա-
ղին ու տի: Գայ լը գնում է՝ կաղ նու տակ 
փնտրե լու խո զին, բայց մո ռա ցել էր, 
թե որ տեղ է սա րել թա կար դը: Գ նում է 
մտնում իր իսկ սա րած թա կար դը…

Այս տեղ ժո ղո վուր դը կա սեր՝ ՈՒՐԻՇԻ 
ՀԱՄԱՐ ՓՈՍ ՓՈՐՈՂՆ ԻՆՔԸ ԿԸՆԿՆԻ 
ՓՈՍԸ:

Իսկ դու, սի րե լի ըն թեր ցող, ու րի շի 
հա մար փոս չփո րես, որ պես զի ինքդ էլ 
գայ լի օ րը չընկ նես:

Մարդն ու կնի կը

Լի նում է, չի լի նում մի հե ռա վոր գյուղ 
է լի նում: Այդ հե ռա վոր գյու ղում ապ րում 
են մի մարդ ու կնիկ: Այդ մարդն ու կնի կը 
ժա մը մեկ կռվում են, չգի տես` ին չու: Մի 
օր էլ մար դը վեր է կե նում ու սկսում ու-
րախ- ու րախ թռվռալ:

Կ նիկն էլ տես նում է և ա սում.
– Ա՛յ մարդ, է լի գժվե ցի՞ր, ի՞նչ ե ղավ 

քեզ:
– Է՜, այ կնիկ, խելքս մի բան կտրեց:
– Այ մարդ, կա րո՞ղ է գժվել ես: Այդ 

ի՞նչ է խելքդ կտրել, որ այդ պես թռվռում 
ես:

– Է՜, այ կնի՛կ, գնում եմ կող քի գյուղ, 
ծա ռեր բե րեմ տնկեմ, գյուղս զար գաց-
նեմ:

Մար դը պար ծե նում է.
Կ բե րեմ ծա ռե րը, կտնկեմ, կվա ճա-

ռեմ ու կհարս տա նամ:
– Ա՛յ մարդ, հե րիք ե ղավ պար ծե նաս, 

դու գործդ ա րա, նոր գլուխ գո վի:
Այս մարդն ամ բողջ գյու ղին հայտ-

նում է իր մտադ րութ յան մա սին ու գնում 
կող քի գյուղ՝ տնկի ներ բե րե լու: Տն կի-
նե րը բե րում է, տնկում, բայց չի ջրում: 
Գ նում է պառ կում, ո տը ո տին գցում: Տն-
կի նե րը չո րա նում են և փ չա նում:

Մի քա նի օր հե տո մար դը գնում է այ-
գի և տես նում՝ տնկի նե րը չո րա ցել են: 
Գա լիս է տուն և կ նո ջը պատ մում ե ղա ծի 
մա սին, կինն էլ ա սում է.

– Ա՛յ մարդ, տնկի էիր բե րո՞ւմ, ծառ 
էիր մշա կո՞ւմ, բերք էիր շու կա տա նո՞ւմ, 
հա՞: Մե նակ թող նես գլուխդ գո վես…

Այս տեղ հի շում ենք ժո ղովր դա-
կան ա սաց ված քը՝ ԳՈՐԾԴ ԱՐԱ, ՀԵՏՈ 
ՊԱՐԾԵՑԻՐ:

Ան տա ռի բնա կիչ նե րը

Կար, չկար մի ան տառ կար: Այդ ան-
տա ռում ապ րում էին տար բեր կեն դա-
նի ներ: Ն րանք հա մախմբ ված չէին, այն-
տեղ ապ րում էին խո զը, հա վը, աղ վե սը, 
նա պաս տա կը և այլն: Աղ վե սը տուն 
չու ներ և դր սում էր մնում: Օ րը ե կավ, 
որ պետք էր աղ վե սի հա մար տուն կա-
ռուց վեր: Աղ վե սը հսկա յա կան քա րե րը 
չկա րո ղա ցավ բե րել այն վայ րը, որ տեղ 
պետք էր կա ռու ցել տու նը: Ըն կեր նե-
րը տես նում են, որ աղ վե սը չի կա րո-
ղա նում հսկա յա կան քա րե րը բե րել և 
տուն կա ռու ցել, բայց քա նի որ ան տա ռի 
բնա կիչ նե րը հա մախմբ ված չէին, աղ վե-
սին չէին օգ նում: Ձ յուն տե ղաց: Աղ վե սը 
մնաց դրսում: Սառ նա մա նի քին դո ղում 
էր ա նընդ հատ: Ան տա ռի բնա կիչ նե րից 
միայն նա պաս տա կը տե սավ, որ աղ վե-
սը դո ղում է: Նա գնաց ան տա ռի մյուս 
բնա կիչ նե րի մոտ և ա սաց.

– Սի րե լի՛ բա րե կամ ներ, մենք եր բեք 
չենք հա մախմբ վել, ա մենքս մեր տունն 
ենք կա ռու ցել, իսկ մեր ըն կեր աղ վե սին 
չօգ նե ցինք:

Հավն ա սաց.
– Դե՛, ե կեք հի մա հա մախմբ վենք և 

օգ նենք մեր ըն կե րո ջը…
Ան տա ռի բնա կիչ նե րը հա վաք վում 

են, հա մախմբ վում և կա ռու ցում ի րենց 
ըն կեր աղ վե սի տու նը:

Ժո ղո վուր դը լավ խոսք կա սեր այս 
դեպ քում՝ ԳՅՈՒՂ ԿԱՆԳՆԻ, ԳԵՐԱՆ 
ԿԿՈՏՐԻ:

Ես ցանկացա…

Ես ցանկացա լինել արև,
Որ ջերմացնեմ բոլոր մարդկանց,
Ես ցանկացա լինել տարերք,
Բոլորին տալ խինդ ու եռանդ:
Ես ցանկացա լինել քնար,
Ու տալ մարդկանց սեր ու բարիք:
Ես ցանկացա լինել պաղ ջուր,
Քշել, տանել ցավ ու դավեր,
Ես ցանկացա լինել քամուն
Ու մշուշին մոտիկ ընկեր:
Ես ցանկացա լինել կարոտ,
Գնալ դեպի բաց հեռուներ,
Ես ցանկացա լինել վառվող
Ու լուսավոր կրակ անշեջ:
Ես ցանկացա լինել աչքեր,
Որ ամփոփեմ իմ մեջ ցավեր,
Ես ցանկացա լինել ձեռքեր,
Որ լացողին ուժեղ գրկեմ:
Ես ցանկացա լինել ունկեր,
Որ բոլորին լսեմ ազատ,
Ես ցանկացա լինել ընկեր,
Խորհուրդներով օգնել մարդկանց:
Ու վերջապես ես ցանկացա
Լինել մեծ սեր, անկեղծ, բարի,
Տալ բոլորին ժպիտ, ծիծաղ,
Դարձնել մարդկանց սիրո գերի:
Լուռ արբեցնել նրանց սիրով,
Որ «Սեր» գոռան, սիրով ապրեն,
Իրենց կյանքին իմաստ տան նոր
Ու աշխարհը սիրով լցնեն:

Լռություն

Ոսկեզօծ աշուն էր, լուռ տերևաթափ,
Քայլում եմ հիմա, հանգիստ մտորում,
Թե ինչո՞ւ է աշխարհն այսքան չարացած,
Ու ինչո՞ւ մարդիկ իրար չեն սիրում:
Ինչո՞ւ է երկիրն անարդար դարձել,
Ու ինչո՞ւ մարդիկ չեն ընկերանում,
Ինչո՞ւ է աշխարհն այսքան բարդացել,
Եվ մի՞թե կորել են սեր, վստահություն:
Մի՞թե կորել է մանկական երազը,
Ու մանուկներն այն զվարճալի,
Որ խաղում էին ուրախ ու զվարթ՝
Գեղեցիկ աշնան չոր տերևների մեջ:
Մի՞թե երազն է լուռ անհետացել,
Որ մարդիկ հիմա չեն նայում երկինք,
Մի՞թե այս կյանքը շատ վատ է դարձել
Ու չի ճանաչում ընկեր, ընտանիք:
Մի՞թե վերջապես սերն է չքացել,
Ամենից հզոր զգացմունքն աշխարհում,
Մի՞թե մի կտոր էլ չի մնացել,
Որ գոնե մի քիչ դարմաներ հոգիս:
Բնությունն է լուռ ննջում շարունակ,
Քամին օրոր է երգում գեղեցիկ,
Շուրջս հանդարտ է, բայց սիրտս տկար
Խառնվում է անխոս բնության մեջ:
Աշունը գնաց, ու... ծաղկեց գարուն,
Բնությունը նորից կենդանի դարձավ,
Բայց թե ինչո՞ւ է աշխարհը լռում,
Այդպես էլ մնաց գաղտնիք ինձ համար:
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Մ ան կուց թեև ո րո շել էր բժշկու հի 
դառ նալ, բայց 7-րդ դա սա րա նից 
գույ նե րի աշ խարհն իր հա մար 

բա ցա հայ տե լուց հե տո ե րի տա սարդ 
նկար չու հին իր գույ նե րի ներ կապ նա-
կում է։ 

Ալ վանք գյու ղի կենտ րո նում ենք, 
որ տեղ էլ նկա րա զար դել է զբո սայ գու 
պատն ու գյու ղին նոր գույն բե րել։

«Թեև սկզբում վա խեր ու նեի, բայց 
ստաց վեց…», – ան կեղ ծա նում է:

– Ու րախ եմ, որ ստաց վեց, վստա-
հութ յուն եմ զգում, գյու ղի հան դեպ նվի-
րումս փո խան ցե ցի նկա րի տես քով։

Ե րե խա նե րը հա վաք վում են այս-
տեղ, ան վերջ վազվ զում ու խա ղում, Ալ-
վան քին նոր ե րանգ ու ման կան ծի ծաղ 
է փո խան ցել։ Ալ վան քի ի րենց տան մի 
հատ վա ծում Վար դու հի Դա նիել յա նի 
գույ նե րի աշ խարհն է։ Խ նամ քով դա-
սա վոր ված նկար նե րի հա վա քա ծուն ու 
պա տին ամ րաց ված դի ման կար ներն են, 
ո րոնք կար ծես շշնջում են՝ միա ձուլ վե լով 
ե րի տա սարդ նկար չու հու աշ խար հին։

Ցույց է տա լիս ա ռա ջին նկարն ու ծի-
ծա ղում. հի մա նկար նե րի մի ամ բող ջա-
կան հա վա քա ծու ու նի։

Կա րո ղա նում է ճիշտ դի մագ ծեր 

պատ կե րել, դեմ քի ար տա հայ տութ յուն 
ու հու զա կա նութ յուն ար տա հայ տել։

Բո լոր նկար ներն էլ սի րում ու չի 
ա ռանձ նաց նում, յու րա քանչ յուր նկա-
րի մեջ իր մի մաս նիկն է դնում։ Ն կարն 
ա վար տե լուց հե տո ա ռա ջի նը հայ րի կին 
է ցույց տաիս, հայրն էլ խոր հուրդ ներ է 
տա լիս, շտկում ներ ա նում։ 

Ա մե նա մեծ խորհր դա տուն հենց 
հայրն է, ով էլ նկա տե լով Վար դու հու 
նկա րե լու ձիր քը, տա րել է նկար չութ յան 
խմբակ։

Ա գա րակ քա ղա քի «Մեղ րիի մար-
զամ շա կու թա յին կենտ րոն»-ի նկար չութ-
յան խմբա կում ենք, որ տեղ էլ իր քայ լե րը 
սկսեց Վար դու հին։ Խմ բա կի ղե կա վար 
Մու շեղ Համ բար ձում յանն իր շուրջն է 
հա մախմ բել հա մայն քի՝ նկար չութ յամբ 
հե տաքրքր ված ե րե խա նե րին, ինչ պես 
ինքն է նշում. 

– Մենք ի րար գտնում ենք, կար ծես 
մի ըն տանիք լի նենք։

Սա ներն այս տեղ ա ռա ջին քայ լերն 
են ա նում, սո վո րում են նկա րե լու տեխ-
նի կա, ներ կե րի հետ աշ խա տե լու կա-
նոն ներ, ար վես տի պատ մութ յուն, թեև 
ա զատ են ի րենց աշ խար հը բա ցա հայ-
տե լու ու ստեղ ծա գոր ծե լու հար ցում, 

ղե կա վարն ա ռաջ նա հերթ փոր ձում է 
ազ գա յի նը սեր մա նել՝ պահ պա նե լով ու 
փո խան ցե լով նաև Մեղ րիի մշա կույ թը։

Հա մայն քի կյան քում նկար չութ յան 
խմբա կը կար ծես իր գույնն ու նի, սա նե-
րը մաս նակ ցում են հա մայն քում տե ղի 
ու նե ցող ցու ցադ րութ յուն նե րին, ա շա-
կերտ ներն ի րենց բա կե րում են նկա րում, 
օգ նում դա սա րա նա կան պա տե րը նկա-
րա զար դե լուն և հենց այս տե ղից կեր-
տում ի րենց կյան քի ճա նա պար հը։

Ալ վան քի միջ նա կարգ դպրո ցի 9-րդ 
դա սա րա նի ա շա կեր տու հի Վար դու-
հին բա վա կա նին չխոս կան է, և որ քան՝ 
չխոս կան, այն քան խո սուն են նրա 
նկար նե րը։ Նա ա վե լի շատ սի րում է դի-
ման կար ներ ստեղ ծել ու դրանց մի ջո ցով 
հույ զեր փո խան ցել։

Թեև գյու ղից եր կար ճա նա պարհ է 
անց նում խմբակ հա ճա խե լու հա մար, չի 
տրտնջում, հա ճույ քով է հա ճա խում։

Դպ րո ցում նույն պես ու րա խա նում 
են Վար դու հու հա ջո ղութ յուն նե րով ու 
ոգ ևո րում։ Լավ է սո վո րում, դպրո ցի կա-
հա վոր ման աշ խա տանք նե րին է օգ նում, 
օ ժան դա կում դպրո ցա կան մի ջո ցա ռում-
նե րի կազ մա կերպ մա նը։

– Վար դու հին տար բեր վում է կեր-
պար վես տում, ա ռանձ նա նում իր 
աշ խար հում՝ նկա րում, ա նընդ հատ 
փնտրտու քի մեջ է, – պատ մում է կեր-
պար վես տի ու սուց չու հին։

Ո րո շել է՝ դպրոցն ա վար տե լիս իր 
նկար նե րից մեկն ան պայ ման դպրո ցին 

Վար դու հի Ս տե փան յան, 14 տա րե-
կան, բնակ վում է Մեղ րի քա ղա քում: 
Սո վո րում է քա ղա քի թիվ 2 միջ նա-
կարգ դպրո ցի ին նե րորդ դա սա-
րա նում: Նա խա սի րութ յուն ներն են 
նկա րե լը և պա րե լը: 

Ն ր բիկ, գե ղեց կա տես աղջ նա կը 
վաղ տա րի քից է սի րել նկա րել: 
Ն կա րում էր իր հա սա կա կից նե րի 

նման՝ չգրա վե լով ոչ ո քի ու շադ րութ յու նը: 
Օգ նում էր փոք րիկ եղ բո րը՝ նկար չա կան 
հանձ նա րա րութ յուն ներ կա տա րե լիս: Մի 
ան գամ էլ՝ 2020 թվա կա նին, երբ ըն տա-
նե կան զրույ ցի թե ման կրկին 44-օր յա 
պա տե րազմն էր, Վար դու հին ա ռանձ-
նա ցել է գրա սե ղա նի մոտ և ինչ-որ բան 
նկա րել: Աշ խա տանքն ա վարտ վե լուց 
հե տո պարզ վել է, որ նկա րել է Ար ցա խի 
խորհր դա նիշ պա պիկ-տա տի կին, իսկ 
նրանց թի կուն քին՝ ինք նա ձիգն ու սին 
հպարտ զին վո րին: Ն կա րը հիաց րել էր 
դի տող նե րին... 

Օ րեր հե տո էլ ծնող նե րի զար մանքն 
ու հիաց մուն քը միա խառն վել էին, երբ 
12-ամ յա աղջ նա կը նրանց է ներ կա յաց-
րել մա տի տով նկար ված աշ խա տան քը՝ 
կա նա ցի մի դի ման կար, ո րի դեմ քին 
ա սես կեն դա նութ յուն կար, նկա տե-
լի հուզ մունք. այն ար տա հայտ վում էր 
թափ վող ար ցունք նե րով և բ նավ չէր 
տար բեր վում բնօ րի նա կից: Գ ծան կա-
րով աշ խա տանք նե րը հա ջոր դե ցին մե-
կը մյու սին՝ հիաց մունք պատ ճա ռե լով 
դի տող նե րին: Ակն հայտ էր, որ փոք րիկ 
աղջ նակն ի վե րուստ էր օժտ ված նկա-
րե լու ու նա կութ յուն նե րով, ճա շա կով: Ի 
դեպ, կար նաև ժա ռան գա կա նութ յան 
գոր ծո նը. հայ րիկն էլ սի րել է նկա րել: 

Հմ տութ յուն նե րի զար գաց ման նպա-
տա կով ար դեն 2-րդ տա րին է, ինչ Վար-
դու հին հա ճա խում է Մեղ րիի տա րա-
ծաշր ջա նում ճա նաչ ված ե րի տա սարդ 
գե ղան կա րիչ Մու շեղ Համ բար ձում յա նի 

Փոքրիկ նկարչուհին 
Մեղրիից
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Ալվանք գյուղի սկսնակ 
նկարչուհի Վարդուհի 
Դանիելյանը

վա րած դա սըն թաց նե րին: Օր-օ րի, ինչ-
պես նշում է մաս նա գե տը, նրա ա ռա-
ջըն թացն ակն հայտ է դառ նում, ա րագ 
է տի րա պե տում այդ ար վես տի նրբութ-
յուն նե րին, դրսևո րում ա վե լի բարձր ճա-
շակ: 

«Իր տա րի քի հա մե մատ Վար-
դու հին շատ ա րագ և փայ լուն է յու-
րաց նում, վե րար տադ րում գե ղան-
կար չութ յան նրբութ յուն նե րը: Նա 
էութ յամբ է նվիր վում որ ևէ աշ խա-
տանք կա տա րե լուն, ճա շա կին միա-
խառն վում է ար վես տի ըն կա լու մը, 
ձգտում է դա սե րի ըն թաց քում շատ 
վերց նել ու ա վե լին տալ թղթին, 
կարճ ա սած, փոր ձեք դի տել նրա 
աշ խա տանք նե րը և փոքր-ինչ զրու-
ցել այդ հա մեստ, տա ղան դա վոր 
աղջ նա կի հետ, ու ձեր պատ կե րա-
ցու մը կլի նի ամ բող ջա կան», – այս-
պես է բնու թագ րում նրան գե ղան կա րիչ 

Մու շեղ Համ բար ձում յա նը: 
Ըն դա մենն ա միս նե րի ըն թաց քում 

նրա՝ թղթի վրա արված գծան կար նե րին 
փո խա րի նե ցին կտավ նե րը, սև ու սպի-
տա կին՝ գույ նե րի բազ մա զա նութ յու նը, 
նրա սի րած դի ման կար նե րին ա վե լա-
ցան նոր թե մա ներ: Իսկ երբ հա րա զատ 
դպրո ցը նշում էր հայ մեծ բա նաս տեղծ 
Ե ղի շե Չա րեն ցի ծննդյան 125-ամ յա կը, 
մի ջո ցառ ման զար դը դար ձավ Վար-
դու հու վրձնած Չա րեն ցի դի ման կա րը, 
ո րը մեծ գնա հա տան քի ար ժա նաց րին 
դպրո ցի ու սուց չա կան և ա շա կեր տա-
կան կո լեկ տիվ նե րը: Դ րա նից հե տո ճա-
նա չող նե րը նրան քնքշա բար կո չում էին 
«փոք րիկ նկար չու հի»: Ն րա մի աշ խա-
տան քը ցու ցադր վել է Մեղ րիի մշա կույ թի 
տա նը կազ մա կերպ ված ցու ցա հան դե-
սում:

Եվ այս պես կարճ, փոք րիկ մի կեն-
սագ րութ յուն, որ դեռ ե րա զանք նե րի, 
սի րած ար վես տի բար ձունք նե րին հաս-
նե լու հա մար եր կար ու դժվա րին ճա-
նա պարհ ու նի անց նե լու: Թե ինչ պի սին 
կլի նի այն, ցույց կտա ժա մա նա կը, բայց 
սկիզ բը, ան կաս կած, խոս տում նա լից է 
մեղ րե ցի աղջ նա կի հա մար:

ՍԻՐՈՒՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 Ըն դա մենն 
ա միս նե րի 
ըն թաց քում 
նրա գծան-
կար նե րին 

փո խա րի նե-
ցին կտավ-
նե րը, սև  ու 
սպի տա կին՝ 

գույ նե րի 
բազ մա զա-
նութ յու նը, 
նրա սի րած 
դի ման կար-
նե րին ա վե-
լա ցան նոր 
թե մա ներ:
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Գ ե ղե ցիկ է աս ված՝ «Ս տեղ ծա գործ 
մարդն աշ խար հին նա յում է 
նկար չի աչ քե րով, լսում ե րաժշ տի 

ա կանջ նե րով, զգում գրո ղի հո գով…»: 
Ա նու րա նա լի ճշմար տութ յուն է, որ գույ-
նե րը խո սում են հա տուկ լեզ վով, ու նեն 
ի րենց բա ցա ռիկ աշ խար հը… 

Փոր ձե լու ենք «ներ խու ժել» սի սիան-
ցի փոք րիկ նկար չու հի Ա նի Հով հան նիս-
յա նի զար մա նահ րաշ աշ խար հը... 

– Ող ջո՛ւյն, Ա նի՛:
– Ող ջու´յն, ըն կե´ր Թադ ևոս յան:
– Ա նի՛, ու զում եմ զրու ցենք քո սի րե լի 

աշ խար հի՝ նկար չութ յան մա սին:
– Սի րով:
– Եկ սկսենք ... 
– Ե թե ներ կա յա նա լու լի նես, ի՞նչ 

կցան կա նա յիր, որ ըն թեր ցողն ի մա նար 
քո մա սին:

– Ես Ա նի Հով հան նիս յանն եմ, 14 
տա րե կան, Սի սիա նի № 2 հիմ նա կան և 
գե ղար վես տի դպրոց նե րի սա նը: 

Կար ծում եմ՝ փոքր-ինչ դժվար է ինքդ 
քեզ ներ կա յաց նե լը (ժպտում է), դե... ու-
նեմ շատ նա խա սի րութ յուն ներ՝ սի րում 
եմ նաև եր գել, ըն թեր ցել... 

– Ին չո՞ւ նկար չութ յուն, քո ար վես տի 
հա մար ու՞մ ես շնոր հա կալ:

– Ա ռա ջին հեր թին՝ շնոր հա կալ եմ գե-
նե րիս (պապս ու հայրս նույն պես նկա-
րում են), հե տո՝ ծնող նե րիս, որ ե ղան 
հետ ևո ղա կան, ճիշտ ուղ ղոր դե ցին, և 
ես հայտն վե ցի ճիշտ տե ղում՝ Սի սիա նի 
գե ղար վես տի դպրո ցում, որ տեղ հմուտ 
ու սու ցիչ ներ Նի կո ղոս յա նի, Ա լեք սան յա-
նի, Ոս կան յա նի շնոր հիվ հայտ նա բեր վեց 
նկա րե լու ձիրքս, նրանք էին, որ ներշն-
չե ցին ինձ, «զի նե ցին» նկա րե լու գաղտ-
նիք նե րով մինչ այ սօր... 

– Ո՞վ կամ ի՞ն չը կա րող է դառ նալ քո 
ո գեշնչ ման աղբ յու րը:

– Ս տեղ ծա գոր ծել՝ նշա նա կում է ու-
նե նալ ա ռան ձին աշ խարհ այս մեծ աշ-

խար հում: Ս տեղ ծա գոր ծե լիս ո չինչ չես 
ծրագ րում, ա մեն ինչ ծնվում է ներշն չան-
քի պա հին:

Ս տեղ ծա գոր ծե լու պա հին ինձ զգում 
եմ սի րե լի մարդ կան ցով շրջա պատ ված, 
ուժ եմ ստա նում նրան ցից: Ոգ ևոր ման 
հոր դա հոս աղբ յուր է նաև բնութ յու նը... 

– Ե ղե՞լ են պա հեր, երբ ձա խո ղել ես 
հեր թա կան գործդ... 

– Ն կա րե լու ըն թաց քում, ան շուշտ, 
ե ղել է, որ ակն կալ ված արդ յուն քը չեմ 
ստացել, բայց հա ջորդ պա հին ա նա սե լի 
խան դա վա ռութ յու նը կրկին ինձ ու ղեկ-
ցել է գույ նե րի աշ խարհ ու... 

– Գույ նե՜ր, գույ նե՜ր, գույ նե՜ր... Քո 
սի րած գույ նե րը... 

– Հիմ նա կան և երկ րոր դա յին գույ նե-
րի հա մադ րու մից են ծնվում նկար ներս, 
որ տեղ բա ցա հայտ եր ևում են իմ աշ-
խար հը, իմ հո գե վի ճա կը... 

– Ա նի՛, բազ միցս քո աշ խա տանք նե-
րը զար դա րել են տար բեր ցու ցա հան-
դես ներ, իսկ ու րիշ ձեռք բե րում նե՞ր…

– Ա յո՛, դուք ճիշտ եք, մաս նակ ցել եմ 
շատ ցու ցա հան դես նե րի, այժմ էլ հա րա-
զատ կրթօ ջա խում տնօ րե նութ յու նը նա-
խա ձեռ նում է կազ մա կեր պել իմ ան հա-
տա կան ցու ցա հան դե սը:

– Ն կա րե լը օգ նե լու՞ է , որ պես զի ի րա-
կա նա նան քո նվի րա կան ե րա զանք նե-
րը: 

– Ի հար կե, ե րա զում եմ հա գուս տի 
մո դե լա վո րող դառ նալ:

– Անժխ տե լի է, որ ու նես ինք նա տիպ 
ոճ, հա րուստ նե րաշ խարհ... Կեր պար-
վես տում քո սի րած ժան րը…

– Բ նան կար, նատ յուր մորտ, դի ման-
կար, ինչ պես նաև էս քիզ ներ ստեղ ծե լը... 

– Ի՞նչ է ար վես տը... 
– Իմ պա րա գա յում՝ գույ նի ու լույ սի 

հա մադ րութ յուն... 
Շատ եմ սի րում հատ կա պես ծա-

ղիկ ներ նկա րել, տխրում եմ, երբ դրանք 

Գունաշխարհի 
թարգմանը` Սիսիանից

Շնորհալի գեղանկարչուհին, 
ով Մոսկվայում 
բարձր պահեց մե ր 
հանրապետության անունը

թոշ նում են, այդ պատ ճա ռով ու զում եմ, 
որ այդ քնքուշ էակ նե րը գո նե կտա վի 
վրա հա վերժ վեն... 

– Ա նի՛ Հով հան նիս յան, ի վեր ջո, կա-
պո՞ւյ տը, կար մի՞ րը, կա նա՞ չը, սպի տա՞-
կը... 

– Գու նաշ խարհն իմ տա րերքն է ՝ 
վառ, գե ղե ցիկ, պայ ծառ, գու նեղ, լու սա-
վոր և բազ մե րանգ... 

– Ու րեմն՝ քո գու նաշ խար հում թող 
գո յատ ևեն կար մի րը, կա պույ տը, կա-

նա չը, սպի տա կը՝ որ պես կյան քի և ու-
ժի, հոգ ևո րի ու հա վեր ժի, գե ղե ցի կի ու 
պատ վա վո րի, լույ սի և ու րա խութ յան 
խորհր դա նիշ ներ, նոր ու ժով հնչի Ա նի 
Հով հան նիս յա նի գու նա յին հա մադ րութ-
յուն նե րի սիմ ֆո նիան՝ ի նշան լույ սի… 

Ա նի Հով հան նիս յա նի բազ մա թույր 
գու նաշ խարհն ի մի բե րեց, (թարգ մա-
նեց) և ըն թեր ցո ղի դա տին հանձ նեց 
Է վե լի նա Թադ ևոս յա նը՝ Սի սիա նից:

 

Ն  րա տա րերքն ա սես հան րա պե-
տա կան ու մի ջազ գա յին փա ռա-
տո ներն են, ո րոնց մաս նակ ցում 

էր, մրցա նա կա յին տե ղեր զբա ղեց նում 
ու ա պա ցու ցում, որ ին քը լա վա գույնն 
է։ Քա ջա րա նի ար վես տի դպրո ցի գե-
ղար վես տի բաժ նի ա շա կեր տու հի Ան-
ժե լի կա Են գի բար յանն ար դեն յոթ տա րի 
է, ինչ սո վո րում է դպրո ցում և իր դա-
սա տու նե րից՝ Լի լի Մե սան յա նից, Աստղ 
Ա վա նես յա նից, Արև հատ Թու ման յա նից 
ստա ցած գի տե լիք նե րը կի րա ռել է փա-
ռա տո նե րում՝ Եր ևան, Ծաղ կա ձոր, Վա-
նա ձոր, 2022 թվա կա նին՝ նաև Մոսկ վա։ 

Ո՞րն է այս աղջ նա կի հա ջո ղութ յան 
գրա վա կա նը։ Միան շա նակ կա րող ենք 
պնդել՝ ան սահ ման աշ խա տա սի րութ-
յունն ու ձգտու մը՝ լի նել լա վա գույ նը։ Չի 
կա րե լի նաև չշեշ տել ծնող նե րի դե րը, ով-
քեր ա ջակ ցում ու ո գեշն չում են աղջ նա-
կին։ Ն րա հաղ թա նակ նե րի ու ձեռք բե-
րում նե րի թի վը շատ է՝ «Էտ յուդ 2018»-ի 
երկ րորդ կար գի դափ նե կիր, «Արտ մյու-
զիք 2021»-ի եր րորդ կար գի դափ նե կիր, 
«Արտ մյու զիք 2022»-ի եր րորդ կար գի 
դափ նե կիր, «Էտ յուդ 2022»-ի ա ռա ջին 
կար գի դափ նե կիր, «ART PANORAMA 
2022» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա տո-
նի հա տուկ մրցա նակ։ 

Մայ րա քա ղաք Եր ևա նում անց կաց-
ված հենց այս փա ռա տո նում հաղ թե-
լով՝ վաս տա կեց հրա վեր՝ մաս նակ ցե լու 
Մոսկ վա յում անց կաց վող «ART PANORA-
MA 2022» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա-
տո նին, որ տեղ մրցակ ցում էին շնոր հա-
լի ներ 16 երկ րից։ Լի նե լով Հա յաս տա նից 
միակ մաս նա կի ցը՝ այդ հե ղի նա կա վոր 
փա ռա տո նին ներ կա յաց րեց ոչ միայն 
Քա ջա րա նի ար վես տի դպրո ցը, այլ նաև 
Հա յաս տա նը։ 

Ան ժե լի կան ար ժա նա ցավ ա ռա ջին 
կար գի մրցա նա կի։ Մոսկ վա այ ցի շրջա-
նակ նե րում չսահմա նա փակ վեց փա ռա-
տո նի մաս նակ ցութ յամբ, նրան հրա վի-
րե ցին հայ կա կան հա մայն քի մի շարք 
օ ջախ ներ, ու սում նա կան կենտ րոն ներ 
և շ նոր հե ցին պատ վոգ րեր ու շնոր հա-
կա լագ րեր՝ Հա յաս տա նի ա նու նը բարձր 
պա հե լու հա մար։ 

Թեև այս տա րի Ան ժե լի կա Են գի բար-
յանն ա վար տում է ու սում նա ռութ յու նը 
Քա ջա րա նի ար վես տի դպրո ցում, բայց 
հա մոզ ված ենք՝ նրա հաղ թար շա վը դեռ 
կշա րու նակ վի։

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ 

ԹԱՏԵՐԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺՆԻ ԴԱՍԱՏՈՒ
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Ո՞րն է այս աղջ նա կի 
հա ջո ղութ յան գրա վա-
կա նը։ Միան շա նակ 

կա րող ենք պնդել՝ ան-
սահ ման աշ խա տա սի-
րութ յունն ու ձգտու մը՝ 

լի նել լա վա գույ նը։



ծու նեութ յան ո րոշ դրվագ ներ էլ հա մա-
րից դուրս թո ղե ցինք գի տակ ցա բար, 
քան զի դրանց անդ րա դար ձել էինք 
հան դե սի նա խորդ հա մար նե րում: Ն կա-
տի ու նենք տիկ նի կա յին թատ րո նը. այդ 
ո լոր տում Ս յու նի քում ու շադ րութ յան 
ար ժա նի խմբեր ու նենք, հան րա ճա նաչ 
դեմ քեր:

Ըստ պատ շա ճի չանդ րա դար ձանք 
պա րար վես տին՝ նկա տի ու նե նա լով, 
որ ըն թա ցիկ տա րում պար բե րա կա նի 
ա ռան ձին հա մար կնվի րենք ար վես տի 
այդ ո լոր տում սյու նե ցի նե րի ձեռք բե րում-
նե րին:

Նույն նկա տա ռու մով չանդ րա դար-
ձանք ման կա կան գրա դա րան նե րին, 
ո րոնք մեծ ա ռա քե լութ յուն ու նեն ե րե-
խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա-
կութ յան գոր ծում. հան դե սի հեր թա կան 
հա մա րը կնվի րենք գրա դա րա նա յին 
գոր ծի դրված քին:

* * *
Հա մա րի մի ա ռանձ նա հատ կութ յան 

մա սին ևս. Ս յու նեցի գրող նե րից շա տերն 
են ստեղ ծա գոր ծել մա նուկ նե րի հա մար 
և ման կա կան թե մա նե րով:

Ու շագ րավ է փաս տը, որ հա յոց մեջ 
ա ռակ նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն՝ «Աղ-
վե սա գիրք» վեր նագ րով, աշ խար հա բա-
րի է փո խադ րել մեր մեծ հայ րե նա կից 
Ակ սել Բա կուն ցը: 

Ի դեպ, ժո ղո վա ծո ւի մեջ հիմ նա կա-
նում Վար դան Այ գեկ ցու կամ նրան վե-
րագր վող ա ռակ ներն են:

Ոչ պա կաս ու շագ րավ է փաս տը, որ 
Ակ սել Բա կուն ցը գրա կան աշ խարհ է 
մտել «Հի մար մար դը» հե քիա թով:

Մա նուկ նե րի հա մար ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներ է հե ղի նա կել ար ձա կա գիր 
Սե րո Խան զադ յա նը: Գե ղար վես տա կան 
բարձ րա ճա շակ այդ ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը տեղ են գտել «Ա վան դա տուն» 
գրքի մեջ, ո րից մի քա նի փոք րիկ նմուշ 
ներ կա յաց վում է սույն հա մա րում:

Ներ կա յաց նում ենք նաև Է դո ւարդ 
Զոհ րաբ յա նի, Մա րի Ա ռա քել յա նի ման-
կա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից:

* * *
Ձգ տել ենք հա մա րը գրա վիչ դարձ նել 

հատ կա պես ե րե խա նե րի հա մար. այդ 
իսկ նպա տա կով ա ռան ձին նյու թեր ենք 
զե տե ղել փոք րիկ նե րի ըն թեր ցա նութ յան 
հա մար: Դ րանք ընդգրկ ված են «Ման-
կա պա տա նե կան ըն թեր ցա նութ յան ոս-
կե ֆոն դից» վեր տա ռութ յամբ բաժ նում:

«Ոս կե ֆոն դից» փոք րիկ նե րին ա ռա-
ջար կում ենք Ներ սես Շ նոր հա լու հա նե-
լուկ նե րը, Վար դան Այ գեկ ցու և Մխիթար 
Գոշի ա ռակ նե րը:

* * *
Ս յուն յաց աշ խար հում, հա յոց ա վան-

դա կար գի հա մա ձայն, բա ցա ռիկ կար ևո-
րութ յուն է տրվել ե րե խա նե րի դաս տիա-
րա կութ յա նը: Եվ այդ կար ևո րութ յունն 
այն աս տի ճա նի է բարձ րաց ված ե ղել, որ 
ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յան տես-
լա կանն ար տա ցոլ վել է մեր երկ րա մա սի 
բազ մա թիվ քան դա կա գոր ծա կան նմուշ-
նե րում, ո րոն ցից մի քա նի սին կա րող եք 
ծա նո թա նալ հան դե սի սույն հա մա րում:

Նաև լե գենդ ներ են հյուս վել ման կա-
կան թե մա նե րով, ո րոն ցից մե կը նույն-
պես ա ռա ջար կում ենք ըն թեր ցո ղին՝ 
Օխտն օ րո րո ցի լե գեն դը (Քա րա հուն-
ջից):

Ս յու նի քում դա րե րի ըն թաց քում 
ստեղծ վել-ծնվել են մա տաղ սերն դին 
արժ ևո րող սրբա վայ րեր, ո րոն ցից մեկն 
Ի նը մա նուկ աղբ յուրն է՝ սույն հա մա րում 
ներ կա յաց վող:

* * *
Մա նուկ նե րի գե ղա գի տա կան դաս-

տիա րա կութ յան հար ցե րը, որ քան հաս-
կա ցանք հա մա րի նա խա պատ րաստ-
ման ըն թաց քում, բազ մա զան են: Եվ, 
ցա վոք, այդ ա մե նը հան դե սի մեկ հա մա-
րում ընդգր կե լը հնա րա վոր չէր:

Մենք տե սանք նաև, որ ե րե խա նե-
րի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
ո լոր տում լուրջ խնդիր ներ, նաև բաց թո-
ղում ներ ու նենք՝ պայ մա նա վոր ված մեր 
ներ կա ազ գա յին կա ցութ յամբ, հնա րա-
վո րութ յուն նե րի ան բա վա րա րութ յամբ:

Օ րի նակ, դուրս մնա ցին գե ղար վես-
տա կան ման կա վար ժութ յանն առնչ վող 
բազ մա թիվ հար ցեր. գե ղա գի տութ յանն 
առնչ վող ի՞նչ ա ռար կա ներ են դա սա-
վանդ վում հան րակր թա կան դպրոց նե-
րում և որ քա՞ն ծա վա լով, ինչ քա նո՞վ 
են մեր կրթա կան ծրագ րե րը կապ ված 
մշա կույ թի հետ, գործ նա կա նում ի՞նչ 
հա րա բե րութ յուն ու նեն կրթութ յու նը և 
մ շա կույ թը:

Խո սակ ցութ յան ա ռան ձին նյութ կա-
րող էին լի նել գյու ղա կան բնա կա վայ րե-
րը, որ տե ղի ե րե խա ներն ի րենց գե ղա գի-
տա կան նա խա սի րութ յուն նե րը լիար ժեք 
դրսևո րե լու հնա րա վո րութ յուն չու նեն:

Մենք ար դա րա ցիո րեն (առ կա բո-
լոր թե րութ յուն նե րով ու բաց թո ղում նե-
րով հան դերձ) մեծ հույ սեր ենք կա պում 
կրթա կան ո լոր տի հետ՝ հան րակր թա-
կան դպրոց, ե րաժշ տա կան և ար վես-
տի դպրոց ներ, մշա կույ թի կենտ րոն ներ, 
ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յան կենտ րոն ներ... Բայց արդ յո՞ք կա-
րո ղա նում ենք այդ հաս տա տութ յուն-
ներն ա պա հո վել հա մա պա տաս խան 
ման կա վար ժա կան կադ րե րով, ով քեր 
էլ կի րա կա նաց նեին մշա կու թա յին քա-
ղա քա կա նութ յու նը փոք րիկ նե րի շրջա-
նում: Բազ մա թիվ օ րի նակ ներ ու նենք, 
երբ հան րակր թա կան դպրո ցում գե ղա-
գի տութ յանն առնչ վող դա սա ժա մե րը 
տրվում են այլ ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ-
նե րի, ով քեր պար զա պես դա սա ժա մե-
րի խնդիր են ու նե նում, ով քեր պատ շաճ 
գի տե լիք ներ չեն ու նե նում տվյալ ա ռար-
կա յից: 

Ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յա նը, նրանց ճա շա կի 

ձևա վոր մա նը տաս նամ յակ ներ շա րու-
նակ լրջա գույնս ազ դել ենք գե ղար վես-
տա կան կեր պա վոր ման մի ջոց նե րով 
վե րար տադր ված գոր ծո ղութ յուն նե րով: 
Նաև այդ հան գա մանքն է հիմք ծա ռա յել 
ընդ հան րաց նե լու, որ կի նոն ա մե նա կար-
ևորն է ար վես տի բո լոր տե սակ նե րի մեջ: 
Ընդ ո րում՝ կի նոն հատ կա պես ան փո-
խա րի նե լի է ե ղել ու մնում փոք րիկ նե րի 
հա մար՝ և՛ վի զո ւալ ա ռու մով, և՛ գե ղա գի-
տա կան տե սա կե տից: Ի՞նչ վի ճա կում է 
մե զա նում կի նոար տադ րութ յու նը, ա վե լի 
ստույգ՝ ման կա պա տա նե կան տա րի քի 
ե րե խա նե րին առնչվող կի նոար տադ-
րութ յու նը:

Ար ժեր ա ռան ձին անդ րա դառ նալ 
կի նոար վես տի՝ այս դեպ քում մեզ շատ 
հե տաքրք րող տե սա կին՝ մուլ տիպ լի կա-
ցիոն կի նո յին:

Ման կա կան ներ կա յա ցում նե րի դե րը 
մեր թա տե րա կան ար վես տում... Դա իս-
կա պես բա ցա ռիկ ո լորտ է, ե թե խո սում 
ենք ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան մա սին: Ու նե՞նք հա-
մա կարգ ված քա ղա քա կա նութ յուն այդ 
ո լոր տում: 

Հան րա հայտ մի ի րո ղութ յան մա-
սին. մեր ե րե խա նե րի մե ծա գույն մա սը՝ 
ա ռա ջին դա սա րա նից սկսած, ժա մե րով 
հա մա ցան ցում է և հա ղոր դակց վում է 
ա մե նա տար բեր (եր բեմն է ժա նա գին) 
ար ժեք նե րի հետ՝ երգ, պար, ֆիլմ, կեն-
ցա ղա յին պատ մութ յուն ներ...

Եվ գաղտ նիք չէ, որ հա մա ցանցն 
այ սօր ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն ու նի ե րե-
խա նե րի ճա շա կի ձևա վոր ման, մաս նա-
գի տա կան կողմ նո րոշ ման և հե տաքրք-
րութ յուն նե րի ձևա վոր ման վրա:

Մենք կողմ նա կից չենք այդ ա մե նի 
դեմ պայ քա րե լուն, քան զի դա (խոս տո-
վա նենք) և՛ ա նի մաստ է, և՛ անհ նար: 
Մենք նույ նիսկ չենք ա սում հա մա կար գել 
ու կա ռա վա րե լի դարձ նել այդ ո լոր տը, 
ին չը նույն պես հնա րա վոր չէ:

Մենք ա սում ենք՝ գու ցե նույն այդ հա-
մա ցան ցում հա կակ շիռ ներ ստեղ ծենք՝ 
մեր դա վա նած ար ժեք նե րով, մեր պատ-
կե րա ցում նե րով՝ գրա վիչ, մատ չե լի...

Եվ մի հարց, որ հույժ կար ևոր է՝ հա-
ջո ղո՞ւմ ենք արդ յոք ազ գա յին-քրիս տո-
նեա կան ար ժեք նե րի գե րա կա յութ յուն 
ա պա հո վել մա նուկ նե րի գե ղա գի տա-
կան դաս տիա րա կութ յան հա մա կար-
գում:

Ըն թաց քում մի հարց էլ ծա գեց. արդ-
յո՞ք ող ջա միտ չէր լի նի Ս յու նի քի մար զում 
հիմ նադ րել ման կա կան որ ևէ պար բե րա-
կան, ո րի է ջե րում հետ ևո ղա կա նո րեն 
կլու սա բան վեին մեր ե րե խա նե րի գե-
ղար վես տա կան դրսևո րում նե րը, ո րոնք, 
բա րե բախ տա բար, մեծածավալ են ու 
բարձրաճաշակ...

 

Այցելություն սյունեցի փոքրիկների 
զարմանահրաշ մոլորակ

Ալվանք գյուղի 
սկսնակ 
նկարչուհի 
Վարդուհի 
Դանիելյանը
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ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 3

նվի րել։
Վար դու հու ըն տա նիքն ա մեն ինչ 

ա նում է, որ ե րի տա սարդ նկար չու հին 
ան դա դար ստեղ ծա գոր ծի։

Ն կա րե լուց խա ղաղ վում ու նոր ե րա-
զանք ներ է ուր վագ ծում, ո րո շել է ու սու-
մը շա րու նա կել մայ րա քա ղա քում՝ գե-
ղար վես տի ա կա դե միա յում։ Վեր ջերս 
սկսել է նաև հա գուստ նե րի վրա նկա րել 
ու վա ճա ռել, ե րա զանք ու նի՝ հա գուս տի 
դի զայ ներ-մո դե լա վո րող դառ նալ։ Ո րո շել 
է, ուր էլ լի նի, ան պայ ման վե րա դառ նա-
լու է հայ րե նի Ալ վանք և իր ար վես տը 
փո խան ցե լու հա մագ յու ղա ցի փոք րիկ-
նե րին։

ԱՐՓԻ ԱԴԱՄՅԱՆ

Հան րա հայտ մի ի րո ղութ յան մա սին. մեր 
ե րե խա նե րի մե ծա գույն մա սը՝ ա ռա ջին 
դա սա րա նից սկսած, ժա մե րով հա մա ցան-
ցում է և հա ղոր դակց վում է ա մե նա տար-
բեր (եր բեմն է ժա նա գին) ար ժեք նե րի հետ՝ 
երգ, պար, ֆիլմ, կեն ցա ղա յին պատ մութ-
յուն ներ...
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Նախ կի նում պայ-
ման նե րը հե ռու էին 
բա վա րար լի նե լուց, 
դպրո ցը հիմ նո վին 
նո րոգ վել է «Չաա-
րատ Կա պան» փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն-
կե րութ յան ֆի նան-
սա վոր մամբ (գլխա-
վոր տնօ րեն՝ Դա վիթ 
Թով մաս յան) և 
Կա պա նի հա մայն քա-
պետ Գ ևորգ Փարս յա-
նի ա ջակ ցութ յամբ:

Կա պա նի ման կա կան գե ղար վես տի 
դպրոց մտնե լիս ա ռա ջի նը «բախ-
վում» ես մի ջանց քի պա տե րին 
փակց ված դիպ լոմ նե րին, ո րոնց 
տար բեր տա րի նե րի ար ժա նա ցել 
են կրթօ ջա խի սա նե րը մի ջազ գա-
յին մրցույթ-փա ռա տո նե րում և ցու-
ցա հան դես նե րում: Իսկ կրթօ ջա խի 
լա բո րա տո րիա յում և պա հես տում 
ար դեն ծա նո թա նում ենք սա նե րի 
խե ցե գոր ծա կան և  այլ աշ խա տանք-
նե րին, ո րոնք ո րո շա կի պատ կե րա-
ցում են տա լիս պա տա նի ստեղ ծա-
գոր ծող նե րի նա խա սի րութ յուն նե րի 
մա սին:

Դ ե ռա հաս նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յան դարբ նոց 
է Կա պա նի ման կա կան գե ղար-

վես տի դպրո ցը՝ ծննդյան տա րե թի վը՝ 
1972 թվա կան: Ա ռա ջին տնօ րե նը գե-
ղան կա րիչ Վահ րամ Խա չատր յանն էր: 
1973-ից մինչև 1993-ը կրթօ ջա խը ղե-
կա վա րել է Վան յա Գ րի գոր յա նը, այ նու-
հետև՝ մինչև օրս՝ Ս տե փան Դավթ յա նը, 
ով 1979 թվա կա նից դպրո ցում քան-
դակագործություն է դա սա վան դում:

Ս տե փան Դավթ յա նը Կա պա նա տան 
եր ևե լի ար վես տա գետ նե րից է: Ա վար տել 
է Կա պա նի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը, 
1978-ին՝ Եր ևա նի գե ղար վես տա թա-
տե րա կան ինս տի տու տի մո նու մեն տալ 
քան դա կի բա ժի նը: Խորհր դա յին բա նա-
կում ծա ռա յե լիս (սահ մա նա պահ զոր-
քեր) բա զում քան դակ ներ է ա րել, ո րում 
ար տա ցոլ ված են սահ մա նա պահ նե րի 
ա նակն կալ նե րով լե ցուն ծա ռա յութ յու-
նը, ա վագ սերն դի սահ մա նա պահ նե րին: 
1973-ից մաս նակ ցում է հան րա պե տա-
կան, մի ջազ գա յին և  այլ ցու ցա հան դես-
նե րի: 1991-ից Հա յաս տա նի նկա րիչ նե րի 
միութ յան ան դամ է: Ս տեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը գտնվում են Ռու սաս տա նի, 
Վ րաս տա նի, Լիտ վա յի, Լատ վիա յի, Ի րա-
նի, Լի բա նա նի, ԱՄՆ-ի և  այլ երկր նե րի 
մաս նա վոր հա վա քա ծու նե րում:

Կր թօ ջա խում դա սա վանդ վում է 
մաս նա գի տա կան վեց ա ռար կա՝ գու նա-
նկար չություն, գծան կարչություն, հաս-
տո ցա յին կոմ պո զի ցիա, դե կո րա տիվ 
ար վեստ, ար վես տի պատ մութ յուն, քան-

Կապանի գեղարվեստի 
մանկական դպրոցում նոր 
ժամանակներ են

բա վա րար լի նե լուց, դպրո ցը հիմ նո վին 
նո րոգ վել է «Չաա րատ Կա պան» փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան ֆի նան-
սա վոր մամբ (գլխա վոր տնօ րեն՝ Դա վիթ 
Թով մաս յան) և Կա պա նի հա մայն քա-
պետ Գ ևորգ Փարս յա նի ա ջակ ցութ յամբ:

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից պա-
րապ մունք ներն անց նում են հիմ նա նո-
րոգ ված կրթօ ջա խում: Դպ րո ցի հիմ նադ-
րու մից մոտ կես դար անց բա րե հար մար 
պայ ման ներ ու նե ցան: 

«Վեր ջա պես ու նե ցանք դպրոց, որ 
հա մա պա տաս խա նում է ժա մա նա կա-
կից պա հանջ նե րին: Փայ տով ջե ռուց վող 
վա ռա րան ներ էին տե ղադր ված, 27 տա-
րի փայտ էինք վա ռում, վա ռե լա փայտն 
էլ տա րեց տա րի թան կա նում էր, բայց 
ե րե խա նե րին հո ցրտի մեջ չէի՞նք թող նե-
լու: Այլ խնդիր կար, եր բեմն ծու խը լցվում 
էր սեն յակ նե րը, ճա րա հատ յալ պա տու-
հան նե րը բա ցում էինք, այդ դեպ քում էլ 
ցուրտն էր ներս խու ժում: Փառք Աստ-
ծո, այդ ա մենն անց յա լում են մնա ցել: 
Հիմ նա նո րոգ ման հետ մեկ տեղ թրծման 
վա ռա րան ու նե ցանք, որ մեր վա ղե մի 
ցան կութ յուն նե րից էր», – վեր հի շում է 
Ս տե փան Դավթ յա նը և հա վե լում, որ 
նախ կի նում մեծ տեղ էր հատ կաց վում 
դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան ար վես տին՝ 
դրվա գում, փայ տա փո րագ րութ յուն, երբ 
թրծման վա ռա րան են ձեռք բե րել, խե-
ցե գոր ծութ յունն ա ռա ջին պլան է դուրս 
ե կել:

Դպ րո ցի մա սին ո րոշ տե ղե կութ յուն-
ներ քա ղում ենք կրթօ ջա խի ան ցած ու-
ղու մա սին պատ մող տե սա հո լո վա կից. 
գո յութ յան ըն թաց քում Կա պա նի գե ղար-
վես տի դպրոցն ու նե ցել է ա վե լի քան 693 
շրջա նա վարտ, նաև եր ևե լի ա նուն ներ 
կան նրանց մեջ՝ ճար տա րա պետ ներ 
Ա շոտ Ան տոն յան ( Մոսկ վա), Ա րեգ Մի-
նաս յան (գե ղան կա րիչ Լո րիկ Մի նաս-
յա նի որ դին), գե ղան կա րիչ ներ Հ րանտ 
Դա նիել յան, Ռու բիկ (Ու բակ) Կոս տանդ-
յան, Ար մեն Գաս պար յան ( Սանկտ Պե-
տեր բուրգ), Ռո բերտ Հո վա կիմ յան և  
ու րիշ ներ: Դպ րո ցում դա սա վան դել են 
Մա րատ Նու րի ջան յա նը, Ռո բերտ Կա մո-
յա նը, Վահ րամ Խա չատր յա նը, Մու րադ 
Հա րութ յուն յա նը, Ռա ֆիկ Ա վագ յա նը, 
Սեյ րան Ա ղա վել յա նը, Ռո մեն Ղոն յա նը, 
Նել լի Գաս պար յա նը, Սու սան նա Ա վե-
տո վան, Կա պա նում ճա նաչ ված այլ ար-
վես տա գետ ներ: Հե տա գա յում դպրո ցի 
շրջա նա վարտ նե րը միշտ էլ ե րախ տա-
գի տութ յամբ են ար տա հայտ վել ի րենց 
ար վես տա գետ դա սա վան դող նե րի վե-
րա բեր յալ, ով քեր ի րենց հա մար ճա նա-
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դակագործություն: Տա րած քով պայ-
մա նա վոր ված՝ այժմ կրթօ ջա խում 51 
սան է դա սեր առ նում, հա ղոր դակց վում 
գե ղե ցի կի աշ խար հին: Տե ղին է հի շա-
տա կել նրանց դա սա վան դող նե րին՝ խե-
ցե գոր ծութ յուն, քան դակագործություն 
դա սա վան դում է Ս տե փան Դավթ յա նը, 
գու նան կարչություն, գծան կարչություն, 
քան դակագործություն՝ Էդ գար Ս տե-

փան յա նը, հաս տո ցա յին կոմ պո զի ցիա, 
գծան կար և կոմ պո զի ցիա՝ Ռա ֆա յել 
Ա ռա քել յա նը, հաս տո ցա յին կոմ պո զի-
ցիա, ար վես տի պատ մութ յուն, գու նան-
կարչություն՝ Լու սի նե Բա բա յա նը, նաև 
տեխ նո լոգ-ձևա վո րող՝ Ա նի Ներ սիս յան 
ու լա բո րանտ, կա ղա պա րող՝ Աստ ղիկ 
Ա ռա քել յան: 

Նախ կի նում պայ ման նե րը հե ռու էին 

«Վեր ջա պես ու նե ցանք դպրոց, որ հա մա պա տաս-
 խա նում է ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին: Փայ տով 
ջե ռուց վող վա ռա րան ներ էին տե ղադր ված, 27 տա րի 
փայտ էինք վա ռում, վա ռե լա փայտն էլ տա րեց տա-
րի թան կա նում էր, բայց ե րե խա նե րին հո ցրտի մեջ 

չէի՞նք թող նե լու: Այլ խնդիր կար, եր բեմն ծու խը լցվում 
էր սեն յակ նե րը, ճա րա հատ յալ պա տու հան նե րը բա-
ցում էինք, այդ դեպ քում էլ ցուրտն էր ներս խու ժում: 
Փառք Աստ ծո, այդ ա մենն անց յա լում են մնա ցել: 

Հիմ նա նո րոգ ման հետ մեկ տեղ թրծման վա ռա րան 
ու նե ցանք, որ մեր վա ղե մի ցան կութ յուն նե րից էր»
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Ո ՞վ լի նի, որ տես նի Ս յու նի քի 
հնութ յուն նե րը՝ Ուխ տա սա րի 
քա րե րին նա խա մար դու թո ղած 

ժայ ռա փոր քան դակ նե րը՝ ըն ձառ յուծ 
թե ռնգեղջ յուր, զրու ցի լեռ նաշ խար հի 
խրոխտ մարդ կան ցով ու վեհ պատ մութ-
յուն նե րով ա գուց ված բա զում ա վան-
դա պա տում ներ ի րենց մեջ ամ բա րած 
բնի կե րի՝ ամ րա կուռ հա յե րի հետ, վա-
յե լի բնութ յան գե ղա տե սիլ վայ րե րը՝ 
Սո սի նե րի պու րակ, Վա հա նա վանք, 
Տաթև, Պոր տա քար, Քա րա հուն ջի հնա-
գույն աստ ղա դի տա րան, զգա լեռ ներն ի 
վար հո սող սառ նո րակ աղբ յուր նե րի ու 
քչքչան առ վակ նե րի լու սա պայ ծառ ջրե-
րի հա յե լա յին քա շաթխ պոտ-ար ևա յին 
անդ րա դար ձը, ան վերջ հիա նա կարմ-
րա խայտոտ գե տակ նե րով ու առ վակ-
նե րով, փրփրա դեզ Ո րո տա նով ու Մայր 
Ա րաք սով, մո տի կից տես նի ու շո շա փի 
նո րօր յա պատ մութ յան անջն ջե լի հետ-
քե րը՝ ան մահ Նժ դե հի Կա պուտ ջուղն 
ու Գո րի սի Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ 
ե կե ղե ցու պա տին «թիկ նած» թշնա մու 
մա հա բեր «Գ րադ»-ի համր վկա-հրթի-
ռը, ու... չլի նի ստեղ ծա գոր ծող, ինքն իր 
հետ կռիվ տվող պատ միչ, փի լի սո փա, 
ըմ բոստ ո գի կրող մտա վո րա կան-հռե-
տոր, «ապս տամբ» լրագ րող, գրող, եր-
գիչ, նկա րիչ...

Գո րի սի նկա րիչ նե րից պարտքս է հի-
շա տա կել՝ Վա նիկ Ար զու ման յան, Ռազ-
միկ Ար զու ման յան (ինք նուս), Ն վարդ 
Բա լա սան յան, Մե րի Բու նիաթ յան, Անդ-
րա նիկ Բա կունց, Հ րանտ Բաղ դագ-
յուլ յան (բրու տա գործ-նկա րիչ), Նա րա 
Դո լունց, Մար տուն Զա քար յան, Մա յիս 
Զա դա յան (ինք նուս), Համ լետ Թադ ևոս-
յան (ինք նուս), Յա շա Խաչ յան (ճար տա-
րա պետ-նկա րիչ), Ա նի Կ րեչ յան, Համ լետ 
Հա րութ յուն յան, Լո րե տա Հա կոբ յան, 
Լաու րա Ղա զար յան, Մի շա ( Մի քա յել) 
Ղու կաս յան (նկա րիչ-քան դա կա գործ), 
Ժի րայր Մար տի րոս յան, Ա րամ Մա շուր-
յան, Լի լիթ Մեժ լում յան, Ա րա Մի քա յել յան, 

«Շուշիի ավերված 
Սուրբ Ղազանչեցոցը 
կվերականգնվի իմ 
նախագծով», – 
երազում է Գեղագիտության ազգային 
կենտրոնի Գորիսի մասնաճյուղի սան 
Հայկ Շեգունցը

սա նե րին: 
Մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա րամ Մա-

շուր յանն ա ռա ջար կեց կենտ րոն հա ճա-
խող ո րոշ սա նե րի հետ հան դի պել իր 
ար վես տա նո ցում: Ն րանք հան րա պե-
տութ յան բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում կրթութ յու նը 
շա րու նա կե լու և ն կար չութ յան աս պա րե-
զում ի րենց մաս նա գի տա կան հմտութ-
յուն նե րը խո րաց նե լու նպա տա կով ե րե-
կո յան ժա մե րին այս տեղ անց նում են 
ար տա ժամ յա պա րապ մունք ներ:

Ար վես տա նոց այ ցե լե ցի այն պա հին, 
երբ ե րեք դպրո ցա կան ներ՝ Հայկ Շե գուն-
ցը Քա րա հուն ջից, Մա րիամ Տեր-Մկրտչ-
յանն ու Էն նի Մել քում յա նը՝ Գո րի սից, 
նստած ի րենց նկար չա կան շտա տի վի՝ 
մոլ բեր տի ա ռաջ, ստեղ ծա գոր ծում էին: 

Դե պի ար վես տա նո ցի շուրջ բո լո րը 
«նե տած» ա ռա ջին հա յացքս տպա վո-
րիչ էր. Ա րամ Մա շուր յա նի նկա րած ար-
դեն պատ րաս տի բազ մա թիվ կտավ ներ 
խնամ քով շար ված էին կողք-կող քի. 
նրանց մեջ աչ քի էր զար նում Ա րա մի 
պա պի՝ Գո րի սում հարգ ված Մ խի թար 
Մա շուր յա նի յու ղա ներ կով դի ման կա-
րը: Մի քա նի սե ղա նիկ նե րի վրա խնամ-
քով դրված էին ե ռանկ յու նա չա փա կան 
մար մին ներ՝ բուրգ, գունդ, գլան... Գետ-
նին՝ մի անկ յու նում, նկա րե լու հա մար 
նա խա տես ված՝ հին հու նա կան դի ցա-
բա նութ յան հե րոս նե րի ու պատ մա կան 
դեմ քե րի դի մա քան դակ ներ:

Հենց սա նե րի ներ կա յութ յամբ զրու-
ցում եմ Ա րա մի հետ: Գո րի սում հա-
մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե ցող ար-
վես տա գետ-մտա վո րա կան, դա սա խոս, 
ման կա վարժ-նկա րիչն իր մա սին բարձ-
րա գոչ խոս քե րից նեղ վում է:

– «Ապ շե ցու ցիչ վրձնա հար ված», 
«Հիա նա լի կտավ», «Տա ղան դա վոր նկա-
րիչ». այս մակ դիր նե րի հան դեպ պետք է 
զգույշ վար վել: Կենտ րո նում «ու սու ցիչ-
ա շա կերտ» հա րա բե րութ յու նը ներ դաշ-
նակ է, - ա սում է նա: - Ես երբ ևէ խնդիր 
չեմ դնում մրցակ ցել ա շա կեր տի հետ: 
Ն րանց պետք է ու սու ցա նել և թաքն-
ված հնա րա վո րութ յուն նե րը բա ցա հայ-
տել: Ն րանց կար ծիքն ար ժե քա վոր է: Իմ 
կա տա րած աշ խա տան քի վե րա բեր յալ 
հա ճախ եմ հարց նում ի րենց կար ծի քը։ 
«Ս տեղ ծա գոր ծա կան քննա դա տութ յուն 
ստեղ ծա գոր ծութ յան հան դեպ», – այս-
պես կբնու թագ րեմ նրանց մո տե ցու մը, 
ո րը ող ջու նե լի է: 

Հինգ տա րե կա նից սկսած՝ նկար-
չութ յունն Ա րա մի տա րերքն էր: Սերն 
արթ նա ցել է ըն տա նե կան մի ջա վայ րում. 
ար վես տա սեր ծնող նե րը հա ճախ էին 
հե տաքր քիր պատ մութ յուն ներ պատ-
մում Թեր լե մեզ յա նի, Սար յա նի, Քո չա րի, 
Զար դար յա նի, Ի սա բեկ յա նի մա սին: Լու-
սա հո գի հայ րը՝ ֆի զի կա յի գծով գի տութ-
յուն նե րի թեկ նա ծու Ար մեն Մա շուր յա-
նը, գի տա կան թե զը պաշտ պա նում էր 
Սանկտ Պե տեր բուր գում: Փոք րիկ Ա րամն 
ակ նա պիշ նա յում էր հոր բե րած՝ Էր մի-
տա ժի ու Տ րետ յա կով յան պատ կե րաս-
րա հի ցու ցան մուշ նե րի շքեղ բա ցիկ նե րը 
և  ու շա դիր լսում Վե րածնն դի նշա նա վոր 
նկա րիչ-քան դա կա գործ նե րի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րի բնօ րի նա կից ստա ցած 
նրա տպա վո րութ յուն նե րը:

...Մտ քով հետ եմ գնում մոտ 25 
տա րի, երբ ա ռա ջին ան գամ Գո րի սում 
նկար չա կան տոն էր. նկա րիչ նե րի սիմ-
պո զիու մի մաս նա կից Հա յաս տա նի բո-
լոր նկա րիչ նե րի հա մար Գո րիսն ա սես 
գտնված գանձ էր, իսկ փոք րիկ Ա րա մի 
հա մար նրանց ներ կա յութ յու նը ե րազ՝ 
ի րա կա նութ յան մեջ: Մաս նա գի տութ-
յանս բե րու մով նրանց մա սին ռե պոր-
տաժ պատ րաս տե ցի, նրանց հետ ե ղա 
Հին Գո րի սում, ուր յու րա քանչ յուր նկա-
րիչ, միմ յան ցից հե ռու, խիտ բնա պատ-
կեր նե րի շար քում իր հա մար գողտ րիկ 
մի վայր էր ընտ րել նկա րե լու հա մար 
(հե տա գա յում նրանք մե կա կան նկար 
նվի րա բե րե ցին Գո րի սի պատ կե րաս րա-
հին):

Սիմ պո զիու մի օ րե րին լու սա հո գի 
ար ձա կա գիր Է դո ւարդ Զոհ րաբ յա նի 
հետ նրանց հյու րըն կա լե ցի մեր բա կում: 
Փոք րիկ Ա րա մի՝ նկար չութ յան 
հան դեպ ու նե ցած մեծ սի րո ու 
աշ խա տա սի րութ յան մա սին 

հայր և  որ դի Գուր գեն ( Գու րոս) և Գ ևորգ 
( Ժո րա) Պա րոն յան ներ, Հեն րիկ Սի րավ-
յան, Գ ևորգ ( Ժո րա) Սարգս յան, Ս տե-
փան Օ հան ջան յան, Գա գիկ Օրդ յան ... 

Ար վես տի ու ար հես տի հա զար ու մի 
ուղ ղութ յան տեր Ս յու նի քից այս ան գամ 
ա ռանձ նաց րի Հեն րիկ Ի գիթ յա նի ան վան 
գե ղա գի տութ յան ազ գա յին կենտ րո նի 
Գո րի սի մաս նաճ յու ղը՝ որ պես ի րա կա-
նութ յունն ար վես տի լեզ վով վե րար տադ-
րող ե րի տա սարդ սերն դի յու րօ րի նակ 
դարբ նոց, որ տեղ մոտ տա սը տա րի 

ա ռաջ ու սու ցան վում էր... քիչ թվով ա շա-
կերտ, իսկ այ սօր՝ մոտ 200 սան:

Ցան կա ցա ծա նո թա նալ Հեն րիկ 
Ի գիթ յա նի ան վան գե ղա գի տութ յան ազ-
գա յին կենտ րո նի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի 
ա ռօր յա յին, աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րին, ներ կա գտնվել պա տա նի նկա-
րիչ նե րի դա սա ժա մին, մո տի կից շփվել 
նրանց հետ, զրու ցել, ի մա նալ նրանց 
ձեռք բե րում նե րի ու ակն կա լիք նե րի մա-
սին: Շեշ տադ րումս պետք է ուղղ ված 
լի ներ մաս նաճ յու ղի ա ռա վել շնոր հա լի 

Հինգ տա րե կա նից սկսած՝ նկար չութ յունն Ա րա մի տա րերքն 
էր: Սերն արթ նա ցել է ըն տա նե կան մի ջա վայ րում. ար վես-
տա սեր ծնող նե րը հա ճախ էին հե տաքր քիր պատ մութ յուն-
ներ պատ մում Թեր լե մեզ յա նի, Սար յա նի, Քո չա րի, Զար դար-
յա նի, Ի սա բեկ յա նի մա սին: Լու սա հո գի հայ րը՝ ֆի զի կա յի 
գծով գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ար մեն Մա շուր յա նը, գի-
տա կան թե զը պաշտ պա նում էր Սանկտ Պե տեր բուր գում:
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պարհ են հար թել դե պի ար վես տի աշ-
խարհ: Նաև մտա բե րում էին, որ ի րենց 
ու սա նե լու տա րի նե րին դպրո ցի շեն-
քա յին պայ ման ներն ան բա վա րար էին: 
Բայց այդ ա մե նով հան դերձ՝ ա ռի թը բաց 
չէին թող նում մաս նակ ցե լու մի ջազ գա յին 
և հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի, ցու-
ցա հան դես նե րի, փա ռա տո նե րի:

Իսկ այժմ կրթօ ջա խին ճա նա չում են 
բե րում այն սա նե րը, ո րոնց ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րը քննութ յուն են բռնում 
մի ջազ գա յին փա ռա տոն-ցու ցա հան դես-
նե րում: Մաս նա վո րա պես, դպրո ցի վեց 
ա շա կերտ մաս նակ ցել է Լե հաս տա նի 
Տո րուն քա ղա քում անց կաց ված 22-րդ 
մի ջազ գա յին ման կա կան նկար նե րի ցու-
ցա հան դե սին: Ն րան ցից Շանթ Բա դալ-
յա նի (13 տա րե կան), Մի կա Պապ յա նի 
(12 տա րե կան), Ս յու նե Ա ռա քել յա նի (11 
տա րե կան) աշ խա տանք ներն ար ժա նա-
ցել են դիպ լոմ նե րի, նրանց դա սա տու 
Ռա ֆա յել Ա ռա քել յա նը ևս  ար ժա նա ցել 
է դիպ լո մի: Ի դեպ, տա սը տա րի ա նընդ-

Կապանի գեղարվեստի 
մանկական դպրոցում 
նոր ժամանակներ են
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 29

մեջ մաս նակ ցե լով Տո րուն քա ղա քում 
կազ մա կերպ ված փա ռա տո նին և դիպ-
լոմ ներ շա հե լով՝ դպրո ցի սա ներն ար-
ժա նա ցել են հո բել յա նա կան հա տուկ 
մե դա լի: 

2021 թվա կա նի չե խա կան Լի դի ցե 
քա ղա քում տե ղի ու նե ցած հո բել յա նա-
կան 50-րդ մր ցույթ-փա ռա տո նին (թե-
ման՝ թան գա րան) մաս նակ ցում էին 70 
երկ րի պա տա նի ստեղ ծա գոր ծող ներ, 
ներ կա յաց ված էր 14527 աշ խա տանք: 
Կա պա նի ման կա կան գե ղար վես տի 
դպրո ցը ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցում 
էր ութ սա նե րի աշ խա տանք նե րով, վեր-
ջերս լուր ստաց վեց, որ եր կու սի՝ Ան ժե լա 
Հով հան նիս յա նի և Ռա ֆա յել Ասր յա նի 
աշ խա տան քները արժանացել են դիպ-
լո մների: Ն րանց դա սա տու Ռա ֆա յել 
Ա ռա քել յա նը ևս պարգ ևատր վել է դիպ-
լո մով: 

Հի շար ժան է՝ նաև 2019 թ. հու նի սին 
դպրո ցի չորս սա նի մաս նակ ցութ յու նը 
հա մա հայ կա կան պա տա նե կան 9-րդ 
մր ցույթ-փա ռա տո նին՝ «Իմ Սար յա նը» 
թե մա յով Դավթ յան Ան նա յի (նատ յուր-
մորտ), Վա հան Մա կար յա նի (գծան կար), 
Սարգս յան Նա րեի (նատ յուր մորտ), Ջու-
լիե տա Խա չատր յա նի (գծան կար) աշ-
խա տանք նե րի հա մադ րու մով ստաց վել 
էր Մար տի րոս Սար յա նի դի ման կա րը: 
Միաց յալ աշ խա տանքն ար ժա նա ցավ 
մրցույթ-փա ռա տո նի հիմ նա կան մրցա-
նա կին:

… Եր կու տա րի է, ինչ Կա պա նի գե-
ղար վես տի ման կա կան դպրո ցի կյան-
քում նոր էջ է բաց վել: Կաս կած չկա, որ 
բա րե նո րոգ կրթօ ջա խում ե րե խա ներն 
ա վե լի ոգ ևո րութ յամբ հա սու կլի նեն 
ար վես տի զար մա նահ րաշ աշ խար-
հի գաղտ նիք նե րին, ա վե լի հե տաքրք-
րա կան թե մա տիկ աշ խա տանք նե րով 
ի րենց քա ղաքն ու հան րա պե տութ յու նը 
կներ կա յաց նեն մի ջազ գա յին մրցույթ-
փա ռա տո նե րում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

էին խո սում Ս տե փան Մի նաս-
յա նը, Ա րա րատ Խան զադ յա նը, 
Մար տին Հա կողլ յա նը, Է դո ւարդ 

Ա բաջ յա նը, Հեն րիկ Վար դե նիկ ցին, 
Ար մեն Ա թա յա նը, Համ լետ Ա սատր յա նը 
(նրան ցից ո մանք, ա վա՜ղ, այ սօր չկան): 
Ա րա մը նրան ցից հենց Համ լետ Ա սատր-
յա նին է հա մա րում իր մաս նա գի տա-
կան «կնքա հայ րը». նկա րիչ դառ նա լու 
գոր ծում վճռո րոշ էր նրա դե րը: Այ սօր 
Ա րամ Մա շուր յա նի և Համ լետ Ա սատր-
յա նի միջև մտեր միկ բա րե կա մութ յու նը 
փո խա րին վել է Գո րի սի տե սար ժան վայ-
րե րում հա ճա խա կի ի րա կա նաց վող հա-
մա տեղ «նկար չա կան սիմ պո զիու մին». 
գրե թե ա մեն տա րի ամ ռա նը նրանք 
բնա պատ կեր ներ են նկա րում այս տեղ: 

Անց յալ տա րի եր կու սով Հին Գո րի-
սում նկա րում էին... Ժայ ռե րի միջև կա-
ծա նով թո ռան հետ անց նում էր մի ծեր 
կին: Ն րանք, նկա տե լով նկա րիչ նե րին, 
մո տե նում են, կանգ նում, դի տում նկար-
նե րը: 

– Էդ պես էլ ոչ մի բան նոր մալ չսո-
վո րե ցիր: Տես, ո՞նց են նկար «քա շում», 
գո նե դա՛ սո վո րի,- թո ռա նը հոր դո րում 
է տա տը: Տատն ու թո ռը հե ռա նում են, 
իսկ Համ լետն ու Ա րա մը քահ-քահ ծի ծա-
ղում են...

Գե ղա գի տութ յան ազ գա յին կենտ րո-

նի Գո րի սի մաս նաճ յու ղը հիմ նադր վել է 
ար վես տա բան Հեն րիկ Ի գիթ յա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ, 1982թ: Մաս նաճ յու-
ղի եր կա րամ յա (32 տա րի) տնօ րենն էր 
նկա րիչ Մար տուն Զա քար յա նը: Ա րամ 
Մա շուր յա նը մաս նաճ յու ղը ղե կա վա րում 
է 2014 թվա կա նից: Կենտ րո նի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րից մեկն այն է, որ 
զերծ էր այն ժա մա նակ նե րի հա մար բնո-
րոշ խիստ կա նո նագ րա յին կրթա կան 
ծրագ րե րից: Այն նա խադր յալ ստեղ ծեց 
սա նե րի նոր հնա րա վո րութ յուն նե րի, 
ա զատ մտա ծե լա կեր պի բա ցա հայտ ման 
ու վե րել քի հա մար: 

Ար վես տա նո ցա յին և կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը զու գըն-
թաց՝ մաս նաճ յու ղում ներգ րավ վել են 
մեծ թվով նկա րիչ-ու սու ցիչ ներ, ո րոնց 
շար քը հա մալ րել են նաև նախ կին սա-
նե րը: Այ սօր մոտ 200 դպրո ցա հա սակ 
ե րե խա յի կեր պար վես տի և կար պե տա-
գոր ծութ յան դա սերն ու սու ցա նում են 
Ա րամ Մա շուր յա նը, Սո նա Ար զու ման-
յա նը, Լի լիա Լազր յա նը, Մա րիամ Ար-
զու ման յա նը, Դիա նա Ե ղիա զար յա նը, 
Հաս միկ Բա դալ յա նը: Ու սու ցիչ նե րը ե րե-
խա նե րի մեջ սեր մա նում են սեր գե ղե ցի-
կի հան դեպ, խթա նում նրանց մեջ առ կա 
ստեղ ծա գոր ծե լու ջի ղը, խրա խու սում 
ա զատ ստեղ ծա գոր ծե լը, օգ նում մաս-
նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հար ցում: 

Մաս նաճ յու ղի սա նե րից Դիա նա Յոլ-
յանն ու Աշ խեն Սև յա նը դպրոցն ա վար-
տե լուց հե տո նա խընտ րել են ու սու մը 
շա րու նա կել Հա յաս տա նի գե ղար վես տի 
պե տա կան ա կա դե միա յում: Այժմ նրանք 
կեր պար վես տի բաժ նի 3-րդ և 4-րդ կուր-
սի ու սա նո ղու հի ներ են: 

Գո րի սից քա րա գործ վար պետ Կա-
րե նի և  ու սուց չու հի Լիա նա յի դուստր, 
17-ամ յա Էն նի Մել քում յա նը, ով հի-
մա ար վես տա նո ցում ծո վի փրփու րից 
ծնված սի րո աստ վա ծու հի Աֆ րո դի տեին 
է նկա րում, թեև դպրո ցում նա խա սի րած 
ա ռար կա ներ ու նի՝ հա յոց լե զու և կեն սա-
բա նութ յուն, բայց և ն րա ո րո շու մը հաս-

տատ է. պետք է ու ժե րը փոր ձի այն տեղ, 
որ տեղ իր եր կու ըն կե րու հին են: Կենտ-
րո նի ակ տիվ սան դառ նա լուն օգ նել են 
դպրո ցի կեր պար վես տի ու սու ցիչ ներ 
Ռու զան նա Շահ նա զար յանն ու Նա րի նե 
Դո լուն ցը:

– Ն րանք իմ մեջ սեր մա նել են սեր 
ար վես տի նկատ մամբ: Ն րանց դա սա-
վանդ ման ո ճը յու րա հա տուկ է, մե թո-
դը՝ ու սու ցա նող, սե փա կան թաքն ված 
հնա րա վո րութ յուն նե րը բա ցա հայ տող, – 
ա սում է Էն նին: – Մեծ բա վա կա նութ յուն 
է՝ բարձ րա ճա շակ դա սա կան ե րաժշ-
տութ յան մեղմ հնչյուն նե րի ներ քո ստեղ-
ծա գոր ծել կենտ րո նում: Գե ղար վես տի 
ա կա դե միա յի ու սա նո ղու հի Դիա նան ոչ 
միայն սրտա ցավ ըն կե րու հի է, այլև լավ 
խորհր դա տու: Երբ ամ ռա նը գա լիս է Գո-
րիս, Վա րա րակն գե տի ա փին միա սին 
նկա րում ենք բնա պատ կեր ներ: Հա ճախ 
եմ հե ռա վար կա պով նրան ցու ցադ րում 
նոր կտա վիս լու սան կա րը, ո րի շուրջ 
քննար կում ենք ծա վա լում: Ինքն էլ իր 
ստեղ ծա գոր ծութ յունն նե րի թե մա ներն 
է ներ կա յաց նում ինձ: Նոր մտքեր են ի 
հայտ գա լիս, նոր մտահ ղա ցում ներ են 
ծնվում: Ա մեն ինչ շատ լավ է ըն թա նում: 

Մա րիամ Տեր-Մկրտչ յանն ար վես-
տա նո ցում մա տի տով գունդ է գծան կա-
րում... 

– Ըն դա մե նը մի քա նի օր է, ինչ հա-
ճա խում եմ ար վես տա նոց: Ա վե լի բարդ 
գոր ծեր ստեղ ծե լու ճա նա պար հին սա 
կա րե լի է սկզբնա կան աշ խա տանք հա-
մա րել: Յու րա քանչ յուր պա րապ մուն քից 
հե տո ձեռ քերս ա վե լի վարժ և հս տակ են 
գոր ծում, և գուն դը, ինչ պես տես նում եք, 
կա մաց-կա մաց ստա նում է ա վար տուն 
տեսք, – ա սում է նա:

Հայկ Շե գունցն ընդգծ ված կեր պար-
բնա վո րութ յուն խորհր դան շող դի մա-
քան դակ է նկա րում: 12-րդ դա սա րա նի 
ա շա կեր տի հա մար, իմ բնո րոշ մամբ, 
ա պա գա ան հա տա կան ցու ցա հան դե-
սին պատ շա ճող գործ է ստեղծ վում: Այն 
շատ նման է նկար չա կան դպրո ցում իմ 
ու սու ցա նած տա րի նե րի նույ նան ման 
քան դա կին. կար ծես իս կը պատ ճե նը լի-
նի:

– Հայկ, ու՞մ ես նկա րում: 
– Սոկ րատն է: Կամ՝ Սոկ րա տե սը, – 

կար ծես հույն փի լի սո փա յի իր նկա րած 
կեր պա րի մի մի կա յի շա րու նա կութ յամբ, 
փի լի սո փա յո րեն պա տաս խա նում է Հայ-
կը: – Ու զում էի նկա րիչ դառ նալ, բայց 
... 44-օր յա պա տե րազ մից հե տո ար մա-
տա պես փո խե ցի ո րո շումս. ճար տա րա-
պե՛տ: Ա յո, պի տի ճար տա րա պետ դառ-
նամ: Գի տե՞ք ին չու: Ար ցախն ան չափ 
սի րում եմ, Շու շիում բազ միցս եմ ե ղել: 
Հիա նում եմ Սուրբ Ղա զան չե ցոց ե կե ղե-
ցիով: Թուր քերն այն ա վե րե ցին ու պղծե-
ցին: Ի րենց ան մարդ կայնութ յան հա մար 
նրանք ան շուշտ, պա տաս խան կտան, – 
ինք նավս տահ ա սում է Հայ կը: – Շու շին 
ան պայ ման կա զա տագր վի: 

«Ն կա րիչ-ա զա տա մար տի՞կ»... Ինչ-
պի սի՜ հրաշք սե րունդ, - մտքիս մեջ՝ լուռ 
եմ: Փ շա քաղ վե ցի: 

Եվ ա հա, ար վես տա նո ցում իմ լսած 
վեր ջին նա խա դա սութ յու նը, որն ա սաց 
Հայ կը.

– Շու շիի ա վեր ված Սուրբ Ղա զան չե-
ցո ցը կվե րա կանգն վի իմ նա խագ ծով...

ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Հայկ Շեգունց
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նվում է ու մեծանում,
Հենց նույն օրն էլ՝ մահանում,
Հետո նորից կյանք առած
Պայծառ շորեր է հագնում:Արև

 մբողջ օրը տանը մնում,
Բեհեզ բարձի վրա քնում,

Հենց որ մուկ է տեսնում հանկարծ,
Բազեի պես որս է անում:Կատու

 ողն է մտնում, մահանում,
Հետո նորից կյանք առնում,
Աչքը հառած երկնքին,

Տարածվում է, շատանում:Ցորեն

 որս ոտք ունի, բայց շուն չի,
Ձու է ածում, թռչուն չի,
Խոտ է ուտում կովի պես,

Պատյան ունի, բայց տուն չի:Կրիա

 ուն է սպիտակ, լայնատարած,
Սև հավիկներ մեջը թառած,
Խոսում են ու զրույց անում՝
Մարդու նման լեզու առած:Գիրք

 մբողջ օրը քուն չունի,
Լայն դաշտերում տուն չունի,
Ծաղկից ծաղիկ է թռչում,
Փեթակ ունի, բուն չունի:Մեղու

 րքա չունեն, սակայն արագ
Կազմում են մեծ, ահեղ բանակ,
Հենց մտնում են արտը հասած՝
Բերքն են հնձում առանց դանակ:Մորեխ

իշերով է նա լույս տալիս,
Եվ ապրում է ճիշտ մեկ ամիս,
Կիսվում է նախ և նորանում,
Կլոր դեմքով՝ աշխարհ գալիս:Լուսին

 եսա իմ հոգու հոգին
Հողում թաղվեց, մահացավ,
Շատ չարչարվեց ու կրկին
Ծիլ արձակեց, բարձրացավ,

Սրի բերան նա ընկավ,
Քարով ճզմվեց, փշրվեց,
Հետո բոցում այրվեց,

Նոր կյանք առած՝ ետ եկավ:Ցորեն

սկայական փռում թխված 
Մի գաթա կա սիրուն, գլոր,

Թխողն ինչքան ծայրից պոկում,
Նորից է նա դառնում կլոր:Լուսին

ի տախտակ կա քառանկյուն,
Առանց դրա չկա տուն,
Մինչև ամուր չփակես՝

Դու չես մտնի հանգիստ քուն:Դուռ

 ագին շորեր՝ կրակ ու բոց,
Գլխին ունի ոսկե սղոց,

Ձայնով հզոր՝ մութուլուսին
Արթնացնում է տուն ու փողոց:Աքաղաղ

 ա որսորդ է չար ու անգութ,
Հագին մուշտակ՝ սիրուն, պուտ-պուտ,

Ժանիքը սուր, ագին բարակ,
Եվ աչքերն են մի-մի ճրագ:Հովազ

արտարագետ և իմաստուն,
Ծաղկի փոշուց շինում է տուն,
Լեզուն՝ քաղցր, ինքը՝ բարի,

Չունի դադար, հանգիստ ու քուն:Մեղու

ի օձ կա մեծ, գույնը՝ կապույտ, 
Հա՜ գնում է պտույտ-պտույտ,
Նրանով են սնվում անվերջ

Ծառ ու ծաղիկ, խոտ ու առվույտ:Գետ

անուկն եկավ՝ պայծառ, անգին,
Կանաչ շորեր ունի հագին, 
Թողեց հետքեր նա ամենուր,

Ծաղկով լցրեց դաշտն ու այգին:Գարուն

ր բուրաստան ու պարտեզ,
Ուր ծաղիկներ, կանաչ սեզ,
Շրջում է նա օրնիբուն

Պոչը՝ գույն-գույն, ինքը՝ հեզ:Սիրամարգ

ա ապրում է շարժուն տան մեջ,
Ծտի նման խայտում անվերջ,
Առավոտից մինչ իրիկուն

Չունի հանգիստ ու չունի քուն:Ձուկ

Երեկ տեսա մի քարավան
Ճամփա ելած՝ գնում էր Վան,

Պոչ-պոչ բռնած, շարքով կարգին,
Մի-մի հատիկ առած մեջքին:Մրջյուն

ի թռչուն կա շատ իմաստուն,
Բարեկամ է նա միշտ մարդուն,
Աղմկում է, ձայնեղ կանչում,
Երբ որ գող է մտնում իր տուն:

Սագ

ա մի գմբեթ՝ բարձր ու լայն,
Կանգնած անսյուն ու անգերան,
Մեջը կանթեղ՝ պայծառ լույսով,
Կախված ջահեր, առանց պարան:Երկինք

ոսում է նա, լեզու չունի, 
Շրջում է նա, ոտքեր չունի,

Բայց մտնում է ամեն մի տուն, 
Ուրախ լուրեր բերում մարդուն:Նամակ

յանք է տալիս, բայց ինքն՝ անկյանք,
Հյուր է գալիս, աշխարհ մտնում,
Պարգևում է լույս ու բերկրանք,
Երբ գնում է, օրն է մթնում:Արև

ռչուն անթև ու անփետուր, 
Բայց շրջում է նա ամենուր,
Նրա համար սահման չկա
Ոչ գետ ու ծով, ոչ լեռ, բլուր:Միտք

 ողից շինեցին,
Բոցում թրծեցին,
Կախեցին սյունից,
Տարան, բերեցին:Խնոցի

ի բան գիտեմ զարմանալի,
Նա մագիլներ ունի հավի,

Մութ անտառն է իրար տալիս,
Հարթում սիրուն ու ետ գալիս:Սանր

Ներսես Շնորհալի, 
հանելուկներ

Մ եզ նից ա վե լի քան 800 տա րի 
ա ռաջ ապ րել և ս տեղ ծա գոր ծել է 
մեծ մտա ծող, բա նաս տեղծ ու եր-

գա հան Ներ սես Շ նոր հա լին (1098-1173), 
որ նշա նա վոր Պահ լա վու նի տոհ մից էր: 
Նա մա նուկ նե րի հա մար բազ մա թիվ գոր-
ծեր է գրել, ո րոն ցով կա րե լի էր ա զատ ժա-
մա նա կը հա ճե լի դարձ նել և անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րել: Այդ պի սի նե րից 
ա ռանձ նա պես ար ժե քա վոր են նրա ե րեք 
հար յու րի հաս նող հա նե լուկ նե րը:

Ճոխ ու բազ մա բո վան դակ հա յոց 
հին գրա կա նութ յու նը հա րուստ է նաև 
հա նե լուկ նե րով: Բա վա կան է հի շել, որ 
V դա րի բա նաս տեղծ Դա վիթ Քեր թո ղից 
մինչև XVIII հար յու րամ յա կը հա նե լուկ 
են գրել շուրջ չորս տասն յակ հե ղի նակ-
ներ: Այդ մեծ, ան չա փե լի հարս տութ յան 

մեջ կար ևո րա գույն տեղ ու նեն Շ նոր-
հա լու հա նե լուկ նե րը: Ո րո շա կի ծրագ-
րով ստեղծ ված սրա միտ, գողտ րիկ այդ 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում նա պատ մում 
է կեն դա նա կան ու բու սա կան աշ խար-
հի, բնա կան եր ևույթ նե րի, կեն ցա ղա յին 
ու ար հես տա գոր ծա կան ա ռար կա նե րի, 
գրա կա նութ յան ու մշա կույ թի, ա ռաս պե-
լա կան ու պատ մա կան դեմ քե րի (Տորք 
Ան գեղ, Տր դատ և Վա րազ դատ թա գա-
վոր ներ, Մով սես Խո րե նա ցի և Դա վիթ Ան-
հաղթ Փի լի սո փա) մա սին: Ե թե նա խորդ 
շրջա նում հա նե լուկ գրում էին ա զատ 
ո տա նա վո րով, տար բեր չափ ու կշռույ-
թով, ա պա Ներ սես Շ նոր հա լին ստեղ ծեց 
դրա դա սա կան տի պը, որ այ նու հետև 
դար ձավ ըն դօ րի նակ ման ա ռար կա: Եվ 
մեծ բա նաս տեղ ծի հա նե լուկ նե րի կա ղա-

պա րով ու րիշ նե րը հա նե լուկ էին գրում 
նաև նրա՛ մա սին: Ա հա դրան ցից մե կը, 
որ հնա րա վո րութ յուն կտա պատ կե րաց-
նե լու, թե բնագ րով ինչ պես են հնչում 
հա նե լուկ նե րը.

Տնտես մի կայր խիստ պատուական,
Ճաշեր կազմէր յոյժ զանազան,
Մանկունքս ուտեն և զուարճանան
Եւ գիտութեամբ փարթամանան:

Ներ սես Շ նոր հա լու հա նե լուկ նե րը 
գրված են ժա մա նա կի խո սակ ցա կան 
լեզ վով, ո րը հե տա գա յում դար ձավ հայ 
քնա րեր գութ յան լե զուն և այ սօր հայտ նի է 
«մի ջին հա յե րեն» ա նու նով: Մա նուկ նե րին 
մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով մի շարք 
հա նե լուկ ներ հրա տա րա կվել են աշ խար-
հա բար:
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Մխիթար Գոշ, 
առակներ

ի ան գամ աստ ղե րը հա վաք վե-
ցին, և ն րան ցից ա մե նա ծե րերն ա սա ցին.

- Մենք բա զում ենք ու շատ: Ու րեմն ին-
չո՞ւ չենք կա րո ղա նում լու սա վո րել ցե րեկն 
ու գի շե րը ա րե գա կի ու լուս նի նման:

- Ո րով հետև միա բան չենք, - պա տաս-
խա նեց մե կը:

Եվ ո րո շե ցին նախ հա լա ծել ու փախց-
նել ա րե գա կին, բայց երբ լու սի նը ծա գեց, 
հաղթ վե լով նրա նից՝ աստ ղերն ա սա ցին.

– Ե թե մենք լուս նի լույ սից այս պես ա ղո-
տա ցանք, ա պա ի՞նչ կլի նենք, երբ ար ևը 
ծա գի:

Զղ ջա ցին աստ ղե րը և խոս տո վա նե ցին 
ի րենց պար տութ յու նը:

 ռ յու ծի ոտ քը կոտր վեց. նա 
սկսեց տրտնջալ բո լոր կեն դա նի նե րի վրա 
և  ա սաց.

– Դուք իմ հպա տակ ներն եք, ո րով-
հետև կեն դա նի նե րի իշ խանն եմ ես, ին-
չո՞ւ ինձ հա մար զո հա բե րութ յուն ներ չեք 
ա նում, որ ա ռող ջա նամ:

Կեն դա նի նե րը պա տաս խա նե ցին.
- Այն պատ ճա ռով, որ մենք քեզ նից 

պաշտ պա նութ յուն չտե սանք ո՛չ ար ջի, ո՛չ 
գայ լի և  ո՛չ էլ ու րիշ գա զան նե րի ձեռ քից և 
մինչև ան գամ դու ինքդ չխնա յե ցիր մեզ: 
Մենք Աստ ծուն պի տի զո հա բե րութ յուն 
ա նենք, որ այդ պի սի փոր ձան քի բե րեց 
քեզ:

 կ նե րին մե ղադ րեց ի րենց թա-

գա վո րը՝ ա սե լով.
– Ին չո՞ւ եք ու տում ձեզ նից մանր ձկնե-

րին: 
Ձկ նե րը հա մար ձա կութ յուն ստա ցան 

ու պա տաս խա նե ցին.
– Քեզ նից ենք սո վո րում, ո րով հետև շա-

տե րը գա լիս են քեզ երկր պա գե լու, իսկ դու 
կուլ ես տա լիս նրանց ու կե րա կուր դարձ-
նում: Ուս տի և մենք, քեզ նից սո վո րե լով, 
հանդգ նում ենք:

Ա ռակս ու սու ցա նում է, որ ոչ թե խոս-
քով, այլ գոր ծով պետք է խրա տող լի նել:

իղն իր որ դուն հանձ նեց Պ լա-
տո նին, որ ի մաս տա սի րութ յուն սո վո րի: 
Պ լա տո նը նախ սկսեց սո վո րեց նել նրան 
լսա րա նում ծնկի իջ նել, բայց նա չէր կա րո-
ղա նում: Ա պա ա սաց, որ գլու խը խո նար հի, 
բայց դա էլ չկա րո ղա ցավ:

Պ լա տո նը վե րա դարձ րեց նրան հո րը և  
ա սաց.

– Որ դիդ ար ժա նի է թա գա վո րի պա լա-
տում լի նե լու՝ միշտ ոտ քի վրա կանգ նած, 
այլ ոչ մի լսա րա նում, ո րով հետև ո՛չ նստել 
է կա րող, ո՛չ գլուխ խո նար հել:

 ի րա մարգն իր գե ղեց կութ յունն 
ա մեն քին ցու ցադ րե լով՝ գո վես տի էր ար-
ժա նա նում և մի օր էլ մտա ծեց թա գա վոր 
դառ նալ: Ի մաս տուն նե րից ո մանք խրա տե-
ցին չխաբ վել, ա սե լով, թե ազ գով պետք է 
թա գա վոր լի նել: Բայց սի րա մար գը չէր ու-
զում լսել նրանց և ցան կա նում էր ան պատ-
ճառ հաս նել իր նպա տա կին: Թռ չուն նե րի 
թա գա վո րը, լսե լով այդ մա սին, ե կավ ու 
կո տո րեց նրա ձա գե րին ու ազ գա տոհ մը: 
Շա տերն էլ, թևերն ու փե տուր նե րը դուրս 
քա շե լով, մեր կաց րին նրան: Այս պի սով, սի-
րա մար գը ոչ միայն թա գա վոր չդար ձավ, 
այլև զրկվեց իր գե ղեց կութ յու նից:

Այդ պես էլ նրանք, ով քեր հրա պու րե լով 
ցան կա նում են հաս նել ան կա րե լիին, ոչ 
միայն ձեռք չեն բե րում այն, այլև կորց նում 
են ի րենց ու նե ցա ծը:

ս կին թա գա վո րե լիս պա հան-
ջում էր, որ բո լոր նյու թե րը գան ի րեն երկր-
պա գե լու: Նա ի րեն թա գա վոր էր կո չում, 
ո րով հետև թա գա վո րի պատ կեր կար 
վրան ու դրա նով գո ռո զա նում էր ար ծա-
թա գործ նե րի և  ու րիշ նե րի վրա ևս:

Բո լո րը ե կան ոս կուն երկր պա գե լու, չե-
կավ միայն ցո րե նը, ա սե լով.

– Թո՛ղ նախ ոս կին գա ինձ երկր պա գե-
լու:

ո սի ծա ռի մեր ձա կայ քում երկ-
րա գործ նե րը ո ռո գում էին բամ բա կի ար-
տը: Ն րանք պատ վի րում էին միմ յանց 
զգու շա նալ բամ բա կե նու ծա ռե րը ոտ նա-
տակ տա լուց: Սո սին բար կա ցավ, որ ծառ 
են կո չում բամ բա կե նուն և  ա սաց.

– Ինչ պե՞ս կա րող է դա ծառ կոչ վել և 
հա մա նուն լի նել ինձ, որ հաստ եմ այս քան 
ու բարձր, նաև շատ տեղ եմ գրա վում:

Բամ բա կե նին պա տաս խա նեց.
– Դու բարձր ես, ար դարև, ու հաստ, 

սա կայն ա նօ գուտ. ո՛չ շի նութ յան հա մար 
ես պի տա նի և  ո՛չ պտղա բե րութ յամբ՝ 
գո վե լի, այ րե լու հա մար էլ ան պետք ես: 
Միայն թանձր ստվեր ու նես, ո րի հա մար 
ա վե լի շատ պար սա վում են քեզ, քան թե 
գո վում: Իսկ ես թեև փոքր եմ ու տկար, 
բայց բազ մա շահ եմ և  օգ տա կար բո լո րի 
հա մար և՛ պահ պա նե լու, և՛ քա ղե լու, և՛ 
գոր ծե լու ժա մա նակ: Վեր ջում էլ դառ նում 
եմ հա գուստ, ինչ պես ոչ խար նե րի բուր-

դը, կտա վա տի թե լը և շե րա մի մե տաք սը: 
Մինչ դեռ դու դրան ցից ոչ մե կը չու նես, այլ 
ու նես միայն խո զա կա ղին:

Այս հան դի մա նութ յու նից հե տո սո սին 
լռեց:

 վա զա կը մի քա հա նա յի բռնե լով՝ 
կա մե նում էր սպա նել նրան: Քա հա նան 
ուժ ա ռավ, հաղ թա հա րեց ա վա զա կին և, 
ինչ պես հարկն է, սկսեց տան ջել:

Ա վա զակն ա ղա չում էր և  ա սում.
– Չէ՞ որ քա հա նա ես դու և միշտ ա սում 

ես « Խա ղա ղութ յուն ա մե նե ցուն» ու սրա 
նման շատ բա ներ, ու րեմն ին չո՞ւ ես տան-
ջում ու չար չա րում ինձ:

– Ո՛վ դու չա րա գործ, – պա տաս խա նեց 
քա հա նան, – ես հենց խա ղա ղութ յան հա-
մար եմ տան ջում քեզ, ո րով հետև դու չես 
սի րում խա ղա ղութ յու նը:

րկ րում կար շատ բարձր և  ան-
մատ չե լի մի լեռ: Մար դիկ կա մե ցան բնա-
կութ յուն հաս տա տել նրա վրա, ո րով հետև 
լի էր նա ա մե նայն բա րիք նե րով: Սա կայն 
շատ դժվա րին էր նրա վրա բարձ րա նա լը, 
թե պետև ու ներ բա զում ճա նա պարհ ներ: 
Ն րանք, ով քեր նրա վրա բարձ րա նա լու ժա-
մա նակ կանգ ա ռան հանգս տա նա լու, սայ-
թա քե ցին և ցած գլոր վե լով հա սան մինչև 
հա տա կը, իսկ ով քեր չու զե ցին դա դար առ-
նել, այլ գա վա զա նի օգ նութ յամբ աշ խա տե-
լով՝ շա րու նա կե ցին վե րել քը, բարձ րա ցան 
լե ռան վրա և հան գիստ կյանք վա յե լե ցին:

Այս պես թու լա կազմ ա նա րի նե րը մնում 
են կես ճա նա պար հին ու կոր չում, իսկ 
հաս տա տա կամ նե րը, համ բե րութ յունն 
ի րենց նե ցուկ ու նե նա լով, վեր են բարձ րա-
նում ու հաս նում նպա տա կին:

Մ  խի թար Գո շը (1120-ա կան-
ներ-1213 թթ.) միջ նա դա րի հայ 
մշա կույ թի նշա նա վոր գոր ծիչ նե-

րից է, մտա վո րա կան, գիտ նա կան, գրող, 
ման կա վարժ, օ րենս դիր: Ծն վել է Գան ձակ 
քա ղա քում, որ տեղ էլ ստա ցել է նախ նա-
կան կրթութ յուն: Դառ նա լով չա փա հաս՝ 
ձեռ նադր վել է կու սակ րոն քա հա նա: Գի-
տե լիք ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով 
ա շա կեր տել է Հով հան նես Տա վու շե ցուն և  
ու րիշ գիտ նա կան նե րի, ստա ցել վար դա-
պե տի կո չում: Սա կայն դա չի բա վա րա րել 
պա տա նուն: Թաքց նե լով վար դա պե տա-
կան կո չու մը՝ Ար ևել յան Հա յաս տա նից 
հա սել է Կի լի կիա և վերս տին ու սա նել Սև 
(Ա մա նոս յան) լեռ նե րի եր ևե լի գիտ նա կան 
վար դա պետ նե րի մոտ: Վե րա դառ նա-
լով հայ րե նիք՝ բնակ վել է իր ծննդա վայր 
Գան ձա կում, ա պա տե ղա փոխ վել Գե տիկ 
վան քը:

Մ խի թար Գո շի ի մաս տութ յան համ բա-
վը տա րած վել է ա մե նու րեք, շա տե րը նույ-
նիսկ հե ռա վոր վայ րե րից գա լիս էին նրան 
ա շա կեր տե լու: Շատ վար դա պետ ներ, 
ծած կե լով ի րենց կո չու մը, ա շա կեր տել են 
նրան և կր կին ստա ցել վար դա պե տի աս-
տի ճան:

Մ խի թար Գո շը մեծ հե ղի նա կութ յուն ու 
հար գանք էր վա յե լում ոչ միայն հոգ ևո րա-
կան նե րի, այլև իր Ժա մա նա կի քա ղա քա-
կան ու պե տա կան գոր ծիչ նե րի շրջա նում: 
Նա ե ղել է Զա քա րե եր կայ նա բա զուկ իշ-
խա նի խոս տո վա նա հայրն ու խորհր դա-
տուն:

Մեծ գիտ նա կա նի գրչին են պատ կա-
նում շուրջ մեկ տասն յակ աշ խա տութ-
յուն ներ, ո րոն ցից հատ կա պես կար ևոր 
են նրա կազ մած օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն՝ 
« Դա տաս տա նա գիր քը» և բա րո յախ րա-
տա կան ա ռակ նե րը:

Միջ նա դար յան գրա կա նութ յան մե-
ծար ժեք հու շար ձան է Գո շի ա ռակ նե րի 
ժո ղո վա ծուն, ո րը հայ գրա կա նութ յան 
ա ռա ջին ար ձակ ստեղ ծա գոր ծութ յունն է, 
ուս տի Մ խի թար Գո շը գե ղար վես տա կան 
ար ձա կի հիմ նա դիրն է հայ գրա կա նութ-
յան մեջ: Ժո ղո վա ծուն պա րու նա կում է 
190 ա ռակ, ո րոնց հե րոս նե րը երկ նա յին 
մար մին ներ են՝ ծա ռեր, խո տեր, ծա ղիկ-
ներ, գե տեր, կեն դա նի ներ, թռչուն ներ կամ 
մար դիկ: Ա ռակ ներն ու նեն դաս տիա րակ-
չա կան նշա նա կութ յուն: Իր այ լա բա նա-
կան հե րոս նե րի մի ջո ցով Մ խի թար Գո շը 
դրվա տում է մարդ կա յին ա ռա քի նութ յուն-
նե րը, ծաղ րում հի մա րութ յու նը, տգի տութ-
յունն ու վախ կո տութ յու նը, խա րա զա նում 
չա րի քը:

Մ խի թար Գո շի ա ռակ նե րի ժո ղո վա-
ծուն ու նե ցել է բազ մա թիվ հրա տա րա-
կութ յուն ներ: 
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Վարդան Այգեկցի,
առակներ
Վ ար դան Այ գեկ ցին (12-րդ դա րի վերջ 

- մոտ 1250 թ.) միջ նա դա րի հայ գրա-
կա նութ յան ակ նա ռու ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րից է: Ն րա ստեղ ծած ա ռակ նե րը միջ-
նա դար յան հայ գրա կա նութ յան լա վա գույն 
նմուշ նե րից են:

Այ գեկ ցին ծնվել է 12-րդ դա րի վեր ջին 
Հա յոց Մի ջա գետ քի (Ե դե սիա կենտ րո նով) 
Դ լուք գա վա ռի Մա րա թա գյու ղում, որն այժմ 
գտնվում է Սի րիա յում: Ինքն ի րեն ան վա նել 
է Վար դան Մա րա թա ցի: Սո վո րել է ծննդա-
վայ րում, ա պա՝ Կի լի կիա յի Սև լեռ նե րի (Ա մա-
նոս յան լեռ ներ) Ար քա կա ղին վան քում: Վար-
դա պետ ձեռ նադր վե լուց հե տո զբաղ վել է 
քա րոզ չութ յամբ: Որ պես քա րո զիչ շրջել է հա-

յաբ նակ շրջան նե րում, մտեր մա ցել իշ խան-
նե րի հետ, ո րոն ցից մե կը խա չա կիր նե րի 
թա գա վո րազն իշ խան Պաղ տինն (Բալ դո ւին) 
էր: 1198 թվա կա նին մաս նակ ցել է Կի լի կիա յի 
Լ ևոն Բ Մեծ ար քա յի թա գադ րութ յան հան դե-
սին: Ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով հա լած վել և 1208 
թվա կա նին հար կադր ված հե ռա ցել է վան քից:

Եր կու տա րի թա փա ռե լուց հե տո, 1210 
թվա կա նին, հաս տատ վել է Սև լեռ նե րի Այ գեկ 
վան քում, ուր ապ րել է մինչև կյան քի վեր ջը 
(այս տե ղից էլ՝ նրա Այ գեկ ցի մա կա նու նը):

Վար դան Այ գեկ ցին ոչ միայն ե ռան դուն 
քա րո զիչ ու օժտ ված հռե տոր է ե ղել, այլև իր 
գոր ծերն ինքն ար տագ րել ու տա րա ծել է: Իր 
ճա ռերն ու քա րոզ ներն ազ դե ցիկ և ժո ղովր դի 
հա մար ըն կա լե լի դարձ նե լու հա մար հա մե մել 
է ա ռակ նե րով: Խ րա տա կան ճա ռե րում վե-
րամ շա կել և օգ տա գոր ծել է Ե զո պո սի և հայ 
ժո ղովր դա կան ա ռակ ներ, ժո ղովր դի կյանքն 
ու կեն ցա ղը պատ կե րող բա նա վոր զրույց ներ, 
ո րոնք փոք րիկ ման րա պա տում ներ են, զվար-
ճա լի ու խրա տա կան պատ մութ յուն ներ: Դ րա-
նով նա հայ գրա կա նութ յան մեջ ստեղ ծել է 

նոր ժանր՝ ա ռա կա վոր ճառ:
Վար դան Այ գեկ ցու և Մ խի թար Գո շի գոր-

ծու նեութ յան շնոր հիվ ա ռա կը և զ րույ ցը միջ-
նա դա րում դար ձել են գրա կան ժան րեր: Այդ 
ա ռակ նե րից մի քա նի սը հայ ժո ղո վուրդն այն-
քան է սի րել, որ պահ պա նել է ժո ղովր դա կան 
բա նահ յու սութ յան մեջ՝ հե քիաթ նե րի ու ման-
րա պա տում նե րի տես քով:

Վար դան Այ գեկ ցու մշա կած կամ ստեղ ծած 
ա ռակ նե րը մոտ ե րե սունն են: Ն րա ա ռակ նե-
րից շա տե րի գլխա վոր գոր ծող անձն աղ վեսն 
է, այդ իսկ պատ ճա ռով Այ գեկ ցու ա ռակ նե րի 
ժո ղո վա ծու նե րը կոչ վել են «Աղ վե սա գիրք»: 
Այդ գրքե րը հե տա գա յում շա րու նակ բազ-
մաց վել են՝ ընդգր կե լով նո րա նոր զրույց ներ, 
հե տաքրք րա շարժ պատ մութ յուն ներ, եր ևան 
են ե կել մի քա նի հար յու րի հաս նող ա ռակ ներ 
պա րու նա կող ժո ղո վա ծու ներ, ո րոնք նույն պես 
ան վան վել են «Աղ վե սա գիրք»: Մեզ հա սած 
ա մե նա ծա վա լուն «Աղ վե սա գիր քը» պա րու նա-
կում է մոտ 500 ա ռակ: Տ պա գիր ա ռա ջին «Աղ-
վե սա գիր քը» լույս է տե սել 1668 թվա կա նին, 
Ամս տեր դա մում: 

Աղ վե սը և թղ թա տար գայ լը

Աղ վե սը մի գրած թուղթ գտավ, տա-
րավ գայ լին ու ա սաց.

- Այս քան ժա մա նակ աշ խա տե ցի, 
բա րե խոս մար դիկ մեջ գցե ցի և իշ խա-
նից քեզ հա մար թուղթ հա նե ցի, որ ա մեն 
գյուղ՝ ուր հան դի պես, քեզ մի ոչ խար պի-
տի տա: Եվ ո՛չ շուն, ո՛չ մարդ քեզ չպի տի 
նե ղեն:

Այդ պես խա բեց գայ լին, և միա սին 
գնա ցին մի գյուղ: Աղ վե սը նստեց մի բլրի 
վրա և թուղ թը տվեց գայ լին:

Երբ գայ լը գյու ղի մեջ մտավ, վրա 
թափ վե ցին շներն ու մար դիկ, նրան գզե-
ցին ու փայ տե րով ծե ծե ցին: Ար յու նա թա-
թախ գայ լը, հա զիվ ա զատ վե լով, հա սավ 
աղ վե սին:

Աղ վեսն ա սաց.
- Ին չո՞ւ թուղ թը ցույց չտվիր:
Գայլն ա սաց.
- Ցույց տվի, բայց գյու ղում հա զար 

շուն կար, որ գիր չգի տեր:

Առ յու ծը, գայ լը և աղ վե սը

Առ յու ծը, գայ լը և աղ վե սը եղ բայ րա-
ցան ու որ սի ե լան: Գ տան մի խոյ, մի 
մա քի ու մի գառ: Ճա շի ժա մին առ յուծն 
ա սաց գայ լին, թե բա ժա նիր մեր մեջ այդ 
որ սը: Գայլն ա սաց.

- Ո՛վ թա գա վոր, Աստ ված ար դեն բա-
ժա նել է. խո յը՝ քեզ, մա քին՝ ինձ և գառն՝ 
աղ վե սին:

Առ յու ծը բար կա նա լով ապ տա կեց 
գայ լին: Գայ լի աչ քե րը դուրս թռան, և նա 
նստեց ու դա ռը լաց ե ղավ: Առ յուծն ա սաց 
աղ վե սին, թե բա ժա նիր ոչ խար նե րը մեր 
մեջ: Աղ վեսն ա սաց.

- Ո՛վ թա գա վոր, Աստ ված ար դեն բա-
ժա նել է. խո յը քեզ՝ ճա շին, մա քին քեզ՝ 
նա խընթ րի քին, գա ռը քեզ՝ ընթ րի քին:

Եվ առ յուծն ա սաց.
- Ո՜վ խո րա մանկ աղ վես, քեզ ո՞վ սո-

վո րեց րեց այդ պես ճիշտ բա ժա նել:
Աղ վեսն ա սաց.
- Ինձ սո վո րեց րին գայ լի աչ քե րը, որ 

դուրս թռան:

Գարու հաշիվ

Մի մարդ կա լից գրաս տով գա րի էր 
կրում տուն: Եվ քու ռա կը մոր հետ գնում 
էր ու հետ դառ նում: Իսկ տա նը, ուր կրում 
էին գա րին, մի խոզ կար կա պած, ո րին 
գի րաց նում էին: Գա րին նրա նից ան պա-
կաս էր, որ պես զի ու տի և գի րա նա:

Քու ռա կը հարց րեց մո րը.
- Ին չո՞ւ այն խոզն ա ռանց աշ խա տան-

քի ու տում է գա րին, որ մենք կրում ենք 
մեծ դժվա րութ յամբ, իսկ մեզ, որ չար չար-
վում ենք, օ րը մի ան գամ են գա րի տա լիս:

Մայ րը պա տաս խա նեց.
- Որդ յա՛կ, մի շա բաթ համ բե րիր, ես 

քեզ պա տաս խան կտամ ու քո աչ քով 
կտես նես:

Մի շա բաթ հե տո է շը և քու ռա կը 
բե ռով տուն էին գա լիս: Քու ռա կը մո րից 
ա ռաջ էր գնում և լ սեց ու ժեղ խռնչո ցի 
ձայն, ո րով հետև խո զը մոր թում էին: 
Քու ռա կը խրտնեց ու հետ փա խավ դե պի 
մայ րը: Մայրն ա սաց.

- Ի՞նչ ե ղավ քեզ, որդ յակ, որ սոս կում 
ես: Մի՛ վա խե նա խո զից, ո րով հետև նրա-
նից գա րու հա շիվ են պա հան ջում:

Դարձ յալ ե կան կա լը՝ գա րի կրե լու: Եվ 
երբ բարձ ված վե րա դար ձան տուն, քու-
ռա կը բարձ րաց նե լով ոտ քի սմբա կը՝ մորն 
ա սաց.

- Մայ րիկ, տե՛ս, թե ոտ քիս չի՞ կպել 
գա րու մի հատ, որ ինձ նից էլ հա շիվ ու-
զեն, ինչ պես խո զից:

Մար դը, ըն կույ զը և 
ձ մե րու կը

Մի մարդ ըն կույ զի ծա ռի տակ ձմե րուկ 
էր ցա նել: Պտ ղի հա սու նաց ման ժա մա-
նակ ե կավ ու տե սավ մեծ-մեծ ձմե րուկ-
նե րը, ա պա նա յեց ծա ռին ու տե սավ, որ 
ըն կույ զը մանր է: Եվ ա սաց.

- Տե՛ր Աստ ված, ինչ որ ստեղ ծել 
ես՝ ա մեն ինչ կար գին է: Իսկ այս եր կու 
պտուղն ան կարգ են:

Նա ա սում է, որ ըն կույ զի տեղ ձմե րուկ 
պի տի լի ներ ծա ռին, իսկ ըն կույ զը՝ ձմե րու-
կի թփի վրա:

Նա պառ կեց ծա ռի տակ, նա յեց 
ծա ռին: Հան կարծ մի ըն կույզ պոկ վեց 
ծա ռից, ըն կավ նրա ճա կա տին: Ճա կա տը 
պատռ վեց և ար յուն ե կավ: Մար դը վեր 
կա ցավ տե ղից և ա ղա ղա կեց.

- Տե՛ր Աստ ված, ինչ որ ստեղ ծել ես, 
կար գին է ու կա տար յալ, և ով չհա վա նի 
քո ստեղ ծա ծը, նրա ճա կա տը թող ի մից 
լավ լի նի, ո րով հետև ե թե ըն կույ զի տեղ 
ձմե րուկ լի ներ, ինձ պի տի սպա ներ:

Առ յուծն ու աղ վե սը

Մի առ յուծ կոր յուն ծնեց: Հա վաք վե-
ցին կեն դա նի նե րը կոր յու նին տես նե լու և 
ու րա խա նա լու: Աղ վե սը ե կավ և հան դե սի 
ժա մա նակ, բազ մութ յան մեջ, առ յու ծին 
նա խա տեց բարձ րա ձայն ու ա նար գեց, թե 
ա՞յդ է քո զո րութ յու նը, որ ծնում ես միայն 
մի կոր յուն և ոչ բազ մա թիվ:

Առ յու ծը պա տաս խա նեց.
- Ա յո՛, ես ծնում եմ մի կոր յուն, բայց 

առ յուծ եմ ծնում և ոչ քեզ նման աղ վես:

Միա միտ գո ղե րը

Եր կու գող բարձ րա ցան մի մե ծա տան 
կտուր և կա մե ցան եր դի կով վայր իջ նել ու 
գո ղութ յուն ա նել: Մե ծա տունն ի մա ցավ, 
որ գո ղե րը եր դի կի մոտ են: Կի նը մար դուն 
հարց րեց, թե այս բո լոր գան ձե րը, ոս կին 
և կեր պա սը քեզ որ տե ղի՞ց: Մե ծա տունն 
ա սաց.

- Գ նում էի գո ղութ յան, մե ծա տուն 
մարդ կանց եր դի կով իջ նում էի լուսն կա 
գի շե րով, լուս նի շո ղե րը եր դի կից ներս 
էին ընկ նում, ինչ պես այժմ: Ես գրկում էի 
շո ղե րի սյու նը, վայր էի իջ նում և այն պի-
սի մի բան էի ա սում, որ ինչ քան գե ղե ցիկ 
կեր պաս կար այդ տա նը, եր ևում էր ինձ: 
Կա պում էի լուս նի շո ղե րին և վեր բարձ-
րա նում: Այս ա մենն այդ պես եմ վաս տա-
կել:

Երբ գո ղե րը լսե ցին, խիստ ու րա խա-
ցան և հա վա տա ցին այդ ցնո րա միտ խոս-
քին և, լուս նի շո ղե րը գրկե լով, եր դի կից 
վայր ըն կան ու ջարդ վե ցին:

Իշ խա նը և այ րի կի նը

Մի իշ խան կար խիստ չար և ա նի-
րավ: Նույն քա ղա քում ապ րում էր նաև մի 
այ րի կին: Իշ խա նը, հարկ պա հան ջե լով, 
նե ղում էր նրան, և այ րի կինն ա ղո թում 
էր, որ իշ խա նը եր կար ու խա ղաղ կյանք 
ու նե նա: Գ նա ցին, ա սա ցին իշ խա նին, թե 
քո չա րութ յան հա մար այ րին ա ղո թում է: 
Իշ խա նը ե կավ ու հարց րեց.

- Ես քեզ բա րիք չեմ ա րել, ո՜վ կին, դու 
ինձ հա մար ին չո՞ւ ես ա ղո թում: 

Այ րի կինն ա սաց. 
- Քո հայ րը վատ մարդ էր. ես ա նի ծե-

ցի, և նա մե ռավ: Դու նստե ցիր նրա տե ղը՝ 
ա վե լի խիստ չար: Այժմ վա խե նում եմ, որ 
մեռ նես, և քո որ դին քեզ նից ա վե լի չար 
լի նի:

Ի մաս տուն զին վո րը

Մի ի մաս տուն զին վոր, ով եր կու ոտ-
քով կաղ էր, պա տե րազմ էր գնում: Եվ 
զին վոր նե րից մե կը նրան ա սաց.

- Ո՜վ ո ղոր մե լի, ո՞ւր ես գնում: Քեզ 
իս կույն կսպա նեն, ո րով հետև փախ չել չես 
կա րող:

Իսկ նա պա տաս խա նեց.
- Ո՜վ ան միտ, ես չեմ գնում պա տե-

րազմ՝ փախ չե լու, այլ կանգ նե լու, կռվե լու 
և հաղ թե լու:

Աղ վե սը և որ սոր դը

Որ սոր դը շնե րով հա լա ծում և նե ղում 
էր աղ վե սին: Աղ վե սը դար ձավ ու ա սաց.

- Ա ղա չում եմ քեզ, ա սա, թե ին չի՞ հա-
մար ես ինձ նե ղում:

- Որ պես զի հա նեմ քո մոր թին, - պա-
տաս խա նեց որ սոր դը:

Աղ վե սը կանգ նեց ու ա սաց.
- Տե՛ր Աստ ված, փառքդ շատ, որ սրա 

ու զածն այդ է: Իսկ ես կար ծում էի, թե ինձ 
ու զում է նշա նա կել մեր գա վա ռի հա վա-
րած կամ թռչնա նո ցի վա նա հայր:

Կ տակ գան ձի մա սին

Մի ի մաս տուն և աղ քատ մարդ ու ներ 
ծույլ որ դի ներ: Մահ վան ժա մին նա կան-
չեց որ դի նե րին և ա սաց.

- Ո՛վ զա վակ ներ, իմ նախ նի նե րը 
շատ գանձ են թա ղել մեր այ գում, բայց ես 
ձեզ ցույց չեմ տա նրա տե ղը: Այդ գան ձը 
կգտնի նա, ով շատ կաշ խա տի և խոր 
կփո րի:

Հոր մա հից հե տո որ դի նե րը սկսե ցին 
աշ խա տել մեծ ե ռան դով և խորն էին փո-
րում, ո րով հետև յու րա քանչ յուրն աշ խա-
տում էր, որ ին քը գտնի գան ձը:

Եվ այ գին սկսեց ա ճել ու զո րա նալ, 
ա ռատ բերք տվեց և ն րանց հարս տաց-
րեց գան ձե րով:

Ուղ տը, գայլն ու աղ վե սը

Ուղ տը, գայլն ու աղ վե սը եղ բայ րա ցան 
և ճա նա պարհ ըն կան: Ճա նա պար հին 
գտան մի բո քոն հաց և միմ յանց միջև 
պայ ման կա պե ցին, որ բո քոնն ու տի նա, 
ով ա վե լի տա րեց է: Եվ սկսե ցին ա սել 
ի րենց տա րի քը: Աղ վեսն ա սաց.

- Ես այն աղ վեսն եմ, ո րի ա նու նը Ա դա-
մը դրեց:

Գայլն ա սաց.
- Ես այն գայլն եմ, ո րին Նո յը տա պանն 

ա ռավ:
Ուղ տը, տես նե լով, որ նրանք ի րե-

նից տա րեց դուրս ե կան և հա ցը պի տի 
ու տեն, հա ցը բե րանն ա ռավ և բարձ րաց-
նե լով ա սաց.

- Մի՞ թե ես ե րեկ վա տղան եմ, որ այս-
քան մե ծաց րել եմ իմ ոտ քե րը:

Եվ սկսեց հացն ու տել: Իսկ աղ վեսն ու 
գայ լը, ցատ կե լով նրա շուր ջը, ո չինչ չկա-
րո ղա ցան ա նել և հե ռա ցան:
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Մի քանի խոսք՝ 
այս հրա տա-
րակության 

մասին։
Ար դեն ա սա ցինք, 

վոր 1668 թ. Ամս տեր-
դա մում լույս ե տե սել 
ա ռակ նե րի ա ռա ջին 
ժո ղո վա ծուն «Աղ վե սա-
գիրք» վեր նագ րով, յերկ-
րորդ ան գամ տպագր վել 
ե Մար սե լում 1676֊ին, 
յեր րոր դը՝ 1683 թ., դարձ-
յալ Մար սե լում և չոր րոր-
դը Լի վոռ նո յում՝ 1698 
թվին։ Այս պի սով XVII 
դա րի յերկ րորդ կե սին 
չորս ան գամ տպագր վել 
են ա ռակ նե րի ժո ղո վա-
ծու նե րը։ Ըստ Ն. Մա ռի 
բա ցատ րութ յան՝ ա ռա-
ջին հրա տա րա կի չը ծա նոթ լի նե լով յեվ րո պա կան լե զու նե րի, կա մե ցել 
ե ա ռակ նե րի ժո ղո վա ծուն նմա նեց նել այդ ազ գե րի նույ նա նուն գրքե-
րին, ո րի նակ «Fucbsbuch»֊ին և ան վա նել ե «Աղ վե սա գիրք»։ Ի դեպ. Ն. 
Մա ռը խո րին ու սում նա սի րութ յամբ հաս տա տել ե, վոր ա րա բա կան 
«Աղ վե սա գիր քը» թարգ ման ված ե հա յե րե նից, Վար դա նի ա ռակ նե րի 
մի վոր ևե ժո ղո վա ծո ւից։

Ի նկա տի ու նե նա լով, վոր այս հրա տա րա կութ յան մեջ կան և բուն 
Վար դան Այ գե ցու ա ռակ ներ, ինչ պես և այլ ա ռակ ներ ու ման րա վե-
պեր, վոր կան Վար դա նի կամ Վար դա նին վե րագ րած ա ռակ նե րի ձե-
ռա գիր և տ պա գիր ժո ղո վա ծու նե րի մեջ,- մենք ևս պահ պա նե ցինք 
ար դեն ըն դուն ված «Աղ վե սա գիրք» ա նու նը։

Տեքս տի, ինչ պես և ծա նո թութ յուն նե րի հա մար հիմք ըն դու նե-
լով Ն. Մա ռի յե ռա հա տոր աշ խա տութ յու նը՝ «Ժո ղո վա ծոյք ա ռա կաց 
Վար դա նայ», վորն անն ման կո թող ե միջ նա դար յան հայ ար ձա կի,- 
մենք հա ճախ գե րա դա սել ենք ա ռակ նե րի այն վա րիանտ նե րը, վո-
րոնք «գռե հիկ» հա յե րեն են և բո վան դա կութ յամբ ա վե լի հա րուստ։ 
Ա ռակ նե րի մեկ նութ յուն նե րը չենք բե րել հա մա րե լով հնա ցած ա վե-
լոր դա բա նութ յուն: Հա մար յա ան փո փոխ են վեր նագ րե րը։ Բա ցի այդ, 
աշ խա տել ենք ըստ կա րե լույն պա հել բնագ րի վո ճը, միա ժա մա նակ 
նպա տակ դնե լով նյու թը մատ չե լի դարձ նել ըն թեր ցող նե րի լայն խա-
վե րի ն։
ՀԱՏՎԱԾ «ԱՂՎԵՍԱԳՐՔԻ» ԱՌԱՋԱԲԱՆԻՑ, ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ԱԿՍԵԼ 

ԲԱԿՈՒՆՑ

Ակսել Բակունց. ինքը «Աղվեսագիրքը» 
փոխադրեց աշխարհաբարի

«ԱՂՎԵՍԱԳԻՐՔ», 
«Ա ղո ւէ սա գիրք», հայ-
կա կան միջ նա դար յան 
ա ռակ նե րի ժո ղո վա-
ծու, ո րը ձե ռագ րե րում 
հայտ նի է խմբագ րա կան 
տար բե րակ նե րով։ «Ա.» 
ան վա նու մը տա րած վել 
է XVII դա րից, Ոս կան 
Եր ևան ցու հրա տա րա-
կութ յու նից հե տո («Գիրք 
աշ խար հաց և ա ռաս-
պե լա բա նու թեանց, որ է 
Ա ղո ւէ սա գիրք», 1668 թ.)։ 
«Ա.» ու նե ցել է հա յե րեն 
ևս 3 հրա տա րա կութ յուն՝ 
1683 թ.-ին, 1698 թ.-ին և 
1827 թ.-ին։ «Ա.» տար բե-
րակ նե րը զա նա զան վում 
են ծա վա լով և ն յու թե րի 
խմբա վոր մամբ: Ն րանք 
պա րու նա կում են ժող. 
բա նահ յու սութ յու նից 
կամ գրա վոր աղբ յուր նե-
րից քաղ ված ա ռակ ներ, 
զրույց ներ, հե տաքրք-
րա շարժ պատ մութ յուն-
ներ։ «Ա.» սո վո րա բար 
վե րագր վել է Վարդան 
Այգեկցուն, իսկ ըստ Ն. 
Մառի այն «վարդանյան» 
առակախմբերի մի 
ուրույն խմբագրություն 
է։ «Ա.» ուշ միջնադարում 
թարգմանվել է վրացերեն 
և արաբերեն։

Լ ի նում է չի լի նում, մի հա րուստ մարդ 
է լի նում. նա ու նե նում է 7 աղ ջիկ, 
բայց ոչ մի տղա։ Մար դը կա մաց-կա-

մաց սկսում է ծե րա նալ։ Նա իր յոթ աղ ջիկ-
նե րին ա մուս նաց նում է և ու նե ցած-չու նե-
ցա ծը ծա խե լով ճա նա պարհ է ընկ նում 
Աստ ծու մոտ գան գատ վե լու, թե ին չո՞ւ 
ի րեն տղա զա վակ չի պարգ ևել։

Ճա նա պար հին նա տես նում է մի մար-
դու, որ տխուր ու տրտում, վի զը ծռած 
կանգ նած էր իր ար տի մոտ։

– Բա րի օր, – ա սում է մար դը։
– Աստ ծու բա րին, – պա տաս խա նում է 

ար տա տե րը տխուր։
– Ին չո՞ւ ես տխուր, – հարց նում է մար-

դը։
– Ինչ ա նեմ, որ չտխրեմ. ա մեն տա րի 

ար տումս 100 սո մար ցո րեն եմ ցա նում, 

բայց որ գա լիս է հնձե լու ժա մա նա կը, իս-
կույն ժան գը պա տում է արտս։ Չեմ ի մա-
նում՝ ո՞ր մեղ քիս հա մար է այդ պես լի նում։

– Ես գնում եմ Աստ ծու մոտ. ե թե կու-
զես, քո դարդն էլ կպատ մեմ։

– Շատ լավ կլի նի, – ա սում է ար տա-
տե րը ու րա խա ցած։

Մար դը շա րու նա կում է իր ճա նա-
պար հը։ Անց նում է շատ երկր ներ, սա րեր 
ու ձո րեր, և մի խիտ ան տա ռում պա տա-
հում է նրան մի գայլ, որ տխուր կանգ նած 
էր ճա նա պար հի վրա։

– Բա րի օր, – ա սում է մար դը։ – Բա րով 
ե կար,-պա տաս խա նում է գայ լը տխուր։

– Ին չո՞ւ ես այդ պես տխուր, գայլ աղ-
բեր,-հարց նում է մար դը, – թե մի դարդ ու-
նես, ա սա՛, ես գնում եմ Աստ ծու մոտ, քո 
դարդն էլ կպատ մեմ Ն րան։

– Իմ դարդն այն է, – պա տաս խա նում 
է գայ լը ու րա խա ցած, – որ ես ինչ քան միս 
եմ ու տում, չեմ կշտա նում. չեմ ի մա նում՝ 
ին չո՞ւ։ Խնդ րում եմ խնդիրքս կա տա րես։

Մար դը շա րու նա կում է իր ճա նա-
պար հը և վեր ջա պես հաս նում է Աստ ծու 
մոտ ու պատ մում իր դար դը։

– Աստ ված պա տաս խա նում է.
Քո վեր ջին օ րե րը շատ փա ռա վոր կլի-

նեն, ե թե դու ցան կա նաս, և քո դարդն էլ 
կմո ռա նաս։ Կգ նաս Մ... .. թա գա վո րի մոտ, 
ո րը կին է, կհայտ նես նրան այդ գաղտ նի-
քը և դու փո խա րե նը կթա գա վո րես։

– Բայց այն մար դու ար տը ին չո՞ւ է 
այն պես փչա նում։

– Ո րով հետև, – շա րու նա կում է Աստ-
ված,-նրա ար տի մեջ գտնվում է յոթ կա-
րաս ոս կի։ Ա մառ ժա մա նակ ոս կին տա-
քա նում է, և ար տը ժան գով է պա տում։

– Իսկ գայ լը ին չո՞ւ է այն պես քաղ ցած 
մնում։

– Նա կկշտա նա, ե թե մի հի մար մար-
դու միս ու տի։

Մար դը գնում է այն թա գա վո րի մոտ և 
հայտ նում նրան գաղտ նի քը։

– Խնդ րում եմ, – ա սում է թա գա վո րը, 
– դու հա գիր շո րերս և իմ փո խա րեն թա-
գա վո րիր։ Ոչ ոք չի ի մա նա, բա ցի մեզ նից։

– Չէ՛, չեմ ու զում, – ա սում է մար դը և 
հե ռա նում։

Հաս նում է ար տա տե րին, ո րը է լի 
կանգ նել էր տխուր իր ար տի մոտ։

– Էլ մի՛ տխրիր. Աստ ված ա սել է, որ 
քո ար տում գտնվում է յոթ կա րաս ոս կի, 

և դ րա նից է, որ քո ար տը ժան գով է պա-
տում։

– Խնդ րում եմ, – ա սում է ար տա տե րը, 
– ոչ ո քի չա սես, թե չէ կթափ վեն, ոս կին 
կտա նեն և արտս կկոխր տեն։ Այս գի շեր 
չորս կա րաս տա նենք, իսկ մյուս գի շեր՝ 
ե րե քը։

Ա սա ցին ու կա տա րե ցին։
– Այժմ, – ա սում է ար տա տե րը, – կամ 

կե սը քեզ, կե սը ինձ, կամ, ե թե ցան կա-
նում ես, ինձ մոտ մնա և մինչ մահ փա-
ռա վոր ապ րի՜ր։

– Չէ՛, չեմ ու զում, – ա սում է մար դը և 
հե ռա նում։

Վեր ջա պես նա պա տա հում է գայ լին:
– Գայլ աղ բեր, Աստ ված ա սաց, որ ե թե 

դու մի հի մար մար դու միս ու տես, կկշտա-
նաս։ – Եվ մար դը պատ մեց իր գլխի ան-
ցա ծը՝ թա գա վո րութ յան, փառ քի և ոս կու 
մա սին։

Գայ լը մտա ծում է.
– Այս մար դը ո չինչ չու նի այլևս և բա-

վա կա նին ծեր է։ Ն րան ա ռա ջար կել են 
թա գա վո րութ յուն, փառք ու ոս կի, չի վերց-
րել, սրա նից էլ հի մար մա՜րդ։

Մինչ այդ մար դը մի քիչ հե ռա ցել էր։
– Էյ, մարդ աղ բեր, – կան չում է գայ լը և 

մո տե նում, – ոտ քիդ թե լը բաց վել է։
Մար դը կռա նում է, որ կա պի ոտ քի 

թե լը։ Իսկ գայ լը, հար մար հա մա րե լով և 
ցատ կե լով մար դու մեջ քի վրա, հո շո տում 
է հի մար մար դուն։

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ

Հիմար 
մարդը
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Մարի 
Առաքելյան

Ծ ն վել է 1961-ին 
Ս յունիքի մար-
զի Ա ռա ջա ձոր 

գյու ղում, միջ նա կարգն 
ա վար տել Կա պա նում: 
Սո վո րել է Էջ միած նի 
Ա կում բագ րա դա րա-
նա յին տեխ նի կու մի 
ռե ժի սո րա կան բաժ-
նում, հե տա գա յում՝ 
ստա ցել նաև հա մալ-
սա րա նա կան կրթութ-
յուն:

Զ բաղ վել է նաև 
լրագ րութ յամբ՝ 
թղթակ ցե լով հան րա-
պե տութ յան մի շարք 
թեր թե րի ու ամ սագ-
րե րի... 

Գ րել է 12, տպագր վել 14 տա րե կա նից՝ և՛ ար ձակ, և’ չա փա-
ծո: 2006 թվա կա նին լույս է տե սել ա ռա ջին գիր քը՝ «Վեր ջը քո 
մի բուռ հո ղինն եմ» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի և պատմ վածք նե-
րի ժո ղո վա ծուն: Գ րում է նաև մա նուկ նե րի հա մար:

Պատ րաստ է նաև եր րորդ՝ պատմ վածք ներ և ի րա  պա-
տում ներ ամ փո փող գիր քը:

Կ յան քի բո լոր խա ղե րի մեջ՝ տա ռա պան քից խրախ ճանք,
Ես ընտ րե ցի ճամ փան լույ սի՝ ար քա յութ յու նը հո գու, 
Ըն թա նում եմ՝ ջղաձգ ված իմ եր գե րով, խե լառ դա րին հա-

մըն թաց,
Ինձ չդա տեք ըն թաց քի մեջ, հա վեր ժութ յանն եմ միտ վա ծ... 

Ծիտիկը
Էս ի՜նչ սիրուն ծիտիկ է, 
Պստլիկ ու չալտիկ է, 
Ճռվողում է օրնիբուն, 
Ցատկոտում է՝ քարկտիկ է:

Չէ՜, աղանձի հատիկ է,
Ախ, ինչ ուրախ ծիտիկ է, 
Կերածն ի՞նչ է՝ հատիկ է, 
Բայց անսահման ճարպիկ է:

Ի՜նչ բարալիկ ոտիկ է.
Իսկը ծտի տոտիկ է,
Հագին՝ փետրե շորտիկ է, 
Ինքը՝ չալտիկ զատիկ է:

Չի վախենում ինձանից. 
Պատուհանիս մոտիկ է, 
Մեկ էլ տեսար՝ քիչ այն կողմ 
Մեր լվացքի թոկին է:

Մեկ ելնում է մեր թթին,
Մեկ՝ մեր բահի կոթին է,
Մեկ՝ դեզ արած խոտին է,
Գիտե՞ք՝ ինչքան լոթին է:

Ա՛յ իմ փոքրիկ վերվարած,
Շատ ցատկեցիր դու քաղցած,
Ա՛ռ քեզ հատիկ, փշուր հաց, 
Միայն մոտս ընդմիշտ կաց... 

Պապիս 
ճերմակ ձին
Ծերացել է, ճերմակել իմ Անթառամ տատիկը, 
Հենց ուզում է ճաշ ուտի, դողդողում է թաթիկը, 
Առաջվա պես չի քայլում՝ քարշ է տալիս ոտիկը, 
Կռացել է, ձեռքն առել պապիկիս հին փայտիկը:

Բայց հենց տուն եմ մտնում ես, 
Մեջքը՝ շտկում, ուղղում է իր գոտիկը.
- Եկա՞ր բալես, - ասում է ինձ, - բոյիդ մեռնի տատիկը.
Պապդ տեսներ՝ դարդ չէր լինի... երկա՜ր կապրեր պապիկդ... 

- Շատ մի տխրիր, տատի ջան, 
Պապին չկա, ես հո՞ կամ.
Դու չե՞ս ասել ինձ մի օր, 
Որ ես նույնն եմ շնորհքով, 
Որ քայլում եմ նրա պես, 
Ասես լինենք երկու կես... 

- Հա, ասել եմ, բալա ջան, 
Բայց եղել եմ մտահան, 
Մենակ էն եմ ես հիշում՝ 
Պապդ ոնց էր ձին քշում: 
Ձին էլ նրա խելքին էր.
Հենց որ պապդ թամբում էր՝ 

Սլանում էր քամու պես՝ 
Հողմ ու մրրիկ էր ասես... 

Հետո պապդ մահացավ, 
Անտեր մնաց ճերմակ ձին.
Մենք էլ ստիպված տվեցինք 
Կողքի գյուղի Վանեսին:
Հոգիս դուրս գար՝ չտայի. 
Չէր հարմարվում նոր տիրոջ, 
Հերսոտել էր և Վանին, 
Շատ էր ծեծում հայվանին... 

Ձին ձեռքից ձեռք ծախեցինք, 
Բայց նա էլի տուն եկավ
Պապիդ կարոտն էր քաշում 
Հավատարիմ շան նման: 
Հետո տարանք հանձնեցինք 
Միս-մթերման գործարան, 
Բայց այնտեղ էլ ասացին՝ 
- Ափսոս չի՞ էս տեսակ ձին – 
Հրաշք ձի է՝ չի մորթվի... 
էնտեղից էլ՝ տերն առավ 
Ու իրենց գեղը տարավ... 

Քանի՜ ամիս անցկացավ. 
Թե՞ մի տարի... չեմ հիշում. 
Մեկ էլ մի օր, իրիկուն 
Վրնջոցը լսեցի.
Նայեմ, տեսնեմ ճերմակ ձին 
Վարգում է մեր դաշտի մեջ՝ 
Բաշը ցցա՜ծ, սլացի՜կ... 
Մեռնեմ նրա փնչոցին, 
Ճերմակ բաշին ու պոչին... 

էլ ի՞նչ կարող ես անել... 
Ուրախացանք-լացեցինք
Ուրախացանք-լացեցինք 
Ձին ետ՝ մեր տուն բերեցինք:
- Բա ո՞ւր է, տատ, հիմա ձին:
- Երկնքում է, բալա ջան, 
Գնաց հասավ պապիկիդ. 
Ու իրար հետ ապրում են՝ 
Մեկը մեկով բախտավոր, 
Երջանիկ ու փառավոր... 

- Լավ է, որ այդպես եղավ,- 
Ուրախացավ թոռ Հովոն,
- Տա՛տ, ինձ համար, գիտես, չէ՞, 
Վերջն ինչքա՜ն էր կարևոր... 

Ուրիշ ի՞նչ է հարկավոր, 
Երբ սիրով են տատ ու թոռ. 
Տատը՝ հեքիաթների ծո՜վ, 
Թոռն էլ՝ տատի ուզածով... 

Ծառն ու քամի ն

- Ես եմ ուժեղ, ֊ ասաց քամին 
հսկա ծառին, 
Հենց որ փչեմ՝ կխոնարհվես, 
Ճյուղակտոր կանեմ ես քեզ, 
Արմատախիլ կամ՝ երկու կես:

- Հերի՛ք ամբախ-զամբախ խոսես 
Քոչվոր քամի թափառական, 
Լավ բան արա, թե կարող ես, 
էնպիսի՛ բան, որ օրհնվես, 
Թե չէ՝ փչում՝ ավերում ես, 
Արածովդ հիանում ես... 

- Իսկ դու տեղում լուռ ցցվել ես, 
Հետո՞ ինչ, որ բերքատու ես, 
Իսկ իմ մասին բան չգիտես, 
Չիմանալով՝ խրատում ես:

Չէ՞ որ ես եմ փողոցների 
Աղբն ու փոշին սրբում-տանում 
Ու օդի մեջ պարեցնում – 
Էլ գունավոր փալաս-փուլուս, 
Է՛լ տոպրակներ հազարագույն 
Ու տերևներ աշնան՝ պես-պես 
Քո աչքի դեմ սարքում հանդես... 

Իսկ դու՝ խոժոռ, դու՝ անհավես, 
Դու մի գլուխ բողոքում ես... 

- Հա, էդ հարցում «զորավոր» ես, 
Բայց ամոթդ կորցրել ես.
Դու քեզ համար վերվարում ես՝ 
Դեռ մի բան էլ պարծենո՞ւմ ես:

Ճիշտ է, մեկ-մեկ աղբն ու փոշին 
Ավլում, տանում, մեկտեղում ես, 
Հետո կրկին հերսոտում ես, 
Ցրիվ տալիս՝ տարածում ես:

Դու քեզ համար թավալվում ես, 
Դու քեզ համար ծավալվում ես – 
Կապը կտրած բոշի նման՝ 
Չոլերում ու կալերում ես:

Մեկ՝ սարերում, մեկ՝ ձորում ես, 
Մեկ ժայռերի ծերպերում ես... 
Որքան կտրես բուք ու բորան, 
Մեկ է, վերջում թուլանում ես, 
Կորչում, գնում, անհետանում, 
Խորշերի մեջ մրափում ես... 

Իսկ ես ամեն գարնան գալուն՝ 
Վերընձյուղվում՝ զորանում եմ, 
Դարերի հետ՝ ամրանում եմ, 
Որովհետև... իմ հողում եմ:

Էնպես որ՝ դու խելոք մնա, 
Քոչվոր քամի’ թափառական, 
Արածդ ի՞նչ է, փչելը չէ՞՝
Մեր հարևան ցեղի նման... 

Անբան փիսոն
Չալտիկ փիսո փափկամազ, 
Օրոր-շորոր ման կուգաս, 
Տատը չասա՞ց, որ գնաս, 
Թուխս ու ճտին մտիկ տաս, 
Իսկ դու մտել մառանը՝ 
Մուկ ես բռնել ու խաղում, 
Քեզ պես դաղալ, աներես 
Չկա ամբողջ մեր թաղում:

Երբ մտնում ես մառանը, 

Լպստում ես չորթանը, 
Գողտու լիզում ամեն բան՝ 
Կաթի, մածնի ամանը, 
Թե ո՞ւմ էր պետք մեր տանը 
Պահել քեզ պես անբանը... 

Տատն ի՞նչ անի, խեղճ տատի, 
Ամբողջ օրը բանում է.
Տատը ցորեն է աղում, 
Տատը ալյուր է մաղում, 

Տատը խմոր է շաղում, 
Տատը թոնիր է վառում, 
Հաց է թխում մեզ համար, 
Նաև՝ քեզ պես անբանի, 
Ճերմակ փրփուր-լավաշ հաց, 
Որ կաթի մեջ փոփ անի, 
Քեզ նմանն էլ՝ հո՛փ անի... 

ը
ձին
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Չք նաղ Շա քեի ջրվե ժը

Գե ղե ցիկ է Սի սա կան աշ խար հը:
Այս երկ րում էր ապ րում գե ղեց կու հի Շա քեն՝ 

աղ քատ ծնող նե րի զա վակ, եր կար ոս կե գույն հյուս-
քե րով, երկ նի կա պույ տի պես խո րունկ ու փայլփ-
լուն աչ քե րով:

Ա մեն ան գամ, երբ սա րե րի թի կուն քից ել նում էր 
ար ևը և խ մում դաշ տե րի վա ղորդ յան ցո ղը, Շա քեն 
դուրս էր գա լիս ի րենց խրճի թից, գնում մար գա գե-
տին նե րը՝ ծաղ կեպ սակ հյու սե լու: Շա քեն չու ներ իր 
ընտր յա լը: Բայց մի տղա իր բարձր սա րի լան ջից 
միշտ հետ ևում էր նրան: Շա քեն եր կար ունկնդ-
րում էր հով վի սրնգի քաղցր մե ղե դի նե րը: 

Բայց ար ևոտ մի օր, երբ հո վի վը ե րա զում էր 
հո վի պես շո յել Շա քեի ոս կե վար սե րը, հո րի զո նում 
ամ պերն ի րա րով ան ցան, ճայ թեց ամպ րո պը, հո-
տը ցա քուց րիվ ե ղավ: Ա սես հո րի զո նից, սև հեծ-
յալ ներ ծնվե ցին, սև ձիե րով, ի րենց ճա նա պար հին 
սրբե ցին տա րան ա մեն ինչ, խու ժե ցին Սի սա կան 
եր կիր: Ն րանք կո տո րե ցին կա նանց ու ե րե խա նե-
րին, ծե րե րին, ա վե րե ցին գյու ղերն ու վան քե րը... 

Շա քեն վա զեց դե պի հով վի սա րա լան ջը: Հո-
վիվն էլ ըն դա ռաջ վա զեց Շա քեին: Բայց դեռ չէին 
հա սել ի րար, երբ սև հե ծե լա զո րը կլա նեց հով վին, 
և կտր վեց սրնգի մե ղե դին: Շա քեն սլա ցավ ու րիշ 
ուղ ղութ յամբ, ու րիշ դաշտ ու ձո րով փա խավ չափ 
գցված ձիե րի առջ ևից:

Շա քեն վա զե լուց հոգ նել էր, շնչա հեղձ էր լի-
նում, սա կայն շա րու նա կում էր սլա նալ ու հեծկլ-
տան քի մի ջից կան չում էր.

- Ինձ ձեր գիրկն ա ռեք, սա րեր, ձո րեր, ա զա-
տեք ձեր Շա քեին:

Բայց ձո րերն ու սա րե րը լուռ էին, չէին ար ձա-
գան քում Շա քեին, չնա յած նրա ձայ նը ա լիք-ա լիք 
տա րած վում էր մինչև եր կինք... 

Սև ձիե րի սև հեծ յալ ներն ար դեն շրջա պա տում 
էին աղջ կան և ար դեն պի տի հո շո տեին նրա մար-
մի նը: Այլևս փախ չե լու տեղ չկար: Իսկ դի մա ցին 
խոր, սրա ծայր ժայ ռե րով քա րափն էր: Շա քեն մի 
պահ կանգ ա ռավ, վեր ջին ան գամ նա յեց շուր ջը, 
հա յաց քով ընդգր կեց ծաղ կա ռատ բնութ յունն ու 
բարձր քա րա փից ի րեն նե տեց ան դուն դը:

Ձիե րը խրխնջա լով ծառս ե ղան ու ետ-ետ գնա-
ցին: Իսկ Շա քեն մինչ ընկ նում էր ան դուն դի ե րա-
խը, ցոր նա գույն մա զերն ա լիք-ա լիք կախ վե ցին 
քա րա փից ու դար ձան փրփրա բաշ ջուր... 

Սա կայն Շա քեն չզարն վեց քա րե րին ու 
չփշրվեց: Երբ նրա վար սե րը ջրա լիք ներ դար ձան, 
ի ջան ու պի տի ի րենց գիրկն առ նեին աղջ կա մար-
մինն ու տա նեին, հով վի սրին գը, որ դար ձել էր 
ա հա գին գե րա նի չափ, մե ղե դի ներ հնչեց նե լով՝ 
հայտն վեց օ դե ղեն օվ կիա նո սում, վերց րեց Շա-
քեին ու տա րավ նրան դե պի եր կինք... 

Ա սում են, որ մինչև այժմ էլ երկն քի աստ ղե-
րի հա մաս տե ղութ յան մեջ կան Շա քեն ու հո վի վը, 
ո րոնք շա րու նա կում են ի րենց հա վեր ժա կան սե րը՝ 
լույս ու ջեր մութ յուն ցա նե լով գար նան մայ րա ցող 
բնութ յան վրա:

Այժմ Սի սա կան աշ խար հում կա նաև Շա քեի 
ջրվե ժը, որ դար ձել է լույ սի աղբ յուր ու հա գեց նում 
է հո ղը պա պակ: Կա նաև աղջ կա ա նու նով Շա քի 
գյուղ, որ տեղ սերն դե սե րունդ հի շում են գե ղե ցիկ 
Շա քեին և ջր վեժ դար ձած նրա շքեղ վար սե րը:

Էդուարդ 
Զոհրաբյան

Մթ նա ձոր
Մթ նա ձո րը, սի րե լի ե րե խա ներ, 

հնում միշտ էլ ե ղել է լու սա վոր, ար ևի 
ճա ռա գայթ նե րը, ճեղ քե լով կու սա-
կան ան տա ռի խիտ սա ղարթ նե րը, 
հա սել են նույ նիսկ նրա հսկա ծա ռե-
րի ար մատ նե րին, լույս ու ջեր մութ-
յուն սփռել ա մե նուր:

Բայց մի օր, երբ մայր եղ նի կը խա-
ղաղ զբոս նում էր իր ձա գու կի հետ, եր կու որ սորդ 
դուրս ե կան նրանց դեմ-հան դիպ ման: Որ սորդ նե-
րը նրանց ուղ ղե ցին մա հա բեր նե տե րը: Մայր եղ-
նի կը, զգա լով ան խու սա փե լի մա հը, ա ղա չեց.

– Ձա գու կիս մի՛ խփեք, նա էլ աստ ծո ա րար-
վածն է, թո ղեք դեռ վա յե լի լույ սը:

Որ սորդ նե րը հռհռա ցին և 
ար ձա կե ցին նե տե րը: Մայ րը 
մարմ նով փա կեց ձա գու կին՝ 
իր փայլփ լուն մարմ նին ըն-
դու նե լով նե տը: Եվ երբ նա 
թու լա ցած տա պալ վեց, և ար-
յու նը հոր դաց ու ծծվեց հո ղը, 
դեղ նա ճեր մակ ձա գուկն ակն-

թար թո րեն սևա ցավ: Ս ևա ցան նաև ան տա ռի ծա-
ռե րը, և ան թա փանց խա վա րը տի րեց շրջա պա-
տում: Մա րեց որ սորդ նե րի աչ քե րի լույ սը, ո րոնք 
ճա նա պարհ չգտնե լով՝ խճճվե ցին ան տա ռում:

Այդ օր վա նից ձո րը կոչ վեց Մթ նա ձոր:

Դա վիթ Բե կի ձիու 
սմբա կա հետ քը

Հա լի ձո րի բեր դի ա վե րակ նե րի քա րե րին կա սմբա-
կաձև բնա կան մի հո րին վածք: Լե գեն դը վկա յում է, 
որ այն զո րա վար Դա վիթ Բե կի ձիու սմբա կի հետքն 
է: Երբ թշնա մու մե ծա քա նակ զոր քը նե ղում է Զո րա-
վա րի զին վոր նե րին և պի տի նրանց լցներ ան դուն դը, 
Դա վիթ Բե կի ձին ուժ գին վրնջում է, ծառս լի նում և 
հեն վե լով ետ ևի ոտ քե րի վրա, թռչում է ձո րի վրա յով:

Ն րա սմբակ նե րից հյուս վում է ա մուր ճո պան, 
ձգվում ձո րից-ձոր, ո րի մի ջո ցով էլ Զո րա վա րի զին վոր-
նե րը բա րե հա ջող անց նում են ան դուն դի հա կա դիր 
ա փը, այն տե ղից հար վա ծում թշնա մուն: Ձիու թռչե լու 
պա հից քա րե րին դաջ վել է Դա վիթ Բե կի ձիու սմբա կի 
հետ քը:

Ծ ն վել է Բարձ-
րա վան գյու-
ղում, ապ րել 

և ս տե ղծա գոր ծել է 
Գո րիս քա ղա քում: 
Ար ձա կա գիր, լրագ-
րող: Մի շարք գրքե րի 
հե ղի նակ: Կազ մել է 
«Գո րի սի հան րա գի-
տա րա նը»: Գ րել է նաև 
մա նուկ նե րի հա մար:
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Փոքրիկ 
խո րա մանկ նե րը

Մի գյու ղա ցի տղա իր հա մար կո-
շիկ ներ էր գնել քա ղա քում: Գ նել էր, 
հա գել ու գնում էր դե պի ի րենց գյու-
ղը: Ճա նա պար հի եզ րին, կե ռա սե նու 
տակ հա վաք վել էին մի խումբ քա ղա-
քա ցի տղա ներ՝ կե ռաս ու տե լու: Բայց 
նրան ցից ոչ ոք չէր կա րո ղա նում ծառ բարձ-
րա նալ: Տես նե լով գյու ղա ցի տղա յին՝ նրանք 
վճռում են նրան խա բել, կե ռաս քա ղել տալ ի րենց 
հա մար, դեռ նրա կո շիկ ներն էլ խլել: Քա ղա քա յին 
ձևե րով նրանք խո նարհ բար ևում են գյու ղա ցուն 
ու խո նարհ ա սում.

– Տ ղա ջան, մենք կե ռաս ենք ու զում ու տել, 
բայց ծառ բարձ րա նալ չգի տենք: Բա րի ե ղիր, 
բարձ րա ցիր ծա ռը, համ դու կե ռաս կեր, համ էլ 
մեզ հա մար քա ղիր:

Գ յու ղա ցի պա տա նին հա մա ձայն վում է: 

Նա կո շիկ նե րը հա նում, 
խրում է գո տու ա րան քը 
ու բարձ րա նում ծա ռը: 
Բարձ րա նում է, կուշտ-
կուշտ կե ռաս ու տում, մեկ-

մեկ էլ փնջեր ա նում ցած 
գցում՝ քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

Ս րանք ներք ևից ա սում են.
– Տ ղա ջան, կո շիկ ներդ ցած գցիր պա հենք: 

Ն րանք քեզ խան գա րում են: Երբ իջ նես, կհագ նես 
ու կգնաս:

– Չէ, – պա տաս խա նում է գյու ղա ցին, – ես 
հենց այս տե ղից եմ գնա լու: Այս ծա ռի ծե րից 
կանց նեմ մյուս ծա ռը ու այդ պես կգնամ մինչև 
մեր գյու ղը:

Ա սում է ու մտքում ծի ծա ղում նրանց վրա:

Ս րա մի  տը
Ի րեն խիստ սրա միտ 

հա մա րող մի մարդ մի օր 
վեր է կե նում դուրս գա լիս 
ի րենց տնից, գնում դե պի 
հար ևան գյու ղը: Գ նում է 
ա մեն տա րի այն տեղ հա վաք վող սրա միտ-
նե րի մրցութ յա նը՝ մրցա նակ շա հե լու հույ սով:

Գ նում է, գնում, հաս նում հար ևան գյու ղի 
ծայ րը: Մի տա սը-տասն մեկ տա րե կան տղա յի է 
հան դի պում: Տ ղան քա րի վրա նստած, ոչ խա րի 
բրդից թել էր ո լո րում տրխե տան ներ գոր ծում՝ 
տրեխ նե րի կա պե րի հա մար: Մար դը բար ևում է 
տղա յին ու ա սում. 

– Տ ղա ջան, քո էդ նոր տրխե տան նե րը տուր 
ինձ տրեխ ներս կա պեմ, մտնեմ գյուղ: Ի մը հին 
են, ա մոթ է: Վե րա դար ձին քո նը է լի քեզ կտամ, 
վրան էլ տա սը վեգ:

– Շատ լավ, – հա մա ձայ նում է տղան: – Դու 
մի ան գամ ոչ խա րի պես «բա՜» ա րա, ես տրխե-

տան ներս քեզ տամ:
Մար դը նա յում է 

չորս կող մը, տես նում է 
ի րեն լսող չկա, ձեռ նե-

րը դնում է ա կանջ նե րին, 
կռա նում դե պի տղան ու ոչ խա րի պես 

մա յում:
– Բա՜... 
Տ ղան ծի ծա ղից թու լա նում է:
– Դե, էդ է ոչ խար ես, է լի՜, ախ պեր: Ու րեմն, 

էլ ին չի՞ ես ինձ նից բուրդ ու զում, երբ ոչ խար ես, 
ոչ խա՜ր... 

Մար դը շշմում, շշկլվում է: Էլ ինչ պես գնա 
սրա միտ նե րի մրցութ յա նը, երբ պարտ վեց փոք-
րիկ տղա յից: Նա շրջվում է դե պի ի րենց գյու ղը ու 
փախ չում: Ա ռանց ետ նա յե լու:

Տ ղան քրքջում է նրա ետ ևից:
– Ա պե՛ր, բա՜... 

Սերո 
Խանզադյան

Մ ե ծա նուն ար-
ձա կա գի րը 
գրել է նաև 

մա նուկ նե րի, պա-
տա նի նե րի հա մար: 
Դ րանք հիմ նա կա նում 
ժո ղովր դի մեջ թա-
փա ռող հե տաքրք րա-
կան սյու ժե նե րից ու 
պատ մութ յուն նե րից 
առն ված նյու թեր ու 
նկա րագ րութ յուն ներ 
են, որ տեղ մի ան գամ 
ևս հա մոզ վում ենք, 
որ ա կա նա վոր գրո ղը 
սի րել ու ճա նա չել է 
ե րե խա նե րի աշ խար-
հը: Խան զադ յա նի 
հա րուստ գրա կան 
ժա ռան գութ յան մեջ 
տեղ են գտել ժո ղովր-
դա կան զրույց նե րի, հե քիաթ նե րի և զա նա զան պատ մութ յուն նե րի 
գրա ռում ներ, ո րոնք հե ղի նա կի վար պետ գր չի զո րութ յամբ վե րած-
վել, դար ձել են գե ղար վես տա կան բարձ րա ճա շակ ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն ներ: Այդ շար քի գոր ծե րը Խան զադ յա նը հիմ նա կա նում ամ փո փել 
է «Ա վան դա տուն» չա փա զանց ու շագ րավ գրքի մեջ, ո րից էլ ներ կա-
յաց նում ենք մի քա նի փոք րիկ նմուշ:

Ճու տի կը 
քնել է

Ար թու րի կին քա ղա քից բե րել էին գյուղ: Նա ե րեք 
տա րե կան էր: Եր բեք գյու ղում չէր ե ղել: Ան վերջ վազվ-
զում էր բա կում, պար տե զում, ծա ռե րի տակ: Պար տե-
զում մի փոքր ա ռու կար: Մայ րը Ար թու րի կին մեր կաց-
նում էր, դնում առ վի մեջ, լո ղաց նում:

– Շոգ է, Ար թու րիկ, դնեմ ջրում, որ զո վա նաս: Լա՞վ:
Այն պես լավ էր ջրի մեջ: Լավ զո վա նում էր, հե տո 

էլ մի ձու ու տում, մի բա ժակ կաթ խմում ու լավ քնում:
Տա տի կը թուխս ու ներ՝ փո փոլ-փո փոլ ճու տիկ նե-

րով: Այն պես լավն էին ճու տիկ նե րը:
Այդ օ րը մայ րիկն ու տա տի կը լվացք էին ա նում: Ար-

թու րի կը պար տե զում վազվ զում էր թի թեռ նիկ նե րի ետ-
ևից: Չէր կա րո ղա նում մե կը բռնի, որ տա նի մայ րի կին 
ցույց տա: Մ ռու թը կա խում էր.

– Ինչ փի՜սն եք: 
Ճու տիկ նե րը ման էին գա լիս ծա ռի տակ, առ վի եզ-

րին.
– Ծիվ, ծիվ:
Ն րանք փոք րիկ, փոք րիկ էին: Ար թու րի կը խղճաց 

նրանց: Ախր շատ է շոգ: Նա վերց րեց ճու տիկ նե րից մե-
կին ու գցեց ջրի մեջ:

Դե թող մի լավ զո վա նա ճու տի կը: Մայ րիկն էլ է էս-
պես զո վաց նում ի րեն: Ճու տի կին այն քան պա հեց ջրի 
մեջ, որ ձեռ քը սա ռեց:

Ճու տի կին հա նեց, դրեց կա նա չի վրա: Փոք րի կը 
քնե՜ց, քնեց: Ար թու րի կը գնաց մի ճուտ էլ բռնե լու: Թխ-
սա մայ րը այս ան գամ թռավ նրա ե րե սին: Ար թու րի կը 
ճչա լով փա խավ տուն:

– Մա՜, էն ճտե րի մայ րիկն ինձ վա խեց րեց:
– Ին չի՞, – ան հանգս տա ցավ մայ րը:
– Ես ճու տի կին բռնե ցի, դրի ջրում, որ զո վա նա... 

Հե տո ու զե ցի մի ճուտ էլ լո ղաց նեմ, էդ թուխս մայ րի կը 
այն պես բար կա ցավ:

Տա տիկն ու մայ րի կը վա զե ցին պար տեզ: Կա նա չի 
վրա քնել էր ճու տի կը:

Մայրն ու զեց քա շի Ար թու րի կի ա կան ջը, բայց տա-
տի կը չթո ղեց: Միայն այդ օ րը Ար թու րիկն ի մա ցավ, որ 
հա վի ճտին լո ղաց նել չի կա րե լի:

Ա քա ղա ղը

Ար ևոտ օր էր: Մե րոնք գնա-
ցել էին դաշտ: Ես դպրո ցից նոր էի 
ե կել ու մեր պատշ գամ բում նստած 
մած նաբր դոշ էի ու տում: Մեր հա վե-
րը ի րենց հա մար քու ջուջ էին ա նում 
բա կում: Թուխ սը ճտե րը հա վա քած խա-
ղաղ կրթկրթում էր ցան կա պա տի տակ, 
իսկ մեր աժ դա հա ա քա ղա ղը հպարտ-հպարտ 
սի րա բա նում էր հա վե րի հետ, գլու խը խի զա խո-
րեն բարձ րաց նում, տի րա կան նա յում հա վե րին 
ու ճտե րին և ոգ ևո րիչ ձայ ներ հա նում: Կար ծես 
ա սում էր. «Ձեզ հա մար հան գիստ քու ջուջ ա րեք, 
ես այս տեղ եմ, ո՞վ կա րող է ձեր քե ֆին դիպ չել»:

Հան կարծ հա վերն ի րար ան ցան: Մի քա նի-
սը կչկչա լով փա խան ի րենց բույ նը, մյուս ները 
շտա պե ցին թաքն վել ով որ տեղ կա րող էր: Թուխ-
սը տագ նա պա լի աղ մուկ բարձ րաց րեց, կան չեց 
ճտե րին: Ցր ված ճտե րը վա զե ցին ի րենց մոր 
մոտ: Ա քա ղա ղը, որ թխսա մոր հետ էր, ճղճղաց 
ու նա յեց վերև... 

Հենց այդ պա հին օ դում թևա բախ ման ձայն 
լսվեց: Ա պա ծղրտա լով, գնդա կի պես ցած սլա-
ցավ մի գորշ բա զե: Թխ սա մե րը զար հու րե լի ճիչ 
ար ձա կեց: Ես վեր թռա տե ղիցս՝ հաս տատ հա-
մոզ ված, որ մեր ա քա ղա ղը հի մա բա զեի բմբուլ-
նե րը շաղ կտա: Բայց մեր կար միր ա քա ղաղն 

այն պես լե ղա պա տառ ձայն հա-
նեց, այն պես ա րագ փա խավ, 
մտավ հա վա բու նը, որ ես զար-
ման քից քա րա ցա:
Չ փա խավ միայն թխսա մե րը: 

Նա թևերն ու ռեց րեց, վի զը ձգեց ու 
հա մար ձակ կանգ նեց իր ճտե րի գլխա-

վեր ևը: Իսկ այն պա հին, երբ բա զեն փոր ձեց 
ճան կել մե կին, նա քա ջա բար նետ վեց ա ռաջ ու 
ետ մղեց թշնա մուն:

Բա զեն նա հան ջեց, բայց նո րից նետ վեց դե-
պի ճտե րը: Թխ սա մե րը օր հա սա կան կռիվ սկսեց 
նրա դեմ:

Ես, որ մեր ա քա ղա ղի անս պա սե լի ա րար քից 
շշմել էի, իս կույն ուշ քի ե կա ու բա հը վերց նե լով՝ 
վա զե ցի թխսա մորն օգ նե լու: 

Բա զեն հե ռա ցավ: Հա վե րը մեկ-մեկ դուրս 
ե կան: Բ նից դուրս չե կավ միայն ա քա ղա ղը:

– Էս որ ձա կին ի՞նչ է պա տա հել, – ան հանգս-
տա ցավ տատս: 

– Լե ղա ճաք է ե ղել, – ա սա ցի ես ու պատ մե ցի 
ե ղե լութ յու նը:

– Բո յին նա յեք, բո յի՜ն... Մի շան բոյ ու նի, բայց 
հա վի սիրտ էլ չկա մե ջը, – ա սաց տատս զայ րա-
ցած:
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ 
ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

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

Հղումը «Սյունյաց երկիր. 
մշակու թա յին» 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` 10 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
10.03.2023թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Շահումյան 
20/32:

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

 syuniacyerkir@mail.ru    www.syuniacyerkir.am



Ը ստ Անդ րա նիկ Բաղ դա սար յա նի՝ 
«Քարահունջ գ յու ղի հյու սի սա յին 
մա սում, հսկա ժայ ռե րի տակ, ապ-

րե լիս է ե ղել նա հա պե տա կան բազ ման դամ 
մի ըն տա նիք: Նույն հար կի տակ սի րով ու 
հար գան քով ապ րե լիս են ե ղել ըն տա նի քի 
պատ կա ռե լի հայ րը, մայ րը, յոթ քույ րեր, յոթ 
եղ բայր ներ, յոթ հարս ներ՝ յոթ օ րո րո ցով, 
թոռ ներ, ծոռ ներ, թվով՝ քա ռա սուն հո գի:

Լի նում է ա հեղ երկ րա շարժ: Տան վե րե-
ւում գտնվող լեռ նա շար քից մի ժայ ռա բե կոր 
պոկ վել, գլոր վել ու իր տակն է ա ռել բնա-
կա րա նը: Այդ դեպ քից հե տո չա րա բաս տիկ 
ժայ ռա բե կո րը կոչ վել է «Օխտն օ րո րոց», 
ու սերն դե սե րունդ պատ մութ յու նը հա սել է 
մեզ:

... Ժայ ռա բե կո րի տա կից շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում դուրս են 
գա լիս կա վե ա ման ներ, սա փոր ներ, տնա յին 
գոր ծա ծութ յան այլ ի րեր, ո րոնք գտնվում 
են դպրո ցի հնա գի տա կան թան գա րա նում: 
Հա նա ծո նե րի այդ շար քը հաս տա տում է 
այդ լե գեն դի ստույգ լի նե լը:

«Օխտն օ րո րոց»-ն ու նի պատ մա կան 
նշա նա կութ յուն, ժայ ռա բե կո րի լայն ո ղորկ 
ե րե սի վրա փոր ված են հա յե րեն տա ռե րով 
ար ձա նագ րութ յուն ներ, ա րե ւի ժա մա ցույց, 
մարդ կանց, կեն դա նի նե րի պատ կեր ներ:

1935 թ. այս տեղ ժա մա նեց գի տա կան 
մի ար շա վա խումբ եւ վեր ծա նեց ար ձա-
նագ րութ յուն նե րը:

Պարզ վեց՝ փո րագ րութ յուն նե րը վե րա-
բե րում են 14-րդ դա րին:

Հա յա տառ ար ձա նագ րութ յան բո վան-
դա կութ յու նը հե տեւ յալն է՝ «Այս ե կե ղե ցին 
շի նե ցի իմ եւ ծնո ղացս պատ վին»:

Ե կե ղե ցու հետ քերն այժմ չկան... 
Ժայ ռա բե կո րի վե րին ձախ կող մում 

փո րագր ված են ձիա վոր ներ եւ... հե-
տիոտն մարդ կանց գծա պատ կեր ներ... 

«Օխտն օ րո րոց»-ն իր մեջ շատ 

Օխտն օրորոցի

Ինը մանուկ
աղբյուրը

լեգենդը

Հ ին Խնձորեսկի յուրաքանչյուր 
թաղամաս ունեցել է իր 
նշանավոր կենտրոնական 

աղբյուրը: Այդ աղբյուրներից 
շատերը, մարդկանց խմելու 
ջրի պահանջը բավարարելուց 
բացի, եղել են նաեւ յուրատեսակ 
սրբատեղի-հավաքատեղիներ:

Այդպիսի սրբատեղի-
հավաքատեղի է  եղել նաեւ Ներքին 
թաղի նշանավոր աղբյուրներից 
մեկը՝ Ինը մանուկը:

Ժողովուրդն այսպիսի մի 
լեգենդանման պատմություն է հորինել 
այս նշանավոր սրբավայր-աղբյուրի 
մասին:

Թշնամիները հերթական հարձակումն 
են գործում Խնձորեսկի վրա: Կանայք 
ու աղջիկներն էլ տղամարդկանց հետ 

հավասար կռվում են գյուղի 
ազատագրման համար:

Կռվի ընթացքում զոհվում է ինը 
երեխաների մայր, այրի Սոնան: Նրա 
հայրը՝ որմնադիր-վարպետ  Օհանը, 
գյուղի նշանավոր թաղամասում ՝ 
Պիծի ծորում, ուր հսկա ընկուզենու 
ժայռաշաղախ արմատների 
արանքներից ջուր է ցայտում, 
զարդանախշ կամարով ու կլոր 
թասով մի աղբյուր է կառուցում՝ 
իր աղջկա՝ Սոնայի հիշատակին:

Աղբյուրի թասը (գուռը) կնոջ 
կուրծք է հիշեցնում, որից ջուր 
խմել հնարավոր է միայն երկու 
ձեռքով հենվելով գետնին: ՈՒստա 
Օհանն ավարտում է աղբյուրի 
կառուցումը, առաջինն ինքն է 
խմում աղբյուրից, նայում դեպի 
երկինք ու դիմում սրբին. «Այ սուրբ 
աղբյուր, աղաչանք եմ անում, 
թող աղբյուրի ջուրը  դառնա մեր 
Սոնայի կրծքի կաթը եւ պահպանի 
որբացած թոռներիս»:

ԱՐԿԱԴԻ  ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

թաքն ված գաղտ նիք ներ ու նի եւ կա րոտ է 
հիմ նա վոր գի տա կան վեր ծան ման»:

Անդ րա նիկ Բաղ դա սար յա նի ու շագ րավ 
այս գրա ռու մի հետ, ան շուշտ, հա մա ձայն 
ենք:

Սա կայն չի կա րե լի չնկա տել, որ ժայ ռա-
բե կո րի վրա ի ծագ րեր են, ինչ պի սին տե սել 
ենք Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Ուխ տա-
սա րում:

Հ նա րա վոր է, որ այդ վայ րում ուխ տա-
տե ղի է շին վել 14-րդ դա րում, բայց ի ծագ-
րե րը, ան տա րա կույս, վեց-տա սը հա զար 
տար վա վա ղե մութ յուն ու նեն: 

40 ՈՒՐԲԱԹ
10 ՄԱՐՏԻ 2023Թ.     9


