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ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ն ո րից ա կան տես ենք սպաս ված 
ծննդի...

Լույս աշ խարհ է գա լիս «Ս յուն յաց 
եր կիր. մշա կու թա յին» ե ռամս յա պար բե րա-
կա նի 2022 թ. 1-ին հա մա րը, որն այդ հան դե-
սի (ընդ հա նուր հաշ վով) 5-րդ թո ղար կումն է:

Այն նվիր ված է Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան 
աշ խար հին:

Ընդ ո րում՝ ա ռա ջին փորձն է հա մա կար-
գե լու, ամ փո փե լու, ընդ հան րաց նե լու, ի մի 
բե րե լու Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան անց յալն ու 
ներ կան:

Ժա մա նա կա յին ընդգր կումն է՝ վաղ միջ-
նա դա րից մինչև մեր օ րե րը:

Իսկ տա րած քա յին ընդգրկ վա ծութ յան 
ա ռու մով ե րեք սկզբունք ենք որ դեգ րել:

Ա ռա ջին. հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան հար-
ցերն ար ծար ծե լիս ընդգր կել պատ մա կան 
Ս յու նի քը, նույն մո տե ցու մը՝ նաև միջ նա դար-
յան քնա րեր գութ յու նը ներ կա յաց նե լիս:

Երկ րորդ. մյուս դեպ քե րում սահ մա նա-
փակ վել Ս յու նի քի մարզն ընդգր կող չորս տա-
րա ծաշր ջա նը ներ կա յաց նե լով (Մեղ րի, Կա-
պան, Գո րիս, Սի սիան):

Եր րորդ. մա սամբ անդ րա դարձ կա տա-
րել Գողթն գա վա ռի եր գե րին ու եր գիչ նե րին՝ 
նկա տի ու նե նա լով պատ մա կան ստույգ ի րո-
ղութ յու նը, որ գա վա ռը տևա կան ժա մա նակ 
դուրս է ե ղել Վաս պու րա կա նից և մաս կազ-
մել Ս յուն յաց աշ խար հի: Հաշ վի առ նե լով նաև 
Պատ մա հայր Խո րե նա ցու և Ս յու նի քի պատ-
միչ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի վկա յութ յուն նե րը՝ 
գա վառն ի սկզբա նե Ս յու նի քի մեջ էր մտնում:

Հա ջորդ հար ցը. ի՞նչ նկա տա ռում նե րով 
«Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» հան դե-
սի 5-րդ հա մա րը նվի րե ցինք ե րաժշ տա կան 
Ս յու նի քին:

Նախ՝ 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից հե տո Ս յու-
նի քը հայտն վել է ռազ մա քա ղա քա կան նոր և 
ծայր աս տի ճան մտա հո գիչ ի րա վի ճա կում: 
21-րդ դա րում, այս պես կոչ ված քա ղա քա-
կիրթ աշ խար հի ան տար բեր հա յաց քի ներ քո, 
ան դա մա հատ վել է հա յոց սրբա զան այս երկ-
րա մա սը: Ա վե լին՝ մեր շուր ջը շա րու նա կում է 
իշ խել ա նո րո շութ յու նը...

Մ յուս կող մից՝ քա նիցս նշել ենք՝ Ս յու նի-
քում դա րեր շա րու նակ, մեր պատ մութ յան 
ա մե նադժ վա րին հանգր վան նե րում ան գամ, 
ա մուր վե մի վրա է ե ղել երկ րա մա սի հոգ-
ևոր-մշա կու թա յին կյան քը: Ու այդ ըն թաց-
քում բազ միցս ար ձա նագր ված մեր զեն քի 
հաղ թա նա կը, ա ռանց չա փա զան ցութ յան, 
պայ մա նա վոր ված է ե ղել նախ և ա ռաջ գրի 
հաղ թա կա նով, լույ սի հաղ թա նա կով...

Ներ կա ի րա վի ճա կում նույն պես, հա մոզ-
ված ենք, բա ցա ռիկ ա ռա քե լութ յուն ու նի 
հոգ ևոր-մշա կու թա յին գոր ծո նը, այդ թվում՝ 
հայ եր գը:

Հաշ վի առ նե լով տվյալ հան գա ման քը՝ 
կա մե ցանք հա վել յալ ու շադ րութ յուն հրա վի-
րել Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան նկա րագ րի վրա:

Եվ գոր ծը նա խա ձեռ նե ցինք՝ հա մոզ ված 
լի նե լով՝ եր գը հայ րե նա տեր լի նե լու հո գու 
կանչ է, եր գը խաչ է՝ խաչ ված նե րի վրա, եր գը 
սահ մա նա պահ է ու զին վո րին հաղ թա նա կի 
կո չող ու մեր հայ րե նի քը մեզ մատ նա ցույց 
ա նող բա ցա ռիկ եր ևույթ, եր գը չի թող նի 
հուշ դառ նա Ս յուն յաց աշ խար հի՝ գեր ված-
պա տանդ ված որ ևէ մաս, եր գը մե զա նում 
մշտա պես կրե լի է դարձ նում հայ րե նիքն ու 
կա րո տել տա լիս մեզ՝ մեր բնօր րա նի ա մեն 
մի անկ յուն...

Հա մա րում հե ռու մնա ցինք բա նա վի ճա-
յին թե մա նե րից, ո րոնք քիչ չեն:

Օ րի նակ, Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի ա ռա-
ջի՞նն էր, թե՞ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի երկ-
րոր դը, որ ամ բող ջաց րեց սուրբ Հա րութ յան 
կար գը, որ նշա նա կա լից ներդ րում ու նե ցավ 
օրհ ներ գութ յան մեջ:

Կամ՝ մեզ հայտ նի միջ նա դար յան ա ռա-
ջին ե րա ժիշտ-բա նաս տեղ ծու հի Սա հակ-
դո՞ւխտն է հե ղի նա կը «Զար մա նա լի է ինձ» 
եր գի, թե՞ Խոս րո վի դուխ տը:

Կամ՝ իս կա պե՞ս Դավ թակ Քեր թո ղը Ս յու-
նի քից էր, թե՞...

Կամ՝ իս կա պե՞ս Ա րամ Խա չատր յա նը Գո-
րիս կա տա րած այ ցի ըն թաց քում է ստեղ ծել 
«Գա րուն Եր ևան» չքնաղ եր գը:

Եվ նման բազ մա թիվ հար ցեր, թե մա ներ, 
ո րոնք կա րող են խո սակ ցութ յան ա ռան ձին 
նյութ դառ նալ:

Հա մա րի նա խա պատ րաս տութ յան ըն-
թաց քում վերս տին ակն հայտ դար ձավ, որ 
Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան կյան քը ե ղել և մ նում 
է բա ցա ռիկ հա րուստ, ընդ ո րում՝ ե րաժշ-
տութ յան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում:

Այն պես որ՝ թեր թա յին սույն հա մա րի ծա-
վա լը մի քա նի ան գամ գե րա զան ցող հան դես 
հրա տա րա կե լու դեպ քում ան գամ չէինք կա-
րող ներ կա յաց նել ամ բող ջը:

Պա րար վես տին չանդ րա դար ձանք. հա-
վա նա բար դա ա պա գա յում կդառ նա ա ռան-
ձին հա մա րի թե մա:

Եր գար վես տի ո րոշ ո լորտ ներ նույն պես 
դուրս մնա ցին՝ ժո ղովր դա կան խա ղիկ ներ, 
հո րո վե լա յին ար վեստ, մեր ա զա տագ րա կան 
շարժ ման (պատ մութ յան տար բեր փու լե-
րում) ա ռաջ նորդ նե րին, մեր ինք նա պաշտ-
պա նութ յան հե րոս նե րին ձոն ված եր գեր...

Նույ նիսկ հնա րա վո րութ յուն չու նե ցանք 
ընդգր կել հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան նշա նա-
վոր բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին (Ս յու նի քից) 
և այլն:

Ա ռա վել ամ բող ջա կան խոսք չաս վեց մեր 
այն հայ րե նա կից նե րի ե րաժշ տա կան ժա-
ռան գութ յան մա սին, ով քեր հա վեր ժո րեն 
տեղ են զբա ղեց նում հա յոց ե րաժշ տա կան 
ար վես տի բարձ րա գույն կա ճա ռում:

Չ վեր լուծ վեց և ըն թեր ցո ղին չմա տուց-
վեց Ս յու նի քին նվիր ված կամ սյու նիք յան 
թե մա նե րով նկա րա հան ված գե ղար վես տա-
կան ֆիլ մե րի ե րաժշ տութ յու նը, ո րը շատ 
հե տաքր քիր նյութ է ու դեռևս չքննարկ ված, 
չամ փոփ ված:

Հ նա րա վո րութ յուն չու նե ցանք ի մի բե րել 
մա մու լի հրա պա րա կում ներն առն վազն վեր-
ջին հար յուր տար վա կտրված քով՝ Ս յու նի քի 
ե րաժշ տա կան կյան քին առնչ վող:

Մայ րա քա ղա քա յին ճա նաչ ված խմբե րի 
սյու նիք յան հյու րա խա ղե րի, մշա կույ թի օ րե-
րի, փա ռա տո նե րի ամ բող ջա կան տա րեգ-
րութ յու նը կամ պատ կե րը չներ կա յաց վեց:

Չ ներ կա յաց վեց Ս յու նի քի վար դա պե տա-
րա նի, Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի, Ս յուն յաց 
կամ Հա րանց մեծ ա նա պա տի դե րա կա տա-
րութ յու նը՝ մե զա նում ե րաժշ տա կան կրթութ-
յան կազ մա կերպ ման, հա յոց ե րաժշ տութ յան 
զար գաց ման գոր ծում: 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 40

Երգը՝ ծնված հող 
հայրենիից և ոչ 
միայն ձայներից ու 
բառերից
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Եղիշե Չարենց. 
«Գնանք Ակսելի 
մոտ, Կոմիտաս 
լսենք»

Հայ երաժշտաբանաստեղծական արվեստը 
միջնադարում և Սյունիքի տեղն այդ 
արվեստում

Խնդ րո ա ռար կա այդ թե մա յի շուրջ է 
զրույ ցը ե րաժշ տա գետ Մ ՀԵՐ ՆԱ ՎՈ ՅԱ-
ՆԻ հետ:
Մ հեր Նա վո յա նի գի տա կան հե տաքրք-
րութ յուն նե րի դաշ տում հիմ նա կա նում 
հայ ե րաժշ տութ յան պատ մութ յան և 
տե սութ յան խնդիր ներն են, մաս նա վո-
րա բար հայ միջ նա դար յան ե րաժշ տա-
բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի (հայ հոգ-
ևոր ե րաժշ տութ յան) հար ցե րը:
1995 թվա կա նից դա սա վան դում է 
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա-
կան կոն սեր վա տո րիա յում՝ տար բեր 
տա րի ներ վա րե լով «Հայ ե րաժշ տութ-
յան պատ մութ յուն», «Հայ հոգ ևոր 
ե րաժշ տութ յուն», «Ար ևել քի դա սա կան 
ե րաժշ տութ յան հի մունք ներ», «Հա մաշ-
խար հա յին ե րաժշ տութ յան պատ մութ-
յուն» (19-րդ դա րի կե սի և 20-րդ դա-
րասկզ բի եվ րո պա կան ե րաժշ տութ յան 
պատ մութ յուն) դա սըն թաց նե րը:
2005-ից ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի-
տու տի ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան 
բաժ նի վա րիչն է: 2001-ից «Գե ղարդ» 
եր գե ցիկ խմբի գե ղար վես տա կան ղե-
կա վարն է:

-Պա րոն Նա վո յան, կու զե նա յինք 
Ս յու նի քի, ա վե լի ճիշտ պատ-
մա կան Ս յու նի քի տեղն ու դերն 

ի մա նալ հայ ե րաժշ տա բա նաս տեղ ծա կան 
միջ նա դար յան ար վես տում:

Են թադ րում ենք, որ մեր հե տաքրք րութ-
յունն ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է և ըն կալ-
վել իբրև տե ղայ նամ տութ յան դրսևո րում, 
Ս յու նի քի ե րաժշ տութ յու նը հա մա հայ կա-
կա նից տա րան ջա տե լու և տե ղայ նաց նե լու 
փորձ, ո րը, ի հար կե, այդ պես չէ:

Մենք քա ջա տեղ յակ ենք, որ այդ ո լոր-
տում սյու նե ցի բազ մա թիվ գոր ծիչ ներ հա-
մազ գա յին, ինչ-որ ա ռու մով հա մաք րիս տո-
նեա կան եր ևույթ ներ են: Պար զա պես ու զում 
ենք մեկ ան գամ ևս  անդ րա դառ նալ նրանց 
ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան գութ յանն ու 
հնա րա վո րինս հան րայ նաց նել այդ ա մե նը:

Ուս տի և մեր հե տաքրք րութ յուն նե րը 
կփոր ձենք դի տար կել հայ ե րաժշ տա բա նաս-
տեղ ծա կան ար վես տի հա մա պատ կե րի վրա:

Սկ սենք հետևյա լից՝ հա յոց ե րաժշ տա-
կան կյան քը մինչև քրիս տո նեութ յան ըն դու-
նու մը:

– Ե րաժշ տա կան մշա կույ թի վա ղա գույն 
շրջա նի մա սին դա տո ղութ յուն ներ ա նե լիս 
հիմ նա կա նում այս կար գի հար ցեր են ա ռաջ 
գա լիս՝ իսկ ի՞նչ աղբ յուր նե րի հի ման վրա 
ենք խո սում ե րաժշ տա կան ար վես տի մա-
սին՝ այդ վաղ շրջա նում, ո րով հե տև ե րաժշ-
տութ յու նը ժա մա նա կա յին ար վեստ է, և ե թե 
այն չի ար ձա նագր վում ո րևէ ձևով, լի նեն 
նո տագ րութ յուն կամ այ սօր վա տեխ նի կա-
կան մի ջոց նե րը, ա պա այն ժա մա նա կի հետ 
անց նում է: Հաս կա նա լի է, երբ մենք խո սում 
ենք հնա գույն շրջա նի մա սին, ժա մա նա կա-
յին հար ցե րը միան գա մից հառ նում են մեր 
առ ջև, և մենք խնդիր ենք ու նե նում, թե ինչ 
աղբ յու րից կա րող ենք օգտ վել վաղ շրջա նում 
ե ղած, ան ցած, չար ձա նագր ված ե րաժշ տա-
կան մշա կույ թի մա սին դա տո ղութ յուն ներ 
ա նե լու հա մար: 

Որ քան էլ զար մա նա լի է, ա ռա ջին հիմ-
քը ժո ղովր դի հի շո ղութ յունն է, ո րից ա վե լի 
լավ ե րևի թե ո րևէ կրիչ, ո րևէ ին ֆոր մա ցիոն 

պա հոց ա ռայժմ մարդ կութ յա նը հայտ նի չէ։ 
Ժո ղովր դի մշա կու թա յին հի շո ղութ յու նը հա-
զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում ա մե նաար դա-
րաց ված ամ բարն է:

Մ յուս կա րևոր աղբ յու րը հնա գի տա կան 
տվյալ ներն են՝ տար բեր տե սա կի պե ղա ծո-
ներ, ո րոնք առնչ վում են ե րաժշ տա կան մշա-
կույ թին: 

Տե սեք՝ ես չեմ ա սում ե րաժշ տա կան ար-
վեստ, քա նի որ ար վես տը կոնկ րե տաց ված 
ե րևույթ է, ար վեստն ին քը ե րաժշ տութ յունն 
է, ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան, դրա 
կա տար ման ո լորտն է և այլն: Մ շա կույ թը 
դրանց առն չակց ված հա մա լիրն է նաև, դրա 
կրթա կան հա մա կար գը, նվա գա րան նե րը… 
Մի խոս քով՝ մշա կույ թը շատ ա վե լի լայն հաս-
կա ցութ յուն է: Հե տևա պես՝ ե րաժշ տա կան 
նվա գա րան նե րի այն պե ղա ծո նե րը, ո րոնք 
գտնում են հնա գետ նե րը, նույն պես ե րաժշ-
տա կան մշա կույ թի ար տա հայ տութ յուն ներ 
են, ո րոնք հսկա յա կան ին ֆոր մա ցիա են պա-
րու նա կում հնա գույն շրջա նի ե րաժշ տա կան 
ար վես տի վե րա բեր յալ: 

Ե րաժշ տա կան պատ կե րագ րութ յուն. այս 
ո լոր տը, ցա վոք, մե զա նում շատ զար գա ցած 
չէ, բայց կա: Ե րաժշ տութ յունն ու նի այդ պի սի 
ճյուղ, ո րը կոչ վում է ե րաժշ տա կան պա լեոգ-
րա ֆիա. հնա գույն պատ կեր նե րը, ո րոն ցում 
նկար ված են ե րա ժիշտ ներ, ե րաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ, եր գիչ ներ, կա րող են ին ֆոր մա-
ցիա յի աղբ յուր հան դի սա նալ մեզ հա մար: 
Այդ պատ կեր նե րի մի ջո ցով կա րող ենք հաս-
կա նալ, թե ինչ պի սի ե րաժշ տա կան կեն ցաղ 
կար, ինչ պի սի ե րաժշ տա կան խմբեր էին 
հան դես գա լիս, ինչ պի սի ե րաժշ տա կան գոր-
ծիք ներ կա րող էին նվա գել վա ղա գույն շրջա-
նում:

Նաև ա ռա վել ուշ շրջա նի՝ միջ նա դար յան 
պատ մագ րա կան հի շա տա կում ներ…

Ա հա այս հիմ նա կան աղբ յուր նե րից օգտ-
վե լով՝ ե րաժշ տա գետ նե րը ե կել են եզ րա-
հանգ ման, որ նա խաք րիս տո նեա կան շրջա-
նը մե զա նում հա րուստ է ե ղել ե րաժշ տա կան 
ժա ռան գութ յամբ, ո րը ե ղել է են թա դաս ված 
ու դա սա կարգ ված: Այ սինքն՝ դա պարզ մշա-
կույթ չէր, մին չև քրիս տո նեութ յուն ար դեն 
իսկ ու նեինք մի քա նի ճյու ղե րով և ժան րե-
րով զար գա ցած մշա կույթ: Ա վե լին՝ վա ղա-
գույն շրջա նի ձեռք բե րում ներ են մեր ե րաժշ-
տա կան բա ռա պա շա րի բյու րե ղա ցու մը, 
ե րաժշ տա կան մտա ծո ղութ յան հիմ նա կան 
հատ կա նիշ նե րի ո րո շար կու մը, մաս նա վո-
րա բար՝ ու նենք ե րաժշ տա գետ Ք րիս տա փոր 
Կուշ նար յան, ով նա խաք րիս տո նեա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նին անդ րա դառ նա լով՝ 
հստակ ա սում է, որ այդ փու լում հայ ժո ղո-
վուր դը հստա կեց նում է իր ե րաժշ տա կան 
մտա ծո ղութ յան բո լոր հիմ նա տար րե րը, այն-
պես, ինչ պես լեզ վի դեպ քում: Առ հա սա րակ՝ 
ե րաժշ տա կան մշա կույ թի մի շարք ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն ներ հաս կա նա լու հա մար 
ոչ ե րա ժիշ տը կա րող է զու գա հեռ ներ տա նել 
լեզ վի հետ: Ո րևէ ժո ղովր դի մտա ծո ղութ յու նը 
նկա րագ րե լիս դրանք հա մար ժեք ներ են: Այն-
պես, ինչ պես ո րևէ ժո ղո վուրդ ու նի իր բա ռա-
պա շա րը, այն պես էլ ու նի իր ե րաժշ տա կան 
բա ռա պա շա րը:

– Գ րե րի գյուտ, քրիս տո նեութ յան ըն դու-
նում. ի՞նչ ազ դե ցութ յուն ու նե ցան պատ-
մա կան այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը հա յոց 
ե րաժշ տա կան կյան քի վրա:

– Ես ա սա ցի, որ նա խաք րիս տո նեա կան 
շրջա նում հայ ե րաժշ տութ յունն ար դեն ու ներ 
զար գա ցած ճյու ղեր, են թաճ յու ղեր, հա մա-
կար գեր և այլն: Հիմ նա կան ճյու ղե րը, ո րոնք 
կա յին նա խաք րիս տո նեա կան շրջա նում և 
հե տո էլ զար գա ցան՝ ընդ հուպ մին չև մեր օ րե-
րը, ե րեքն են՝ ժո ղովր դա կան, ժո ղովր դապ-
րո ֆե սիո նալ, ո րին միջ նա դա րում ան վա նում 
են աշ խար հիկ պրո ֆե սիո նալ ար վեստ, և 
պրո ֆե սիո նալ ար վեստ, ո րը միջ նա դա րում 
հո գևոր ե րաժշ տութ յունն էր: Նա խաք րիս-
տո նեա կան շրջա նում պրո ֆե սիո նալ ար վես-
տը՝ մե հե նա կան, տա ճա րա յին ար վեստն էր, 
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...Չ արենցի տարերքներից մեկն էլ 
երաժշտությունն էր: Շատ էր 
սիրում լսել հայկական ժողո-

վրդա կան երգեր, պաշտում էր Կոմիտասի 

հան ճարը: Բայց նա, ցավոք, երգելու շնորհք 
չուներ՝ ի տարբերություն ընկերոջը՝ Բա-
կունցի, ով, ժամանակակիցների վկա յու-
թյամբ, անզուգական էր երգում, հատկապես՝ 
Կոմի տաս:

Ակսելը ճեմարանից հիշում էր Կո մի տա-
սի երգերը, երբեմն նեղ շրջանակում Կո մի-
տաս էր երգում չափ տալով, չնայած միակ 
երգողն ինքն էր: Չարենցը շատ էր սիրում 
այդ երգերը. «Մի Կոմիտաս երգիր, Ակսել»: 
Երբեմն էլ, երբ նեղսրտում էր ու ձան ձրա-
նում, գլխարկը քաշում էր աչքերի վրա և 
երեխայի պես խնդրում.

– Գնանք Ակսելի մոտ, Կոմիտաս լսենք...
ՍԵՎԱԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Սյունյաց աշխարհի 
երաժշտական մշակույթը

ԱՍՏՂԻԿ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
Արվեստագիտության թեկնածու

Հ ա յոց դպրութ յան, ար վես տի և ե րաժշ-
տութ յան պատ մութ յան մեջ իր ա նու-
րա նա լի դերն ու նի Ս յուն յաց աշ խարհն 

իր հռչա կա վոր աստ վա ծա բան վար դա պետ-
նե րով, ե րա ժիշտ-փի լի սո փա նե րով, վան քե-
րով, հա մալ սա րան նե րով ու բարձ րա գույն 
դպրոց նե րով։ Ք րիս տո նեութ յան ըն դու նու-
մից հե տո ա ռա ջին խո շոր ի րա դար ձութ յու նը 
Ս յուն յաց ե պիս կո պո սութ յան հաս տա տումն 
է Ս. Գ րի գոր Լու սա վոր չի ձե ռամբ, որն իր 
ա շա կերտ Գ րի գո րիո սին կար գել է Ս յուն յաց 
ե պիս կո պոս։ Հե տա գա յում Ներ սես Ա Մե ծը 
Ս յու նի քը հռչա կել է պատ րիար քի նա խա-
թոռ՝ տա լով մետ րո պո լի տութ յան ի րա վունք։ 
Երկ րորդ կար ևո րա գույն ի րա դար ձութ յու նը 
գրե րի գյու տից հե տո Ս. Մես րոպ Մաշ տո-
ցի ժա մա նումն էր Ս յու նիք և Գողթն՝ Աստ ծո 
խոս քը քա րո զե լու նպա տա կով։ Ս յուն յաց 
ե պիս կո պո սա պետ նե րի նստա վայ րը Ծ ղուկք 
գա վա ռի Շա ղատ քա ղա քա վանն էր, որ տեղ 
գտնվում էր նաև Ս յուն յաց վար դա պե տա-
րա նը մինչև Տաթև տե ղա փոխ վե լը։ Այս տեղ 
կրթվել ու գո րու նեութ յուն են ծա վա լել բազ-
մա թիվ ա կա նա վոր ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ ներ, 
աստ վա ծա բան ներ, փի լի սո փա ներ և մա տե-
նա գիր ներ։ Ս. Սա հա կի և Ս. Մես րո պի կող մից 
Հա յոց մեջ նա խա թոռ վար դա պե տութ յու նը և 
գր քե րի մեկ նութ յան ու թարգ մա նութ յան բա-
ցա ռիկ ի րա վուն քը շնորհ վել է միայն Ս յուն յաց 
վար դա պե տա րա նին։

Ս յու նի քում ա ռա ջին դպրոց նե րը հիմն վել 
են V դա րում։ Այս գոր ծին ձեռ նա մուխ է ե ղել 
Ս. Սա հակ կա թո ղի կո սի կող մից Ս յուն յաց 
ե պիս կո պոս ձեռ նադր ված Ա նա նիան, Ս. Մես-
րո պի ա շա կեր տը, Ս. Հայ րե րի կող մից «վե րին 
պարգ ևու մով» հա յոց դպրութ յան սկզբնա վո-
րու մից ան մի ջա պես հե տո. «Եւ փու թա պէս 
զա մե նե սեան ու սոյց հա յե րէն դպրու թեամբ. 
եւ ա րար գի տողս Աս տո ւա ծա յին Կ տա կա-
րա նաց»։ «Ան հաղթն յի մաստս» Ա նա նիան, 
որ նաև ու ղեկ ցել է ե րա նե լի Ս. Մես րոպ վար-
դա պե տին նրա քա րոզ չութ յան ըն թաց քում, 

թարգ մա նիչ էր և աստ վա ծա բա նա կան ճա-
ռե րի հե ղի նակ։ 

Ս յուն յաց համ բա վա վոր ե պիս կո պոս նե րի 
թվում էր Պետ րոս Ս յու նե ցին կամ Քեր թո ղը 
(VI դ.), Ս. Մով սես Խո րե նա ցու ա շա կեր տը, 
թարգ մա նիչ, քաջ հռե տոր և ան հաղթ փի լի-
սո փա, լի ի մաս տութ յամբ և կա տար յալ ա ռա-
քի նութ յամբ։ Հե ղի նա կել է բազ մա թիվ եր կեր, 
այդ թվում՝ «Յա ղագս Հա ւա տոյ», «Գո վեստ 
ի Սուրբ Աս տո ւա ծա ծինն» ճա ռե րը, գրել Հին 
և Նոր Կ տա կա րան նե րի մեկ նութ յուն ներ։ 
Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նը նոր ծաղ կում 
է ապ րել VII դա րում, հատ կա պես Ս յուն յաց 
ե պիս կո պոս Մա թու սա ղա Ս յու նե ցու ու սուց-
չա պե տութ յան օ րոք, ո րի մա սին Ս. Օր բել յա-
նը գրում է. «մեծ քեր թողն և ան յաղթ փի լի սո-
փայն... . ու սեալ զքեր թո ղու թիւնն և վար ժեալ 
ճար տա սա նա կաւն. հմտա ցեալ փի լի սո փա-
յա կան ար հես տից, լի ա մե նայն ի մաս տու-
թեամբ և կա տա րեալ գի տու թեամբ»։ Մա-
թու սա ղան այն պի սի հռչակ էր ձեռք բե րել, 
որ կա թո ղի կոս Կո մի տաս Ա Աղ ցե ցին իր եղ-
բո րոր դուն՝ Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րին ու ղար-
կել էր նրա մոտ ու սա նե լու։ Մա թու սա ղան 
հայտ նի է «Հա ւա տոյ դա ւա նու թիւն» կոչ ված 
դա վա նա բա նա կան թղթով, ո րում բազ մա-
թիվ կե տե րով հաս տա տում է Հայ ե կե ղե ցու 
ուղ ղա փա ռութ յու նը։ Թեո դո րոս Ճգ նա վորն 
ինքն էլ բա նի բուն գիտ նա կան և աստ վա ծա-
բան էր, մի շարք դա վա նա բա նա կան ճա ռե-
րի ու այլ եր կե րի հե ղի նակ, այդ թվում՝ «Ներ-
բո ղեան ի սուրբ Խաչն» և «Գո վեստ ի Սուրբ 
Աս տո ւա ծա ծինն»։ Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րը 
հե տա գա յում ստանձ նել է Այ րա րատ նա հան-
գի Ա րա գա ծոտն գա վա ռի Ս. Աստ վա ծա ծին 
վան քի վա նա հայ րութ յու նը՝ դա սա վան դե լով 
այն տե ղի դպրո ցում և ու սու ցա նե լով բազ մա-
թիվ նշա նա վոր ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ նե րի, 
այդ թվում՝ ա պա գա Հա յոց կա թո ղի կոս ներ 
Հով հան նես Գ Օձ նե ցուն և Սա հակ Ա Ձո րա-
փո րե ցուն։ 

Ս յուն յաց աշ խար հի խո շոր գի տակր թա-
կան կենտ րոն նե րից էր Մա քեն յաց ուխ տը 
(Գե ղար քու նի քի գա վա ռում), որ Ս. Օր բել յանն 
ան վա նում է «համ բա ւա տենչ եւ մե ծաս քանչ 
հան դի սա րան... հրեշ տա կե րամ կրօ նաս-
տան... սուրբ և յաս տո ւա ծաբ նակ ա ռա քի նա-
րան»։ Այն հիմն վել էր դեռևս VIII դա րից ա ռաջ 
և մեծ ծաղ կում ապ րեց Սո ղո մոն Մա քե նա ցու 
օ րոք, որն ար ժա նա ցել էր «աս տո ւա ծազ գեաց 
եւ սե րո բէա տիպ Հա րանց հայր» կոչ մա նը։ 
747 թ. նա կազ մել է «Տօ նա կան» ժո ղո վա-
ծուն, որ տեղ, ըստ Հայ ե կե ղե ցու տո նա ցույ ցի, 
նե րառ ված էին հայ և հա մաք րիս տո նեա կան 
հայ րե րի վար քերն ու վկա յա բա նութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև ներ բող ներ և ճա ռեր։ Մա քեն յաց 
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ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Գրականագետ, թարգմանիչ, բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր

Հ ով հան Ման դա կու նին գա հա կա լել է 
478-490 թվա կան նե րին: Նա հատ կա-
պես իր կա թո ղի կո սութ յան երկ րորդ 

շրջա նում (Վա հա նանց պա տե րազ մից հե տո) 
ըստ ա մե նայ նի շա րու նա կել է իր նա խոր դի՝ 
Գ յուտ Ա րա հե զա ցու հայ րե նան պաստ գոր-
ծու նեութ յու նը: Ման դա կու նին վե րամ շա կել 
է ե կե ղե ցա կան կար գերն ու ծե սե րը: Ա րա-
հե զա ցու հետ Ժա մա գիր քը կար գա վո րե լուց 
զատ հարս տաց րել է նաև Պա տա րա գա մա-
տույ ցը...

Ար դեն ձեռ քին ու նե նա լով Խո րե նա ցու հե-
ղի նա կած օրհ ներ գե րը, Հով հան Ման դա կու-
նին կա րո ղա ցել է ի րա գոր ծել մեծ ու սուց չա-
պետ նե րի և Ա րա հե զա ցու ծրա գի րը՝ ստեղ ծել 
կցուր դա րան ժո ղո վա ծուն: Այդ ծի սա կան 
մատ յա նը կազ մե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
ե ղել կա տա րել միայն ո րոշ հա մալ րում ներ, 
ինչ պես նաև կա նո նա կար գել օրհ ներ գերն 
ըստ գոր ծող տո նա ցույ ցի և ըստ ութ ձայ-
նե ղա նակ նե րի՝ այն պես, ինչ պես կազմ ված 
էր հայ կա կան Սաղ մո սա րա նը: Այս աշ խա-
տան քը Ման դա կու նին միայ նակ չի ա րել: Այդ 
գոր ծի մեջ նա նե րա ռել է եր գա բա նութ յան 
աս պա րե զում հմտա ցած մե կին՝ Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցուն (ՀԱՀ, LXVIII): Շա րակ նո ցա-
յին ցան կե րում վեր ջինս հա մար վում է «յա-
շա կեր տաց ան տի Սր բոց Թարգ ման չաց»: 
5-րդ դա րի այս գոր ծի չը միջ նա դա րից ի վեր 
հա ճախ նույ նաց վել է 8-րդ դա րում ապ րած 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու հետ: Այդ թնջու կը 
վերջ նա կա նա պես պար զա բա նել է Ն. Թահ-
միզ յա նը: Վեր ջի նիս եզ րա հանգ մամբ, Ս տե-
փա նոս Ս յու նե ցի Ա ռա ջի նը հի րա վի ե ղել է 
«Սա հակ Մես րոպ յան կրտսեր ա շա կերտ-
նե րից մե կը, Ս յու նի քի Ս տե փա նոս ա նու նով 
ա ռա ջին ե պիս կոպո սը»: 

Ի՞նչ է ա րել Ա ռա ջին Ս տե փա նոս Ս յու նե-
ցին: Տե սանք, որ Մով սես Խո րե նա ցին հե ղի-
նա կել է Հա րութ յան Հարց նե րը (ի րենց կազ-
մով) և Մե ծա ցուս ցէ նե րը: Մեր ե կե ղե ցու այդ 
մե ծա գույն տո նի ա րա րո ղա կար գի ամ բող-
ջաց ման հա մար Ման դա կու նին անհ րա ժեշտ 
է հա մա րել ու նե նալ նաև օրհ ներ գե րի բո լոր 
տե սակ նե րով հո րին ված եր գեր: Ուս տի նա 
ին քը գրել է Սուրբ Հա րութ յան ճա շու եր գե րը, 
իսկ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն հանձ նա րա րել 
է հո րի նել Հա րութ յան Օրհ նու թիւն նե րը: Այդ 
են վկա յում ո րոշ շա րակ նո ցա յին ցան կեր. 
«Ս տե փա նոս Սիւ նե ցի Ա ռա ջինն... զեօթն 
(ճիշ տը՝ զութն- Հ.Բ.) ձայնսն Ա ւագ Օրհ նու-
թեանց» (ՀԱՀ, LXVIII): Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի-
նե րին վե րա բե րող նշված ար ժե քա վոր հոդ-
վա ծում այս ի րո ղութ յունն ա նա ռար կե լիո րեն 
ա պա ցու ցել է Ն. Թահ միզ յա նը: Հով հան Ման-
դա կու նին, ու րեմն, Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու 
հետ միա սին ամ բող ջաց րել է Հա րութ յան 
կամ Սուրբ Զա տի կի կար գը:

Բա ցի Հա րութ յան կար գը հա մալ րող Օրհ-
նու թիւն նե րից, Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին հե ղի-
նա կել է նաև մի նոր կարգ՝ նվիր ված բո լոր 
մար տի րոս նե րին (Հա մօ րէն մար տի րո սաց): 
Մար տի րո սաց կար գը վե րագր վել է նաև 
Պետ րոս Գե տա դար ձին (ՀԱՀ, LXVI-LXVIII): 
Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նկա տել է Ս. Ա մա-
տու նին, Մար տի րո սաց շա րա կան նե րը հին 
են, և շատ հա վա նա կան է, որ գրած լի նի 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, քան թե Պետ րոս Գե-
տա դար ձը (տես ՍԱՀ, 176): Վեր ջինս, թերևս, 
միայն ո րոշ եր գեր է հա վե լել այս կար գում:

Ինչ պես կտես նենք, բո լոր մար գա րե նե-
րին և բո լոր ա ռաք յալ նե րին ձոն ված օրհ ներ-

գեր է հե ղի նա կել Հով հան Ման դա կու նին: 
Եվ ար դեն տե սանք, որ ո րոշ սրբե րի նվիր-
ված վար քագ րա կան օրհ ներ գեր է ստեղ-
ծել Մով սես Խո րե նա ցին: Ան շուշտ, հարկ է 
ե ղել ստեղ ծե լու նաև բո լոր մար տի րոս նե րին 
նվիր ված վկա յա բա նա կան կարգ, «մինչև 
որ տօ նա սէր հա յե րը յա տուկ շա րա կան ներ» 
կնվի րեին ո րո շա կիո րեն այս կամ այն վկա յին 
(ՍԱՀ, 176):

Մար տի րո սաց կարգն, ու րեմն, հե ղի նա-
կել է Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, ո րը ա նա ռար-
կե լիո րեն դարձ յալ 5-րդ դա րի օրհ ներ գուն 
է։ Այս է հա վաս տում Ն. Թահ միզ յա նի այն 
կար ևոր դի տար կու մը, թե Մար տի րո սաց 
շա րա կան նե րը «հնա գույն ծա գում ու նեն» և 
ս տեղծ վել են 8-րդ դա րից շատ աոաջ։ «Ա վե-
լին, Մար տի րո սաց Հարց նե րը կեր պա րա յին 
բո վան դա կութ յամբ նույ նիսկ պար զա գույն 
են, քան ա վագ Օրհ նու թյուն նե րը»։

Գ րա կա նա գի տա կան քննութ յու նը ևս 
մեզ բե րել է այն հա մոզ ման, որ Հա րութ յան 
Օրհ նու թիւն նե րը և Մար տի րո սաց Հարց նե րը 
(հիմ նա կան մա սը) պատ կա նում են նույն հե-
ղի նա կին, ո րը Ա ռա ջին Ս տե փա նոս Ս յու նե-
ցի-Ա սող նիկն է։

Մենք հա մոզ ված ենք նաև հետևյա լում. 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին Հով հան Ման դա-
կու նու հանձ նա րա րութ յամբ ու մաս նակ-
ցութ յամբ, ըստ ե կե ղե ցա կան տո նա ցույ ցի, 
ձայ նե ղա նակ նե րի ու եր գա տե սակ նե րի, կա-
նո նա կար գել է օրհ ներ գե րը և կազ մել Կ ցուր-
դա րա նը՝ Շա րակ նո ցի նա խօ րի նա կը։ Մինչև 
օրս բո լոր ու սում նա սի րող նե րը (այդ թվում 
նաև Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի նե րին տա րան-
ջա տած Ն. Թահ միզ յա նը) օրհ ներ գե րի կար-
գի (կա նո նի) ներ մու ծու մը վե րագ րել են Երկ-
րորդ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն։ Սա կայն, ե թե 
5-րդ դա րում հայ կա կան Սաղ մո սա րանն ար-
դեն բա ժան ված էր կա նոն նե րի (ՆԹԳ, 119 և 
հտն.), ինչ պե՞ս կա րող էր նրա հետ ևու թյամբ 
ստեղծ ված օրհ ներ գե րի ժո ղո վա ծուն կա նո-
նա կարգ վել շուրջ 300 տա րի հե տո, Երկ րորդ 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու ձեո քով։ Ն շենք ևս 
կար ևոր մի հան գա մանք։ Ս տե փա նոս Օր-
բել յա նը, ո րին հայտ նի է ե ղել միայն 8-րդ դա-
րում ապ րած Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, ո րին և 
վե րագ րել է 5-րդ դա րում ապ րած հա մա նուն 
գործ չի աշ խա տանք նե րը, վկա յել է, որ օրհ-
ներ գե րի կա նո նա կար գո ղը և Հա րութ յան 
Օրհ նու թիւն նե րի հե ղի նա կը նույն անձն են։ 
«Բա ժա նեաց և զութն ձայնսն և կար գեաց, 
շա րեաց զ Ցա րու թեան Օրհ նու թիւնսն. եր-
գեաց և կցուրդս քաղց րա համս, յար մա րեաց 
և զստո ղո գին Յի նանց եօթնն ե ղա նա կօք յոյժ 
խորհր դա ւոր, և զպա հոցն, որ յա ղու հացսն 
եր գի»։ Այս տե ղից բխում է, որ օրհ ներ գե րը 
կա նո նա կար գո ղը Աոա ջին Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցին է, քա նի որ նա է Հա րութ յան Օրհ նու-
թիւն նե րի հե ղի նա կը՝ ըստ շա րակ նո ցա յին 
ցան կի և Ն. Թահ միզ յա նի ա պա ցուց մա նը։

Հով հան Ման դա կու նին ևս, ինչ պես նշե-
ցինք, ճա շու եր գե րով հա մալ րել է Հա րութ յան 
կար գը։ Բա ցի այդ նա հե ղի նա կել է օրհ ներ-
գե րի մի քա նի կար գեր՝ նվիր ված այն տո նե-
րին, ո րոնց չի անդ րա դար ձել Խո րե նա ցին, 
կամ ո րոնք սահ ման վել են Ման դա կու նու 
կա թո ղի կո սութ յան օ րոք։ Խոս քը վե րա բե-
րում է Ա ռաք յալ նե րի, Մար գա րե նե րի, Վար-
դա պետ նե րի (Սուրբ Մես րո պի կամ Թարգ-
ման չաց), Սուրբ Տա պա նա կի (Ե կե ղե ցու) և 
Հով հան նես Մկրտ չի նշխար նե րի տո նե րին։ 
Աոա ջին ե րեք տո նե րին նվիր ված օրհ ներ-
գե րը վե րագր վել են թե´ Ման դա կու նուն և 
թե´ Խո րե նա ցուն ու Շի րա կա ցուն (ՀԱՀ, 
LXXVIII)։ Սուրբ Տա պա նա կի կա նո նը «յօ րի-
նակ ինչ ըն ծա յի Ցո հան նու Ման դա կու նոյ»։ 
(ԳԱԲ, 453)։ Հով հան նես Մկրտ չի նշխար նե րի 
տո նին նվիր ված եր գե րը վե րագր վել են թե´ 
Ման դա կու նուն և թե´ Խո րե նա ցուն (տես 
ԳԱԲ, 426)։ Ն կա տի ու նե նա լով այս ա մե նը և 
այլ տվյալ ներ, Ն. Թահ միզ յա նը եզ րա կաց րել 
է, որ Ման դա կու նին հե ղի նա կել է «Հի նանց 
(«Գո վեա») կոչ ված եր գե րը, Թարգ ման չաց 
կա նո նի եր գե րը (բա ցի Օրհ նու թիւ նից), Հով-
հան նես Մկրտ չի նշխար նե րի տո նին նվիր-
ված կա նո նի եր գե րը, Տի րոջ Տա պա նա կի 
կա նո նի եր գե րը և ա ռաք յալ նե րին նվիր ված 
հնա գույն շա րա կան նե րը» (ՆԹՆ, 19)։ Բո լոր 
այս, ինչ պես նաև Մար գա րե նե րի կա նո նի 
հին եր գե րը, մենք ո րոշ վե րա պա հում նե-

րով հա մա րում ենք Հով հան Ման դա կու նու 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը։

* * *

Այժմ մի փոքր ա վե լի ման րա մասն անդ-
րա դառ նանք Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու և Հով-
հան Ման դա կու նու օրհ ներ գե րին։

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին իր հե ղի նա կած 
Հա րութ յան Օրհ նու թիւն նե րը ըստ հայ կա-
կան ձայ նե ղա նակ նե րի բա ժա նել է ութ շար-
քե րի՝ յու րա քանչ յուր շար քում զե տե ղե լով 
տա սը երգ։ Այդ ութ սուն օրհ ներ գե րը Ս յու-
նե ցին «հո րի նել է՝ Զատ կին և առ հա սա րակ 
բո լոր կի րա կի նե րին (այ սինքն՝ Հա րութ յու նը 
խորհր դան շող օ րե րին) կա տա րե լու դի տա-
վո րութ յամբ»։

Բո լոր ութ շար քե րի եր գե րի սկզբում Ս յու-
նե ցին նույն հեր թա կա նութ յամբ նշել է այն 
աստ վա ծաշնչ յան տեքս տե րի սկսվածք նե րը, 
ո րոնց հետ ևութ յամբ է ստեղ ծել իր Օրհ նու-
թիւն նե րը։ Բե րենք այդ սկսվածք նե րը՝ աստ-
վա ծաշնչ յան հա մա պա տաս խան տեքս տե րի 
նշում նե րով։
1. Օրհ - Օրհ նես ցուք զ Տէր - Մով սե սի 

օրհ նութ յու նը Կար միր ծովն անց նե լուց 
հե տո, Ե լից, ԺԵ, 1-19։

2. Նայ - Նա յե ցա րուք եր կինք - Մով սե սի 
օրհ նութ յու նը մա հից ա ռաջ, Բ Օ րի նաց, 
ԼԲ, 1-21։

3. Հուր - Զի հուր բոր բո քեալ - նա խորդ 
օրհ նութ յան շա րու նա կութ յու նը, Բ Օ րի-
նաց, ԼԲ, 22-38։

4. Ծան - Ծա նե ցա րու´ք և տե սէ´ք - նա-
խորդ օրհ նութ յան վեր ջին մա սը, Բ Օ րի-
նաց, ԼԲ, 39-43։

5. Հաս - Հաս տա տե ցաւ սիրտ իմ - Սա մո ւե-
լի մայր Ան նա յի ա ղոթ քը, Ա Թա գա ւո րու-
թեանց, Բ, 1-10։

6. Գիշ - Գի շե րաց կան խէ հո գի իմ- Ե սա յի 
մար գա րեի օրհ նութ յու նը, Ե սա յի, ԻԶ, 
9-21։

7. Ե սա - Ես ա սա ցի ի վե րա նալ - Ե զե կիա յի 
ա ղոթ քը, երբ ծանր հի վան դութ յան մեջ 
էր, Ե սա յի, ԼԸ, 10-20։

8. Օրհ - Օրհ նե ցէք զ Տէր-Ե սա յի մար գա րեի 
այլ ա ղոթ քը, Ե սա յի, ԽԲ, 10-14։

9. Նեղ - Ի նե ղու թեան ի մում - Հով նան 
մար գա րեի ա ղոթ քը կե տի ո րո վայ նում, 
Յով նան, Բ, 3-10։

10. Տրլ - Տէ՜ր, զլուր քո լո ւայ - Ամ բա կում 
մար գա րեի ա ղոթ քը, Ամ բա կում, Գ։

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու հե ղի նա կած շար-
քը, ըստ էութ յան, Ք րիս տո սի Հա րութ յա նը 
նվիր ված փա ռա բա նա կան-ա ղեր սա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն է... Այն գտնվե լով հան-
դերձ Աստ վա ծաշն չի և նա խորդ օրհ ներ գու-
նե րի լեզ վաո ճա կան ու պատ կե րա վոր ման 
ո լոր տում, իր ո րոշ ան հա տա կան հնչե րան-
գով լրաց նում է Խո րե նա ցու հո րի նած Հա-
րութ յան Հարց ներն ու Մե ծա ցուս ցէ նե րը։

Հատ կան շա կան է, որ Ս յու նե ցու Օրհ-
նու թիւն նե րից յու րա քանչ յու րի (ո րոշ բա ցա-
ռութ յամբ) ա ռա ջին եր կու (կամ ե րեք) տնե-
րում ա ռանց քը հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տոսն 
է, իսկ վեր ջին տու նը Մե ծա ցուս ցէի դեր է կա-
տա րում, այ սինքն՝ նվիր ված է Աստ վա ծա մո-
րը։ Բե րենք պա տա հա կան օ րի նակ.

Հաս տա տե ցան սիրտք մեր առ Քեզ, 
 փա ռա՜ց Թա գա ւոր, 
որ ի յերկ նից խո նար հեալ՝ 
 ի ջեր փըր կել զա րա րածս։

Պա հեա՚ ըզ մեզ նը շա նաւ յաղ թող 
 Խա չի Քո, Ք րիս տո՜ս, 
յոր բարձ րա ցար կա մաւ Հօր, 
 բար ձեր զա նէծս Ա դա մայ:

Որ զնա խա մօրն զյան ցանս լու ծեր 
 ծը նըն դեամբ Քո, 
  Սո՜ւրբ Կոյս, 
բա րե խօ սեա՚ ան դա դար վա սըն 
 մե րոյ փըր կու թեան։

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու Օրհ նու թիւն նե րի 
կազ մութ յու նը, ինչ պես գրում է Գ. Ա վե տիք-
յա նը, «յայտ նա բար բառ վկայ է մե ծի հմտու-
թեան և ճար տա րու թեան յօ րի նո ղին, այ լև 
ջեր մե ռանդն պա րապ ման նո րա ի հո գևոր 
ի մաստս։ Զ խորհր դա կան միտս մար գա րէա-
կան օրհ նու թեանցն գե ղեց կա պէս բա ցա յայ-
տէ...» (ԳԱԲ, 672)։ Հա րութ յան Օրհ նու թիւն-
նե րը չա փա զանց բարձր է գնա հա տել նաև 
Ղ.Ա լի շա նը։ Կա տա րե լով այդ եր գե րի ե րաժշ-
տա գի տա կան քննութ յու նը՝ Ն. Թահ միզ յա նը 
նկա տել է, որ դրանք «շփման ընդ հա նուր եզ-

րեր ու նեն Սա հակ-Մես րոպ յան շա րա կան նե-
րի՝ հետ սա մուտ փո փո խութ յուն նե րից զերծ 
մնա ցած մա սի հետ»։ Իսկ բուն այդ Օրհ նու-
թիւն նե րի «ամ բող ջութ յու նը հայ կա կան Շա-
րակ նո ցի հնա գույն շեր տե րը գո յաց նող այն 
ե զա կի նյու թե րից է, ո րոնց վրա ժա մա նա կը 
ներ գոր ծել է նվա զա գույն չա փով»։

Այդ պի սին են նաև Մար տի րո սաց Հարց-
նե րը՝ նույն պես կազմ ված ութ շար քե րից։ 
Դ րանք, ի րենց պար զութ յամբ հան դերձ, 
հյուս ված են բա վա կան ճար տա րո րեն և 
կ րում են նույն բա նաս տեղ ծա կան ան հա տա-
կա նութ յան կնի քը։

Ս յու նե ցին գո վեր գել է քրիս տո նեա կան 
հա վատ քի հա մար տան ջանք ներ կրած և 
նա հա տակ ված բո լոր սրբե րին՝ ա ռանց կոնկ-
րե տաց ման։ Ո րոշ կոնկ րե տա ցում կա միայն 
Սուրբ Հայ րա պետ նե րի (Ե կե ղե ցու Հայ րե րի) 
պա րա գա յում, ո րոնց սույն կար գում ձոն-
ված են յոթ եր գեր։ Այս տեղ «քաջ և յաղ թող» 
ե րա նե լի Հայ րա պետ նե րը ներ կա յաց ված են 
իբրև կռա պաշ տութ յան խա վա րը փա րա-
տող ներ, ա նօ րեն, բռնա վոր իշ խա նին (սա-
տա նա յին) հեր քող ներ։ Դի մե լով նրանց՝ օրհ-
ներ գուն ա սել է.

Ե րա նե լի սուրբ Հայ րա պե՜տք, 
 որք կա մաւ չար չա րե ցայք, 
յանձն ա ռիք զհամ բե րու թիւն, 
յար ժա նա ւոր յա ղօ թըս ձեր 
 յի շես ջիք զան ձի նըս մեր։

Փո խա նակ ա րեա նըն Տեա ռըն
ձեր ա րիւնդ հե ղաւ յերկ րի, 
և հոտ ա նոյշ բու րեաց յաշ խարհ.
յար ժա նա ւոր յա ղօ թըս ձեր 
 յի շես ջիք զան ձի նըս մեր։

Ինչ պես բո լոր մար տի րոս նե րը, սուրբ 
Հայ րա պետ նե րը ևս, ըստ օրհ ներ գո ւի, դա-
սա կից են ե ղել հրեշ տակ նե րին, ար ժա նա ցել 
Ք րիս տո սի ա նա պա կան փառ քի պսա կին և 
«հեղ մամբ ա րեան իւ րեանց նմա նողք ե ղեն 
Փըր կո ղին զին քեանս»։

Բո լոր վկա նե րին օրհ ներ գուն հա մա րել 
է Աստ ծո հաղ թա կան զին վոր ներ, «քաջք 
ի մար տի», ո րոնք մարտն չում են ա նօ րեն 
թշնա մու, խրոխտ ու բռնա կալ թա գա վոր նե-
րի դեմ։ Ն րանք «հրա շա փառ ճգնու թեամբ 
պա տե րազ մեալք ի յերկ րի»՝ «զհան դէս նա-
հա տա կու թեան առ բըռ նա ւորսն ցու ցին և 
յաղ թե ցին հա ւա տով», «և կանգ նե ցին մեզ 
նշան յաղ թող ընդ դէմ թշնամ ւոյն»։ Ն րանք 
փայ լում են ա րե գա կի նման, լու սա վո րիչ-
ներն են աշ խար հի և մարդ կա յին հո գի նե րի, 
ե կե ղե ցու պար ծանքն են, հա վա տաց յալ նե-
րի հույ սը, մարդ կանց մեղ քե րի լվա ցող նե-
րը, Ք րիս տո սի խա չա կից նե րը, մո լոր յալ նե րի 
ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոնք մե ռան Ք րիս տո սի 
հետ և կեն դա նա ցան, ո րոնք ի րենց մար մին-
ներն Աստ ծո հա մար մաք րե ցին իբրև տա-
ճար և Սուրբ Հո գու հա մար ե ղան օթ ևան, 

Որք ըզ մա հու իւ րեանց կանգ նե ցին 
 յերկ րի աշ տա րակ
  հը զօր...
Որք մե ծա պէս կանգ նե ցին ըզ սիւն 
 հա ւա տոյ...

Գու նեղ պատ կեր նե րով են ներ կա յաց-
ված Ք րիս տո սի անն կուն վկա նե րը, ո րոնք 
«զան տա նե լի ըզ վէրսն ի յանձն ա ռին» և ու-
րա խութ յամբ պար պե ցին մահ վան բա ժա կը։ 
Դի մե լով նրանց՝ բա նաս տեղծն ա ղեր սում է 
բա րե խոս լի նել Աստ ծո աոաջ և փր կել բո լոր 
հա վա տաց յալ նե րին, ընդս մին և իր ժո ղովր-
դին.

Ա ղա չա նօք սո ցա կե ցո՛ ըզ մեզ...
Սո ցին ա ղա չա նօք հաշ տեա՚ց ընդ մեզ...
Փըր կեա՚ ըզ մեզ ի հրոյն յա ւի տե նից...
Խա ղա ղա ցո՚ ըզ կեա նըս մեր 
 ա ղօ թիւք սո ցա
և փըը կեա՚ զմեզ ի նեղ չաց մե րոց...

Այս տեղ կա րե լի է են թադ րել, որ ընդ հա-
նուր նա հա տակ նե րի շար քում Ս յու նե ցին 
նկա տի է ու նե ցել նաև Հայ Ե կե ղե ցու սրբաց-
րած մար տի րոս նե րին (Սու քիա սանք, Ոսկ-
յանք, Ա տո մանք, Վար դա նանք, Ղ ևոնդ յանք 
և այլն)։

Ինչ պես Մով սես Խո րե նա ցին իր հրա շա-
կերտ օրհ ներ գե րի շնոր հիվ կոչ վել է վեհ Քեր-
թող-Քեր թո ղա հայր, այն պես էլ Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցին գրե թե նույն պի սի հմտութ յամբ 
հյուս ված Հա րութ յան Օրհ նու թիւն նե րի և 
Մար տի րո սաց եր գե րի հա մար կոչ վել է Ա սող-
նիկ (եր գա սաց)։
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ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Գրականագետ, թարգմանիչ, բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր

Շ ա րակ նո ցում մեր Ե կե ղե ցու սրբե րի 
դասն ան ցած մար տի րոս նե րին պան-
ծաց նող Ման կունք նե րից է Վա հան 

Գողթ նա ցուն ձոն ված «Զար մա նա լի է ինձ» 
սկսված քով եր գը։ Վա հան Գողթ նա ցին ե ղել է 
Գողթն գա վա ռի իշ խան, ո րը 737 թվա կա նին 
գլխատ վել է ա րաբ ա մի րա պե տի հրա մա նով՝ 
քրիս տո նեա կան հա վատքն ա նու րաց դա-
վա նե լու հա մար։

Ո՞վ է «Զար մա նա լի է ինձ» օրհ ներ գի հե-
ղի նա կը։ Ըստ Գ. Ա վե տիք յա նի, «ա սի ան գիր 
ա ւան դու թեամբ, թէ քոյր ե րա նեալ նա հա-
տա կին եր գեալ ի ցէ զայս» (ԳԱԲ, 522)։ Այդ 
ա վան դութ յա նը քա ջա տեղ յակ Ղ. Ա լի շա նը 
Գողթ նա ցու քրո ջը հի շա տա կել է Խոս րո վի-
դուխտ ա նու նով։ Սա կայն Հ. Ա ճառ յա նի են-
թադ րութ յամբ, «այդ ա նու նը հնա րել է Ա լի-
շա նը, ըստ ո րում Վա հան Գողթ նա ցու հոր 
ա նու նը Խոս րով էր»։

Ու շագ րավ է Վ. Ա լի շա նի այն դա տո ղութ-
յու նը, ըստ ո րի, ե թե «ա ւան դու թիւնն լռէր», 
ա պա օրհ ներ գի հե ղի նակ կա րող էր հա մար-
վել կա՚մ Վա հա նին «հարս նա ցեալ Սիւ նեաց 
օ րիոր դը, և կա՚մ ա նոնց եր կու քին ժա մա նա-
կա կից և վկա յո ւած մե ծա նուն Հայ եր գու հի... 
Սա հակ դուխտն»։ Մ. Օր ման յա նը ևս գ րել է, 
որ գու ցե Սա հակ դուխտն է հե ղի նա կել «Զար-
մա նա լի է ինձ» եր գը՝ գտնե լով, որ «Սա հակ-
դուխ տի և Վա հա նի մէջ ա ռա ջուց հո գևոր 
հա ղոր դակ ցու թիւն ե ղած ըլ լա լը շատ հա ւա-
նա կան է»։

Առ կա փաս տե րի քննութ յու նը Գ. Հա կոբ-
յա նին բե րել է այն եզ րա հանգ ման, որ «Վա-
հան Գողթ նա ցուն նվիր ված «Զար մա նա լի է 
ինձ» շա րա կա նը գրել է ոչ թե Խոս րո վի դուխ-
տը, այլ Սա հակ դուխ տը» (ԳՀՇ, 171)։

Ո րոշ վե րա պա հութ յամբ, մենք ըն դու նում 
ենք, որ խնդրո ա ռար կա եր գի հե ղի նա կը 8-րդ 
դա րում ապ րած Սա հակ դուխտն է։ Նա մեզ 
հայտ նի միջ նա դար յան մեր ա ռա ջին ե րա-
ժիշտ-բա նաս տեղ ծու հին է։ Սա հակ դուխ տի 
մա սին վկա յել են պատ միչ ներ Ս տե փա նոս 
Օր բել յա նը և Մ խի թար Այ րի վա նե ցին։ Ինչ պես 
գրում է վեր ջինս, Սա հակ դուխ տը «ստա ցեալ 
վարս կու սա կանս և հրա ժա րեալ յա մե նայն 
սբօ սա նաց աշ խար հիս, ե լեալ ի քա ղա քէն 
Դվ նայ՝ բնա կե ցաւ ի խո րա յին ձո րին Գառ-
նոյ առ Ա զատ գե տով... Սա էր զար գա րեալ 
ա մե նայն ա ռա քի նու թեամբ և ի մաս տու-
թեամբ. սնու ցա նէր ման կունս ա նա րատս, 
և ա ծեալ ի չափ հա սա կի, կար գէր ի քա հա-
նա յու թիւն. իսկ ինքն ի ներ քոյ վա րա գու րի 
նստե լով, ու սու ցա նէր զա շա կեր տեալսն։ Սա 
ա րար տաղս բա զումս և մե ղե դիս և կցուրդս 
Ծնն դեան և Փոխ մանն, յո րոց մի է Սր բու հի 
Մա րիամ»։ Ան շուշտ, Սա հակ դուխ տը չէր կա-
րող հե ղի նա կել տա ղեր և մե ղե դի ներ, ո րոնք 
ա վե լի ուշ շրջա նի ժան րեր են։ Իսկ «կցուրդս 
Ծնն դեան և Փոխ մանն» նշա նա կում է Սուրբ 
Ծ նուն դին և Աստ վա ծած նի Վե րա փոխ մա նը 
նվիր ված օրհ ներ գեր։ Ըստ այդմ, Սա հակ-
դուխ տի «Սր բու հի Մա րիամ»-ը օրհ ներգ է, 
ո րը ժա մա նա կին ընդգրկ վե լով Շարակ նո-
ցում՝ հե տա գա յում պա րա կա նոն է դար ձել։ 
Սա հակ դուխտն այդ սկսված քով եր կու երգ 
է հո րի նել։ Դ րան ցից մե կը՝ «Սր բու հի Մա-
րիա՜մ, ա նա պա կան Տա ճա՜ր» սկզբնա տո-
ղով, Սուրբ Հա կոբ յանց վան քի 15-րդ դա րի 
վեր ջին գրչագր ված մի Շա րակ նո ցից հրա-
պա րա կել է Նո րայր ե պիսկ. Պո ղար յա նը (Ծո-
վա կան)։ Այս եր գի տնե րի սկզբնա տա ռե րով 
հոդ վում է Սա հակ դուխտ ա նու նը։ «Սր բու հի 
Մա րիամ» սկսված քով մյուս եր գը պահ պան-
վել է թե րի։ Եր գի ա ռա ջին և վե ցե րորդ տնե րը 
ընդգրկ ված են Ժա մագր քում, Խա ղա ղա կան 
ժա մեր գութ յան մեջ։ Այս երգն էլ նա խոր դի 
նման հո դում է հե ղի նա կի ա նու նը։ Զու գադ-
րենք այդ եր կու եր գե րի հա մա պա տաս խան 
տնե րը.

Սր բու հի Մա րիա՜մ, ա նա պա կան 
 Տա ճա՜ր
և կե նա րար Բա նին Ծը նո՜ղ և Մա՜յր, 
օրհ նեալ ես Դու ի կա նայս 
Բերկ րեալ Տի րա մա՜յր և Կո՜յս։

Սր բու հի Մա րիա՜մ, Սա փո՜ր ոս կի

և Տա պա նա՜կ կտա կա րա նաց, 
որ ը զի վե րուստ զհա ցըն կե նաց
պար գևե ցեր քաղ ցեալ բնու թեանս, 
առ Նա միշտ բա րե խօ սեա՛
վասն քա ւու թեան մե ղաց մե րոց...

Դո՜ւռն երկ նից և է՜ջք Աս տու ծոյ, 
խա ղա ղու թեանց Միջ նո՜րդ, 
որ զնա խա մօրն զեւա յի բար ձեր 
 զեր կունս՝
  տի րա ցեալ մա հուն․
օրհ նեալ ես Դու ի կա նայս, 
Բերկ րեալ Տի րա մա՜յր և Կո՜յս։
  
Դա՜սք ան մարմ նոց Քեզ ե րա նեն, 
 ա մէ նօրհ նեալ Կո՜յս Մա րիամ, 
 որ զԷա կից Բան, որ ընդ Հօր, 
 կրե ցեր ի Քեզ ան սերմ նա պէս.
 առ Նա միշտ բա րե խօ սեա՜
 վասն քա ւու թեան մե ղաց մե րոց։

Պարզ եր ևում է, որ «Սր բու հի Մա րիամ» 
սկսված քով եր գե րը միան գա մայն տար բեր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են և ոչ թե նույն եր-
գի տար բե րակ ներ։ Ընդ ո րում, այս եր գե րը 
Սուրբ Ծննդ յան (Աստ վա ծա հայտ նութ յան) 
կար գի հա մար գրված Մե ծա ցուս ցէ ներ են։

Ըստ Մ խի թար Այ րի վա նե ցու, Սա հակ-
դուխ տը հո րի նել է բա զում եր գեր՝ հա մալ րե-
լով Ծննդ յան և Վե րա փոխ ման կար գե րը։ Ե թե 
ըն դու նենք, որ Վա հան Գողթ նա ցուն ձոն ված 
եր գը հե ղի նա կել է Սա հակ դուխ տը, ա պա, ու-
րեմն, նրա ան վամբ ա ռայժմ հայտ նի են մեկ 
կա նո նա կան Ման կունք և եր կու պա րա կա-
նոն (ամ բող ջա կան և թե րի) Մե ծա ցուս ցէ ներ։

Նախ անդ րա դառ նանք Վա հան Գողթ նա-
ցուն նվիր ված «Զար մա նա լի է ինձ» օրհ ներ-
գին՝ փոր ձե լով տուն առ տուն «բա ցել» այս 
ինք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը։

Ինչ պես հայտ նի է Վա հան Գողթ նա ցու 
վկա յա բա նութ յու նից, նրան մա նուկ հա-
սա կում, այլ հայ իշ խա նա զուն նե րի հետ, 

ա րաբ նե րը գե րի են տա նում և մահ մե դա-
կան դարձ նում։ Հա սու նա նա լուց հե տո նա 
ա րաբ ա մի րա պե տի հա մա ձայ նութ յամբ ժա-
մա նա կա վո րա պես վե րա դառ նում է հայ րե-
նի Գողթն։ Այս տեղ ազ գա յին ինք նա գի տակ-
ցութ յան գա լով՝ Վա հա նը ո րո շում է այլևս 
չլքել հայ րե նի քը։ Ման կութ յան հա սա կում 
իր ա կա մա ու րա ցութ յան հա մար նա սկսում 
է դառ նա գին ող բալ և «ա ւա զան զար տա-
սուսն առ նէր»։ Վա հա նի այդ ա պաշ խա րա-
կան ող բե րը զար մաց րել-հիաց րել են նրան 
գո վեր գող բա նաս տեղ ծու հուն։ Վեր ջինս իր 
սի րե լիի ող բի ձայ ներն ա ռա վել սրտա ռուչ է 
հա մա րել, «քան զերգս ե րաժշ տա կա նաց»։ 
Ըստ այսմ, ա ռա ջին տան մեջ ներ կա յաց վում 
է դար ձի ե կած հե րո սը։ Եվ այդ ի րո ղութ յու նը 
ու րա խա րար է ե ղել օրհ ներ գու հու հա մար և 
ո գեշն չել է նրան, շար ժել նրա հո գու մաս նիկ-
նե րը («զհո գևոր մա սունս»), մղել է հո րի նե լու 
ոչ թե զղջա կան երգ, 

այլ հո գևորս և ու րա խա րա րըս, 
յոր դո րա կանս և ներ բո ղեա նըս...

Հե ղի նակն ին քը, փաս տո րեն, նշել է իր 
օրհ ներ գի են թա տե սա կը՝ հոգ ևոր ներ բո ղա-
կան երգ։ Հա ջորդ՝ եր րորդ տան մեջ աս ված 
է.

Զար հու րե ցու ցա նէ քո ճըգ նու թիւնդ
ըզ մարմ նոյս բնու թիւ նըս, 
իսկ դու աոա ւել գը տար, 
ո՜վ ե րա նե լի տէր Վա հան, սի րո՜ղ 
 Ք րիս տո սի։

Հ րա ժար վե լով հարս տութ յու նից, իշ-
խա նութ յու նից ու մեր ձա վոր նե րից, Վա հան 
Գողթ նա ցին, եր կա րատև թա փա ռում նե րից 
հե տո, խստամ բե րութ յամբ ճգնում է մե նաս-
տան նե րում։ Բայց չբա վա բար վե լով դրա նով, 
ա նում է ա վե լին («առա ւել գը տար»)՝ ներ կա-
յա նում է ա րաբ ա մի րա պե տին, որ պես զի 
թույլ տրվի ի րեն բա ցո րոշ դա վա նե լու քրիս-
տո նեութ յու նը։ Ն րան հա մո զում են, սպառ-
նում, տան ջանք նե րի են թար կում, բայց նա 
ան հող դողդ է մնում և ինք նա կամ ըն դու նում 
մա հը հա նուն հայ րեն յաց հա վատ քի։ Դա է, 
որ ցնցում-զար հու րեց նում է եր գի հե ղի նա կի 
կա նա ցի սիր տը...

Ու շագ րավ է չոր րորդ տու նը։ Այս տեղ 

թերևս նկա տի ու նե նա լով Գող թան վի պեր-
գու նե րին կամ ան տիկ հե ղի նակ նե րին, Սա-
հակ դուխ տը նրանց հյու սած պատ մութ յուն-
նե րը հե թա նոս քա ջե րի սխրանք նե րի մա սին 
սնո տի և խա բեա կան է հա մա րել, մինչ դեռ 
իր սի րե լի Վա հա նի գոր ծե րը կո չել է «աս տո-
ւա ծա րեալ և ո գե շահ», քան զի, ինչ պես աս-
ված է վեր ջին տան մեջ, Վա հա նը, իբրև քաջ 
նա հա տակ, պատ րաստ վել է պա տե րազ մի և 
ա րիա բար կնքել իր մահ կա նա ցուն՝ «դա սա-
ւո րեալ ընդ ան մարմ նա կան սըն»։ Այ սինքն՝ 
այս տեղ հե թա նոս քա ջե րի սնո տի սխրան-
քը հա կադր ված է քրիս տոն յա նա հա տա կի 
«ի մա ցեալ մա հին»։

Սա հակ դուխ տի այս հնգա տուն եր գի յու-
րա քանչ յուր տունն ա վարտ վում է «Ո՜վ ե րա-
նե լի տէր Վա հան» կրկնա կով, որ տեղ ա մեն 
ան գամ փոխ վում են հե րո սին տրված մակ-
դիր նե րը. «ընտ րեալ յԱս տու ծոյ», «ծառայ 
Ք րիս տո սի», «սի րող Ք րիս տո սի», «ընտ րեալ 
յա զա տաց», «Գողթ նեացն իշ խե ցող»։

Ինչ պես նկա տել է Ղ. Ա լի շա նը, այս օրհ-
ներ գը «սխրա լի և պար ծե լի կ ՚ը նէ թե՛ զեր-
գեալն և թէ՛ զեր գիչն»։ Իսկ ըստ Գ. Ա վե տիք-
յա նի, այս եր գի մեջ «առա ւե լա պէս փայ լէ ո՛չ 
միայն վա յե լուչ ե րաժշ տու թիւն, այ լև զօ րու-
թիւն բա նաս տեղ ծա կան ո ճոյ» (ԳԱԲ, 591-
592)։ Խնդ րո ա ռար կա եր գի ե րաժշ տա կան 
քննութ յու նը դարձ յալ հմտո րեն կա տա րել է 
Ն. Թահ միզ յա նը՝ նկա տե լով նաև, որ այն «ու-
շագ րավ է ոչ միայն բո վան դա կութ յան ո գով, 
աշ խար հիկ, և այն էլ հազ վագ յուտ զգա ցում-
նե րով տո գոր ված կին հե ղի նա կով... այլև 
շա րադ րան քի ա զատ ձևով և հատ կա պես 
մի քա նի այն պի սի ման րա մաս նե րով, ո րոնց 
շնոր հիվ կա նո նաց ված եր գում գրե թե ան նա-
խա դե պո րեն ընդգծ վում է, ար ժեք ու կշիռ է 
ստա նում բա նաս տեղ ծու հու ես-ը։ Այս ա մե-
նի շնոր հիվ, շա րա կանս ի րոք ակն հայ տո րեն 
տար բեր վում է վաղ միջ նա դա րի հայ կա կան 
հոգ ևոր ինք նու րույն մյուս եր գե րից՝ ներ կա-
յաց նե լով միա ժա մա նակ հե թա նոս Գող թան 
երգ-ե րաժշ տութ յան ար ձա գանք նե րից մե կը 
ե կե ղե ցա կան ար վես տում» (ՆԹԳ, 194)։

Այժմ անց նենք ամ բող ջա կան բնագ րով 
մեզ հա սած «Սր բու հի Մա րիամ» եր գին։ Տե-
սանք, որ հայ մա րիա մեր գութ յու նը սկզբնա-
վո րել է Քեր թո ղա հայր Խո րե նա ցին։ Սա հակ-
դուխտն, ան շուշտ, չէր կա րող չկրել իր մեծ 
նա խոր դի օրհ ներ գե րի ազ դե ցութ յու նը։ Դա 
կա րող ենք ցույց տալ Սա հակ դուխ տի եր-
գից և Խո րե նա ցու օրհ ներ գե րից քաղ ված 
ո րոշ տո ղե րի ու պատ կեր նե րի զու գադ րու-
մով։ Ինչ պես. «Սր բու հի Մա րիա՜մ, ա նա պա-
կան Տա ճա՜ր» – «Ա նա րատ Տա ճա՜ր Տ նօ-
րէ նու թեան»։ «Ա հեղ Բա նին Բ նա կա րան» 
- «Բ նա կա րան ան բաւ Բա նին»։ «Զ հուրն 
Աս տո ւա ծու թեան յո րո վայ նի Քում ըն կա լար» 
- «Ըզ Հուրն Աս տո ւած յո րո վայ նի Քում կրե-
ցեր»։ «Հա մա պայ ծառ Ծա ղիկ» - «Գե րահ-
րաշ Ծա ղիկ»։ «Դուռն երկ նից» - «Երկ նա յին 
դու ռըն» և այլն։

Այս ա մե նով հան դերձ, Սա հակ դուխ տի՝ 
Մա րիամ Աստ վա ծած նին ձոն ված թե՛ այս և 
թե՛ մյուս՝ թե րի եր գը, ինք նօ րի նակ են, ուս-
տիև գրա վիչ ու ար ժե քա վոր։ Ա հա թե ինչ-
պես է բա նաս տեղ ծու հին գո վեր գում Սր բու-
հուն.

Ան դաս տա՜ն հո գևոր և հա մա պայ ծառ 
 Ծա ղի՜կ, 
որ ի հո գե հոս անձ րևէն հո վա նա ւո րեալ՝
ի Քեզ պտղա բե րե ցեր ի Հօ րէ Յայտ նեալ 
 մարդ կան.
Օրհ նեալ ես Դու ի կա նայս, 
Բերկ րեալ Տի րա մա՜յր և Կո՜յս։

Վեր ջին երկ տո ղը, ո րով ա վարտ վում են 
բո լոր տնե րը, ա վե լի ու ժե ղաց նում է եր գի 
հու զա կան շեշ տը։ Բայց բո լոր տնե րը չեն, 
որ նվիր ված են Աստ վա ծա մո րը. մի քա նի սը 
վե րա բե րում են կու սա ծին Ք րիս տո սին, ինչ-
պես.

Խոր հո՜ւրդ կե նաց և փըր կու թեան, 
վե րա թևող ե ղեր յաշ խար հի, 
ե րա գա պէս բարձ րա ցու ցեր 
 ըզ հո ղե ղէնքս ընդ
  հո գե ղէն սըն՝
ի բնա կու թիւնս հրեշ տա կաց:
Եր գը, ու րեմն, Սր բա զան Մոր և Որ դու մի 

հա մա տեղ պան ծա ցում է։ Սա հակ դուխ տի՝ 
թե՛ Վա հան Գողթ նա ցուն և թե՛ Աստ վա ծա մո-
րը ձո նած եր գե րը, ա նա ռար կե լիո րեն, 8-րդ 
դա րի հայ բա նաս տեղ ծութ յան լա վա գույն 
նմուշ ներն են։

* * *

Սահակդուխտ
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Հարց. Ին չո՞ւ է ութ ձայն (ե ղա նակ): 
Պա տաս խան. Խօս քի բո լոր ե ղա նակ նե րը 

հին գի են բա ժան ւում։ Նախ՝ բո լո րո վին ան-
ձայն, ինչ պէս մտքում խոր հո ւա ծը։

Երկ րորդ՝ միայն ձայն ա ռանց մտքի, ինչ-
պէս գո չիւ նը։ 

Եր րորդ՝ որ տեղ միտքն ա ռա ւել է, քան 
ձայ նը, ինչ պէս շա րա կան եր գե րում։

Չոր րորդ՝ ձայ նը գե րակ շիռ, քան միտ քը, 
ինչ պի սին ձայ նա կան եր գերն են։

Հին գե րորդ՝ երբ ձայնն ու միտ քը հա-
ւա սար են լեզ ւում, ինչ պէս ար տա բե րո ւած 
խօսքն է։

Իսկ ութ ձայ ներն, ըստ չորս տար րե րի 
չոր սի են բա ժան ւում՝ ա ռա ջին, երկ րորդ, եր-
րորդ, չոր րորդ, ո րոնք ի րենց չորս «կող մե րի» 
հետ կազ մում են ութ (ձայն):

Այ լեւ եր կու ստե ղի նե րը՝ մէ կը ա ւագ, 
«կող մի նը», միւ սը՝ վեր ջին, միա սին կազ մում 
են տա սը (ձայն), ըստ ա րա րած նե րի տա սը 
մա սե րի։

Եւ տա սը թի ւը կա տա րեալ է։
Եւ մի ձայն է, իսկ մնա ցեա լը տա ղեր եւ 

եր գեր են։
Եւ ո մանք ութ ձայն են ա սում, ըստ ութ 

ձայ նա ւոր գրե րի եւ տա սը ձայն՝ ըստ տա սը 
ա ռո գա նու թիւն նե րի։ Կամ ութ ձայն՝ ըստ կե-
նաց ութ շրջան նե րի։ Եւ ա ռա ջին եւ վեր ջին՝ 
ըստ ա ռա ջին ու վեր ջին գալս տեան։ Եւ տա-
սը, ո րով հե տեւ մեզ նով լրաց նում ենք հրեշ-
տակ նե րի ի նը դա սե րը, եւ՝ տա սը մնասն 
(տե՛ս Ղուկ. ԺԹ) ու տա սը քա ղաք նե րին իշ-
խելն է (ցոյց տա լիս)։

Եւ քա նի որ բնա կան ձայ նե րը չորսն են 
ըստ չորս տար րե րի, հո գե ւոր խոր հուրդ ու-
նեն. ա ռա ջին՝ ի մա նա լի նե րի ձայ նը. երկ րորդ՝ 
բա նա կան նե րի. եր րորդ՝ զգա յա կան նե րի. 
չոր րորդ՝ նիւ թե ղէն նե րի։ Կամ հա կա ռա կը 
ներ քե ւից. հո ղի ձայ նը տար րե րի նը. ջրի նը՝ 
կեն դա նի նե րի նը. օ դի նը՝ մար դու նը, հրի նը՝ 
հրե ղէն նե րի նը։

Մէկ ու րիշ կար ծիք։
Ա ռա ջի նը՝ Աստ ծոյ ձայ նը, երբ մար դուն էր 

ստեղ ծում հո ղից։
Երկ րոր դը՝ օ րէնք նե րում՝ ջրի նը.
Եր րոր դը՝ Ա ւե տա րա նը՝ հո գու (ձայ նը).
Չոր րոր դը՝ ա ւար տին հրի (ձայ նը)։
Մէկ ու րիշն էլ. Ա դա մի հետ խօ սեց հո-

ղից. Նո յի հետ՝ ջրով, մար գա րէ նե րի՝ ամ պով, 
ա ռա քեալ նե րի՝ հրով։

Կամ՝ ա ռա ջին ձայ նը հո ղից մարմ նա-
կան ծնուն դի ժա մա նակ էր, երկ րոր դը՝ ջրով 
մկրտո ւե լու ժա մա նակ, եր րոր դը՝ Վեր նա տա-
նը՝ հո գով, չոր րոր դը՝ հրե ղէն լե զու նե րով։

Եւ դար ձեալ՝ վեր ջին յա րու թիւ նը, եւ կրա-
կի լի ճը, ամ պե րով բարձ րա նա լը եւ ընտ րեալ-
նե րի փառ քը։

Ս րանք են չորս ձայ նե րի խոր հուրդ նե րը։
Հարց. Ով քե՞ր գտան ձայ նե րը։
Պա տաս խան. Ա սում են, թէ Ս տե փա նոս 

ա նու նով մի ե րա ժիշտ գո յա ւոր նե րի բո լոր 
ձայ նե րը բա ժա նեց քսան վե ցի, ո րոն ցից են 
բա ռա չե լը, կռնչա լը, խխնջա լը եւ այլն։ Եւ 
այս Ս տե փա նո սը յօ րի նեց քսան վեց տար բեր 
գոր ծիք ներ եւ նրան ցով նո ւա գում էր։

Իսկ Թիմ գիա նո սը յօ րի նեց մէկ գոր ծիք՝ 
քսան վեց ա ղե ղով։

Ա պա նրա նից յե տոյ Թով նաս ե րա ժիշ տը 
մի այլ գոր ծիք յօ րի նեց, ո րով վե րար տադ րում 

էին բո լոր կեն դա նի նե րի ձայ նե րը։
Իսկ նրա նից յե տոյ Սի նիգ րէ սը ստեղ ծեց 

ա ռա ջին ձայ նը՝ այն յայտ նա բե րե լով հիւս նա-
գոր ծու թեան մէջ։ Փո կե ղէ դէ սը՝ նրա եղ բայ րը, 
դար բին նե րի աշ խա տան քում գտաւ երկ րորդ 
ձայ նը: Ս րանց եղ բայր Սո փէկ ղի դէ սը ջրի 
հոս քե րի մէջ գտաւ եր րորդ ձայ նը։ Ա պա քե-
ռոր դին սրանց՝ Պա պիա նո սը ծո վի ծփանք-
նե րուն գտաւ չոր րորդ ձայ նը։

Յե տոյ Քի նոս փէ նէ սը, որ հմուտ էր գա-
զան նե րի եւ թռչուն նե րի ձայ նե րին, ա ռանձ-
նաց րեց ա ռա ջին ձայ նի «կող մը»։ Երկ րորդ 
ձայ նի կող մը, որ կոչ ւում է, «ա ւագ կողմ» եւ 
եր րորդ ձայ նի նը, որ կոչ ւում է «վառ» ա ռանձ-
նաց րեց Ա քի լեւ սը։

Իսկ Նո մի նոսն ա ռանձ նաց րեց չոր րորդ 
ձայ նի կող մը, որ «վեր ջին (կողմն)» է։ 

Սա կայն Ար քե ղա յո սը ա մէն ինչ վե րամ-
շա կեց, ինչ սո վո րել էր ծո վա յին կեն դա նի նե-
րից։

Եւ թէո փի լեան կո չո ւող նե րից ո մանք յօ րի-
նե ցին եր կու ստեղ ներ ա սո ւա ծը, եւ այս պի-
սով լրա ցան տա սը ձայ նե րը։

Ու սրանք ո գե խառ նեց Դա ւի թը եւ սո վո-
րեց րեց եր գիչ նե րին։ 

Ա սա փը (տե՛ս Ա Մ նաց. ԺԶ 5, ԻԵ 1-2, Սղմ. 
Ծ, ՀԳ-ՁԳ) եւ Դի թա մը ծնծղա ներ էին եր գում. 
Զա քա րիան, Սի ման, Ե լիան, Մով սէ սը՝ տա-
ւիղ նե րով. Բա նէա սը, Մա նէոն եւ այլք՝ քնար-
նե րով. Ա նա նիա սը, Ե ղիան՝ փո ղե րով։ 

Ո մանք էլ եր գում էին ա ռանց գոր ծիք նե-
րի։ Ա ռանց գոր ծի քի (կա տա րու մը) կոչ ւում է 
երգ, իսկ գոր ծի քո վը՝ սաղ մո սա րան։

Հարց. Ին չո՞ւ Դա ւի թը հո գե ւոր եր գե րում 
միա հիւ սում էր երգն ու քնա րի (ե րաժշ տու-
թիւ նը)։ 

Պա տաս խան. Նախ, ո րով հե տեւ մար դը 
հո գի է եւ մար մին, ուս տի ձայ նով եւ ձեռ քով 
էր նո ւա գում, եր կու մատ նե րը ի րար միաց-
րած՝ օրհ նու թիւն ա սե լու Աստ ծուն։

Երկ րորդ՝ քա նի որ քնարն ու տա ւի ղը սա-
տա նա յա գիւտ էին՝ մարդ կանց ի գաց նե լու 
հա մար, ուս տի խառ նեց դրանց (ձայ նը) հո-
գու խօս քին, որ իր իսկ սրով խո ցի նրան ու 
հա լա ծո ւի, ինչ պէս Սա ւու ղի (պա րա գա յին) 
(տե՛ս Ա Թագ. ԺԶ)։ 

Եր րորդ՝ որ պէս զի քաղցր ձայ նից հմա յո-
ւած՝ մար դիկ հեշ տու թեամբ սո վո րէին Հո գու 
խօս քը։

Չոր րորդ՝ քա նի որ ա րա րած նե րի մի մա-
սը ձայն ու նի, իսկ խօսք՝ ոչ, Աստ ծուն ըն ծա յե-
լու հա մար, իսկ մար դը ա րա րած նե րի գլուխն 
է, ուս տի խառ նում է նրանց ձայնն իր խօս-
քին եւ մա տու ցում Աստ ծուն։

Հին գե րորդ՝ Աստ ծոյ նկատ մամբ ու նե-
ցած ջերմ սի րոյ պատ ճա ռով բա ւա կան չհա-
մա րեց միայն խօս քով Աստ ծուն գո վեր գել, 
ուս տի յօ րի նեց տաս նա ղի գոր ծիք, որ պէս զի 
տա սը մատ նե րով, ինչ պէս խօս քով, ներ բո ղի 
Աստ ծուն։

Եւ նրանց եր կու ա ղե ղը մեր խօս քը եւ 
ձայնն են, հո գին ու մար մի նը։ Չորս ա ղե ղը 
չորս տար րերն են եւ չորս ա ռա քի նու թիւն-
նե րը։ Եօթ նա ղին՝ եօ թը զգա յա րան նե րը, 
(կե նաց) եօ թը շրջան նե րի եօ թը փո փո խու-
թիւն նե րը, Հո գու (եօթ) զօ րու թիւն նե րը։ Տաս-
նա ղին՝ հո գու եւ մարմ նի տա սը զգա յու թիւն-
նե րը, ա րար չու թեան տա սը մա սերն ըստ 
(տաս նա) բա նեան օ րէն քի։

Սա հակ դուխ տը քույրն էր նշա-
նա վոր մա տե նա գիր, աստ վա ծա-
բան, քե րա կան, թարգ մա նիչ Ս տե-

փա նոս Ս յու նե ցու (զոհ ված 735 թ.)։ 
Տե սանք, որ մա տե նագ րա կան ո րոշ աղբ-
յուր ներ նույ նաց նե լով 5-րդ դա րում ապ րած 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն 8-րդ դա րի նրա ան-
վա նակ ցի հետ՝ ա ռա ջի նի գոր ծե րը վե րագ-
րել են երկ րոր դին։ Հիմն վե լով հատ կա պես 
Ն. Թահ միզ յա նի կա տա րած հմուտ քննութ-
յան վրա, նշել ենք, որ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի 
Ա ռա ջինն է հե ղի նա կել Հա րութ յան Ա վագ 
Օրհ նու թիւն նե րը (ինչ պես նաև Մար տի րո-
սաց կար գը)։ Մա կա բե րե լով սրա նից՝ մենք 
հան գել ենք այն եզ րա կա ցութ յան (ե թե ոչ՝ 
հա մոզ ման), որ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի Աոա-
ջինն է կա նո նա կար գել (ըստ ձայ նե ղա նակ-
նե րի և եր գա տե սակ նե րի) Կ ցուր դա րա նը, 

ստեղ ծե լով Շա րակ նո ցի ա ռա ջին խմբագ-
րութ յու նը՝ Հով հան Ման դա կու նու հանձ նա-
րա րութ յամբ...

Անհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ շա րակ նո-
ցա յին ցան կե րում Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի 
Երկ րոր դին է վե րագր վել նաև Խաչ վե րա ցի 
«Սր բու թիւն սրբոց» սկսված քով օրհ ներ գը։ 
Վեր ջին՝ ա ռա վել ճշգրտված ցան կում (Ա նա-
նուն խմբագ րութ յուն) աս ված է. «Ս տե փա-
նոս Սիւ նե ցի Երկ րորդն՝ ըզ Սր բու թիւն սրբոց՝ 
Խա չին, զոր ո մանք Ս տե փան նո սի Մո կաց 
ե պիս կո պո սի տան, որ Ա պա րան ցի ևս կո չի» 
(ՀԱՀ, LXVIII)։

Ինչ պես գրել է Գ. Ա վե տիք յա նը, «...գե րա-
պանծ շա րա կանն Սր բու թիւն սրբոց, յո րում 
սկզբնա գիրք տանցն կա պեն զա նունս Ս տե-
փան նոս. և է նա Ս տե փան նոս Ա պա րան ցի՝ 
ե պիս կո պոս Մո կաց յին նե րորդ դա րուն, առ 

որ յղեաց Նա րե կա ցին զ Պատ մու թիւն Ա պա-
րա նից խա չին» (ԳԱԲ, 515)։

Ամ փո փե լով բո լոր առ կա տվյալ նե րը, Ն. 
Թահ միզ յանն ի րա վա ցիո րեն եզ րա հան գել 
է, որ սխալ են Ա վագ Օրհ նու թիւն նե րը, Մար-
տի րո սաց կար գը և «Սր բու թիւն սրբոց» 
օրհ ներ գը Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի Երկ րոր դին 
վե րագ րե լու տե ղե կութ յուն նե րը։ վեր ջի նիս, 
որ պես «ե րա ժիշտ–տե սա բա նի գրչին պատ-
կա նող առ այ սօր հայտ նի գոր ծերն են. Օր-
բել յա նի հի շա տա կած՝ Հի նանց Ա Ա ղու հա-
ցից ստո ղո գիա կան սաղ մոս նե րը (դրանց 
ե ղա նակ նե րը), ո րոնց խա զա վո րում նե րը 
պահ պան վել են ման րուս ման գրքե րում, 
և Խա չի եր կու տաղ, ո րոնք նրա ա նու նով 
հան դի պում են կի լիկ յան ըն տիր Գան ձա-
րան նե րից մե կում»։

Այս պի սով, ու րեմն, Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի 

Երկ րոր դը օրհ ներ գեր չի հե ղի նա կել կամ ե թե 
հե ղի նա կել է, դրանք մեզ հայտ նի չեն17։

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ ա սենք, 
որ 7-8-րդ դա րե րում հայ օրհ ներ գութ յու-
նը բուռն վե րելք է ապ րել։ Այդ ըն թաց քում 
Կ ցուր դա րան Շա րակ նո ցը հա մալր վել է 18 
նոր կար գե րով. Հ ռիփ սիմ յանց, Աշ խար հա-
մատ րան, Համ բարձ ման, Շո ղա կա թի, Սուրբ 
խա չի ու թօ րեից, վա րա գա Խա չի, Խա չի գյու-
տի և չորս Ա վագ տո նե րի։ 8-րդ դա րում հան-
դես է ե կել նաև աոա ջին հայ բա նաս տեղ-
ծու հին, նա է ստեղ ծել Վա հան Գողթ նա ցուն 
նվիր ված եր գը, ո րը հե տա գա յում ընդգրկ վել 
է Շա րակ նո ցի վկա յա բա նա կան Ման կունք-
նե րի շար քում։

7-8-րդ դա րե րում նաև նո րա նոր օրհ ներ-
գե րով հա մալր վել են նախ կին կար գե րը, իսկ 
ո րոշ եր գեր դար ձել են պա րա կա նո ն։ 

ՁԱՅՆԻ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ

Հարց. Ինչ պէ՞ս ի մա նանք, ձայ-
նը ո՞ր դա սին է (պատ կա նում)։

Պա տաս խան. Ե թէ թո ւով ա ռա-
ջինն է, որ Ֆարտն է, ա ռա ջին ձայ-
նը աջ դա սինն է, ձախ «կող մով»։

Ե թէ թո ւով երկ րորդն է, որ 
զոյգն է, ա ռա ջին ձայ նը ձախ դա-
սինն է, աջ «կող մով»։

Հարց. Ին չո՞ւ ենք Բուն բա րե-
կեն դա նին ձայ նը փո խում վեր ջի-
նի։

Պա տաս խան. Ո րով հե տեւ Մեծ 
Զատ կի կի րա կին ա ռա ջին ձայն է 
լի նում, որ յա րու թեան խոր հուրդն 
ու նի։

Ու նի նաեւ Ա դա մի անկ ման 
խոր հուր դը, ո րի հետ վեր ջին ան-
գամ խօ սեց Աս տո ւած եւ ար տաք-
սեց դրախ տից։ Եւ մենք էլ ար-
տաքս ւում ենք ե կե ղե ցուց։

Այ լեւ վեր ջին օ րո ւայ խոր-
հուրդն ու նի, որ վախ ճանն է աշ-
խար հի։

ՇԱՐԱԿԱՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ

Հարց. Ինչ պէ՞ս ենք կա տա րում 
շա րա կա նը։

Պա տաս խան. Նախ՝ ըստ օ րե-
րի։

Երկ րորդ՝ ըստ հա ման մա նու-
թեան։

Եր րորդ՝ ըստ կար գի։
Նախ՝ ըստ տօ նե րի օ րե րի, ինչ-

պէս մեծ Ներ սէսն է եր գեր յօ րի նել։ 
Եւ այդ պէս էլ Պահ քի օ րե րին «Թա-
գա ւորքն» են կա տա րում։

Կի րա կի օ րը՝ յա րու թեա նը։
Եր կու շաբ թի օ րը՝ հրեշ տակ նե-

րի։
Ե րեք շաբ թի օ րը՝ մար գա րէ նե-

րի։
Չո րեք շաբ թի օ րը՝ ա ւե տեա ցը։ 
Հինգ շաբ թի օ րը՝ ա ռա քեալ նե-

րի։ 
Ուր բաթ՝ խա չի։ Շա բաթ՝ մե-

ծա մեծ սրբե րի տօ նե րը, ո րոնք 
երկն քում հանգս տեան մէջ են, 
ո րով հե տեւ շա բաթ նշա նա կում է 
«հան գիստ»։

Եւ սա է բա ցատ րու թիւ նը, կի-
րա կին նշա նա կում է «տէ րու նա-
կան» եւ աշ խար հի ստեղծ ման, 
Ք րիս տո սի յա րու թեան եւ Երկ-
րորդ գալս տեան օրն է, ո րի պատ-
ճա ռով տօն ւում է, շա րա կա նը, 
փառ քը խա չով ցոյց տրո ւեց։ Այ լեւ 
«Հանգս տեան» ենք ա սում ի նշան 
առ հա սա րակ յա րու թեան եւ ննջե-
ցեալ նե րի հան դէպ մեր յար գան քի։

Իսկ եր կու շաբ թին հրեշ տակ-
նե րինն է, ո րով հե տեւ ա ռա ջին 
օ րը ստեղ ծո ւե ցին լոյ սի հետ։ Այ լեւ 
Ա րար չից յե տոյ երկ րորդ լոյսն են եւ 
ա ռա ւել, քան մար դիկ, ուս տի երկ-

ՁԱՅՆԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՏՎԱԾ ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ»-ԻՑ, ՊՐԱԿ ԽԸ

րորդ ա մէ նից ա ռաջ նրանց տօնն ենք կա տա րում։
Ե րեք շաբ թին ըստ կար գի՝ մար գա րէ նե րի նը եւ 

Յով հան նու, որ օ րէնք նե րի եւ շնորհ նե րի միջ նորդն է։
Չո րեք շաբ թին ա ւետ մա նը եւ ծննդեա նը։
Հինգ շաբ թին, Ք րիս տո սի վկա նե րի նը եւ ա ռա քեալ-

նե րից կա ռու ցո ւած ե կե ղե ցու նը։ Ուր բաթ՝ խա չի նը եւ 
ննջե ցեալ նե րի նը։ Շա բաթ՝ մեծ տօ նե րը, ինչ պէս ա սա-
ցինք։

Ս րանք ըստ տօ նե րի օ րե րի։
Երկ րորդն ըստ հա ման մա նու թեան էր։ Եւ եր կու 

հա ման մա նու թիւն կայ. նախ, որ ձայ նի ե ղա նա կով են 
նման մի մեանց, ինչ պէս նոյ նին տրո ւող Ո ղոր մեա նե րը 
եւ նոյ նին ուղ ղո ւած «Տէր յերկ նից»-ը։

Երկ րորդն ըստ կար գի է, իսկ կար գը կրկին է. կամ 
ա ռա ջի նից ըստ հեր թա կա նու թեան մին չեւ վերջ կար-
դալ, կամ վեր ջից՝ ա ռա ջի նը։

Եւ կամ այս պէս։ Նախ ա սել Ա ւե տեա ցը, ա պա՝ 
Ծնն դեա նը, Գալս տեա նը, Խա չի նը, Յա րու թեա նը, 
Համ բարձ մա նը, Հո գե գալս տեա նը, Վար դա վա ռի նը, 
Վե րա փոխ մա նը. ե թէ տէ րու նա կան տօ ներ են՝ այս 
կար գով։ Իսկ ե թէ սրբե րինն են՝ հե տե ւեալ. նախ, մար-
գա րէ նե րի նը, ա պա՝ ա ռա քեալ նե րի նը, հայ րա պետ նե-
րի նը, մար տի րոս նե րի նը։

Իսկ «Մե ծա ցուս ցէք»–ը, «Խա չին»–ը, «Հանգս տեա-
նը»՝ ա մէն օր, ո րով հե տեւ մշտա կան բա րե խօս ներ են։

Հարց. Նախ Աս տո ւա ծած նի՞ շա րա կա նը պէտք է 
ա սել, թէ՝ «Խա չի նը»։

Պա տաս խան. Եր կուսն էլ նա խընտ րե լի են, եւ սա 
է բա ցատ րու թիւ նը։ Նախ, ծնո ւեց, ա պա խա չո ւեց։ Եւ 
ծննդեամբ ա զա տո ւեց նա խա մայ րը, որ ա ռա ջի նը մե-
ղան չեց. ա պա խա չով՝ նա խա հայ րը, որ նրա նից յե տոյ 
(մե ղան չեց)։

Սա կայն սուրբ Ս տե փա նոս Սիւ նե ցին եւ մեծ Ներ-
սէսն իբ րեւ պա տո ւա կան նախ խա չի տօնն էին կա-
տա րում, ա պա՝ Աս տո ւա ծած նի։ Եւ այս նա խա պատ-
ւու թիւնն ակ նե րեւ է ե րեք (բա նե րից).

Նախ՝ ո րով հե տեւ Կոյ սին (ուղ ղո ւած) ա ղօթ քում 
մաղ թում ենք բա րե խօս լի նել, իսկ Սուրբ խա չին` պա-
հա պան։

Երկ րորդ` Կոյ սի մէջ ե ղաւ ինն ա միս, իսկ խա չի 
հետ՝ յա ւի տեանս յա ւի տե նից։

Եր րորդ՝ եւ ին քը՝ Տի րա մայ րը, միշտ երկր պա գում 
էր խա չին։

Այս քանն այս մա սի ն։
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մե նաս տա նում սահ ման վել և սր բո րեն պահ-
պան վում էր Ս. Հայ րե րի ա վան դած ե կե ղե ցա-
կան կար գը. այդ է պատ ճա ռը, որ XII դա րում 
հա յոց հա սա րա կաց ա ղոթ քը բա րե կար գե լու 
և միաձ ևութ յուն հա ղոր դե լու նպա տա կով Ս. 
Ներ սես Շ նոր հա լին Մա քեն յաց ուխ տից բե-
րել է տա լիս հին վա վե րա կան կա նոն նե րը և 
լ րաց նե լով՝ կար գադ րում գոր ծա ծե լու Հա յաս-
տա նեայց ե կե ղե ցում։ Մա քեն յաց վան քում է 
ու սա նել Սո ղո մոն Գառ նե ցին (ա պա գա Սո ղո-
մոն Ա Գառ նե ցի կա թո ղի կո սը), որն, ըստ Հով-
հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցու՝ «վար ժեալ իսկ 
էր ի փի լի սո փա յա կան ա րո ւեստս և ա ռա ւել 
ևս հ մուտ լեալ փսաղ տու թեան կրթա նաց»։ 
Այ սինքն՝ վար դա պե տա րա նում դա սա վանդ-
վել են նաև ե րաժշ տութ յուն և սաղ մո սեր-
գութ յուն։ Չ նա յած սուղ տե ղե կութ յուն նե րին, 
ան կաս կած է, որ միջ նա դա րի վար դա պե-
տա րան նե րում դրանց ու սու ցու մը կենտ րո-
նա կան տեղ էր գրա վում։ Այդ է վկա յում «փի-
լի սո փա» մակ դի րը, ո րը նշա նա կում էր ոչ 
միայն «ի մաս տա սեր», այլև հենց «ե րա ժիշտ 
կամ եր գիչ ե կե ղե ցա կան» . «և ու նիմք սո վո-
րա բար փի լի սո փայ ա սել որք յե րաժշ տա կան 
ար հեստս կա տա րեալք են», – գրում է Ս. Ներ-
սես Շ նոր հա լին։ Վար դան Հա ցու նին փի լի սո-
փա նե րին բնու թագ րում էր իբրև «ճշմա րիտ 
ե րա ժիշտ ներ»՝ ձայ նեղ ու վարժ, որ ե կե ղե ցա-
կան եր գե ցո ղութ յան մեջ հմուտ՝ քա հա նա յա-
կան դա սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին։ 

Մա քեն յաց վան քի ա մե նաա կա նա վոր 
սա նե րից մեկն է Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին (VII-
VIII դդ.)՝ քե րա կան, մեկ նիչ, բա նաս տեղծ և 
ե րա ժիշտ, Ս յու նի քի մետ րո պո լիտ։ Իր ու սու մը 
ստա ցել է Սո ղո մոն Մա քե նա ցու մոտ, ա պա 
այն շա րու նա կել Ս յուն յաց վար դա պե տա րա-
նում՝ Մով սես Ս յու նե ցու մոտ, այ նու հետև՝ 
Ա թեն քում, Կոս տանդ նու պոլ սում և Հ ռո մում։ 
«Ի մաս տա սէր եւ յան յաղթ հռե տոր,... սիւնն 
երկ նի եւ խա րիսխն հա ւա տոյ», – այս պես է 
ան վա նում պատ միչ Օր բել յա նը Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցուն և շա րու նա կե լով՝ իր «Պատ մութ-
յան» մեջ կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ հա ղոր-
դում նրա մա սին՝ «Ա րար եւ ճառս բա զումս. 
բա ժա նեաց եւ զութն ձայնսն եւ կար գեաց, 
շա րեաց զ Յա րու թեան օրհ նու թիւնսն. եր-
գեաց եւ կցուրդս քաղց րա համս, յար մա րեաց 
եւ ստո ղո գին Յի նանց յոյժ խորհր դա ւոր, եւ 
զպա հոցն, որ զա ղու հացսն եր գի. մեկ նեաց 
եւ զխոր հուրդ գի շե րա յին պաշ տա մանն»։ 
Ն րա թո ղած ժա ռան գութ յան մա սին հի շա-
տա կում են նաև Կի րա կոս Գան ձա կե ցին՝ 
«ա րար և երգս հոգ ևորս քաղցր ե ղա նա կաւ՝ 
շա րա կանս և կ ցուրդս և այլ երգս», և Մ խի-
թար Այ լի վա նե ցին՝ «կար գեաց շա րա կանս և 
կ ցուրդս բա զումս»։ Այս պի սով, Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցին հայ միջ նա դար յան մաս նա գի-
տաց ված ե րաժշ տար վես տը հարս տաց րել է 
նոր հոգ ևոր եր գե րով։ Ն րա գրչին են պատ-
կա նում Հա րութ յան Ա վագ օրհ նութ յուն նե րը, 
Գ. Ա վե տիք յա նի բնու թագր մամբ՝ «Մե ծա գոյն» 
օրհ նութ յուն նե րը ՝ բաղ կա ցած 80 եր գից, դա-
սա վոր ված ըստ հայ կա կան Ութ ձայ նի ԱՁ-
ԴԿ ձայ նե ղա նակ նե րի, ո րոնք տեղ են գտել 
Ձայ նագր յալ Շա րակ նո ցում։ Ս յու նե ցին, ըստ 
էութ յան, ե ղել 

է նաև Ս. Մով սես Խո րե նա ցու հիմ նադ-
րած տա ղա յին ար վես տի ա վան դույթ նե րի 
շա րու նա կո ղը՝ հե ղի նա կե լով Ս. Խա չին նվիր-
ված եր կու տաղ։ Ինչ վե րա բե րում է մյուս 
հոգ ևոր եր գե րին, ա պա դրանք պահ պան վել 
են խա զագր ված և գ րառ վել «Ման րու սում» 
կոչ վող ժո ղո վա ծու նե րում։ Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցու մա սին պահ պան ված Վար քում տե ղե-
կութ յուն ներ կան այն մա սին, որ Կոս տանդ-
նու պոլ սում ե ղած տա րի նե րին (712-720 թթ.), 
նա, ինչ պես և իր ա շա կեր տա կից Գ րի գոր 
Գռ զիկ Այ րի վա նե ցին, խո րաց նե լով ի րենց 
գի տե լիք նե րը հու նա րե նի մեջ, կա տա րել են 
թարգ մա նութ յուն ներ, գրել մեկ նութ յուն ներ, 
ինչ պես նաև ծա նո թա նա լով կա լո ֆո նիկ՝ 
ծո րեր գա յին-զար դո լո րուն եր գե ցո ղութ յան 
ո ճին, այն տա րա ծել Հա յաս տա նում: Այս փայ-
լուն ե րաժշ տի ան վան հետ է կապ ված նաև 
VIII դա րում հայ ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ յան 
մեջ խա զա յին նո տագ րութ յան նախ նա կան 
հա մա կար գի կի րա ռու մը։ 

Ե րաժշ տա կան ար հես տի մեջ հույժ հմուտ 
էր նաև Ս տե փա նոս ե րաժշ տի քույ րը՝ Սա հա-
կա դուխ տը՝ Ս յուն յաց աշ խար հի «չքնաղ եւ 
վսե մա կան» (Ղ. Ա լի շան) կա նան ցից մե կը։ 
Ն վիր վե լով կու սութ յան՝ նա ա ռանձ նա ցել էր 
Գառ նիում և ու սու ցա նում էր ա շա կերտ նե-
րին՝ վա րա գույ րի հետ ևում նստած՝ «զի մի՛ 
զմայ լելն յա նու շու թե նէ ձայ նին՝ ցան կաս ցին 
և ի տե սոյն յա գե նալ»։ Ըստ Օր բել յա նի վկա-
յութ յան՝ Սա հա կա դուխ տը հո րի նել է բա զում 
կցուրդ ներ և քաղց րե ղա նակ մե ղե դի ներ, այդ 
թվում՝ «Սր բու հի Մա րիամ» եր գը՝ գրված իր 
ա նու նը ցու ցող ծայ րա կա պով։ 

Հայ հոգ ևոր եր գաս տեղ ծութ յան մեջ եր-
կու ազն վա զարմ տիկ նայք կան՝ հոգ ևոր եր-
գե րի հե ղի նակ, եր կուսն էլ՝ Ս յուն յաց լեռ նա-
կան աշ խար հից։ Ա ռա ջի նը Սա հա կա դուխտ 
Ս յու նե ցին էր, երկ րոր դը՝ պատ մա կան Գողթն 
գա վա ռի ծնունդ, «Հայ կու հի գե րա գոյն գու-
սանն» Խոս րո վի դուխտ իշ խա նու հին, ո րը 
հայ հին գու սան-վի պա սան նե րի՝ Գող թան 
եր գիչ նե րի շա ռա վիղն էր։ Գողթն գի նե վետ 
գա վա ռում «պահ պան վել էին հա յոց գիրն 
ու դպրութ յու նը, պատ մա կան և վի պա կան 
զրույց նե րը, ո րոնց հա տակ տոր նե րը գրի 
է ա ռել Ս. Մով սես Խո րե նա ցին իր «Հա յոց 
պատ մութ յան» մեջ՝ Գող թան եր գիչ նե րից: 
«Յայտ նեն զայս ճշմար տա պէս եւ թո ւե լեացն 
երգք, զոր պա հե ցին

ա խոր ժե լով, որ պէս լսեմ, մար դիկ կող-
մանն գի նե ւէտ գա ւա ռին Գող թան», – գրում 
է նա (Ա. Լ.)։ 

Գողթ նի «այ գեաց ա նոյշ ազ դե ցու թեամբն՝ 
բնա կիչքն այլ ե ղան եր գա հանք, բա նաս-
տեղծք, ա ւան դա պահք քա ջու թեան դիւ ցա-
զանց, հայ կա կան ցան կա լի հին յի շա տա կաց, 
և ճար տար գոր ծա ծողք ազ գա յին գլխա ւոր 
ե րաժշ տա կան գործ ւոյն, որ է բամ բիռն փա-
ռա պանծ»։ Գող թան գա վա ռի հռչա կա վոր 
ե րա ժիշտ նե րի սքան չե լի ար վես տը սփռվել 
է հա յոց աշ խար հով մեկ՝ հին գու սան նե րից 
հաս նե լով մինչև «Հայ կա գեղ օ րիորդ» Խոս րո-
վի դուխտ, ո րը մեզ ծա նոթ է իր միակ ստեղ-
ծա գոր ծութ յամբ։ «Զար մա նա լի է ինձ» սիզբ-
նա տո ղով շա րա կա նը նա հո րի նել է հա նուն 
հա վա տի նա հա տակ ված իր եղ բոր՝ Վա հան 
Գողթ նե ցու հի շա տա կին։ Գե ղար վես տա կան 
բարձր ար ժա նիք նե րով օժտ ված այս եր կը, 
Ղ. Ա լի շա նի բնու թագր մամբ՝ «ծնունդ չքնաղ 
մտաց և սր տի», կա նո նաց վել է հայ ե կե ղե ցու 
կող մից և ներ մուծ վել «Շա րակ նոց» (չնա յած 
որ հե ղի նակն աշ խար հիկ անձ նա վո րութ յուն 
էր)։ Հե ղի նա կա յին «ես»-ը նկատ վել է որ պես 
«ա նակն կալ... նոր շա րադ րու թիւն ... կար ծես 
հին քեր թո ւած նե րու մէջ նե տո ւած»: Գովքն իր 
ու րույն ե րաժշ տա բա նաս տեղ ծա կան կերտ-
ված քով ու մե ղե դու ծա վալ ման իմպ րո վի զա-
ցիոն բնույ թով, գոր ծի քա յին տար րե րի նե-
րառ մամբ և զար դո լո րուն ո ճով նոր խոսք էր 
VIII դա րի եր գար վես տում։ Այն հու զա կան խոր 
ար տա հայտ չա կա նութ յամբ օժտ ված բարձ-
րար վեստ ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, որ դաս վում 
է հայ հոգ ևոր եր գար վես տի գո հար նե րի թվին։

Մա քեն յաց վան քում կրթութ յուն ստա ցած 
նշա նա վոր ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ նե րից է Մաշ-
տոց Ա Ե ղի վար դե ցի Հա յոց հայ րա պե տը (IX 
դ.), որն ա շա կեր տել է Սո ղո մոն Մա քե նա ցուն. 
«Յայնմ ժա մա նա կի պայ ծա ռա նայր ե րա նե լին 
Մաշ տոց ի Ս ևան կղզին մե ծա հան դէս ա ռա-
քի նու թեամբ», – գրել է պատ միչ Օր բել յա նը։ 
Ն րա ջան քե րով կա ռուց վել են Ս ևա նի Ս. Աստ-
վա ծած նի և Ս. Ա ռա քե լոց ե կե ղե ցի նե րը, Ս ևա-
նա վան քում հիմն վել է վար ժա րան, որ տեղ 
դա սա վանդ վել են նաև քե րա կա նութ յուն, 
ճար տա սա նութ յուն և փի լի սո փա յութ յուն։ 
Մաշ տոց Ա Ե ղի վար դե ցին կար գա վո րել և ի մի 
է բե րել «Մաշ տոց» ժո ղո վա ծուն, ո րը ձևա վոր-
վել էր դեռևս IV-V դդ.։ Այն հայ ե կե ղե ցու կար-
ևոր ե րաժշ տա ծի սա կան գրքե րից է և ամ փո-
փում է քա հա նա յա կան տար բեր դա սե րին 
պատ կա նող ա րա րո ղութ յուն ներ, քա րոզ ներ, 
ա ղոթք ներ և այլն։ Մաշ տոց Ա Ե ղի վար դե ցու 
նշա նա վոր ա շա կերտ նե րից էր կա թո ղի կոս 
Հով հան նես Ե Դ րաս խա նա կերտ ցին։ 

Ս յուն յաց գա վառ նե րում գոր ծում էին մի 
շարք նշա նա վոր վան քեր, ո րոնք գրի և դպ-
րութ յան, ե րաժշ տութ յան և ձե ռագ րա կան 
ար վես տի կենտ րոն ներ էին. դրանց թվում 
էին՝ Թա նա հա տի (V դ.), Ս յու նի (VII դ.), Տաթ-

ևի (IX–XVII դդ.), Խո տա կե րաց (IX–XI դդ.), Ցա-
ղաց քար (X–XI դդ.), Ա րա տե սի (XI դ.), Հեր մո-
նի (X–XVII դդ.), Թա նա դե (XIII դ.) վան քե րը, 
Բ ղե նո Նո րա վան քը (X–XI դդ.), Գն դե վան քը 
(X դ.), Ո րոտ նա վան քը (XI դ.), Վա հա նա վան-
քը (X–XI դդ.), Նո րա վան քը (XIII–XIV դդ.), Գ լա-
ձո րի հա մալ սա րա նը (XIII-XIV դդ.), Տաթ ևի 
հա մալ սա րա նը (XIV- XV դդ.), Ս յուն յաց Մեծ 
ա նա պա տը, Շա տիկ ա նա պա տը, Տաթ ևի 
Մեծ ա նա պա տը (ե րեքն էլ՝ XVII դ.), որ «հայ 
միջ նա դար յան ե կե ղե ցա կան, կրթա կան-մշա-
կու թա յին կյան քի ջա հա կիր ներ են ե ղել»: 

Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը, որն ան վա նել 
են «Երկ րորդ Ա թենք պան ծա լի», «մայ րա-
քա ղաք ա մե նայն ի մաս տից», րա բու նա-
պետ ներ Ներ սես Մ շե ցու, ա պա նաև Ե սա յի 
Ն չե ցու օ րոք, ա ռա ջին հեր թին, ե կե ղե ցա կան 
սպա սա վոր ներ պատ րաս տող կրթօ ջախ էր. 
հայտ նի է, որ Ն չե ցին «ե րեք հա րիւր և վաթ-
սուն սպա սա ւո րաց բա նի տո ւեալ գա ւա զան 
վար դա պե տու թեան»։ Գ լա ձո րը այն մտա-
վոր կենտ րոնն էր, ուր սո վո րե լու էին գա-
լիս ոչ միայն ար ևել յան Հա յաս տա նից, այլև 
հե ռա վոր Կի լի կիա յից, և XIII–XIV դա րե րում 
«հոգ ևոր քա ղա քակր թա կան բնոյթ կրող բո-
լոր եր ևոյթ նե րը մեծ կամ փոքր չա փով կա-
պո ւած են Գ լա ձո րի հետ», – գրել է Գ. արք. 
Հով սեփ յան ցը։ Այս գի տաու սում նա կան խո-
շոր կենտ րո նում ե րեք լսա րան նե րից մե կը 
մաս նա գի տաց ված էր խա զա գի տութ յան և 
ե րաժշ տութ յան ու սուց ման մեջ։ Ն շա նա վոր 
ա շա կերտ նե րից են Հով հանն Ո րոտ նե ցին և 
Խա չա տուր Կե չա ռե ցին։

Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի պատ մութ յանն 
ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է նաև Ս յուն յաց 
մեծ ե պիս կո պո սը՝ Ս տե փա նոս Օր բել յա նը 
(XIII–XIV դդ.), ո րը մեծ ջան քեր է գոր ծադ րել 
այն ծաղ կեց նե լու ուղ ղութ յամբ։ 1282-1284 
թթ. ժա մա նա կա մի ջո ցում ու սա նել է նո րա-
հաս տատ Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նում՝ ա շա-
կեր տե լով րա բու նա պետ Ներ սես Մ շե ցուն և 
ն րա նից ստա ցել վար դա պե տա կան գա վա-
զան: Առ հա սա րակ Օր բել յա նի գոր ծու նեութ-
յունն ուղղ ված է ե ղել Ս յուն յաց նա հան գի 
ե կե ղե ցի նե րի վե րա շին մանն ու բա րե նո րոգ-
չութ յա նը, ինչ պես, օ րի նակ, Տաթ ևի Ս. Գ րի-
գոր ե կե ղե ցու վե րա կա ռու ցումն է։ Իր անձ-
նա կան մի ջոց նե րով զարկ է տվել նա հան գի 
դպրա նոց նե րի գի տակր թա կան զար գաց-
մա նը, պատ վի րել մի շարք ձե ռագ րա կան 
ըն դօ րի նա կութ յուն ներ։ Օր բել յան նե րի տոհ-
մի և հատ կա պես Ս տե փա նոս ար քե պիս կո-
պո սի ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յան և 
խ նամ քի ներ քո է գտնվել նաև Նո րա վան քը, 
որ ե ղել է Ս յուն յաց ե պիս կո պո սա պետ նե րի 
ա թո ռա նիս տը։ Այս տեղ է նա ա վար տել կյան-
քի գլխա վոր գոր ծե րից մե կը՝ «Պատ մու թիւն 
նա հան գին Սի սա կան» եր կը, ո րը Ս յուն յաց 
երկ րի պատ մութ յան ար ձա նագ րումն է՝ հնա-
գույն ժա մա նակ նե րից սկսած. «Գ րե ցինք այս 
քաղց րա խոս պատ մութ յու նը` նախ նի նե րի 
հի շա տա կագ րութ յուն նե րի մեջ տեղ բե րու-
մով», թող նե լով «մատ յա նը որ պես անջն-
նե լի հու շար ձան և գո վե լի յի շա տակ գա լիք 
ժա մա նակ նե րի հա մար` ի հաս տա տութ յուն 
Ս յու նեաց փա ռա հեղ ա թո ռիս»։ Պատ մութ-
յան հա մար նա տե ղե կութ յուն ներ է հա վա-
քել հա յոց հին և նոր պատ մա գիր նե րի եր կե-
րից, ե կե ղե ցա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րից 
ու այն հնա գույն թղթե րից, ո րոնք պահ ված 
կա յին Տաթ ևի հա մա կենտ րոն վան քի ա մուր 
պա հես տա րան նե րում (գլ. ՀԳ): Լի նե լով իշ-
խա նա կան Օր բել յան տոհ մից՝ Ս տե փա նոս 
ար քե պիս կո պո սը փայ լուն կրթութ յուն է 
ստա ցել։ Ո րոշ ինք նա կեն սագ րա կան տե ղե-
կութ յուն ներ նա հա ղոր դում է Պատ մութ յան 
մեջ. «Իսկ Սուրբ Ա վա զա նի հոգ ևոր ծնուն դով 
որ դիա ցել եմ Ս յուն յաց ե պիս կո պոս տեր- Հայ-
րա պե տին: Դաս տիա րակ վել ու սո վո րել եմ 
աստ վա ծա յին կրո նա վոր մարդ կանց մոտ: 
Վարժ վե լով ըն թեր ցա նութ յան ու ե րաժշ տութ-
յան կա նոն նե րով` դար ձա սաղ մո սեր գու և 
գ րա կար դաց Տի րոջ գա վիթ նե րում, հրա-
վիր վե ցի ե կե ղե ցու դպի րութ յան և սար կա-
վա գութ յան: Քա հա նա յա ցա և ե րի տա սարդ 
հա սա կում ան պատ շաճ հո գով ու երկ չոտ 
մարմ նով կրո նա կան սպա սա վոր կարգ վե ցի 
աս տո ւա ծըն կալ և ա հազ դու բե մին: Ու սա նե-
ցի աստ վա ծե ղեն դպրութ յան կրթա րա նում, 
մի փոքր զգա ցի [գի տութ յան] քաղցր նյու թի 
ճա շա կը և Աստ ծով հա մակ ված` աշ խար-
հա լույս րա բու նա պետ Ներ սե սից ի րա վունք 
ստա ցա ու տհաս խա կութ յամբ նստե ցի վար-
դա պե տա կան ա թո ռին: Ես ինք նին խա վար 
լի նե լով` կա մե ցա ու րիշ նե րի հա մար լույս 
լի նել» (գլ. ՀԱ)։ Այս պի սով, Օր բել յան պատ-

մի չը ևս  ե ղել է միջ նա դար յան Հա յաս տա նի 
համ բա վա վոր ե րա ժիշտ նե րից մե կը՝ սաղ մո-
սեր գու, շա րա կա նա գետ և խա զա գետ։ Առ-
հա սա րակ, Ս յուն յաց դպրո ցի գրե թե բո լոր 
նշա նա վոր դեմ քե րը հայտ նի են ե ղել նաև որ-
պես փի լի սո փա-ե րա ժիշտ ներ։

Ս. Հով հան Ո րոտ նե ցու հիմ նադ րած Տաթ-
ևի հա մալ սա րա նում (1390-1435) նույն պես 
հիմ նա կան ե րեք լսա րան նե րից մե կը հատ-
կա պես ստեղծ ված էր երգ և ե րաժշ տութ յուն, 
ե րաժշ տութ յան տե սութ յուն ու սու ցա նե լու 
հա մար։ Ս տե փան նոս Օր բել յա նը Տաթ ևի 
վան քի մա սին գրում է. «և ջա հա վո րեալ իբրև 
զա րե գակն ի մէջ աս տե ղաց՝ եր ևե լի էր ի 
մէջ ա մե նայ նի ոչ միայն շի նո ւա ծովք. այլ և 
պայ ծա ռա նայր քա հա նա յա կան և կ րօ նա ւո-
րա կան դա սուք ի չափ 500 եղ բարց. լի էր և 
ծո վա մա տոյց փի լի սո փա յիւք ե րաժշ տա կան 
եր գոց»։ Ս. Օր բել յա նը նույն պի սի վկա յութ-
յուն է բե րում, երբ պատ մում է XI դա րասկզ-
բում Հով հան նես Է Ս յու նե ցի ե պիս կո պո սի 
կող մից Տաթ ևի վան քի նո րո գութ յան մա սին. 
«Այս բազ մեր ջա նիկ ե պիս կո պոսս զար դա-
րեաց զե պիս կո պո սա րանն՝ զմեծ նա խա գահ 
տունն Սիւ նեաց զ Տա թեւ զա նա զան զար դուք 
եւ մե ծա մեծ սպա սուք և գե ղե ցիկ կար գօք 
Աս տո ւա ծայ նօք. և ե լից բազ մու թեամբ կրօ-
նա ւո րօք, ան յաղթ փի լի սո փա յիւք եւ անն ման 
ե րաժշ տօք եւ բա նի բուն վար դա պե տօք եւ 
աս տո ւա ծազ գեաց ճգնա ւօ րոք, նաև յոգ նա-
պա տիկ ար հես տա ւո րօք»։

Հով հան Ո րոտ նե ցուն հա ջոր դել է իր 
ա շա կեր տը՝ Ս. Գ րի գոր Տաթ ևա ցին (1346-
1409), Ե ռա մեծ փի լի սո փան, ո րը դա սա վան-
դել է նաև Ապ րա կու նի սի, Մե ծո փի և Եր ևա նի 
բարձ րա գույն դպրոց նե րում։ Ե ղել է ա կա նա-
վոր ե րա ժիշտ և, ինչ պես հա վաս տում են 
ձե ռագ րա կան աղբ յուր նե րը՝ «ու սու ցա նէր 
զնախ կին եր գիչ վար դա պե տաց զե րաժշ տու-
թիւնս քաղց րա լուր ձայ նի ե ղա նա կաւ։ Մին-
չեւ ան գամ յա մե նայն յերկ րէ եւ ի քա ղա քաց 
ե կեալ պա րա պէին առ ոտս նո րա»։ Վե րո հիշ-
յալ հաս տա տութ յուն նե րում ու սա նած նրա 
սա նե րը՝ Թով մա Մե ծո փե ցին, Ա ռա քել Ս յու նե-
ցին, Մատ թեոս Ջու ղա յե ցին և այլք, ե ղել են 
նաև ան վա նի ե րա ժիշտ ներ, տե սա բան ներ 
ու խա զա գետ ներ։ Հայ պաշ տո ներ գութ յան 
և առ հա սա րակ ծի սա կան ու ե րաժշ տա ծի-
սա կան գրքե րի վե րախմ բագր ման հար ցում, 
ինչ պես կար ծում է Ն. Թահ միզ յա նը, Գ րի գոր 
Տաթ ևա ցին մշա կած է ե ղել ո րո շա կի մի մո-
տե ցում, որ կի րա ռել են նրա հետ ևորդ նե րը 
. հի շենք Թով մա Մե ծո փե ցու, ինչ պես նաև 
Գ րի գոր Խ լա թե ցու հիմ նա րար դե րը հայ 
ե րաժշ տա ծի սա կան մատ յան նե րի խմբագր-
ման գոր ծում։ 

Գ րի գոր Տաթ ևա ցին իր աշ խա տութ յուն-
նե րում անդ րա դար ձել է մի շարք ե րաժշ-
տա տե սա կան և ծի սա կար գա յին հար ցե րի 
քննութ յա նը, հայտ նի է ե կե ղե ցա կան ե ղա-
նակ նե րի մա սին իր ու սում նա սի րութ յամբ, 
ո րը զե տեղ ված է «Գիրք հարց մանց»-ում 
(գլուխ ԽԸ) . այս տեղ նա քննում է ձայ նե-
ղա նակ նե րին առնչ վող բազ մա թիվ հար ցեր։ 
Ըստ Ա. Արև շատ յա նի՝ Գ րի գոր Տաթ ևա ցու 
«Վասն ձայ նից հար ցումն» մեկ նութ յու նը միջ-
նա դա րի վեր ջին ե րաժշ տա կան մեկ նո ղա-
կան այն եր կա սի րութ յունն է, ո րը «սպա ռիչ 
ձևով ամ փո փում և ի մի է բե րում Հա յաս տա-
նում ձայ նե ղա նակ նե րի մա սին ուս մուն քի ողջ 
նա խըն թաց զար գաց ման ու ղին՝ ընդգր կե լով 
իր մեջ ինչ պես նա խաք րիս տո նեա կան, հե-
թա նո սա կան ա վան դույթ նե րի ար ձա գանք-
նե րը, այն պես էլ` հե տա գա յի Աստ վա ծաշն-
չա կան ըմբռ նում ներն ու հա յե ցա կար գե րը»։ 
Բա ցա ռիկ ար ժեք ու նի նաև Գ րի գոր Տաթ ևա-
ցու կազ մած շա րա կան նե րի հե ղի նակ նե րի 
ցու ցա կը` «Վասն շա րա կա նաց թէ ո՛վ ոք է 
ա սա ցեալ», ո րի վեր ջում ցու ցում է տա լիս` 
«Այս քան շա րա կանս ըն դու նե լի է յե կե ղե ցի, և 
ա ւե լին քան զայս` խո տե լի է և ան պի տան»։

Ձե ռագ րա կան աղբ յուր նե րում պահ պան-
վել են բազ մա թիվ հի շա տա կա րան ներ, ո րոն-
ցում գրիչ նե րը գե րադ րա կան մակ դիր նե րով 
են պատ վում Գ րի գոր Տաթ ևա ցուն։ «Գիրք 
հարց մանց»-ի գրիչ Թու ման տե ղե կաց նում 
է, որ ձե ռա գիրն ըն դօ րի նա կել է 1407 թ.՝ «ի 
մեծ գե րահռ չակ ուխ տիս և հ րեշ տա կաբ-
նակ սուրբ մե նաս տա նիս ի վանս Եւս տա-
թէի սուրբ ա ռա քե լոյս», «Առ ոտս եր ջա նիկ 
և ե րիցս ե րա նեալ բազ մե րախտ հօրս մեր 
և երկ րորդ ար փիա ւոր չի հայ կա զեանս սե-
ռի Գ րի գոր քաջ հռե տո րի և աս տո ւա ծա բան 
վար դա պե տի, զօրս յայս դառն և խա-
ւար ժա մա նա կիս իբրև զա րե գակ ի 
մէ ջօ րէի պայ ծա ռա ցու ցեալ լու սա ւո-
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րէ զե կե ղե ցի, ոչ ու նե լով հան գիստ 
մտաց և ոչ մարմ նոյ»։ Իսկ Տաթ ևա-
ցու ա շա կերտ Թով մա Մե ծո փե ցին 

«Գիրք Հարց մանց»-ի (1407-1408, Տաթև- 
Մե ծո փայ վանք) հի շա տա կա րա նում գրում 
է. «ընդ հո վա նեաւ երկ նա հան գէտ մե ծար գոյ 
ուխ տի Սիւ նեաց նա հան գի ա ռա քե լա կան 
ա թո ռոյ … առ ոտս մեծ վար ժա պե տի, քաջ 
հռե տո րի և ան յաղթ փի լի սո փա յի ար թուն 
ա նուն Գ րի գո րի՝ ա րա րո ղի այսմ սո փե րի 
ար գա սա ւո րի, որ իբր զա րե գակն պայ ծառ 
փայ լէ ի մէջ Հա յաս տա նեայց ե կե ղեց ւոյ և լու-
սա ւո րէ ի մաս տու թեամբ և գի տու թեամբ առ-
հա սա րակ զա մե նե սեան»։ 

Գ րի գոր Տաթ ևա ցու նշա նա վոր ա շա-
կերտ նե րից էր Ա ռա քել Ս յու նե ցին (XIV - XV 
դդ.)՝ մա տե նա գիր, քե րա կան, մեկ նիչ, տա-
ղեր գու, Ս յուն յաց ար քե պիս կո պոս, Տաթ-
ևի վան քի վա նա հայր։ «Էր Սուրբ Ուխ տին 
ա ռաջ նորդ հե զա հո գին և ընտ րեալն յո րո-
վայ նէ սուրբ ե պիս կո պոսն Տէր Ա ռա քել և մեծ 
ի մաս տա սէրն, քո ւե րոր դին մեծ վար դա պե-
տին, որ ու նէր զմիտքն իբրև զհրե ղի նաց և 
էր սի րող ա մե նայն ա ռա քի նու թեանց», – այս-
պես է նկա րագ րում նրան Թով մա Մե ծո փե-
ցին։ Ս յու նե ցու գլխա վոր եր կե րից է «Մեկ նու-
թիւն կամ Հա մա ռօտ լուծ մունք Սահ մա նաց՝ 
գրոցն Դա վիթ Ան յաղ թի», ո րում անդ րա դար-
ձել է նաև ե րաժշ տա տե սա կան հար ցե րին, 
շո շա փել ձայ նե ղա նա կա յին հա մա կար գին 
և գոր ծի քա յին նվա գին առնչ վող խնդիր ներ։ 
Ե րաժշ տութ յան հետ կապ ված հար ցե րին 
Ս յու նե ցին անդ րա դար ձել է նաև «Քե րա կա-
նու թեան մեկ նու թիւն» եր կում։ Գ րել է քա-
րոզ ներ, ներ բող ներ, «Գո վա բա նու թիւն Սաղ-
մո սին» խո րագ րով եր կու քերթ ված, կազ մել 
շա րա կա նա գիր հե ղի նակ նե րի ցու ցա կը։ Եր-
կե րի մեջ նշա նա վոր է նրա «Ա դամ գիր քը», 
ո րի ո րոշ հատ ված ներ երգ վել են։ Դ րան ցից 
հայտ նի է «Աս տո ւածն ա մե նի» տա ղը, որ 
ձայ նագ րել է Ն. Թաշճ յա նը և ներ մու ծել Ձայ-
նագր յալ Պա տա րա գի մեջ։ Ա ռա քել Ս յու նե ցու 
ստեղ ծա գոր ծութ յան պսա կը հան դի սա նում 
են նրա տա ղե րը՝ նվիր ված Հի սուս Ք րիս տո-
սի Ծննդ յանն ու Հա րութ յա նը, Ս. Աստ վա ծած-
նին և ե կե ղե ցու սրբե րին։ Ե րաժշ տա կան բա-
ղադ րի չով մեզ են հա սել Տի րոջ Հա րութ յա նը 
նվիր ված նրա տա ղե րը՝ «Դասքն հրէա կան» 
և «Ով պար տիզ պան»՝ Կո մի տաս Վար դա պե-
տի և Ն. Թաշճ յա նի ձայ նագ րութ յուն նե րով, 
ո րոնք հայ հոգ ևոր տա ղեր գութ յան լա վա-
գույն նմուշ նե րից են։ 

Ա ռա քել Ս յու նե ցին ե ղել է նաև գրիչ և 
ըն դօ րի նա կել ձե ռագ րեր. դրան ցից է նրա 
ձեռ քով 1422 թ. ար տագր ված Ա վե տա րա նը՝ 
«Կա տա րե ցաւ սուրբ և աս տո ւա ծա խօս Ա ւե-
տա րանս ձե ռամբ տէր Ա ռա քե լոյ Սիւ նեաց, 
յա նա պա տիս Ան գե ղա կու թոյ»։

Գ րի գոր Տաթ ևա ցու ա շա կերտ նե րից էր 
Դա նիել վար դա պե տը, որ XV դա րի վեր ջում 
հիմ նել է Բա ղե շի Ամր դո լու վան քի դպրո ցը՝ 
XVI-XVIII դդ. մշա կու թա յին խո շոր կենտ րո նե-
րից մե կը։

XVI դա րա վեր ջին – XVII դա րասկզ բին 
ա վեր նե րի և կո ղո պուտ նե րի հետ ևան քով 
հա յոց ե կե ղե ցի նե րը զրկվել էին և՛ ար տա քին, 
և՛ ներ քին հար դա րու մից, դա դա րել էր պաշ-
տո ներ գութ յու նը, լռել էին ե կե ղե ցու զան գե րը, 
չէր հնչում հոգ ևոր եր գը: Այս ա մե նը պետք 
ու ներ բա րե կարգ ման, ո րի գլուխ կանգ-
նում է կա թո ղի կոս Ս. Մով սես Գ Տաթ ևա ցին 
(1578-1632)։ Ն րա ջան քե րով նո րոգ վում են 
Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի վա նա կան շի նութ-
յուն նե րը, ըստ պատ շա ճի վե րա կանգն վում 
Տե րու նա կան և սր բոց տո նա կա տա րութ-
յուն ներն ու օր վա ժա մեր գութ յուն նե րը։ Նա 
վե րա կանգ նում է Գի շե րա յին, Ա ռա վոտ յան և 
Ար ևա գա լի, Ճա շու ժա մե րի եր գե ցո ղութ յուն-
ներն ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ, հրա-
հան գում վե րա հաս տա տել նաև Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցու Հա րութ յան օրհ նութ յուն նե րը: Այս 
բա րե նո րո գում նե րի շնոր հիվ հա վա տա վոր 
ժո ղո վուր դը վե րա դառ նում է Աստ ծո տուն, 
ե կե ղե ցին լցվում է խնկա բույր բուր վառ նե րով 
և առ Աստ ված ուղղ ված հո գե թով ա ղոթք նե-
րով ու եր գե ցո ղութ յամբ: Իր ու նե ցած վաս-
տա կի հա մար ժա մա նա կա կից նե րը՝ ի նշան 
ե րախ տա գի տութ յան, Մով սես Գ Տաթ ևա-
ցուն տվել են «Երկ րորդ Լու սա վո րիչ Հա յոց» 
պատ վա նու նը։ 

XVII դա րի ա ռա ջին կե սին բա րե նո րոգ չա-
կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել նաև Պո ղոս 
վրդ. Մո կա ցին. «Եւ ինքն Պօ ղոս վար դա պետն 
էր վա րուքն սուրբ և ա ռա քի նի, հա նա պա զօր 
սաղ մո սերգ», – գրում է Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին։ 
Այս եր կու ա կա նա վոր վար դա պետ նե րին 

պատ մի չը հա մե մա տում է Պետ րոս և Պո ղոս 
ա ռաք յալ նե րի հետ. «Իսկ եր կո քին վար դա-
պետքն Մով սէս և Պօ ղոս ե ղեն ի րե րաց ըն-
կերք իբրև զսուրբ ա ռա քեալսն Պետ րոս և 
Պօ ղոս, լեալք ա մոլք հա ւա տոյ՝ շրջե ցան ա մե-
նայն գա ւառս ար ևե լեայ աշ խար հիս, քա րո-
զէին ա մե նե ցուն զճշմար տու թիւն, շի նէին զե-
կե ղե ցիս, կար գէին քա հա նայս, հաս տա տէին 
դպրոց, ու սու ցա նէին ման կունս»: 

XVII դա րի ա ռա ջին կե սին հայ ի րա կա-
նութ յան մեջ սկսվում է Վե րա նո րո գութ յան 
շար ժու մը, Մ. Ա բեղ յա նի դի պուկ բնու թագր-
մամբ՝ «սկսում է ծնվել նո րը՝ հնի վե րած նութ-
յամբ»։ Այս շարժ ման մեջ հսկա յա կան դեր 
կա տա րե ցին ա նա պա տա կան հա մա լիր նե րը 
և ն րանց կից դպրոց նե րը, ո րոնք մեծ ներդ-
րում ու նե ցան հա յոց գրի ու դպրութ յան, 
կրթութ յան, գի տութ յան ու ե րաժշ տար վես տի 
զար գաց ման մեջ։ Ա նա պատ նե րը բնա կա-
վայ րե րից հե ռու գտնվող ճգնակ յաց նե րի մե-
նաս տան ներ էին, ո րի ան դամ ներն ապ րում 
էին խստա բա րո կյան քով, ու նեին հստակ 
մշակ ված կա նո նա կարգ, զերծ էին որ ևէ 
շփու մից և են թարկ վում էին մի միայն ա նա-
պա տա հո րը։ Ա ռա ջին հայտ նի ա նա պատ նե-
րից է Ս յուն յաց կամ Հա րանց Մեծ ա նա պա տը 
(1611-1613 թթ.), որ հիմ նել են Սաղ մո սա-
վան քի Սար գիս ե պիս կո պո սը (Ամ բերդ ցի) և 
Կի րա կոս քա հա նա Տ րա պի զոն ցին: Այս տեղ 
դա սա վան դում էին Հին և Նոր կտա կա րան-
նե րի մեկ նութ յուն, ժա մա սա ցութ յուն, գրչութ-
յան ար վեստ, ե րաժշ տութ յուն: Ու սու ցիչ նե րի 
թվում էին Կի րա կոս Տ րա պի զոն ցին, Ներ սես 
Մո կա ցին, Պո ղոս Մո կա ցին, Մով սես և Թո-
մաս Տաթ ևա ցի նե րը, Դա վիթ Շամ քո րե ցին, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը հե տա գա յում հիմ-
նել է իր միա բա նութ յու նը: «Այդ մար դիկն 
իբրև վե րած նող ներ, ինչ պես հա տուկ է ա մեն 
վե րած նութ յան մար դու, աչ քե րը դարձ նե լով 
դե պի մեր հի նը՝ շատ ճիշտ նկա տում են մեր 
հին կյան քի ա մե նից կար ևոր կող մը։ Այն տեղ 
նրանք տես նում են ա մե նից ա ռաջ՝ ծաղ կած 
վան քեր և ա նա պատ ներ և ի րենք ևս մե ծա-
մեծ ջան քե րով կա րո ղա նում են հետ ևե լով 
հնե րին՝ նո րե րը հիմ նել»։

XVIII դա րի հոգ ևոր-մշա կու թա յին նոր հո-
վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է բա նաս տեղծ 
և ե րա ժիշտ Պետ րոս Ղա փան ցին (XVIII դ.), 
Պաղ տա սար Դպ րի սա նը։ Նա Էջ միած նի 
միա բան էր, ու ներ վար դա պե տա կան կո չում 
և ե կե ղե ցա կան-լու սա վոր չա կան լայն գոր ծու-
նեութ յուն է ծա վա լել։ Պետ րոս Ղա փան ցին 
հե ղի նա կել է հոգ ևոր և աշ խար հիկ ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք հրա տա րակ վել 
են «Գր քոյկ կո չե ցեալ եր գա րան» խո րագ րով 
ժո ղո վա ծո ւում (Կ. Պօ լիս, 1772), հենց իր նա-
խա բա նով, որ տեղ հա մես տա գոյն ծե րը խո-
նար հա բար խնդրում էր՝ «ժտեմ ա ղեր սա նօք 
ի վա յե լօղ բա նա սէր ան ձանցդ՝ ըն դու նիլ սի-
րով զմերս զայս փոքր աշ խա տու թիւն»։ Պետ-
րոս վար դա պե տի սրտա ռուչ եր գե րը մեծ սեր 
և ըն դու նե լութ յուն են գտել՝ եր բեմն հա մար-
վե լով նաև ժո ղովր դա կան։ Ղա փան ցու բո լոր 
տա ղե րում «անխ տիր փայ լում է բա նաս տեղ-
ծա կան կայծն ու տա ղա չա փա կան ա րո ւես-
տը»։ XIX դա րում նրա տա ղե րից մի քա նի սը 
ձայ նագր վել են. դրանք են՝ Ա վագ Ուր բա թի 
«Կա նայք ա մե նայն, քորք իմ սի րա կան» տա-
ղը, որ Ն. Թաշճ յա նի գրառ մամբ զե տեղ վել 
է Ձայ նագր յալ Պա տա րա գում, այ նու հետև՝ 
«Փու թա առ մեզ, նաղ շուն կա քաւ» և «Ա ռա-
ւօ տեան քաղցր և ա նոյշ հո վե րըն» եր գե րը։ 
Ղա փան ցին տա ղեր գութ յան մեջ ներ կա յա-
նում է որ պես հայ կա բան ո ճի վե րա նո րո գիչ, 
իսկ տա ղե րի ե րաժշ տա կան բա ղադ րիչ նե-
րը «ո րո շա կիո րեն առնչ վում են զար գա ցած 
ա վա տա տի րութ յան շրջա նի հայ եր գար վես-
տի կեն սու նակ ա վան դույթ նե րին»։

XVIII դա րի հոգ ևո րա կան-մշա կու թա յին 
գոր ծիչ նե րից է նաև Ղա զար արք. Ջահ կե-
ցին՝ Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս։ Նա հե ղի-
նակ է «Գիրք Աս տո ւա ծա բա նա կան, որ կո չի 
Դ րախտ ցան կա լի» աշ խա տութ յան՝ նվիր ված 
հայ ե կե ղե ցու դա վա նա բա նութ յա նը։ Հո րի նել 
է նաև տա ղեր, ո րոնք հա վաք ված են «Գիրք 
նո րա բոյս որ կո չի Եր գա րան» ժո ղո վա ծո ւում։ 

Ս յուն յաց աշ խարհն իր վան քե րով ու ե կե-
ղե ցի նե րով, գրչա կենտ րոն նե րով ու ձե ռագ րե-
րով, ման րան կար չութ յամբ, հոգ ևոր ե րաժշ-
տութ յամբ, վի պա կան բա նահ յու սութ յամբ, 
հո րո վել նե րով, պա րեր գե րով ու խա ղիկ նե րով 
բա ցա ռիկ է և ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա-
վում հայ ժո ղովր դի պատ մամ շա կու թա յին 
ժա ռան գութ յան մեջ։ Գող թան հին գու սան-
նե րից սե րած ար վեստն ու միջ նա դա րի փի-
լի սո փա-ե րա ժիշտ նե րի հիմ նադ րած ե րաժշ-

տա կան բազ մա բո վան դակ ա վան դույթ նե րը 
հա րատ ևե լով՝ վե րընձ յուղ վել և նո րո վի են 
վե րա մարմ նա վոր վել հան ճա րեղ Կո մի տաս 
Վար դա պե տի, ա պա նաև՝ Ա րամ Խա չատր-
յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ։ Վաղն ջա կան 
երգ չա կան ար վես տի ար ձա գանք ներն են 
վե րար ծարծ վել նաև նո րօր յա եր գա սաց գու-
սան Ա շո տի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ։ 

Բամբ ռա հար վի պա սան նե րից մինչև հայ 
դա սա կան ար վեստ – այս է դա րա վոր ու ղին 
Ս յուն յաց ե րաժշ տար վես տի, որն իր ցե ղի 
ա մե նից մա քուր հա յե լին է՝ այն քան փա ռա-
հեղ, որ քան Ս յուն յաց բնօր րա նը, այն քան 
վե հա շունչ, որ քան նրա սի գա պանծ լեռ նե-
րը, այն քան հա վերժ, որ քան Սի սա կան Հայ-
կա զուն նե րի եր կիրն ու նրա մարտն չող ո գին, 
այն քան կեն դա նի, «որ քան կեն դա նի է այդ 
ցե ղը, ու ժեղ, որ քան ու ժեղ է ի րեն ծնունդ տո-
ւող ժո ղո վուր դը» (Կո մի տաս Վար դա պետ)։ 

Ծա նո թագ րութ յուն ներ

1. Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան, 
ա րա րեալ Ս տե փան նո սի Օր բէ լեան ար-
քե պիս կո պո սի Սիւ նեաց (այ սու հետև՝ Օր-
բէ լեան, Պատ մու թիւն), ի լոյս ըն ծա յեաց 
հան դերձ ծա նօ թու թեամբք Կ. վրդ. Շահ նա-
զա րեանց՝ միա բան Սր բոյ Էջ միած նի, հա-
տորք Ա և Բ, Փա րիզ, 1859, հ. Ա, էջ 59-60։

2. Նույն տե ղում, էջ 66:
3. Կոր յուն, Վարք Մաշ տո ցի, բնա գի րը՝ ձե-

ռագ րա կան այ լըն թերց ված նե րով, թարգ մա-
նութ յամբ, ա ռա ջա բա նով և ծա նո թագ րութ-
յուն նե րով ի ձեռն Մա նուկ Ա բեղ յա նի, Եր ևան, 
1941, [Ե], էջ 41-42։ Մով սի սի Խո րե նաց ւոյ 
Պատ մու թիւն Հա յոց, աշխ. Մ. Ա բե ղեան եւ Ս. 
Յա րու թիւ նեան, Տփ ղիս, 1913, Գ. ԽԷ, էջ 316-

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 63

Հովհան 
Որոտնեցի 
և Գրիգոր 
Տաթևացի 

(ձախից աջ)
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Պ ետ րոս Ղա փան ցու մա սին պահ-
պան վել են կցկտուր տե ղե կութ-
յուն ներ, այն էլ կյան քի վեր ջին 

տա րի նե րի մա սին։ Նա սյու նե ցի է, ծնվել 
է հա վա նա բար Ղա փա նում՝ 18-րդ դա րի 
սկզբին։ Ե ղած փաս տե րի հա մա ձայն 1753 
- 1756 թթ. ե ղել է Էջ միած նի միա բան։ Ն վի-
րա կի պաշ տո նով նրան ու ղար կում են Ռու-
մե լի և Ղ րիմ, ա պա՝ Պո լիս, Ադ րիա նա պո լիս, 
Ար մաշ։ 1772 թվա կա նին աշ խա տում է Ադ-
րիա նա պոլ սում՝ որ պես վե րա տե սուչ։ 1780 
թվա կա նին ծեր հա սա կում նշա նակ վում է 
Նի կո մե դիա յի թե մի ա ռաջ նորդ։ Փաս տեր 
կան, որ հա մա գոր ծակ ցել է Սի մեոն Ա Եր-
ևան ցի ու Ղու կաս Կար նե ցի կա թո ղի կոս նե-
րի հետ։ Մա հա ցել է 1784 թվա կա նի մար տի 
20-ին՝ Նի կո մե դիա քա ղա քում։

Սկզբ նա կան շրջա նում Պետ րոս Ղա-
փան ցու տա ղե րը մեծ տա րա ծում էին գտել 
ժո ղովր դի մեջ, սա կայն դրանք հա մար վում 
էին ժո ղովր դա կան եր գեր։ «Բազ մա վէ պը» 
1847 թվա կա նին տպագ րում է «Ծիլ-ծիլ ոս-
կի է...» բա նաս տեղ ծութ յու նը, այն կո չե լով 
ազ գա յին երգ՝ չի մա նա լով, թե ով է նրա հե-
ղի նա կը։ Հ. Սի մեոն Ե րեմ յա նը իր «Ազ գա յին 
դեմ քե րի» 2-րդ շար քում մեջ բե րե լով «Ծիլ-
ծիլ...» եր գից մեկ տուն, գրում է. «Ժո ղովր դին 
բե րա նին մեջ զա նա զան կեր պով երգ ված է 
պյուլպ յու լին սա եր գի մի պա տա ռի կը... Ին քը 
Տեր-Մի նաս յան վար դա պետն է, որ մեր բնա-
գա վա ռի գեղ ջուկ բեր նեն լսել կու տա Երգ-
եր գո ցի նման անն ման սա սի րուն գե ղո նը»։ 
Խ րիմ յան Հայ րի կը հի շում է, որ շատ է սի րել 
եր գել Պետ րոս Ղա փան ցու և Նա հա պետ 
Քու չա կի տա ղե րը։ Լեոն նշում է, որ նրա «եր-
գե րից շա տե րը լայն ժո ղովր դա կա նութ յուն 
ստա ցան, և մի քա նի սը երգ վում էին մինչև 
19-րդ դա րի վեր ջե րը»։ Խա չա տուր 
Ա բով յա նը բա նաս տեղ ծութ յուն ներ 
է հյու սում Պետ րոս Ղա փան ցու եր-

ՊԵՏՐՈՍ ՂԱՓԱՆՑԻ
(ԺԸ դար)

ԵՐԳ ԿԱՔԱԻՈԻ
Փութա՛ առ մեզ, նախշուն կաքաւ 
Սարերն ամէն կանանչացաւ. 
Զարդ զգեցեալ պայծառացաւ:

յԱյդ յեռներէն ի վայր փութաս, 
յԱւուրս գարնան պարեայ ցնծաս. 
Նախշուն ձագերով շուրջ կուգաս. 
Արագ արագ ոստոստելով, 
Ծաղկանց վերայ թաւալելով

 Վասն ո՞յր թռչիս, 
 ԸնդԷ՞ր փախչիս, 
 Կամ զի՞ թաքչիս, 
 Կողկողալով՝ ձայն արձակես
 Շաղկղա՜, շաղկղա՜, 
 Կաղկղա՜, կաղկղա՜։
 Միշտ հառաչես
 Ու կարկաչես։
Ոսկիափայյ փետուր քոյին, 
Զանազան գունով շողշողին, 
ՈրպԷս զլոյս բոլորովին։ 
յԱյղ և այլն։

Փառօք ճեմես որպէս իշխան, 
Լերինքն քեզ հարկ սեփհական, 
Դաշտերն ամէն համանգամայն։ 
յԱյդ և այլն։

Գ  րի գոր Ար շա վի րի Դա նիէ լեա նը (Դա-
նիէլ Ե րա ժիշտ) ծնո ւել է 1946թ.՝ Յու-
նո ւա րի18-ին, Ե րևա նում: Ու սու մը 

սկսել է Ղա փա նում: Ա ւար տել է Ե րևա նի 
Չայ կովս կու ա նո ւան ե րաժշ տա կան տաս-
նա մեա դպրո ցի ջու թա կի դա սա րա նը (վաս-
տա կա ւոր ու սու ցիչ՝ Տ. Բ. Հայ րա պե տեան): 
1964թ. ըն դու նո ւել է Կո մի տա սի ա նո ւան պե-
տա կան կոն սե րո ւա տո րիան (Ժան Տէր-Մեր-
կե րեա նի դա սա րան): Կոն սե րո ւա տո րիան 
ա ւար տել է գե րա զան ցու թեամբ՝ ե րաժշ տա-
գի տա կան բա ժի նը (1971թ.), այ նու հետև՝ 
օ պե րա յին-սիմ ֆո նիկ դի րի ժո րու թեան բա ժի-
նը (1974թ.): 1982թ. ըն դու նո ւել է Մոս կո ւա-
յի Չայ կովս կու ա նո ւան կո սե րո ւա տո րիա յի 
աս պի րան տու րան, ո րը գե րա զան ցու թեամբ 
ա ւար տել է 1985թ. (պրո ֆե սոր Գե նա դի Ռոժ-
դեստ վենս կու ղե կա վա րու թեամբ):

1977-1979թթ. ղե կա վա րել է Լե նի նա կա-
նի պե տա կան կա մե րա յին նո ւա գա խում բը, 
ո րի հետ հա մագոր ծակ ցել են նաև դաշ նա-
կա հա րու հի Սո ւետ լա նա Նա ւա սար դեա նը 
(Հա յաս տա նում և Էս տո նիա յում) և Ա լեք սէյ 
Լիւ բի մո վը:

1980-81-ին Դա ւիթ Խան ջեա նի հրա ւե րով 
աշ խա տել է դի րի ժոր-ա սիս տենտ՝ Հա յաս-
տա նի պե տա կան սիմ ֆո նիկ նո ւա գախմ-
բում:

Ա ռա ջինն է Հա յա ստա նում հիմ նադ րել 
հո գևոր ե րաժշ տու թեան ան սամբլ՝ (թո ւով 
ե րեք), Հայ հա մեր գի «Շա րա կա նը» (Տա-
ղա րան), Ռա դիո յի «Գան ձեր»-ը և կրկին 
«Շա րա կան»: Դա նիէլ Ե րա ժիշ տը ա ռա ջի-
նը Հա յաս տա նում նո ւա գեց բլոկֆ լեյ տա: 
Իբ րև գնա հա տա կան քի ար տա յայ տու թիւն 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Վազ գէն Ա ռա-
ջի նը «Շա րա կան» հա մոյ թին նո ւի րա բե րեց 
«Moeck» մակ նի շի բլոկֆ լեյ տա նե րի քա ռեակ 
(ներ կա յումս գտնւում է «Տա ղա րան» հա մոյ-
թում):

Ա ռա ջի նը «Շա րա կա նի» հետ հա մերգ նե-
րով հան դէս են ե կել Մոս կո ւա յում, Լե նինգ-
րա դում, Ռու մի նիա յում, Բուլ ղա րիա յում, 
Աւստ րիա յում:

1984թ. մաս նակ ցել են Հո լան դիա յում կա-
յա ցած հո գևոր երաժշ տու թեան փա ռա տօ-
նին, իսկ 1985թ.՝ Բա խի և Հեն դե լի ծննդեան 
300-ա մեա կին նո ւի րած փա ռա տօ նին՝ Մերձ-
բալ թեան հան րա պե տութիւն նե րում:

Դա նիէլ Ե րա ժիշ տը ե լոյթ ներ է ու նե ցել եր-
գիչ ներ Լու սի նէ Զա քա րեա նի, Գէորգ Յու նա-
նեա նի և այ լոց հետ, կա տա րել է բազ մա թիւ 
ձա յ նագ րութ յուն ներ Ռա դիո ֆոն դի հա մար: 
Մոս կո ւա յի «Մե լո դիա» ֆիր ման թո ղար կել 
է «Շա րա կան» մեծ սկա ւա ռակ (C 10236), 
ԱՄՆ-ում թո ղար կո ւել է լա զե րա յին սկա ւա-
ռակ՝ շա րա կան նե րի, տա ղե րի, գան ձե րի իր 
մշա կում նե րով, ո րոնք կա տա րում է Ազ գա յին 
ռա դիո յի «Շա րա կան» ան սամբ լը (The music 
of Armenia, Sharakan, 13116-2, 1996):

Դա նիէ լի մշա կում նե րը կա տա րել և կա-

տա րում են այ լազ գի ե րա ժիշտ նե րը՝ երգ չու-
հի Գեդ րէ Կաու կայ տէն և “Musica Humana” 
հա մոյ թը (Վիլ նիւս), եր գե հո նա հա րու հի ներ 
Լիւ բով Շիշ խա նո վան (Բեռ լին, Լայպ ցիգ, 
Մագ դե բուրգ, 1984թ.), Եու րա տէ Լանդս բեր-
գի տէ (Վիլ նիւս, Բեռ լին, Ե րևան)…

Ժո ղո վա ծո ւի հո գևոր եր կե րի եր գե հո նա-
յին տար բե րակ նե րը կազ մում են Վա հագն 
Ս տամ բոլ ցեա նի նո ւա գա ցան կի ան բա ժան 
մա սը, ո րոնք հնչել են նաև Մոս կո ւա յում, 
Ռի գա յում, Ս. Պե տեր բուր գում, ձայ նագ րո ւել 
սկա ւա ռա կի վրայ…

Դա նիէլ Ե րա ժիշ տի ա ւե լի քան 400 
ե րաժշ տա գի տա կան յօ դո ւած նե րի և էս սէ-
ներ տպագ րո ւել են «Հա յաս տա նի հան րա-
գի տա րան»-ում, «Ա րո ւեստ», «Էջ միա ծին». 
«Գա րուն», «Նոր դար», «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թիւն», «Հայ րե նի քի ձայն», «Հայք», 
«Ե րաժշ տա կան Հա յաս տան»… ամ սագ րե-
րում և թեր թե րում, ար տատ պո ւել են ԱՄՆ-ի 
և Ֆ րան սիա յի հայ կա կան մա մու լում:

Հիմ նադր ման օ րո ւա նից «Հայ ա րո ւեստ» 
հան դե սի խմբագ րա կան խորհր դի ան դամ է, 
հե ղի նակ մի շարք գի տա կան հո դո ւած նե րի, 
ո րոնք տպագ րո ւել են նաև «Ե րաժշ տա կան 
Հա յաս տան» ամ սագ րում, «Ե րաժշ տա գիտ-
կան աշ խա տութ յուն նե րի ժո ղո վա ծու»-ում 
(Եր ևան 2003): 

1982 թո ւա կա նից աշ խա տել է կոն սերւա-
տո րիա յի ժո ղովր դական ստեղ ծա գոր ծու-
թեան բաժ նում՝ որ պէս նո ւա գախմ բի ղե կա-
վար եվ դի րի ժո րու թեան դա սա խօս:

1993թ.-ից վերս տին դա սա ւան դում է Կո-
մի տա սի ա նո ւան պետ. կոն սե րո ւա տո րիա-
յում, Կա մե րա յին ան սամբ լի, այ նու հետև լա-
րա յին կւար տետ ամ բիո նում:

2001 թո ւա կա նից կոն սե րո ւա տո րիա յի 
դո ցենտ է:

Սե փա կան ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րից են 
«Տաղ լա լու», «Փա փագ» (Ռա դիո յի ֆոն դում), 
«Կեան քի կա րօտ», «Անց նում է կեան քը», Մ. 
Խո րե նա ցու «Անս կիզբն էա կից» շա րա կա նի 
մշա կու մը լա րա յին քա ռեա կի հա մար և այլն: 
Ե լոյթ ներ է ու նե նում նաև Ե րևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի՝ իր ստեղ ծած կա մե րա-
յին նու ագախմ բով: 

Հիմ նադր ման օր վա նից ե րաժշ տա գե տը 
աշ խա տում է նաև «Հո գևոր ե րաժշ տութ յան 
պե տա կան կենտ րոն»-ում:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ 
ՄԱՄՈՒԼԻՑ և 
ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆՆԵՐԻՑ

«Մեր ջեր մա գին գնա հա տան քը և օրհ-
նու թիւ նը «Շա րա կան» նո ւա գախմ բին, մաղ-
թան քով, որ նա շա րու նա կի նոյն ո գեշն չու մով 
իր հո գե ղէն գոր ծու նեու թիւ նը, մեր հայ րե նի 
ժո ղովր դի գօ տում և հայ սփիւռ քի տա րած քի 
վրայ ի պան ծա ցումն հայ ո գե կա նու թեան»:

ՎԱԶ ԳԷՆ Ա
ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿՈՍ Ա ՄԵ ՆԱՅՆ ՀԱ ՅՈՑ

ՍԲ. ԷՋ ՄԻԱ ԾԻՆ, 22 ԱՊ ՐԻԼ 1982 Թ. 

«Ես հպարտ եմ, որ հայ ժո ղո վուր դը 
նման զա վակ ու նի»:
Ա ՐԱՄ ԽԱ ՉԱՏ ՐԵԱ ՆԸ Գ ՐԻ ԳՈՐ ԴԱ ՆԻԷ-

ԼԵԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻՆ, ԵՐ ԵՎԱՆ, 1969Թ.
(«ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏ», 3’, 2003)

«Գ րի գոր Դա նիե լեա նը յայտ նի է դի րի ժո-
րա կան և ե րաժշ տա կան-լու սա ւոր չա կան իր 
գոր ծունէու թեամբ: Տար բեր դա րաշր ջան նե-
րի և կոմ պո զի տո րա կան դպրոց նե րի ե րաժշ-
տա կա տա րո ղա կան ա ռանձ նա յատ կու թիւն-
նե րի գե րա զանց ի մա ցու թիւ նը ճշմա րիտ 
հիմք հան դի սա ցաւ հնչեց նե լու հայկա կան 
հո գևոր և աշ խար հիկ եր գե րը, ո րոնք նո րո-
վի մեկ նա բա նո ւե ցին «Գան ձեր» ան սամբ լի 
կող մից: Ան սամբ լի հիմ նա դիր Գ. Դա նիէ լեա-
նը ներ կա յա նում է ոչ միայն որ պէս իր գոր-
ծի գե րա զանց ի մա ցող դի րի ժոր, այ լև նուրբ 
գոր ծի քա ւո րող, մշակ ման գի տակ: Ա հա թէ 
ին չու այդ քան գու նեղ և հա րուստ է հնչում 
ան սամբ լը, այդ քան ներ դաշ նակ է եր գը և 
նրան շրջա պա տող գոր ծի քա յին հնչիւն նե րը: 
Դա նիէ լեա նի գոր ծու նէու թիւ նը մեր ա րո ւես-
տի մասն է կազ մում, և ար ժա նի կեր պով է 
ներ կա յաց նում մեր մշա կույ թի մար գա րիտ-
նե րից մէ կը՝ հնա գոյն հայ կա կան եր գը »:
ՏԻԳ ՐԱՆ ՄԱՆ ՍՈՒ ՐԵԱՆ, 22. 10. 88Թ.

«Ինչ պէս հրա շա լի տե սիլ՝ « Շա րա կա նը » 
-ը դիւ թում է իր ե րաժշ տա կա նու թեամբ, ո ճի 
մաք րու թեամբ, հա յե ցիու թեամբ…»
ՏԻԳ ՐԱՆ ՄԱՆ ՍՈՒ ՐԵԱՆ, 15. 10. 84Թ.

«Հինգ հա րիւր տա րի ա ռաջ Կո լում բո-
սը յայտ նա գոր ծեց Ա մե րի կան, հի մա մենք 
յայտ նա գոր ծում ենք Հա յաս տա նը, նրա ժո-
ղովր դին, նրա ա րո ւես տը: Մենք այ սօր յայտ-
նա գոր ծե ցինք, «Շա րա կան» ան սամբ լը, ո րի 
ե լոյ թը մեզ տա րաւ մի խա ղաղ կղզի…»

ՌԻ ՉԱՐԴ ՆԷՅ, ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ Ա ՄԵ ՐԻ-
ԿԵԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՓՈԽՏ ՆՕ ՐԷՆ, 

«ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹԻՒՆ», 29. 
10. 92Թ. 

«…Ի րեն (Դա նիէլ Ե րա ժիշ տին) գնա-
հա տող մի ջազ գա յին մեծ ա նուն ու նե ցող 
օ տա րազ գի ե րա ժիշտ ներ կան, ո րոնք հայ 
ե րաժշ տու թեան այ սօ րը ար ժևո րում են՝ նաև 
ճա նա չե լով Գ րի գոր Դա նիէ լեա նին »:
ՏԻԳ ՐԱՆ ՄԱՆ ՍՈՒ ՐԵԱՆ, 18. 05. 99Թ.
  
«Սի րե լի պր. Դա նիէլ Ե րա ժիշտ.
… Ես հի շում եմ մեր հան դի պու մը հա-

մեր գին: Դուք հրա շա լի ժո ղո վուրդ եք: Լա վա-
գույն մաղ թանք նե րով»: 

ՓԵ ԹԵՐ ԹՈՄ ՍԵՆ, ԴԵՍ ՊԱՆ (ԱՄՆ), 
ԵՐԵՎԱՆ, 12. 11. 96Թ.

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

Ծ ն վել է 1661թ. Շո ռոթ գյու ղում, հայ 
միջ նա դար յան բա նաս տեղծ, ա շուղ, 
գրիչ, նկա րիչ, ծաղ կող, Հով նա թան-

յան ըն տա նի քի հիմ նա դի րը։ Նախ նա կան 
կրթութ յունն ստա ցել է հոր՝ Հով հան նես վար-
դա պե տի մոտ, այ նու հետև սո վո րել է Ա գու-
լի սի Ս․ Թով մա վան քի դպրո ցում, որ տեղ և, 
ա վար տե լուց հե տո, աշ խա տել է որ պես ու-
սու ցիչ։ Ն․ Հ-ի կյան քի մա սին միակ գրա վոր 
աղբ յու րը նրա ա վագ որ դու՝ նկա րիչ և բա-
նաս տեղծ Նա ղաշ Հա կո բի ողբն է («Ող բամ 
ար տա սո ւօք, կո ծով տխրու թեան»)՝ գրված 
հոր մահ վան առ թիվ։ Հա կո բի ող բից ենք 
ի մա նում Ն․ Հ-ի ծննդյան և մահ վան տա րեթ-
վե րը, ինչ պես նաև կեն սագ րա կան մի քա նի 
փաս տեր (օ րի նակ, հա սա րակ դպրից դար-
ձել է «շնոր հա լից վար պետն ի մաս տուն», 
ե ղել է «քար տու ղար տա ռից հնոց և նո րոց»)։ 
Ո րոշ ժա մա նակ ապ րել և ս տեղ ծա գոր ծել է 
Թիֆ լի սում։ Վ րաց․ աղբ յուր նե րի վկա յութ-
յամբ՝ նա ե ղել է Վ րաս տա նի Վախ թանգ VI 
թա գա վո րի պա լա տա կան եր գիչն ու նկա-
րի չը։ «Գո վեմ սրտիվ ու րա խա կան» եր գը, 
նվիր ված «Վ րաս տա նի գո զալ նե րին», գրել է 
վրաց․ պա լա տում։ Ապ րել և ս տեղ ծա գոր ծել է 
նաև Եր ևա նում, որ տեղ գրել է «Գո վա սա նու-
թիւն Եր ևա նայ քա ղա քին» բա նաս տեղ ծութ-
յու նը։ Ն․ Հ․ թո ղել է գրա կան հա րուստ ժա-
ռան գութ յուն։ Ն րա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը 
պահ պան վել ու մեզ են հա սել բազ մա թիվ 
ըն դօ րի նա կութ յուն նե րով։ Այն ձե ռագ րե րի 
թի վը, ո րոն ցում առ կա են նրա ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը մեծ կամ փոքր խմբե րով, անց-
նում է հինգ տասն յա կից։ Դ րան ցից ա ռա վել 
հա րուստ և ամ բող ջա կան են Եր ևա նի Մես-
րոպ Մաշ տո ցի անվ․ Մա տե նա դա րա նի 3263, 
4426 և Վիեն նա յի Մ խի թար յան նե րի մա տե-
նա դա րա նի К 587 U․ji 647 ձե ռագ րե րը։ 

Ն․ Հ-ի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը կա րե լի 
է բա ժա նել մի քա նի խմբի՝ սի րո, գար նան, 
ու րա խութ յան և խն ջույ քի, եր գի ծա կան և 

խո հա կան-խրա տա կան։ Ն րա սի րո եր գե-
րը (շուրջ ե րեք տասն յակ) տար բեր վում են 
միջ նա դար յան տա ղեր գու նե րի հա մաբ նույթ 
եր գե րից, ո րոնց հե ղի նակ նե րը, աշ խար հիկ 
կյան քը եր գե լով հան դերձ, զերծ չէին կրո-
նա կան աշ խար հա յաց քի ճնշող ազ դե ցութ-
յու նից։ Բ նութ յու նը նրա հա մար ներշնչ ման 
աղբ յուր է։ Գա րու նը բե րում է բա րիք, կյանք, 
նաև սեր, ո րը, ըստ բա նաս տեղ ծի, կյան քի 
ի մաստն է, հարս տութ յունն ու հա ճույ քը։ Սի-
րո ու բնութ յան եր գե րում Ն․ Հ․ վե րար տադ-
րել է մարդ կա յին զգաց մունք ներ ու տրա-
մադ րութ յուն ներ՝ հնա րա վո րին չափ հե ռու 
մնա լով կրո նա կան ու կեն ցա ղա յին կաշ-
կան դում նե րից։ Խն ջույ քի և ու րա խութ յան 
եր գե րի փիլ․ ե լա կե տը ար մա տա պես տար-
բեր վում է միջ նա դար յան գրա կան մտա ծե լա-
կեր պից։ Ն․ Հ․ գտնում է, որ մարդն աշ խարհ 

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

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

ճանապարհդ կու նայիմ, տեսնեմ՝ ե՞րբ կու գաս, 
Ծածուկ ծիծաղելով, ինձ բարև կու տաս.
Ափսո՜ս, որ թշնամոյն շուտ կու հաւատաս. 
Ես կու լամ, դու՝ ուրախ նստիր, դա՛մ արա։

Դու չես վախել շահէն, սուլթան ու խանէն, 
Մէկ խապար չես ղրկել ի քո բերանէն, 
Ա՜ յ զալում, ի՞նչ կուզես Նաղաշի ջանէն, 
Քարասիրտ, բէինսաֆ, մէկ ըռահմ արա։

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

Ծոցդ նման է դրախտին.
Ծաղկած ծառոց ծաղկազարդին. 
Ես երանի տամ էն մարդին, 
Որ ծոցիդ եմիշն է կերած։

Աչքերդ ծով անդնդական, 
Կորուսանէ հոգիս մարդկան, 
Ալեկոծ ֆիթնայի նման 
Շատ մարդոյ տուն է աւերած։

Երեսդ ալ, սիահ խալ-խալ, 
Ունքերդ է քաշած փարգալ, 
Ինչպէս երկաթէ սուր չանգալ, 
Իմ ոսկերքը շատ է քերած։

Բերանդ ղանդ, լեզուդ նաբաթ, 
Ծոցդ ոսկոյ սանդուղ, սաբաթ, 
Քեզ տեսնողին կու մնամ մաթ, 
Թէ նա ինչպէ՞ս է համբերած։

Ճակատ և ծոցդ զարդարած, 
Սիահ ծամեր վրայ շարած, 
Գիտեմ, ով որ մտիկ արած՝ 
Նրա հոգին է շուտ մեռած։

ՏԱՂ ՍԻՐՈՅ. Ի 
ՆԱՂԱՇ ՅՈՎՆԱԹԱՆԷ 
ԱՍԱՑԵԱԼ ԲԱՆԱ
Ուստի՞ կու գաս, քաղցր բլբուլ, 
Քեզի բարև, ես քեզ եմ ղուլ, 
Լեզուդ շարբաթ, սաչդ սմբուլ, 
Քաղցր լեզվովդ ջուր տուր ինձի։

Վասմդ կասեն խիստ աննման, 
Քեզնէ զատ էլ չունիմ կուման, 
Ես ինչ կանեմ հազար թուման, 
Երբ դու եար կու լինիս ինձի։

Նաշխուն երես, բոլոր սուրաթ, 
Մնացել ամ հէյրան ու մաթ, 
Ըռահմ արա. հե˜յ, բի՛ մուրվաթ, 
Քանի՞ քարէքար տաս ինձի։

Առաւօտուց բացվել վարդն, 
Դու ես գօզալներուն զարդն, 
Քո կրակի մէջ ընկնող մարդն՝ 
Այլ մեղադիր չեղնիլ ինձի։

Գովելի ծաղիկ ես դու ի մէջ ծաղկանցն վարդ թաջիսար, 
Սրտիդ սէրն աչքովդ ինձ յայտնեցիր, մաթլաբիդ հասար.
Արիւ անելու մի՞տք ունես, հագել ես կարմիր սարասար.
Է˜յ զալում եար, է˜յ, բէմուրվաթ, դու աչացս լոյս հաւասար։
Թևեոըդ՝ թափած մոմեր, բոյդ՝ կանանչ սալվի չինար, 
Երեսըդ՝ բոլոր լուսին, աչքերդ՝ վառ կանթեղ ֆանար, 
Շրթունքդ՝ սիրոյ շարբաթ, նռան պտուղ, կարմիր գուլինար. 
Է˜յ զալում եար, է˜յ, բէմուրվաթ, քեզ ըռահմն չունիս դինար։

Ծամերըդ՝ կանանչ բախչայ, ծաղի´կ ես վարել ոսկէ թելով, 
Ես, սեֆիլ բաղպանի նման, խոյ մեռայ քեզ աղաչելով, 
Իմ սիրտը արու´ն արիր, դու՝ կելնես, շուռ գաս ծիծաղելով.
Է˜յ զալում եար, է´յ, բէմուրվաթ, սիրտս դաղելով։
Շուրջ կու գաս վարդի նման դու զարդարած կարմիր ատլասով, 
Դու քան ինձ եղեր ես եանուղ՝ էշխի ձեռաց խիստ հաւասով, 
Քեզ անուշ լինի գինին, որ կու խմես արծաթէ թասով.
Է˜յ զալում եար, Է˜յ, րէմուրվաթ, մատանիդ՝ ոսկէ ալասով։

գե րի ե ղա նա կով. «Ղա փան ցին ու-
նէր զքնքոյշ և զ գո րո վա լից սիրտս»։ 
Բա նաս տեղ ծի մա սին ա ռա ջին գի-

տա կան հոդ վա ծը տպագ րում է բա նա սեր 
Նի կո ղոս Քա րամ յա նը 1895 թվա կա նին։ 
Նի կո ղոս Քա րամ յա նից հե տո Հ րանտ Ա սա-
տու րը 1904 թվա կա նին «Ար ևել յան մա մուլ» 
պար բե րա կա նում տպագ րում է «Մո ռաց-
ված բա նաս տեղծ մը» հոդ վա ծը, ուր բարձր 
է գնա հատ վում Պետ րոս Ղա փան ցու եր գե-
րը. «Ներ դաշ նա կութ յան զգա ցու մը, որ այն-
քան կար ևոր ձիրք մըն է քեր թո ղի հա մար 
Ղա փան ցիի մե ծա գույն հատ կութ յունն է։ 
Տե սակ մը ե րաժշ տութ յուն դրած է շատ մը 
քերթ ված նե րու մեջ և բա ռե րու գե ղե ցիկ զու-
գադ րութ յուն նե րը, ո րոնք կրնան մրցիլ նույ-
նիսկ ԺԹ դա րու ա մե նեն նուրբ հայ բա նաս-
տեղծ նե րու հետ»։

Պետ րոս Ղա փան ցու ա ռան ձին եր-
գեր տա րա ծե լու գոր ծում մեծ դեր ու նեն 
նաև Վր թա նես Փա փազ յա նը, Ա րիս տա կես 
Տևկան ցը, Մի քա յել Մի նա սար յա նը, Թեո դի-
կը, Ար շակ Չո պան յա նը, Մկր տիչ Մկր յա նը 
և այլք։

Պետ րոս Ղա փան ցու գրա կան ժա ռան-
գութ յու նը ներ կա յաց նում են կրո նա կան-
բա րո յակր թա կան, խրա տա կան, ա զա տա-
սի րա կան, հայ րե նի քի և բ նութ յան (վար դի 
և սո խա կի) քնա րա կան հար յուր բա նաս-

տեղ ծութ յուն, մեկ պոեմ և ա վե լի քան վաթ-
սուն երկ տող և քա ռա սուն զա նա զան բո-
վան դա կութ յան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ։

Ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա-
նակ, 1722 թվա կա նին Պետ րոս Ղա փան ցին 
հրա տա րա կում է իր բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րի ժո ղո վա ծուն՝ «Գր քոյկ կո չեց յալ Եր-
գա րան»։ Այս տեղ, երգ չի բազ մա բո վան դակ 
բա րո յա գի տա կան բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րի մեջ աչ քի է ընկ նում վար դի ու սո խա կի 
ա նու նով, և ա պա ան վա նա պես ազ գին, ժո-
ղովր դին ուղղ ված ա զա տա խոհ, հայ րե նա-
բաղձ եր գեր։ Նույն թվին գրում է «դար ձեալ 
առ ազգն իւր սի րե լի» բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ 
ուղղ ված ժո ղովր դին, ինք նա ճա նաչ ման կո-
չով։ Դա Պաղ տա սար Դ պի րի «Ի նընջ մա-
նէդ ար քա յա կան» եր գի բա ցա հատ ար ձա-
գանքն է։

Էջ միած նին նվիր ված եր գե րում զգա լի է 
կրո նաքա ղա քա կան պայ քա րի նույն ծրա-
գի րը, որն ա ռա ջին ան գամ ա ռա ջադ րում 
էր Ս տե փա նոս Օր բել յա նը իր «Ողբ...»-ում։ 
Պետ րոս Ղա փան ցին նույն պես ինք նու րույն 
պե տա կա նութ յուն վե րաս տեղ ծե լու պա-
հանջն է ա ռա ջադ րում, Էջ միա ծի նը դի տե-
լով որ պես Հա յաս տա նի ինք նու րույ նութ յան 
խորհր դա նիշ։

Մո լե ռանդ հա վա տաց յա լի և ըմ բոստ 
հայ րե նա սե րի հո գու պոռթ կում է «Խն դիր և 

ա ղա չանք, բո ղոք և հա ռա չանք...» բա նաս-
տեղ ծութ յու նը, ո րը այն սահ մանն է, ո րից 
հե տո կար ծեք թե բա ժան վում են կրո նա վոր 
ող բա ցողն ու ա զա տա սեր, ըմ բոստ, աշ-
խար հիկ եր գի չը։

«Առ ազգն իմ պա տո ւե լի խորհր դա բար 
նշա նա կու թեամբ վար դի», «Դար ձեալ առ 
ազգն իւր սի րե լի», «Զվշ տակ րու թե նէ հայ-
րե նեաց մե րոց ի դէմս զա նա զա նից նմա-
նու թեանց», «Զ գար նա նէ Բիւ զան դիոյ, որ 
խորհր դա բար ակ նար կի առ բնա կիչս նո-
րին», «Առ ազգն իւր սի րե լի», «Դար ձեալ 
զ Կոս տանդ նու պոլ սոյ ի դէմս վար դի և պիւլ-
պիւ լին, յո րում զա նա զան նմա նու թիւնք մա-
կա ցու թեանց ստո րագ րին ներ բո ղա բար» 
և այլ տա ղեր ներ կա յաց նում են քա ղա քա-
կան-ա զա տա սի րա կան աշ խար հիկ եր գե րի 
ա ռա ջին ամ բող ջա կան շար քը՝ հա յոց դա-
րա վոր բա նաս տեղ ծութ յան մեջ։

Պետ րոս Ղա փան ցին վար դի և սո խա կի 
եր գե րով ամ բող ջաց նում է միջ նա դա րում 
ստեղծ ված այդ բնույ թի եր գե րի ան ցած 
ու ղին՝ հասց նե լով այն մի նոր աս տի ճա նի։ 
Վար դը՝ որ պես հայ րե նի քի խորհր դա նիշ, և 
սո խա կը, որ պես հայ րե նի քի ա զա տութ յան 
երգ չի խորհր դա նիշ։ Ն րա նից հե տո այս եր-
ևույ թը ար տա հայ տութ յուն է ստա նում 18-
19-րդ դա րե րի մի շարք բա նաս տեղծ նե րի 
մոտ՝ Գ ևորգ Խու բով, Հա կոբ վար դա պետ, 

Ար սեն Բագ րա տու նի, Հա րութ յուն Ա լամ-
դար յան, Ղ ևոնդ Ա լի շան, Ռա փա յել Պատ-
կան յան, Ա լեք սանդր Ծա տուր յան և այլք։

Պետ րոս Ղա փան ցու գրա կան ժա ռան-
գութ յան երկ րորդ ըն տիր մա սը երկ տող և 
քա ռա տող բա նաս տեղ ծութ յուն ներն են։

Մեր անց յա լի գրա կա նութ յու նից փոք-
րիկ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ շատ են հա սել։ 
Հայտ նի է, ա ռա ջին բա նաս տեղ ծը Ներ սես 
Շ նոր հա լին է, որ թո ղել է այդ ժան րի մի խո-
շոր հա վա քա ծու՝ թվով շուրջ ե րեք հար յուր 
փոք րիկ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, քառ յակ-
ներ։

Պետ րոս Ղա փան ցին նաև տա ղա չա-
փութ յան, հան գի վար պետ է, այս տեղ նրա 
կա տա րած դե րը գրա վոր գրա բա րի բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ նո րա րա կան է։ Հատ-
կա պես բա ռա խաղ, փակ, ներ քին և վեր ջըն-
թեր հան գե րի ար վես տը նրա մոտ հաս նում 
է կա տա րե լութ յան։ Այս տեղ նա մրցա կից 
կա րող է լի նել մի դեպ քում Ներ սես Շ նոր հա-
լուն, մյուս դեպ քում՝ Սա յաթ-Նո վա յին։

Պետ րոս Ղա փան ցին ձգտում է վե րա-
կանգ նել հա յոց 10-14-րդ դա րե րի բա նաս-
տեղ ծութ յան գա ղա փա րա խո սութ յան և 
ար վես տի կեն սա կան գծե րը. օգտ վե լով հին 
դա սա կա նից, ստեղ ծել նոր ժա մա նակ նե րի, 
նոր ո ճի դա սա կան բա նաս տեղ ծութ յուն։

 

է ե կել վա յե լե լու հա մար։ Այս շար քի եր գե րում 
բա նաս տեղ ծը միա ժա մա նակ քա րո զում է 
ստեղ ծա գործ աշ խա տանք, հա մե րաշ խութ-
յուն, մարդ կա յին ազ նիվ ու մա քուր հա րա բե-
րութ յուն ներ («Աս տո ւած սի րէք, ում սրտում 
որ նա խանձ կայ՝ հա նի»)։ Ն․ Հ-ի մոտ առ կա է 
նոր ժա մա նակ նե րի կնի քը, որն ա զատ է միջ-
նա դար յան բա րո յա խո սութ յու նից։ Լի նե լով 
միջ նա դա րի նշա նա վոր բա նաս տեղծ նե րից 
մե կը՝ Ն․ Հ․ նաև ա շուղ է (նա հա մար վում է 
XYII դ․ հայ ա շու ղա կան պոե զիա յի հիմ նա-
դի րը)։ Իր ա շու ղա կան խա ղե րում, ինչ պես 
նաև եր գի ծա կան և խո հա կան-խրա տա կան 
ո տա նա վոր նե րում նա բո ղո քում է չա րի քի, 
ա նար դա րութ յան ու ան հա վա սա րութ յան 
դեմ, քննա դա տում ի րա կա նութ յան հո ռի 
կող մե րը, դրվա տում գի տութ յունն ու ար վես-
տը։ Հիմք ու նե նա լով իր նա խորդ նե րի փոր-
ձը՝ նա կա րո ղա ցել է զա վեշ տի ու ժա ման ցի 
ու րախ տա ղե րից բա ցի ստեղ ծել իս կա կան 
եր գի ծան քի նմուշ ներ («Կա տուն մե ռաւ, ափ-
սոս ու վա՜խ», «Ով ո ղոր մե լի խեղճ կա նա-
նիք», «Գ րե ե կին է շի քար վան» սկզբնա տո-
ղե րով ո տա նա վոր նե րը ևն)։ Ն․ Հ․ ու նի նաև 
կրո նա կան-ծի սա կան բնույ թի եր գեր, ո րոնք 
ա վե լի շատ կապ ված են նա խորդ, քան նոր 
ժա մա նակ նե րի տրա մադ րութ յուն նե րի ու 
պատ կե րա ցում նե րի հետ։ Հետ ևե լով իր 
նա խորդ նե րին՝ Ն․ Հ․ օգտ վել է ժող․ բա նահ-
յու սութ յու նից և ազ դե ցութ յուն կրել ինչ պես 
հայ, այն պես էլ պարսկ․ բա նա վոր ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րից։ Ն․ Հ․ գրել է ժա մա նա կի 
ժող․ լեզ վով։ Թարմ են բա նաս տեղ ծի տա ղա-
չա փա կան հնա րանք ներն ու պատ կեր նե րը։ 
Նա կա րո ղա ցել է ազ գա յին ա վան դա կան 

տա ղա չա փա կան ձևե րին վար պե տո րեն 
ներ դաշ նա կել ա շու ղա կան բա նար վես տի 
նվա ճում նե րը և ս տեղ ծել նո րա տիպ եր գեր։ 
Ինքն է իր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հա մար 
ընտ րել կամ հո րի նել ե ղա նակ ներ և ինքն էլ 
եր գել ու նվա գել է դրան ք։

Մ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ», ՀԱՏՈՐ 8, ԷՋ 173 

ՏԱՂ 
ՍԻՐՈՅ

11ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.     5



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

Հ այ միջ նա դար յան մաս նա գի տաց-
ված ե րաժշ տութ յու նը հիմն վել է հզոր 
ա վան դույթ նե րի վրա, ո րոնք ի րենց 

կա յուն պայ մա նա ձևե րի շնոր հիվ լա վա գույնս 
փո խա կերպ վել և զար գա ցել են քրիս տո-
նեա կան պաշ տո ներ գութ յան ծի սա պաշ տա-
մուն քա յին հա մա լի րում: Այդ ա վան դույթ նե-
րի պահ պա նումն և զար գա ցու մը մե ծա պես 
կապ ված է ե ղել գի տա կան-կրթա կան կենտ-
րոն նե րի գոր ծու նեութ յա նը: Այս տեղ դե ռևս 
վաղ միջ նա դա րից հո րին վել, ա պա ժո ղով վել 
ու հա մա կարգ վել են հայ հո գևոր եր գե րը՝ 
հա մա պա տաս խան երգ վող ծի սա մատ յան-
նե րում /Ժա մա գիրք, Շա րակ նոց, Պա տա-
րա գա մա տույց/: Ա վե լին, այս տեղ մշակ վել, 
հե տա զոտ վել և կրթա կան հա մա լիր է ներ-
մուծ վել նաև ե րաժշ տութ յան տե սութ յու նը՝ 
գործ նա կան, գե ղա գի տա կան, մեկ նո ղա կան, 
խա զա գի տա կան ո լորտ նե րով:

Չ նա յած ար տա քին ան բա րեն պաստ գոր-
ծոն նե րին՝ պար բե րա բար հա ջոր դող ա վե-
րում նե րին, թա լա նին ու հրդեհ նե րին, այդ 
կենտ րոն նե րը վե րագ տել են ի րենց՝ նույն 
կամ մեկ այլ վայ րում, նպաս տե լով հայ ժո-
ղովր դի պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գութ-
յան հարս տաց մա նը:

Մեծ Հայ քի Ս յուն յաց աշ խարհն ամ բողջ 
միջ նա դա րում մշտա պես փայ լել է իր վար-
դա պե տա նոց նե րով, գրչութ յան ու կրթութ-
յան կենտ րոն նե րով: Հե տևա պես, այս տեղ 
կա րող ենք հե տևել նաև հայ մաս նա գի տաց-
ված ե րաժշ տութ յան աս տի ճա նա կան վե րել-
քին ու ինք նա տիպ դրսևո րում նե րին:

V-VIII դդ. Շի րա կի հայտ նի Դպ րե վան քի, 
Այ րի վան քի, Մա քե նո ցաց դպրոց նե րի շար-

քում էին Շա ղա տում գոր ծող Ս յուն յաց վար-
դա պե տա րա նը և հո գևոր բարձր տի պի 
դպրո ցը: Վեր ջինս ժա մա նա կա կից նե րի կող-
մից հա մար վել է աղբ յուր ի մաս տից: Այս ըն-
թաց քում աս տի ճա նա բար ձևա վոր վել են հայ 
ինք նու րույն հո գևոր եր գի ու եր գե ցո ղութ յան 
ձևե րի կա րևո րա գույն բնո րո շիչ նե րը: Ըստ 
Ն.Թահ միզ յա նի՝ հենց այս կենտ րոն նե րում 
գոր ծող հմուտ ե րաժշ տա պե տե րի գոր ծու-
նեութ յան շնոր հիվ ա ռանց ընդ հատ ման զար-
գա ցել է եր գե ցո ղութ յան ա րևել յան-քրիս տո-
նեա կան հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յու նը:1

Որ պես փայ լուն գա գաթ նա կետ դի տե լի է 
հայ միջ նա դար յան քե րա կա նա գետ, թարգ-
մա նիչ, բա նաս տեղծ և ե րա ժիշտ, նշա նա-
վոր մշա կու թա յին և ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, 
Ս յու նի քի 22-րդ մետ րո պո լիտ Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցու ծան րակ շիռ վաս տա կը:2 Ն րան 
վե րա գրվող հայ ինք նու րույն հո գևոր եր գե-
րի հա մա կար գու մը շար քի կամ կար գի մեջ 
հա մըն թաց էր քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցի նե-
րի եր գե ցո ղութ յան նոր կա նո նա կարգ ման 
մի տում նե րին և հանգր վա նա յին ձեռք բե րում 
էր հա յոց պաշ տո ներ գութ յան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում: Ութ ձայն հա մա կար գը լա-
վա գույն ճա նա պար հը հար թեց հատ կա պես 
հա յոց շա րա կա ներ գութ յան ա ռա ջըն թա ցի 
հա մար: Ա վե լին, Ռ.Ա թա յա նի գի տա կան հիմ-
նա վոր մամբ. «Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու ժա-
մա նա կաշր ջա նին պետք է վե րագ րել հայ 
ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ յան մեջ խա զա յին 
նո տագ րութ յան կի րա ռու թյու նը: Ըստ ո րում 
ան հա վա նա կան չէ և այն, որ Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցին, ի րա գոր ծե լով հայ կա կան հո գևոր 
ե րաժշ տութ յան տե սա կան հի մունք նե րի 
մշա կու մը, հենց ինքն էլ հայ կա կան ե րաժշ-
տութ յան մեջ մտցրել է խա զա յին նո տագ-
րութ յան մեզ ծա նոթ նախ նա կան հա մա-
կար գը, որն IX դա րում ար դեն տա րած վել էր 
տար բեր վայ րե րում»:3

Բ նա կա նա բար, երբ X դ. սկզբին հիմ-
նադր վեց Տա թևի վար դա պե տա րա նը, շա-
րու նակ վե ցին հա յոց պաշ տո ներ գութ յան 
կեն սա րար ա վան դույթ նե րը: Պատ միչ Ս տե-
փա նոս Օր բել յա նը խո սե լով այս հաս տա-
տութ յան ծաղ կուն գոր ծու նեութ յան մա սին, 
հի շա տա կում է նաև նշա նա վոր ե րաժշ տա-
պետ Տեր-Հով հան նես ե պիս կո պո սի ա նու-
նը. «Վան քը լի էր ծո վա մա տույց փի լի սո-
փա նե րով, ե րա ժիշտ-եր գիչ նե րով: Ճոխ էր 
վար ժա րա նը՝ վար դա պե տա կան կրթու մով: 
Կա յին նաև ան հա մե մա տե լի ար վես տա վոր 
նկա րիչ ներ ու գրիչ ներ: … Այս բազ մեր ջա-
նիկ ե պիս կո պո սը՝ /Տեր-Հով հան նե սը – Հ.Հ./ 
ե պիս կո պո սա րա նը՝ Ս յուն յաց Տա թև նա խա-

թոռ տու նը, զար դա րեց զա նա զան կար գե րով 
ու լցրեց բազ մա թիվ կրո նա վոր նե րով, ան-
հաղթ փի լի սո փա նե րով, անն ման ե րա ժիշտ-
նե րով, բա նի բուն վար դա պետ նե րով, աստ-
վա ծա կիր ճգնա վոր նե րով, այ լև շատ ու շատ 
արհ ես տա վոր նե րով»:4

Պա տա հա կան չէ, որ Կի լիկ յան հայ կա-
կան թա գա վո րութ յան ան կու մից հե տո հատ-
կա պես մշա կու թա յին-կրթա կան ծան րակ-
շիռ դեր ստանձ նեց Տա թևի հա մալ սա րա նը՝ 
ա ռա վել հիմ նա վոր վե լով Գ լա ձո րի հա մալ սա-
րա նի մե ծար ժեք ձեռք բե րում նե րի վրա: 

Այս տեղ ի րենց պատ շաճ տեղն ու նեին 
հայ միջ նա դար յան մաս նա գի տաց ված 
ե րաժշ տութ յան բո լոր ո լորտ նե րը, սկսած՝ 
երգ վող ծի սա մատ յան նե րի ըն դօր ի նա կում-
նե րից ու նո րե րի ստեղ ծու մից, ա վան դա կան 
պաշ տո ներ գութ յան պատ շաճ կա տա րում-
նե րից և ու սում նա սի րութ յուն նե րից, մին չև 
տա ղա յին նոր եր գա տե սակ նե րի, ե րաժշ-
տա մեկ նո ղա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
ի րա գոր ծումն ու դա սա վան դու մը:

Այս հա մալ սա րա նի պա տե րի ներ սում 
ծա վալ վե ցին դա րա կազ միկ, հանգր վա նա յին 
բնույ թի գոր ծըն թաց ներ հատ կա պես հո գևոր 
կրթա կան ո լոր տում՝ ե կե ղե ցա կան-ծի սա կան 
բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում: Մաս-
նա գի տաց ված ե րա ժշտութ յան գործ նա կան 
և տե սա կան դա սըն թաց նե րը այս տեղ ի րենց 
պատ շաճ տե ղը գրա վե ցին: Ի հար կե, այս 
գոր ծի մեծ ջա տա գո վը Տա թևի հա մալ սա-
րա նի ռեկ տոր՝ աստ վա ծա բան, փի լի սո փա, 
ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, րա բու նա պետ, միջ-
նա դա րի հայ աստ վա ծա բա նա կան մտքի 
նշա նա վոր դեմ քե րից մե կը, ա կա նա վոր ե րա-
ժիշտ ու ման րան կա րիչ Գ րի գոր Տա թևա ցին 
էր: Որ պես փայ լուն ե րաժշ տա պետ նա լա վա-
գույնս տի րա պե տում էր հայ հո գևոր ե րաժշ-
տա կան ժա ռան գութ յան բո լոր ո լորտ նե րին: 
Եվ ինչ պես վա յել էր հայ միջ նա դար յան մեծ 
գիտ նա կան ե րա ժիշտ նե րին, նա ևս ձեռ նա-
մուխ ե ղավ վե րա հաս տա տե լու, իր ժա մա նա-
կի ար դիա կան պա հանջ նե րին հա մա հունչ 
բա րե նո րոգ չա կան աշ խա տանք ներ ծա վա-
լե լու նաև այս ո լոր տում, ինչ պես ժա մա նա-
կին նույ նար ժեք գոր ծու նեութ յուն էր ծա վա լել 
Ներ սես Շ նոր հա լին՝ մեկ առ մեկ քննե լով ու 
սրբագ րե լով հա յոց պաշ տո ներ գութ յան բո լոր 
միա վոր ներն ու բա ղադ րիչ նե րը:

Օ րի նակ՝ «Շա րակ նո ցի բո վան դա կութ-
յանն ու նրա զար գաց մա նը մաս նակ ցու թյուն 
բե րած եր գիչ-բա նաս տեղծ նե րի նկատ մամբ 
ցույց տրված վե րա բեր մուն քը պարզ ե րևում 
է թե կուզ շա րա կան նե րի հե ղի նակ նե րի՝ Գ րի-
գոր Տա թևա ցու կազ մած  ցան կից5, որն եզ-

Տաթևի համալսարանը որպես 
միջնադարյան մասնագիտացված 
երաժշտության կենտրոն
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րա փակ վում է գրե թե հրա մա նի հաս նող մի 
նկա տո ղութ յամբ.6 «Այս քան շա րա կանս ըն-
դու նե լի է յե կե ղե ցի, և ա վե լին քան զայս՝ խո-
տե լի է և ան պի տան»7:

Ման րազ նին քննութ յու նը ե րա ժիշտ-միջ-
նա դա րա գետ նե րին բե րել է այն հա մոզ ման, 
որ Տա թևա ցին որ պես հա յոց պաշ տո ներ-
գութ յան բա րե նո րո գիչ յու րա հա տուկ ան-
հա տա կան մո տե ցում է հան դես բե րել, ո րը 
հե տա գա յում ըն դու նել ու շա րու նա կա բար 
զար գաց րել են նրա ա շա կերտ նե րը՝ Թով մա 
Մե ծո փե ցին, Ա ռա քել Ս յու նե ցին, Մատ թեոս 
Ջու ղա յե ցին և նրանց հե տևորդ նե րը: 

1406թ. Տա թևում կազմ ված շա րակ նոց-
նե րից մե կի հի շա տա կա րա նում նշված է. 
«Արդ. գրվեց ե ղա նա կա վոր տառս և լու սա-
զարդ եր գա րանս, հա յոց 851թ., Սի սա կան 
տա նը, Ս յուն յաց երկ րում, Տա թևի մեծ և 
հռչա կա վոր ուխ տում, …Ձե ռա գի րը գրվել 
է բազ մա մեղ ու ա պի կար սպա սա վոր Գա-
լուստ գրչի ձեռ քով, Ս սե ցու լավ և ըն տիր մի 
օ րի նա կից, որ գրված էր Խուլ մա կա նու նով 
բազ մար վեստ դպիր Գ րի գոր գրչի ձեռ քով»:8 
Հի շա տա կա րա նը վկա յում է, որ Կի լիկ յան 
ձե ռա գիր խա զա վոր մատ յան նե րը հա տուկ 
ընտ րութ յան փուլ են ան ցել և վառ ա պա-
ցույցն են այն բա նի, որ Տա թևի հա մալ սա-
րա նում խա զա գի տութ յու նը գո նե իր գործ-
նա կան կի րառ մամբ շա րու նա կել է Կի լիկ յան 
դպրոց նե րի ա վան դույթ նե րը: Հարկ է նշել, 
որ երգ վող ծի սա մատ յան նե րը այս շրջա նում 
ար դեն բազ մա զան էին. Ժա մա գիրք, Շա րակ-
նոց, Ճա շոց, Տո նա ցույց, Ճա ռըն տիր, Պա տա-
րա գա մա տույց, Գան ձա րան, Ման րու սումն:

Որ պես հմուտ ե րաժշ տա գետ-տե սա բան 
Գ րի գոր Տա թևա ցին մի նոր մա կար դա կի է 
հասց րել նաև ե րաժշ տա կան տե սա կան-գե-
ղա գի տա կան ուս մունք նե րը, ո րոնց թվում 
ա վան դա կա նո րեն /դե ռևս սկսած Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցուց/ ա ռա վել խո րաց ված էին 
շա րա կա ներ գութ յան հիմ քը կազ մող ձայ-
նե ղա նակ նե րի մեկ նութ յուն նե րը՝ այս պես 
կոչ ված «ձայ նից» մեկ նութ յուն նե րը:9 Իսկ 
Գր.Տա թևա ցին ձայ նե ղա նակ նե րին զու գա-
հե ռա բար կա տա րել է նաև ա վե տա րան նե րի 
«Խո րան նե րի մեկ նութ յուն»10: Ան տա րա կույս, 
Տա թևա ցին հա մալ սա րա նում դա սա վան-
դե լով ե րաժշ տա տե սա կան դա սըն թաց ներ՝ 
փայ լուն տի րա պե տել է ոչ միայն տե սա կան 
ուս մունք նե րին, այ լև դրանց մա տուց ման մե-
թո դա բա նութ յա նը:

Գր. Տա թևա ցու հռչա կա վոր «Գիրք հարց-
մանց»-ի 48-րդ պ րա կը ամ բող ջութ յամբ 
նվիր ված է «Ձայ նից» մեկ նութ յուն նե րին 
և հա մար վում է «Հա յաս տա նի վա նա կան 
մտա վո րա կան մի ջա վայ րում ստեղծ ված 
ե րաժշ տա կան մեկ նո ղա կան գրա կա նութ-
յան ա մե նաու շագ րավ և ար ժե քա վոր հու-
շար ձան նե րից մե կը»:11 Որ պես ձայ նե ղա-
նակ նե րին վե րա բե րող ե րաժշ տա տե սա կան 
կա րևո րա գույն գի տե լիք նե րի մի ուս մունք՝ 
«Ձայ նից» մեկ նութ յուն նե րը մշտա պես 
ընդգրկ վել են հա յոց միջ նա դար յան բարձր 
տի պի դպրոց նե րում:

Աշ խա տութ յու նը, ո րը զար մաց նում է 
խոր քա յին գի տե լիք նե րի հան րա գի տա րա-
նա յին-շտե մա րա նա յին բո վան դա կութ յամբ, 
գրված է բա վա կան մատ չե լի ու պարզ լեզ-
վով, ո րը միջ նա դար յան ոչ բո լոր ու սուց-
չա պե տե րին էր բնո րոշ: Որ պես հմուտ գի-
տակ, Տա թևա ցին հեն վել է Մեկ նութ յուն նե րի 
ա վան դա կան հիմ նադ րույթ նե րի վրա. սկսե-
լով նա խաք րիս տո նեա կան-բնա պաշ տա կան 
/բնութ յան չորս տա րերք նե րին խարսխ ված 
ըն կա լում նե րից/ ծա գում նա բա նութ յու նից, 
նա հաս նում է քրիս տո նեա կան աստ վա-
ծաշն չա յին մո տե ցում նե րին, ըմբռ նում նե րին՝ 
ե րաժշ տար վես տի ծա գու մից, մին չև հո գևոր 
և աշ խար հիկ ե րաժշ տութ յան փո խա հա րա-
բե րութ յուն ներն ու ըն կա լում նե րի տար բե-
րութ յուն նե րը: Աշ խա տութ յա նը բնո րոշ են 
ինք նա տիպ ձևա կեր պում ներն ու գե ղա գի-
տա կան յու րօ րի նակ ի մաս տա վո րում նե րը: 
Իսկ կա նո նա գլուխ նե րի մեկ նութ յուն նե րը նա 
ուղ ղա կի կա պում է պաշ տո ներ գութ յան ծի-
սա կան-գործ նա կան կող մե րին:

Գ րի գոր Տա թևա ցու գոր ծու նեութ յու նը 
գի տութ յան և կրթութ յան ներ դաշ նակ գո յակ-
ցութ յան և փոխ կա պակց վա ծութ յան ցցուն 
օ րի նակ է, ո րը Տա թևի հա մալ սա րա նը դարձ-
նում է նաև հայ միջ նա դար յան մաս նա գի-
տաց ված ե րաժշ տութ յան զար գաց ման կա-
րևոր կենտ րոն նե րից մե կը:

Ն րա լա վա գույն ա շա կերտ նե րից և գոր-
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ՅՈՒՐԻ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ 
վաստակավոր մանկավարժ

Պ ատ մա կան տե ղե կութ յուն նե րը վկա-
յում են, որ դեռ 4-րդ դա րից սկսած 
Ս յուն յաց աշ խար հի դպրոց նե րում 

մեծ ու շադ րութ յուն էին դարձ նում երգ-ե-
րաժշ տութ յան վրա, դպրոց էին ըն դուն վում 
հատ կա պես «ընտ րեալս, ու ժեղս, քա ջա-
սունս, փափ կա ձայնս և եր կա րո գիս»1:

Չ նա յած այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
դպրոց նե րում ու սու ցու մը կա տար վում էր 
հու նա րեն, ա սո րե րեն տա ռագ րութ յամբ, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, եր գար վես տը զար գա նում 
էր, հիմ նա կա նում բա նա վոր ե ղա նա կով` 
մայ րե նի հա յե րեն լեզ վով:

5-րդ դա րասկզ բին Մես րոպ Մաշ տո-
ցը հայ գրե րի ստեղ ծու մից հե տո (405թ.) 
իր ա շա կերտ նե րի, ա պա հայ իշ խան նե րի 
օգ նութ յամբ հիմ նում են ա ռա ջին հա յա գիր 
դպրոց նե րը, որ տեղ ու սուց վում են թե՛ հայ 
գրե րը և թե՛ եր գե րը: 

Այս պես` մես րոպ յան ա ռա ջին դպրոց նե-
րում դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի շար քում 
երգ-ե րաժշ տութ յունն ու ներ ո րո շա կի տեղ: 
Սկս վում է նոր ձևով զար գա նալ հո գևոր և 
աշ խար հիկ եր գար վես տը: Դպ րոց նե րում 
հո գևոր-ե կե ղե ցա կան եր գե րից բա ցի (սաղ-
մոս ներ, շա րա կան ներ, տա ղեր) ե րե խա նե րը 
սո վո րում էին նաև աշ խար հիկ բնույ թի եր-
գեր (ժո ղովր դա կան, գու սա նա կան, կեն ցա-
ղա յին): 

Եր գաս տեղծ ման այս ըն թաց քը բուռն 
զար գա ցում է ապ րում մշա կույ թի և լու սա-
վո րութ յան հետ միա ժա մա նակ: Դ րա վկա-
յութ յու նը դա րե րից ե կած ժո ղովր դա կան, 
հո գևոր-ե կե ղե ցա կան և գու սա նա կան հա-
րուստ երգ-ե րաժշ տութ յունն է: Այս գոր-
ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից ներն են ե ղել 
ժո ղո վուր դը և ա ռան ձին ստեղ ծա գործ ան-
հատ ներ, ո րոնց ստեղ ծա գոևր ծութ յուն նե րը 
լու սա վո րել են դա րեր ու հա սել մեզ:

Հայ մաս նա գի տա կան ե րաժշ տութ յան 
հիմ նադ րու մը կապ վում է Մես րոպ Մաշ տո-
ցի և Սա հակ Պար թևի ան վան հետ: Ն րանք 
հա մար վում են նաև ե րաժշ տութ յան ա ռա-
ջին ու սու ցիչ նե րը: Ն րանց կող մից ստեղ ծած 
ե րաժշ տութ յու նը խոր ազ դե ցութ յուն է թո ղել 
հայ ե րաժշ տա տե սա կան, ե րաժշ տա գե ղա-
գի տա կան մտքի և առ հա սա րակ ե րաժշ տա-
կան մշա կույ թի հե տա գա զար գաց ման վրա: 

Սա հակ Պար թևի և Մես րոպ Մաշ տո ցի 
ջան քե րով թարգ ման վում են «Աստ վա ծա-
շուն չը» և «Պա տա րա գա մա տույ ցը»: Ն րանք 
հո րի նում են նոր շա րա կան ներ, նոր եր գեր, 
ո րոնք դրվում են «Սուրբ գրքի» հիմ քում: 
Ձևա վոր վում է նաև Սաղ մո սա րա նը, Ժա-
մա գիր քը, Ե կե ղե ցա կան ծի սա կար գը, ո րոնք 
նույն պես կա տար վում էին հայ ա վան դա-
կան և նոր ե ղա նակ նե րով: Այս պես սկսում 
է զար գա նալ հո գևոր եր գաս տեղ ծութ յու նը: 
Այս բնա գա վա ռում նո րից ա ռաջ նութ յու նը 
պատ կա նում է Ս յուն յաց դպրոց նե րին: Այս-
տեղ մայր դպրոց «Վար դա պե տա րա նում» 
գրում և ար տագ րում էին գրքեր, պատ րաս-
տում գրչութ յան ար վես տի վար պետ ներ, ինչ-
պես նաև ու սու ցիչ ներ և վա նա կան ներ հայ 
դպրոց նե րի և վան քե րի հա մար: Այդ դպրոց-
նե րը կա ռուց վել են ա պա հով վայ րում, ո րը 
և հնա րա վո րութ յուն է տվել մշա կել գի տութ-
յան, մաս նա վո րա պես հա յա գի տութ յա նը 
նվիր ված աշ խա տանք ներ: Այդ պի սի դպրոց-
նե րից է ե ղել Տա թևի վա նա կան դպրո ցը, ո րը 
հե տա գա յում դար ձել է բարձ րա գույն դպրոց, 
հա մալ սա րան: Ս յուն յաց դպրոց նե րում է 
կրթութ յուն ստա ցել միջ նա դա րի հայ մտա-
վո րա կա նութ յան մեծ մա սը: Ինչ պես նշում է 
Ս յուն յաց պատ միչ Ս տե փանոս Օր բե լյանը, 
վա նա կան այդ դպրոց նե րում սո վո րող նե րի 
մի մա սը դառ նում էին «ան հաղթ փի լի սո-
փա ներ», «անն ման ե րա ժիշտ ներ», «հմուտ 
նկա րիչ ներ», «դա սա սաց վար ժա պետ ներ», 
«սքան չե լի ար հես տա վոր ներ», «ճար տար 
հռե տոր ներ»:

Ս յուն յաց դպրոց նե րում երգ-ե րաժշ տութ-
յու նը հա մար վում էր լու սա վո րութ յան տա-
րած ման կա րևոր աղբ յուր նե րից մե կը: Այդ 
դպրոց նե րը հայտ նի էին ի րենց ման կա վարժ-
նե րով և աշ խար հիկ պա հանջ նե րով: Այդ տեղ 
է դա սա վան դել Ս յուն յաց աշ խար հի ա մե նա-
պայ ծառ դեմ քե րից մե կի` Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցու ու սու ցիչ` Մով սես Քեր թող Ս յու նե ցին: 
Ս յուն յաց դպրո ցի ա շա կերտ է ե ղել նաև 
հմուտ քեր թող և ե րա ժիշտ Հով նան Օձ նե-
ցին, ո րը ե րաժշ տութ յուն և ճար տա սա նութ-
յուն էր դա սա վան դում: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում լու սա վո րութ-
յան տա րած ման և ե րաժշ տութ յան զար-
գաց ման ուղ ղութ յամբ խո շոր ա վանդ ու նեն 

Սա հա կ դուխտ և Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի նե րը 
(քույր և եղ բայր): Ն րանց ան մի ջա կան նա-
խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ վում են դպրոց ներ, 
եր գեր: Սա հա կ դուխտ Ս յու նե ցին հայ ի րա-
կա նութ յան մեջ ա ռա ջին կին ման կա վարժ-
նե րից է: Նա հայտ նի էր որ պես բա նաս տեղծ, 
երգ չու հի, եր գա հան: Նա հո րի նել է հո գևոր 
եր գեր` կցորդ ներ և «քաղց րե ղա նակ» մե-
ղե դի ներ: Շատ շու տով նրա հռչա կը տա-
րած վում է ողջ Հա յաս տա նում: Նա ա մե նուր 
հիմ նում է նոր դպրոց ներ և գեղ ջուկ ե րե խա-
նե րին սո վո րեց նում երգ-ե րաժշ տութ յուն: 
Այդ կա պակ ցութ յամբ պատ միչ Ս տե փա նոս 
Օր բե լյանը գրում է. «Շատ հմուտ էր ե րաժշ-
տա կան ար վես տի մեջ, ուր վա րա գույ րի 
տակ նստած սո վո րեց նում էր շա տե րին: Եվ 
ստեղծ վե ցին կցորդ ներ և մե ղե դի ներ քաղցր 
ե ղա նակ նե րով, նրան ցից մեկն էր Մա րիամ 
Սր բու հին, ո րը յուր ա նու նով է հո րի նած»:

Շատ հա ճախ եր գի ու սու ցու մը կա տար-
վում էր վա րա գույ րի ե տևում հե տա դի մա-
կան հո գևո րա կա նութ յա նը իր դեմ չգրգռե լու 
հա մար: Հայ կնոջ այդ հան դուգն ա րար քը 
այն ժա մա նա կի հա մար ա ռա ջա դի մա կան էր 
և հիաց մուն քի ու գո վես տի ար ժա նի:

8-րդ դա րում Սա հա կդուխտ Ս յու նե ցին 
Այ րի վան քի դպրո ցում եր գեր է հո րի նում և 
ձայ նագ րում: Ն րա այս ինք նա տիպ դպրո ցը 
հայ ի րա կա նութ յան մեջ կա րե լի է հա մա-
րել ա ռա ջին ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նը 
(դպրո ցը):

Այդ նույն ժա մա նա կաշր ջա նում լու սա-
վո րա կան աշ խա տանք էր կա տա րում նաև 
Սա հա կդուխ տի եղ բայր Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցի երկ րոր դը: Նա նշա նա վոր գիտ նա կան 
ու ե րաժշ տա գետ էր, բազ մա թիվ եր գե րի ու 
շա րա կան նե րի հե ղի նակ, միա ժա մա նակ 
ման կա վար ժի մեծ համ բավ ու ներ: Ա թեն-
քում և Հ ռո մում ստա նա լով բազ մա կող մա-
նի կրթութ յուն` վե րա դառ նում է հայ րե նիք և 
իր հա րուստ գի տե լիք ներն ի սպաս դնում իր 
ժո ղովր դին կրթե լու և լու սա վո րե լու հա մար: 
Ե րաժշ տութ յա նը նվիր ված նրա մտքե րում 
պար զո րոշ նկատ վում է աշ խար հիկ եր գար-
վես տի նկատ մամբ ո րոշ մեղ մութ յուն, զի ջո-
ղա կա նութ յուն` ի հա կադ րութ յուն Դա վիթ 
Ան հաղ թի:

Ս յու նե ցին գտնում է, որ ե կե ղե ցա կան և 
աշ խար հիկ ուղ ղութ յուն նե րի և եր գար վես տի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, փո խազ դե ցութ-
յուն նե րը նպաս տում են միմ յանց զար գաց-
մա նը: Այդ փո խազ դե ցութ յու նը տե ղի է ու նե-
ցել նաև գու սան նե րի մոտ: Ն րանք նույն պես 
յու րաց րել են, ինչ պես հո գևոր, այն պես էլ 
քրիս տո նեա կան բա րո յա կա նութ յունն ար-
տա հայ տող «ի մաս տա սի րա կան» եր գը: Ս յու-
նե ցին այն միտքն է ար տա հայ տում, որ դեռ 

Երաժշտությունը Սյունյաց 
աշխարհի դպրոցներում
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8-րդ դա րում հայ վա նա կան նե րի կեն ցա ղում 
հո գևոր եր գե րը, շա րա կան նե րը կա տար վել 
են փամ բի ռի նվա գակ ցութ յամբ, ինչ պես գու-
սան նե րի մոտ:

Ս յու նե ցին զու գա հեռ է անց կաց նում գու-
սա նա կան և հո գևոր եր գե րի մի ջև և գտնում, 
որ աշ խար հիկ ար վես տում մշակ ված ար տա-
հայ տութ յան տար բեր մի ջոց ներն ու հնարք-
նե րը պետք է կի րա ռել նաև «աս տո ւա ծա-
յին» եր գե րը կա տա րե լիս:

Պետք է ա սել, որ Ս յու նե ցու ա սույթ նե րը, 
մտքե րը կա րևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցան 
վաղ միջ նա դար յան ե րաժշ տա գե ղա գի տա-
կան մտքի զար գաց ման մեջ:

Ս յու նե ցին բարձ րաց նում է անց յա լի հայ 
ազ գա յին ե րաժշ տար վես տի զար գաց ման 
անկ յու նա քա րա յին հար ցե րից մե կը` ժո-
ղովր դա կան, գու սա նա կան և ե կե ղե ցա կան 
ե րաժշ տութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի, 
փոխ ներ գոր ծութ յուն նե րի հար ցը` նշե լով, որ 
ե կե ղե ցու գոր ծիչ նե րը կա րող են և պետք է 
օգ տա գոր ծեն աշ խար հիկ երգ-ե րաժշ տութ-
յան աչ քի ընկ նող նվա ճում նե րը:

Նա ա ռա ջին ե րաժշ տա գետ նե րից մեկն է, 
որ խա զագ րութ յան հի մունք նե րի կի րա ռութ-
յամբ ձայ նագ րել է հայ կա կան երգն ու ե րաժշ-
տութ յու նը:

Ս յու նե ցին բազ մա թիվ շա րա կան նե րի և 
սաղ մոս նե րի հե ղի նակ է, ո րոնք պահ պան-
վել են «ման րուս մունք» կոչ վող ձե ռա գիր ժո-
ղո վա ծու նե րում: Նա ա ռա ջին նե րից մեկն էր, 
որ Հա յաս տա նում հիմք դրեց կա նո նի ժան րի 
և ութ ձայ նի նոր ուս մուն քի հաս տատ մա-
նը, ինչ պես նաև խա զագ րութ յան ար վես տի 
ստեղ ծմանը:

Ս յու նե ցին ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որ 
աշ խար հիկ ե րաժշ տութ յան նկատ մամբ 
ցու ցա բե րեց նոր վե րա բեր մունք, հե ղաշր-
ջում մտցրեց տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի 
ե րաժշ տա գե ղա գի տա կան մտքի մեջ և կան-
խա գու շա կեց ա վա տա տի րութ յան շրջա նի 
զար գա ցած ե րա ժիշտ-գիտ նա կան նե րի գա-
ղա փար նե րը:

Միջ նա դա րում ա ռանձ նա կի զար գա ցում 
ապ րե ցին գի տութ յունն ու ար վեստ նե րը, 
«…. շա րու նա կեց փայ լել Սուն յաց վար դա-
պե տա նո ցը, նրա հետ մեկ տեղ ծաղ կե ցին 
Ար շա կուն յաց կամ Ե րաս խա ձո րի «Վար դիկ 
հայր» դպրոցն ու Շի րա կի դպրա վան քը: 
Ըստ տվյալ նե րի՝ դեռ 7-րդ դա րից սկսած Կո-
մի տաս Աղ ցե ցու հո գա տա րութ յան շնոր հիվ 
բարձ րա գույն կրթութ յան ծա րա վի հայ պա-
տա նի ներն այ լևս պետք չու նեին հե ռագ նաց 
ու ղևո րութ յուն ներ կա տա րե լու»:

Հա յաս տա նի դպրոց նե րում են ի րենց 
կրթութ յունն ստա ցել «Գ րի գոր Նա րե կա ցին` 
Վաս պու րա կա նի Նա րե կա վան քում, Գ րի գոր 
Մա գիստ րո սը` Ա նիի, Հով հան նես Ի մաս տա-
սե րը` Հաղ պա տի, Ներ սես Շ նոր հա լին` Քե-
սու նի, Գ րի գոր Տա թևա ցին` Տա թևի դպրոց-
նե րում և այլն»:

Ե րաժշ տա կան հա տուկ ու սու ցում է 
տրվել Տա թևի, Սա նա հի նի, Գ լա ձո րի, Ա նիի, 
Այ րի վան քի դպրոց նե րում, որ տեղ ա մե նայն 
լրջութ յամբ ու սում նա սիր վել են գի տութ յան և 
ար վես տի բնա գա վառ նե րը, ե րաժշ տութ յան 
տե սութ յու նը և խա զագ րութ յու նը:

Խա զագ րութ յան ար վես տը, ո րը նաև 
«ման րու սում» է կոչ վում, նոր զար գա ցում է 
ապ րում Գ րի գոր Նա րե կա ցու, Ներ սես Շ նոր-
հա լու, Գ րի գոր Փահ լևա նու, Խա չա տուր Տա-
րո նա ցու, Գ րի գոր Տա թևա ցու, Ա ռա քել Ս յու-
նե ցու և ու րիշ նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում:

Խա զե րով գրի առն վե ցին բազ մա թիվ շա-
րա կան ներ, տա ղեր, մե ղե դի ներ, գան ձեր, 
ո րոնք մին չև այդ երգ վում էին բե րա նա ցի:

Ս յուն յաց դպրո ցի մեկ այլ հայ մտա ծող, 
լու սա վո րիչ Գ րի գոր Տա թևա ցին (1346-1409) 
նոր բարձ րուն քի հասց րեց փի լի սո փա յութ-
յու նը, աստ վա ծա բա նութ յու նը, տնտե սա գի-
տութ յու նը և ար վեստ նե րը, մաս նա վո րա պես 
ե րաժշ տութ յու նը և գրչար վես տը` նկար չութ-
յու նը: Նա հան դես է ե կել ոչ միայն որ պես 
ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, այ լև շա րա կա նա գիր 
ու տա ղա սաց, ե րա ժիշտ-տե սա բան և ման-
կա վարժ:

Գ րի գոր Տա թևա ցին ա շա կեր տել է Հով-
հան Ո րոտ նե ցուն: Գլ խա վո րել է Տա թևի և 
Ապ րա կու նի սի բարձ րա գույն դպրոց նե րը: 
Տա թևի դպրո ցը որ պես հա մալ սա րան հի-
շա տակ վում է 1390 թվա կա նից: Գո յա տևել 
է մին չև 1435 թվա կա նը: Սա կայն 9-րդ դա-
րի վեր ջում Տա թևի վան քը ար դեն հայտ-
նի էր ե րաժշ տութ յան դա սա վան դութ յամբ: 

Հարանց մեծ 
անապատ (կամ 
Սյունյաց մեծ 
անապատ), 
ճարտարա-
պետական համալիր 
Հայաստանի 
Հանրապե տության 
Սյունիքի մարզում, 
Հալիձոր գյուղի մոտ, 
Որոտան գետի աջ 
ափին։
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Ս յուն յաց դպրոց նե րում ա մե նա հին և ա մե-
նա սիր ված ե րաժշ տութ յան ա ռար կան նոր 
ծաղ կունք ապ րեց և դար ձավ Տաթ ևի բարձր 
դպրո ցի, հա մալ սա րա նի մաս նա գի տա կան 
բա ժին նե րից մե կը: Տա թևի հա մալ սա րա-
նում ու սում նա սի րում էին շա րա կան նե րի 
տե սութ յուն և կա տա րո ղա կա նութ յուն, որն 
ամ փոփ ված էր «Խա զա գիրք» կամ «Ման-
րու սում» կոչ վող տե սա կան-գործ նա կան 
գրքերում: 

Միջ նա դա րում ե րաժշ տութ յու նը և փի-
լի սո փա յութ յու նը սերտ կա պի մեջ են ե ղել: 
Պա տա հա կան չէ, որ գտնում էին, թե ով 
ե րաժշ տութ յուն չգի տի, չի կա րող սո վո րել 
փի լի սո փա յութ յան բարձր ու սու մը, հե տևա-
բար և հո գևոր ծա ռա յութ յան պի տա նի չէ:

14-րդ դա րի վեր ջե րին Տա թևի բարձր 
տի պի դպրոց-հա մալ սա րանն ու ներ ե րեք 
բա ժին` ներ քին և ար տա քին գրոց, գրչութ-
յան ար վես տի և ե րաժշ տութ յան:

Ա ռա ջի նում ու սում նա սիր վել են հու մա նի-
տար հա սա րա կա կան գի տութ յուն ներ. փի լի-
սո փա յութ յուն, ճար տա սա նութ յուն, մայ րե նի 
լե զու, գրա կա նութ յուն, պատ մութ յուն և այլն: 
Երկ րոր դում` գրչութ յան ար վեստ, գե ղագ-
րութ յուն, գրքե րի գե ղար վես տա կան ձևա վո-
րում, ման րան կար չութ յուն, որմ նան կար չութ-
յուն, իսկ ե րաժշ տութ յան բաժ նում` երգ և 
ե րաժշ տութ յուն, ե րաժշ տութ յան տե սութ յուն 
և պատ մութ յուն:

Տա թևա ցին, շա րու նա կե լով իր ու սուց-
չի` Հով հան Ո րոտ նե ցու ա վան դույթ նե րը, 
կա տա րե լա գոր ծել է հա մալ սա րա նի ու սում-
նա կան պլան նե րը, ծրագ րե րը, կազ մել դա-
սագր քեր, զար գաց րել ե րաժշ տար վես տը, 
գե ղար վես տը:

Այս տեղ սո վո րե լու են ե կել Հա յաս տա-
նի տար բեր վայ րե րից, ինչ պես նաև Պարս-
կա հայ քից, Ղ րի մից և այլն: Հա մալ սա րա նը 
մշտա պես ու նե ցել է 300-ից ա վե լի սո վո րող: 
Ուս ման տևո ղութ յու նը ե ղել է 7-8 տա րի 
(չհաշ ված քա հա նա յա կան կրթութ յան տա-
րի նե րը):

Հա մալ սա րա նը պատ րաս տել է վար դա-
պետ ներ, քա րո զիչ ներ, ման կա վարժ ներ, 
ե րա ժիշտ ներ, գրչար վես տի (նկար չութ յան) 
մաս նա գետնր:

Գ րի գոր Տա թևա ցին թո ղել է հա րուստ 
գրա կան ժա ռան գութ յուն: Ա ռա վել կա րևոր 
աշ խա տութ յուն ներն են «Գիրք հարց մանց», 
«Գիրք քա րո զու թեան», «Գիրք որ կո չի «Ոս-

կե փո րիկ», «Հա մա ռոտ տե սութ յուն ի գիտս 
Պոր փիւ րի», «Լուծ մունք հա մա ռոտ ի տե սու-
թիւնն Դաւ թի Ան յաղ թի» և մի շարք աստ վա-
ծա բա նա կան մեկ նութ յուն ներ: Տա թևա ցու 
գոր ծու նեութ յու նը ե ղել է բազ մապ րո ֆիլ: Նա 
իր աշ խա տութ յուն նե րում և հատ կա պես 
«Հարց մանց գրքում» խո սում է ե րաժշ տա-
ծի սա կան, տե սա կան ու գե ղա գի տա կան մի 
շարք կա րևոր խնդիր նե րի, գե ղե ցի կի, բա րու 
և չա րի մա սին: 

Մեծ են Գ րի գոր Տա թևա ցու ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
կա տա րած իր մեկ նա բա նութ յուն ներն ու 
հա յացք նե րը: Մար դու «ճա նա չո ղա կան կա-
րո ղութ յու նը» Տա թևա ցին կա պում է կրթութ-
յան և դաս տիա րա կութ յան հետ: Նա գտնում 
էր, որ մարդն ու նի «բնա կան», «ժա ռան գա-
կան», «շնոր հա կան» և ձեռք բե րո վի հատ-
կութ յուն ներ: Ե րե խա յի մեջ այդ հատ կութ-
յուն նե րը կա րե լի է ձևա վո րել և զար գաց նել 
աս տի ճա նա բար, հա մա կարգ ված ու սուց-
ման և դաս տիա րա կութ յան գոր ծըն թա ցում` 
ու սուց չի, դաս տիա րա կի ան մի ջա կան ղե կա-
վա րութ յամբ: 

Ու սու ցու մը, ըստ Տա թևա ցու, պետք է 
սկսել վաղ ման կութ յու նից, քա նի դեռ նրա 
զգա յա րան ներն ու նեն լավ ըն կա լու նա կութ-
յուն, իսկ հո գին չի ծան րա ցել հոգ սե րով, մեղ-
քե րով և ա նօ գուտ գի տե լիք նե րով: Ու սուց-
ման մեջ լայ նո րեն կի րա ռել է մատ չե լիութ յան, 
աս տի ճա նա բար բար դին անց նե լու սկզբուն-
քը: Տա թևա ցին ան հա տին տես նում է մտա-
վոր, բա րո յա կան, հո գևոր, գե ղա գի տա կան 
և ֆի զի կա կան հա մա լիր դաս տիա րա կութ-
յան մեջ: Ըստ Տա թևա ցու` մար դու ի մա ցութ-
յան գոր ծըն թա ցը սկսվում է զգա յա րան նե րի 
կող մից, շրջա պա տող աշ խար հի ըն կա լու-
մից: Դա ճա նա չո ղութ յան սկզբնա կան, ցածր 
աս տի ճանն է: Զ գա յա րան նե րը կա րևոր դեր 
են խա ղում ճա նա չո ղութ յան գոր ծըն թա ցում, 
ա ռանց ո րի բա նա կա նութ յունն ան զոր է, 
ինչ պես ար հես տա վորն ա ռանց իր գոր ծիք-
նե րի: Եվ քա նի որ ե րաժշ տա կան ար վեստն 
իր բնութ յամբ զգա յա կան է, այն ա վե լի մեծ 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նի ձևա վո րե լու և 
զար գաց նե լու ան հա տի բա նա կա նութ յու նը: 
Տա թևա ցին գտնում է, որ ու սու ցի չը, դաս-
տիա րա կը պետք է լու սա վոր մտքի և ա նա-
րատ վար քի տեր մարդ լի նի և այլն:

Տա թևա ցու կող մից ա ռաջ քաշ ված 
մտքերն ու սկզբունք ներն այ սօր էլ ոչ միայն 
կի րա ռա կան նշա նա կութ յուն ու նեն, այ լև 
ման կա վար ժութ յան տե սութ յան կա րևո րա-

գույն սկզբունք նե րից են, ո րոնք ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ա վե լի են կա տա րե լա գործ վել ու 
տե սա կան հիմ նա վո րում ստա ցել:

Այս պի սով` պետք է ա սել, որ մեծ է ե ղել 
Գ րի գոր Տա թևա ցու դե րը և նշա նա կութ յու նը 
միջ նա դար յան Հա յաս տա նի կրթութ յան, գի-
տութ յան և ար վեստ նե րի զար գաց ման գոր-
ծում: Նա ու նե ցել է նաև ի րեն ար ժա նի հետ-
նորդ ներ:

Տա թևա ցու ա շա կերտ նե րից է Ա ռա քել 
Ս յու նե ցին (1355-1425)` 14-15-րդ դա րե-
րի հայ մշա կույ թի մե ծե րից մե կը: Նա հան-
դես է ե կել որ պես բա նաս տեղծ, քե րա կան, 
ի մաս տա սեր-աստ վա ծա բան, ման կա վարժ, 
ե րաժշ տա գետ, եր գա հան: Տա թևի հա մալ-
սա րա նում Ա ռա քել Ս յու նե ցին շա րու նա կել 
և զար գաց րել է իր ու սուց չի գոր ծը և ստեղ-
ծել սքան չե լի տա ղեր: Դ րան ցից մե կը Հա-
րութ յան «Դաս քըն հրէա կան»-ը երգ վում 
է մին չև օրս: Ա ռա քել Ս յու նե ցին հայտ նի է 
նաև ե րաժշ տութ յան տե սութ յան ու գե ղա-
գի տութ յան հար ցե րին նվիր ված մի շարք 
դրույթ նե րով: «Մեկ նու թիւն քե րա կա նին» 
և «Լուծ մունք յա ղագս Սահ մա նացն Դաւ թի 
Ան յաղթ փի լի սո փա յի» աշ խա տութ յուն նե-
րում կա րևոր տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում 
նաև հայ միջ նա դար յան աշ խար հիկ ու հո-
գևոր ե րաժշ տութ յան վե րա բեր յալ: Ա ռա քե-
լին շա տերն են հի շում որ պես «տա ղա սաց 
վար դա պետ», «եր գիչ», «ե րա ժիշտ», որն այլ 
գի տութ յուն նե րի հետ իր ա շա կերտ նե րին ու-
սու ցա նում էր նաև ե րաժշ տութ յուն:

Ա ռա քել Ս յու նե ցու և Գ րի գոր Տա թևա ցու 
«Սահ մա նադ րու թիւն դաս տիա րա կու թեան 
նո րած նեալ ման կանց» աշ խա տութ յու նը 
միջ նա դա րի հայ ման կա վար ժա կան գրա-
կա նութ յան ա մե նաար ժե քա վոր հու շար ձան-
նե րից է: Իր ստեղ ծա գոր ծութ յամբ Ա ռա քել 
Ս յու նե ցին գո վեր գում է Գ րի գոր Տա թևա-
ցուն: Իր «Ա դա մա գիրք» պոե մում Ս յու նե ցին 
քննա դա տութ յան է են թար կում իր օ րե րում 
հան դի պող չա րիք ներն ու մեղ քե րը, կա շա-
ռա կե րութ յու նը, շո ղո քոր թութ յու նը, խա-
բեութ յու նը, ստրուկ նե րի վա ճառ քը և այլն: 
«Ա դա մա գիրք» պոե մի ո րոշ հատ ված ներ 
ե րաժշ տա կան ձևա վո րում են ու նե ցել:

Ա ռա քել Ս յու նե ցու ժա մա նա կաշր ջա նում 
Տա թևի վան քը և հա մալ սա րա նը դար ձան 
Հա յաս տա նի մտա վոր կենտ րոն, որ տեղ 
զար գա նում էին գի տութ յունն ու մշա կույ թը, 
լու սա վո րութ յու նը: 

Հա յաս տա նի ոչ մի նա հան գում դպրոցն 
իր գո յութ յունն այն պես չի պահ պա նել, ինչ-
պես Ս յուն յաց աշ խար հում: Պա տա հա կան 
չէ, որ Ս յուն յաց դպրոցն ան վա նում էին հայ 
դպրութ յան ա վան դա պահ: 

Հա յոց դպրոց ներն ա վե լի զգա յուն են ե ղել 
հա սա րա կա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող 
փո փո խութ յուն նե րի, ա ղե տա լի դեպ քե րի, 
պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի ժա մա-

նակ:
14-15-րդ դա րե րում հայ ժո ղովր դի քա-

ղա քա կան ինք նու րույ նութ յան կո րուս տը 
կա սեց րեց նաև երկ րի տնտե սա կան ու մշա-
կու թա յին ա ռա ջըն թա ցը: Թուրք մե նա կան 
ցե ղե րի և Լենկ-Թե մու րի ար շա վանք նե րը 
Հա յաս տա նը դարձ րին ար յու նա հեղ պա տե-
րազմ նե րի թա տե րա բեմ: Հայ լու սա վո րիչ նե-
րը հա ճա խա կի ստիպ ված էին ձե ռագ րե րը 
և մյուս հոգ ևոր հարս տութ յուն նե րը փրկել 
նվա ճող նե րից և թաքց նել լեռ նե րի գաղտ նա-
րան նե րում:

1435թ. Շահ ռու խի ար շա վանքն ա վե րում 
է Տա թևի վան քը, իսկ միա բան ներն ա պաս-
տան են գտնում Գու գար քում:

Ջար դա րար նե րի հե ռա նա լուց հե տո 
միայն վե րա կանգն վել են ա վեր ված կրթօ-
ջախ նե րը և նո րից շա րու նա կել կրթութ յան, 
գի տութ յան և մշա կույ թի զար գա ցու մը:

Ամ փո փե լով պետք է ա սել, որ ի րոք մեծ 
է ե ղել Ս յուն յաց միջ նա դար յան դպրոց նե-
րի դե րը և նշա նա կութ յու նը Հա յաս տա նում 
գի տութ յան, կրթութ յան ու լու սա վո րութ յան 
զար գաց ման և տա րած ման գոր ծըն թա ցում, 
մաս նա վո րա պես հո գևոր և աշ խար հիկ եր-
գար վես տի, ե րաժշ տութ յան տե սութ յան, 
ե րաժշ տութ յան պատ մութ յան, ե րաժշ տա-
ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ-
ման գոր ծում:

Երբ խո սում ենք Ս յու նի քի մշա կու թա յին 
կյան քի մա սին, չպետք է մո ռա նալ Ս յուն յաց 
դպրո ցի ա վան դա պա հութ յան` գի տութ յու նը, 
մշա կույ թը սե րունդ նե րին փո խան ցե լու սո-
վո րույ թի մա սին: Պա տա հա կան չէ, որ այ սօր 
էլ Ս յու նի քը հա րուստ է գիտ նա կան նե րով, 
գրող նե րով, կոմ պո զի տոր նե րով, ե րա ժիշտ-
կա տա րող նե րով և մշա կույ թի այլ բնա գա-
վառ նե րի ան վա նի մարդ կան ցով:

Գ րա կա նութ յան ցանկ
1.  Ստ.Մալ խաս յանց, Խո րե նա ցու ա ռեղծ-

վա ծի շուրջ, Ե րևան, 1940թ.
2.  Ա.Մով սիս յան, Ուր վագ ծեր հայ դպրո ցի և 

ման կա վար ժութ յան պատ մութ յան, /X-XV 
դա րեր/, Ե րևան, 1958թ.

3.   Մով սես Խո րե նա ցի, Հա յոց պատ մութ-
յուն, Ե րևան 1968թ.

4.  Հ.Մախ չան յան, «Հայ գրա կա նութ յան 
պատ մութ յուն», Ե րևան, 1979թ.

5.  Ն.Թահ մի զ յան, Ե րաժշ տութ յու նը հին և 
միջ նա դար յան Հա յաս տա նում, Ե րևան, 
1982թ.

6.  Ն.Թահ միզ յան, «Գ րի գոր Նա րե կա ցին 
և հայ ե րաժշ տութ յու նը 5-15-րդ դա րե-
րում», Ե րևան, 1985թ.

7.  Ն.Թահ միզ յան, «Հին Հա յաս տա նի 
ե րաժշ տա կան գե ղա գի տութ յու նը», Գի-
տա կան աշ խա տութ յուն նե րի ժո ղո վա ծու 
3, Ե րևան, 1997թ.
 

Երաժշտությունը Սյունյաց 
աշխարհի դպրոցներում
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ծի շա րու նա կող նե րից էր Ա ռա քել Ս յու նե ցին՝ 
Ս յուն յաց ար քե պիս կո պոս, տա ղեր գու, փի-
լի սո փա, քե րա կան, ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, 
մա տե նա գիր և ե րա ժիշտ-տե սա բան: Նա 
կրթութ յուն է ստա ցել Տա թևի հա մալ սա րա-
նում՝ ա շա կեր տե լով Հով հան Ո րոտ նե ցուն 
և Գ րի գոր Տա թևա ցուն: Ս յու նե ցին ևս մի 
նոր նպաստ բե րեց Տա թևի հա մալ սա րա նի 
գի տակր թա կան ա ռա ջըն թա ցին և աչ քի ըն-
կավ բա ցա ռիկ ար ժե քա վոր ու արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեութ յամբ: «Ա դամգր քի» և «Դ րախ-
տագր քի» հե ղի նա կը դի մել է Դա վիթ Ան հաղ-
թի «Սահ մանք»-ի մեկ նութ յա նը, 12 Քե րա կա-
նութ յան մեկ նութ յա նը, ինչ պես նաև հա տուկ 
դա սա վանդ ման նպա տա կով կամ որ պես 
յու րա հա տուկ սեր տո ղա կան գրա կա նութ-
յուն հե ղի նա կել է «Գո վա սա նու թիւն սաղ մո-
սին» գրվածք նե րը, այ լև բազ մա թիվ հո գևոր 
տա ղեր:13

Որ պես նշա նա վոր ե րաժշ տա պետ Ա ռա-
քել Ս յու նե ցին ևս ներ դաշ նա կո րեն միաս-
նա կան է և՛ մեկ նո ղա կան, գի տա ման-
կա վար ժա կան, և՛ ստեղ ծա գոր ծա կան, 
ար վես տա գի տա կան հմտութ յուն նե րի մեջ: 
Օ րի նակ Դա վիթ Ան հաղ թի «Սահ մանք»-ի 

մեկ նութ յան մեջ «նա իր հե ղի նա կա վոր խոս-
քով վառ է պա հել գի տա կան հե տա քրքրութ-
յու նը դավթ յան դրույթ նե րի նկատ մամբ ու, 
դրանք յու րո վի պար զա բա նե լիս, նա ար ժե-
քա վոր տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դել հայ-
կա կան միջ նա դար յան նվա գա րան նե րի, 
գոր ծի քա յին նվա գի և «ութ-ձայ նի» հա մա-
կար գով ընդգրկ ված այ լա զան ե ղա նակ նե րի 
մա սին»:14

Ինչ պես և Գր.Տա թևա ցին, Ա ռա քել Ս յու-
նե ցին ևս խրթնա բան չէ ե րաժշ տա տե սա-
կան հիմ նադ րույթ ներ վեր լու ծե լիս: Այս պես. 
Ձայ նե ղա նակ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
մեջ իր գործ նա կան ուղ ղոր դում նե րով նա 
դյու րին է դարձ նում շա րա կա ներ գութ յան 
տե սա կան ըն կա լում նե րը. «…մի ձայ նե ղա-
նա կում զա նա զան մե ղե դի ներ գո յութ յուն 
ու նեն, ինչ պես Չոր րորդ ձայ նե ղա նա կում այլ 
է այն /ե ղա նա կը/, ո րը կոչ վում է Ա ռա քե լոյ 
ա ղաւ նոյ. և այլ է այն, ո րը /կոչ վում է/ Որ ի վե-
րայ բղխեալ գա ւա զա նին, և ու րիշ է այն /որ 
կոչ վում է/ Ընդ երկ նայ նոց հո գե ղի նաց: Այս-
պես և մյուս ներն են, ի մա նաս»:15

Տա թևի հա մալ սա րա նի լա վա գույն սա-
նե րը՝ Թով մա Մե ծո փե ցին, Գ րի գոր Ա րա-
րա տե ցին, Բար սեղ Բա ղի շե ցին, Մատ թեոս 
Ջու ղա յե ցին, Սի մեոն Եղ վար դե ցին և այլք, 

դար ձան նրա փայ լուն ա վան դույթ նե րի կրո-
ղը և շա րու նա կո ղը: Ու թեև 1435 թ. Շահ ռու-
ղի ար շա վան քից հե տո այս բարձ րա կարգ 
գի տակր թա կան հաս տա տութ յունն ան կում 
ապ րեց, սա կայն հայ միջ նա դար յան մշա-
կույ թի ա նու րա նա լի ձեռք բե րում նե րի ու 
բարձ րա կե տա յին նվա ճում նե րի շար քում 
դար ձավ կա րևոր մի հանգր վան: Որ պես 
հայ միջ նա դար յան ե րաժշ տա կան գի տա-
կան և կրթա կան կենտ րոն Տա թևի հա մալ-
սա րա նը լա վա գույնս ա պա ցու ցեց Կի լիկ յան 
բարձր տի պի դպրոց նե րի ա վան դույթ նե րի 
ժա ռան գոր դի և ինք նա տիպ զար գաց նո ղի 
իր փայ լուն կա րո ղու թյու նը, և, որ պատ մա-
կան ի րո ղութ յուն նե րի մեկ այլ՝ հա յան պաստ 
ըն թաց քի դեպ քում այս լու սա պայ ծառ կրթօ-
ջա խը հարս տաց նե լու էր հայ մշա կույ թը նո-
րա նոր փայ լա տա կում նե րով:

Ծա նո թագ րութ յուն
1. Ն.Թահ միզ յան, Գ րի գոր Նա րե կա ցին և 

հայ ե րաժշ տութ յու նը V-XV դդ., Ե րևան, 
1985, էջ 25:

2. Ն շենք, որ նա ու սա նել էր նաև Ս յուն յաց 
վար դա պե տա րա նում՝ նշա նա վոր Մով-
սես Քեր թո ղի մոտ:

3. Ռ.Ա թա յան, Հայ կա կան խա զա յին նո-

տագ րութ յու նը, Ե րևան, 1959, էջ 76-77:
4. Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան, 

ա րա րեալ Ս տե փան նո սի Օր բե լէան Ար-
քե պիս կո պո սի Սիւ նեաց, 

5. Թիֆ լիս, 1910, էջ 208, 264: /Թարգ մա-
նութ յու նը մերն է/

6. Հ.Ա նաս յան, Հայ կա կան մա տե նա գի-
տութ յուն, հ. Ա, Ե րևան, 1959, էջ LXVI-
LXVII:

7. Ն.Թահ միզ յան, նշվ. աշխ., էջ 45:
8. Գ րի գոր Տա թևա ցի, Գիրք հարց մանց, 

Կ.Պո լիս, 1729, էջ 638:
9. ԺԵ դա րի հի շա տա կա րան ներ, Մասն 

ա ռա ջին /1401-1450 թթ./, Ե րևան, 1955. 
էջ 60:

10. «Ձայ նից» մեկ նութ յուն ներ են հե ղի նա-
կել նաև Մով սես Քեր թո ղը /VII-VIIIդդ./ 
Ա նա նիա Նա րե կա ցին/Xդ./, Հով հան նես 
Վա նա կա նը /XIIIդ./, Վար դան Ա րևել ցին /
XVդ./, ինչ պես նաև Գր.Տա թևա ցու ա շա-
կեր տը՝ Թով մա Մե ծո փե ցին /XVդ./:

11. Մեկ նու թիւնք խո րա նաց, Ե րևան, 1995, 
էջ 86:

12. Ա.Ա րևշատ յան, Հայ միջ նա դար յան «Ձայ-
նից» մեկ նութ յուն ներ, Ե րևան, 2003, էջ 
87:

13. Լուծ մունք Յա ղագս Սահ մա նացս Դաւ թի 
Անհ յաղ թի փի լի սո փա յի, տէր Ա ռա քե լի՝ 
ե ռա մե ծի և քաջ հռե տո րի, Մադ րաս, 
1797:

14. Գիրք աս տի ճան տա լոյ դպրաց և սար-
կա ւա գաց և քա հա նա յից, Կ.Պո լիս, 1752:

15. Ն.Թահ միզ յան, նշվ. աշխ., էջ 310:
 

Տաթևի համալսարանը որպես միջնադարյան 
մասնագիտացված երաժշտության կենտրոն
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Ա շու ղա կան ե րաժշ տութ յան մա սին է 
զրույ ցը ժո ղովր դա կան և ա շու ղա կան 
եր գե րի փա ռա հեղ կա տա րող, ՀՀ ժո-
ղովր դա կան ար տիստ, բա նա սի րա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա-
յի պրո ֆե սոր, «Սա յաթ-Նո վա» մշա կու-
թա յին միութ յան ղե կա վար Թով մաս Պո-
ղոս յա նի հետ:

-Պա րոն Պո ղոս յան, Դուք միշտ էլ 
բա րե հա ճութ յամբ եք ար ձա-
գան քել մեր լրատ վա մի ջո ցի 

խնդրան քին կամ ա ռա ջար կութ յա նը, երբ 
կա րիք է ե ղել լսել Ձեր խոս քը մեր լսա րա նին 
հե տաքրք րող հար ցե րի շուրջ...

«Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» 
ե ռամս յա պար բե րա կա նի հեր թա կան հա-
մա րը նվիր ված է ե րաժշ տա կան Ս յու նի քին՝ 
միջ նա դա րից մինչև մեր օ րեր:

Հա մա րում ո րո շա կի տեղ է հատ կաց վում 
ա շու ղա կան ե րաժշ տութ յա նը. այդ ա ռի թով 
կու զե նա յինք մի քա նի հար ցի պա տաս խան 
ստա նալ ձե զա նից:

Նախ՝ ի՞նչ ա սել է ա շու ղա կան ե րաժշ-
տութ յուն կամ ա շու ղա կան ար վեստ, և երբ 
է այն սկիզբ ա ռել մեր մշա կու թա յին տի րույ-
թում. ո մանք 16-17-րդ դա րերն են մատ-
նան շում:

– Ա շու ղա կան ար վես տը հա մաար ևել յան 
եր ևույթ է, ար մատ նե րը գնում են ա րա բա-
կան աշ խարհ, մե զա նում այն սկսվել է տա-
րած վել 15-րդ դա րից, դեռևս 12-րդ դա րում 
Ներ սես Շ նոր հա լին ա շու ղա կան դա սա կան 
ա լիֆ լա մա ձևով, այ սինքն՝ այբ բե նա կան, 
գրել է «Ա ռա վոտ լու սո» և «Աշ խարհ ա մե-
նայն» տա ղը. «Ա ռա վոտ լու սոյ, ա րե գակն 
ար դար, առ իս լույս ծա գեա...» և այլն: Բայց 
Ներ սես Շ նոր հա լին տա ղեր գու էր, ուղ ղա կի 
ար ևել յան ա շու ղա կան այդ ա լիֆ լա մա ձևը 
եր ևի դուր էր ե կել, ին չը լա վա գույնս ստաց-
վել է իր մոտ:

Մե զա նում բուն ա շու ղա կան ար վես տը 
տա րած վել է 15-16-րդ դա րե րում: Հ նա գույն 
ա շու ղը, ում ա նու նը մեզ հայտ նի է, Ղուլ օղ-
լի Երզն կա ցին է, ա պա և Նա հա պետ Քու չա-
կը: Վեր ջինս բա ռա ցիո րեն որ ևէ առն չութ յուն 
չու նի հայ րեն նե րի հետ: Նա ե ղել է հայ ա շու-
ղա կան ար վես տի դա սա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ, լա վա գույն ա շուղ, ով դեռևս կեն դա նութ-
յան օ րոք պաշ տա մուն քի ա ռար կա է դար ձել: 
Ն րա գե րեզ մա նը, որ գտնվում է Վաս պու րա-
կա նի Խա ռա կո նիս գյու ղում, դար ձել է սրբա-
տե ղի: Հատ կա պես հղի հարս նե րը գնում էին, 
ի րենց փո րը քսում նրա գե րեզ մա նա քա րին, 
որ պես զի նա բա րե խոս լի նի Աստ ծո ա ռաջ, 
որ ի րենք հեշտ ա զա տութ յուն ու նե նան: Նա-
հա պետ Քու չա կից մեզ հա սել են ա ռա վե լա-
պես թրքա լե զու խա ղեր, ո րով հետև Թուր-
քիա յի սուլ թա նը հրո վար տակ էր ար ձա կել, 
ո րով ար գե լել էր հա սա րա կա կան վայ րում 
բա ցի թուր քե րե նից որ ևէ լեզ վով խո սել: Իսկ 
հա սա րա կա կան վայր էր հա մար վում ե րեք 
հո գու ներ կա յութ յու նը: 

Ըստ բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր Շա վիղ Գ րի գոր յա նի՝ Արևմտ յան 
Հա յաս տա նում ու նե ցել ենք 900-ից ա վե լի 
ա շուղ, ո րոնց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը հա-

սել են մեզ, բա ցա ռա պես թուր քա լե զու են:
Պի տի ա սեմ, որ մեկ դա րից պա կաս ժա-

մա նա կաշր ջա նում խառ նաշ փոթ է ա ռա ջա-
ցել գու սան և ա շուղ եզ րույթ նե րի մեջ: Բայց 
սա թյու րի մա ցութ յան արդ յունք խառ նաշ-
փոթ է: Մե զա նում գու սան ներն ապ րել են 
3000 տա րուց մի քիչ ա վել, մի քիչ պա կաս 
ժա մա նա կաշր ջա նում: Ն րանք ե ղել են պա-
լա տա կան եր գիչ ներ, գո վեր գել են թա գա-
վոր նե րին, աստ ված նե րին, իշ խան նե րին, 
զո րա վար նե րին: Եվ մեզ հասց րել են պա-
տա ռիկ ներ. Պատ մա հայր Խո րե նա ցու «Ա-
րա Գե ղե ցիկ և Շա մի րամ» ա ռաս պե լը, «Տեղ 
ոս կի տե ղայր ի փե սա յու թեանն Ար տա շի սի, 
տե ղայր մար գա րիտ ի հարս նու թեանն Սա-
թին կանն» և ա մե նա հայտ նի գոր ծը՝ «Երկ-
ներ եր կիր, երկ ներ եր կինք, երկ ներ և ծովն 
ծի րա նի...»: Ս րանք տա ղա չա փա կան որ ևէ 
առն չութ յուն չու նեն ա շու ղա կան ար վես տի 
հետ, և ա զատ կա ռուց ված քով ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներ են, իսկ ա շու ղա կան ար վես տը 
թրծված, կա տա րե լա գործ ված ա շու ղա կան 
տա ղա չա փութ յամբ գրված ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն է: Պար զա պես 
1939 թվա կա նին Հա յաս տա նից պատ վի րա-
կութ յուն է մեկ նում Մոսկ վա՝ մաս նակ ցե լու 
հայ մշա կույ թի տաս նօր յա կին: Հա յաս տա նի 
մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հը բա-
նա վոր հրա հանգ է ա նում, ա սե լով՝ այն տեղ 
մեր ա շուղ նե րին գու սան կհայ տա րա րեք, որ 
Ադր բե ջա նից ե կած ա շուղ նե րի հետ չշփո-
թեն: Շա վիղ Գ րի գոր յանն ա սում է՝ թեր թե րը 
գրե ցին՝ հայ ա շուղ նե րը մեկ նե ցին Մոսկ վա 
որ պես ա շուղ, վե րա դար ձան որ պես գու-
սան: Քա նի որ ստա լին յան կոշտ իշ խա նութ-
յան շրջանն էր, որ ևէ մե կը չի հա մար ձակ վել 
ա սել. «Պա րոն վար չա պետ, դրանք տար բեր 
բա ներ են, և ս խալ է 500 տար վա մշա կույ թը 
տա նել խառ նել ե րեք հա զար տար վա հետ»: 

Եվ շատ ա շուղ ներ, ո րոնց եր գե րը հրա-
տա րակ վել էին՝ գոր ծա ծե լով ա շուղ բա ռը, 
ստիպ ված փո խե ցին ու դարձ րին գու սան: 
Եվ այդ պես՝ ա շուղ Ա շո տը դար ձավ գու սան 
Ա շոտ, ա շուղ Շա հե նը՝ գու սան Շա հեն, ա շուղ 
Հա վա սին՝ գու սան Հա վա սի և այլն:

Նույ նիսկ վա ղուց մա հա ցած ա շուղ նե րին 
ա սում էին գու սան՝ գու սան Ջի վա նի, գու սան 
Շի րին և այլն: Էլ չեմ ա սում գու սան Սա յաթ-
Նո վա՝ զա վեշ տա կան մի բան... 

– Ս յու նի քի ա շուղ նե րի տեղն ու դե րը հա-
յոց ա շու ղա կան ար վես տում:

– Ա շու ղա կան ար վեստն ու նե ցել է ե րեք 
հնա գույն դպրոց՝ պարս կա հայ, վի րա հայ, 
տաճ կա հայ: Ն ման բա ժա նում կա տա րել է 
Գա րե գին Լ ևոն յա նը՝ Ջի վա նու ա վագ որ-
դին: Պի տի նշեմ, որ մի տե սակ ան տես վել 

է Հա յաս տա նի ա շու ղա կան դպրո ցը, ո րը 
նաև մեծ ար ժեք ու հետ ևորդ ներ է ու նե ցել: 
Հա յաս տանն այդ ա ռու մով բա ժան վում է 
տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի, այդ թվում՝ 
Ս յու նի քը, որն իր մեջ նե րա ռում է և Նա խիջ-
ևա նը: Բազ մա թիվ ա շուղ ներ ենք ու նե ցոլ 
Ս յուն յաց աշ խար հում, ո րոնց ա մե նաեր ևե լի 
ներ կա յա ցու ցի չը ե ղավ ա շուղ Ա շո տը: Նա իր 
հետ ևորդ ներն ու նե ցավ հայ ի րա կա նութ յան 
մեջ...

– Սո վո րա բար Նա ղաշ Հով նա թա նը չի հի-
շա տակ վում սյու նե ցի մե ծա համ բավ ա շուղ-
նե րի շար քում, չնա յած ին քը Ս յուն յաց աշ-
խար հի զա վակ է՝ ծնված Երն ջակ գա վա ռի 
Շո ռոթ գյու ղում: Մի գու ցե պար զութ յուն 
մտցնենք այդ հար ցում, թեև նման մե ծութ-
յուն ներն ամ բողջ հայ ժո ղովր դին են պատ-
կա նում ու կար ևոր չէ ա մե նևին, թե ով որ-
տեղ է ծնվել: 

– Ա յո, բայց ինքն ամ բողջ կյանքն ապ-
րել է Թիֆ լի սում, նկա րա զար դել է Էջ միած նի 
Մայր Տա ճա րը, Թիֆ լի սի բազ մա թիվ հայ կա-
կան և վ րա ցա կան տա ճար ներ, Նոր Ջու ղա յի 
Ա մե նափր կիչ վան քի Մայր տա ճա րը և այլն, 
ե ղել է ա շուղ, ե ղել է Վ րաս տա նի թա գա վո-
րա կան պա լա տի եր գի չը Սա յաթ-Նո վա յից 
ա ռաջ: Կ յան քի վեր ջին մի քա նի տա րի նե րը 
վե րա դար ձել և ապ րել է ծննդա վայր Շո ռոթ 
գյու ղում, որ տեղ էլ հանգ չում է նրա լու սե ղեն 
գե րեզ մա նը:

– Երբ «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թը ա շուղ 
Ա շո տի ծննդյան 110-ամ յա կի ա ռի թով հա-
տուկ հա մար էր հրա տա րա կում, Դուք հար-
ցազ րույց ու նե ցաք մեր լրատ վա մի ջո ցի 
լրագ րո ղի հետ և գ նա հա տան քի խոսք ա սա-
ցիք...

Նաև տեղ յակ ենք, որ Ձեր եր կա ցան կում 
մշտա պես ե ղել են ու կան եր գեր ա շուղ Ա շո-
տից: Այս պես՝ «Ս յուն յաց սա րեր», «Հով սա-
րեր», «Լուս նի շո ղը պա տու հա նից ներս ըն-
կավ», «Հով գի շեր»...

Որ քա նով տեղ յակ ենք՝ ա ռանձ նա կի սեր 
եք ու նե ցել (և ու նեք) «Ո՞ւր է» եր գի հան-
դեպ:

Եվս մեկ ան գամ կու զե նա յինք լսել Ձեր 
խոսքն ա շուղ Ա շո տի մա սին:

– Ա սեմ՝ «Ո՞ւր» է եր գը, որ հի մա երգ վում է 
«Ով դու Գու սան, չես ի մա նում, էն քո սի րած 
յարն ուր է», հին տպագ րութ յան մեջ գրված 
է՝ «Ով դու ա շուղ, չես ի մա նում, էն քո սի րած 
յարն ուր է», բայց 1939 թվա կա նից հե տո՝ 
սար սա փած իշ խա նութ յուն նե րից, ա շուղ 
Ա շոտն էլ է փո խել և դարձ րել «Ով դու Գու-
սան, չես ի մա նում...»: Ա շուղ Ա շո տը հիմ նա-
քա րա յին ար ժեք ու նի հայ ա շու ղա կան ար-
վես տի բնա գա վա ռում, նրա եր գե րը սիր ված 

են ոչ միայն մայր հայ րե նի քում, այլև հա մայն 
Սփ յուռ քում. ով չգի տի նրա «Ս յուն յաց սա-
րեր» չքնաղ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, ով չգի տի 
նրա «Օ ջա խում» եր գը, «Սա րի սի րուն յար» 
սքան չե լի եր գը և այլն: Եվ մենք մեր սփյուռք-
յան ե լույթ նե րի ժա մա նակ նույն պես ծրագ-
րում պար տա դիր ընդգր կում ենք ա շուղ Ա շո-
տի եր գե րը:

– Ծա գու մով սյու նե ցի ա շուղ նե րից ու րիշ 
ո՞ր մե կի եր գերն են տեղ գտել կամ գտնե լու 
«Գան ձա րա նում»:

– Ղա րա բա ղի ա շուղ Գ րի գոր ու նենք, 
ո րի եր գերն ընդգրկ վե լու են ա ռա ջի կա հա-
տոր նե րից մե կում, ա շուղ Ա թա յի «Ըն ծա հա-
վը» հայտ նի և սիր ված եր գը պար տա դիր 
ընդգրկ վե լու է հենց ա ռա ջի կա հա տոր նե րի 
մեջ: Եր կու գրքով է լի նե լու՝ ա ռա ջին և երկ-
րորդ: Հի մա էլ Ար ցա խից ու նենք հայտ նի 
ա շուղ Ա պան, ո րի եր գե րը շատ սիր ված են և 
նույն պես մեր ծրագ րե րում կան:

– Ու րիշ շատ ա շուղ ներ էլ ենք ու նե ցել 
Ս յու նի քից, ո րոնց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
կար ծեք, մո ռա ցութ յան են մատն ված՝ Ա շուղ 
Ա թա, Ա շուղ Ղա զար, Թառս յու նի (Տաթ ևիկ 
Սա զան դար յա նի պապն է) և ու րիշ ներ...

Ի հար կե, դժվար է որ ևէ հա մույ թի կամ 
կա տա րո ղի պար տադ րել նրանց եր գե րի կա-
տա րու մը, բայց... Արդ յո՞ք կա րիք չկա շատ 
թե քիչ նշա նա վոր ա շուղ նե րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը հա վա քել մի բազ մա հա տոր-
յակ ժո ղո վա ծո ւի մեջ, որ պես զի դրանք մո-
ռա ցութ յան չմատն վեն, չէ՞ որ խոս քը մեր 
ժո ղովր դի մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան մի 
ամ բողջ ո լոր տի մա սին է:

– Ա շուղ Սե յա դը (Պետ րոս Մա դաթ յանց) 
ցա րա կան բա նա կի գնդա պետ, եր կու ան-
գամ ընտր վել է Ս յուն յաց աշ խար հի Ե ղեգ-
նա ձո րի տա րա ծաշր ջա նի ղե կա վար, և մենք 
վե րա կանգ նել ենք ա շուղ Սե յա դի՝ Վա յոց Ձո-
րի մա սին գրված մի շատ գե ղե ցիկ ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն... 

Ե ղեգ նա ձո րը, բնա կա նա բար, ե ղել է Ս յու-
նի քի մեջ, իսկ Պետ րոս Մա դաթ յա նցը ե ղել է 
Թիֆ լի սի քա ղա քագ լուխ նաև, ո րից մեզ են 
հա սել եր կու հա տոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
ներ... 

Գի տե՞ք, չէ, ա շուղ Շի րի նը գրում է. «Դու 
Շի րին, օ րը հար յուր քաղցր ու ա նուշ բան 
մտա ծես, քո հա յե րեն խա ղե րը Սե յա դի նման 
չի լինի»:

– Քիչ ա ռաջ նշե ցինք Ձեր՝ «Ս յուն յաց երկ-
րի» լրագ րո ղի հետ 2017թ. տված հար ցազ-
րույ ցի մա սին: Այդ զրույ ցում Դուք այս պի սի 
միտք եք ար տա հայ տել՝ «Ա շուղ Ա շո տի եր գե-
րի մեջ մե ղե դի հյու սե լու ձևը, բնույ թը, ճա-
շա կը Ս յու նի քինն է, Ս յուն յաց աշ խար հինն 
է»:

Արդ յո՞ք դա նշա նա կում է, որ հա յոց 
ա շու ղա կան ար վես տում Ս յու նիք յան դպրոցն 
իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու նի:

– Միան շա նակ, ա շու ղա կան ար վես-
տը՝ լի նե լով հա մընդ հա նուր եր ևույթ, ա մեն 
տա րա ծաշր ջան ա ռանձ նա ցել է իր լեզ վի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից բխող տե սա-
կով և ընդ հան րա պես՝ որ ևէ ազ գի ազ գա յին 
ե րաժշ տութ յու նը բխում է տվյալ ժո ղովր դի 
լեզ վի հնչե րան գից: Հայ ժո ղովր դի ազ գա յին 
ե րաժշ տութ յան հիմ քը հա յոց լե զուն է, հնա-
գույն ար մա տը մեր ժո ղովր դա կան և հոգ-
ևոր եր գերն են, ո րոնք բխում են հա յոց լեզ վի 
ա ռո գա նութ յու նից...

– Դուք տեղ յակ եք, որ Ս յու նի քը 2020 թ. 
նո յեմ բե րի 9-ից հե տո ռազ մա քա ղա քա կան 
նոր ի րա վի ճա կում է հայտն վել:

Ըստ Ձեզ՝ ի՞ նչ ա ռա քե լութ յուն կա րող է 
ու նե նալ կամ ու նի հա յոց երգն այս ի րա վի-
ճա կում: 

– Ար ցախ յան շարժ ման ժա մա նակ հայ 
եր գը շատ մեծ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ... 
Մեր զին վոր նե րը, մեր ֆի դա յի նե րը տա րածք-
ներ էին ա զա տագ րում, և հն չում էր մի երգ, 
ո րը մենք դեռ բե մից չէինք կա տա րել, բայց 
եր գը թռել, հա սել էր Ար ցախ, ու զին վոր նե րը՝ 
գյու ղեր ա զա տագ րե լով, մե քե նա յի վրա յից 
եր գում էին՝ «Ա րի դու քաջ Դ րո, բազ կիդ ու ժը 
բեր...»:

Տե սեք՝ ինչ թևեր ու նի եր գը, երգն ինչ-
պես է թռչում շուր թից շուրթ, սրտից սիրտ 
և հասց նում հայ մար դուն՝ իր ե րա զանք նե րի 
ի րա կա նաց մա նը: 

Ես ներ կա յիս ի րա վի ճա կը գնա հա տում 
եմ թյու րի մա ցութ յուն... Բայց հա վա տում եմ 
հա յոց մեր բա նա կի, հայ զին վո րի նվիր վա-
ծութ յա նը, հայ րե նա սի րութ յա նը և մեր սահ-
ման ներն ան սա սա նո րեն պա հե լու մեր ե րա-
զան քին... 

Սյունեցի աշուղների տեղն 
ու դերը հայոց աշուղական 
արվեստում
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Աշոտը ե՛ւ մեծ բանաստեղծ է, 
ե՛ւ մեծ երգահան

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Ք  սա նե րորդ դա րի երկ րորդ կե սի մե-
ծա տա ղանդ գու սան Ա շո տի քնա րի և 
մե ղե դու ա մե նաճշգ րիտ գնա հա տա-

կա նը հա վա նա բար տրված է մեր ժա մա նակ-
նե րի նշա նա վոր կի նո բե մադ րիչ Մար կո Բել-
լո կիո յի «Մորս ժպի տը» ֆիլ մում, ո րը սկսվում 
է հայ գու սա նի «Օ ջա խում» հրա շա լի եր գով 
և ա վարտ վում նույն եր գով, իսկ ողջ կի նոն-
կա րը ու ղեկց վում է նույն եր գի ե րաժշ տութ-
յամբ՝ այս ան գամ, ի հար կե, ա ռանց հա յե րեն 
խոս քի: Ի դեպ, այս կի նոն կա րը Բել լո կիո յի 
նշա նա վոր ֆիլ մե րից է և ու նի խոր փի լի սո-
փա յա կան բո վան դա կութ յուն. այն թարգ-
ման վել է աշ խար հի բազ մա թիվ լե զու նե րով, 
նաև ռու սե րե նով և սկսած 2002 թվա կա նից 
բազ միցս ցու ցադր վել է տար բեր երկր նե րի 
հե ռուս տաա լիք նե րով: Սա նշա նա կում է՝ գու-
սան Ա շո տի եր գը ար ժա նա ցել է հա մաշ խար-
հա յին հռչա կի:

2010 թվա կա նին, երբ ուխ տագ նա ցութ-
յան էի մեկ նել Ա րևմ տա հա յաս տան՝ Մուշ 
քա ղա քի միակ մեծ հան րա խա նու թում ևս 
հա յե րե նով հնչում էր այդ եր գը` կար ծես թե 
շեշ տե լով Մու շի նախ կին հայ բնա կիչ նե րի 
հո գու առ կա յութ յու նը Մեծ Հայ քի այդ հնա-
գույն բնա կա վայ րում:

Այս փաս տե րը հաս տա տում են այն 
ճշմար տութ յու նը, թե գու սան Ա շո տը ե րևույթ 
է հայ մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ: Նա 
ե րևույթ է նաև որ պես բա նաս տեղծ. նրա 
բա նաս տեղ ծութ յան և մե ղե դու միաս նութ-
յու նը բա ցա հայ տում է հայ տրու բա դու րի 
ժա ռան գա կան օժտ վա ծութ յան հնամ յա ար-
մատ նե րը: Տե ղին է հի շել հան ճա րեղ Ա վե տիք 
Ի սա հակ յա նի բնու թա գի րը` տրված Ա շուղ 
Ա շո տին. «1938-ին էր, երբ լսե ցի ե րի տա-
սարդ Ա շուղ Ա շո տի եր գը... Լ սե ցի, հալ վե ցի 
և ա սա ցի.

– Փառք Աստ ծուն... Ս յուն յաց Գող թա նի 
ո գին կեն դա նա ցել է... »:

Գու սան Ա շո տի բա նաս տեղ ծա կան ժո-
ղո վա ծու նե րը սկսել են հրա տա րակ վել 1946 
թվա կա նից: Կեն դա նութ յան օ րոք լույս է տե-
սել 7 ժո ղո վա ծու, իսկ մահ վա նից հե տո` եր-
կու սը: Վեր ջին ժո ղո վա ծուն հրա տա րակ վել է 
2010-ին` այն կազ մել է Ա շուղ Ա շո տի դուստ-
րը` Ար շա լույս Դա դալ յա նը, նրա նում զե տե-
ղե լով գու սա նի ան տիպ եր գե րի բնագ րե րը` 
դրանց կցե լով եր գե րի ձայ նա նի շե րը: Ժո ղո-
վա ծո ւին կցված են Ռու բեն Մա թևոս յա նի, 
Է լի նար Շա հե նի, Թով մաս Պո ղոս յա նի և ու-
րիշ նե րի սրտի խոս քը: Ռու բեն Մա թևոս յանն 
ու նի այս պի սի կա րևոր նկա տում. «Կար ծում 
եմ սույն ժո ղո վա ծո ւի տպագ րութ յու նը նոր 
խթան կհան դի սա նա ե րի տա սարդ նե րի ինք-
նա գի տակ ցութ յան ձևա վոր մանն ի նպաստ: 
Կ հարս տաց նի եր գիչ-երգ չու հի նե րի եր գա-
ցան կը և կդառ նա դա սա գիրք՝ բո լոր նրանց 
հա մար, ով քեր ան կեղծ ցան կութ յուն կու նե-
նան առնչ վել իս կա կան հայ կա կան ա շու ղա-
կան ար վես տին»:

Ա շուղ Ա շո տի եր գե րի վեր ջին ժո ղո վա-
ծուն նա խորդ նե րից ա ռանձ նա նում է նաև 
նրա նում տեղ գտած Գո րի սի բար բա ռով 
գրված եր գե րի քա նա կով. այն յու րօ րի նակ 
նվեր է բար բա ռա գետ նե րի հա մար:

Գու սան Ա շո տի քնա րեր գութ յան թե մա-
ներն են՝ մայ րա կան սեր, հայ րե նի ե զերք, 

հայ րե նիք և ի հար կե պոե զիա յի շար ժիչ ու ժը 
դար ձած սի րո մո տի վը: Սա պայ մա նա կան 
բա ժա նում է. ի րա կա նում նրա եր գե րում շո-
շափ ված են մարդ կա յին հու զաշ խար հի հետ 
կապ ված ա վե լի մեծ քա նա կի խնդիր ներ:

Ինչ պես հայտ նի է, Գու սան Ա շո տը վաղ է 
զրկվել մո րից, սա կայն մոր կեր պա րը նրան 
ու ղեկ ցել է կյան քի ողջ ըն թաց քում: Ն րա 
քերթ ված նե րում եր բեմն մայր բնութ յու նը 
և մայ րը ձուլ վում են ի րար. չէ որ նա վաղ է 
զրկվել մոր գգվան քից, և ման կութ յան թանկ 
հու շե րը գա լիս են ե րազ նե րում ու միշտ 
նրան ցում ե րևում է գո րո վա գութ մայ րը` իր 
սուրբ խոր հուրդ նե րով.

Էս գի շեր իմ ե րա զին ե լա սար Իշ խա նա, 
Ինձ տա րավ իմ մու րազ ձին, 
 սրբա վա՜յ րը Իշ խա նա, 
Ուխ տա վոր ներ են ե կել սուրբ 
 հա վա տի տեն չան քով, 
Ա սես լե զու էր ա ռել, էն խաչ քա րը 
 Իշ խա նա:
Մորս փե շը բռնե ցի, խաչ քա րին 
 մոմ վա ռե ցի, 
Ա սաց-որ դիս, սուրբ է սա, - 
 խունկ վա ռեց, ես օծ վե ցի։
Հայ ժո ղովր դի ազ գա յին գի տակ ցութ յան 

մեջ քույ րը, հատ կա պես երբ եղ բո րից տա րեց 
է, կա րող է փո խա րի նել մո րը՝ դառ նա լով երկ-
րորդ մայր: Դ րա պեր ճա խոս վկա յութ յունն է 
«Գառ նիկ ախ պեր» հե քիա թը, ո րում քույ րը 
պատ րաստ է իր կյան քը զո հել հա նուն եղ-
բոր: Այս ի րո ղութ յունն է շեշտ ված գու սա նի 
«Քույր իմ, մայր իմ» քերթ վա ծում, ուր կար-

դում ենք.
Ման կուց քո փեշն եմ բռնել, քեզ նից 
 մոր ձայն եմ լսել...
Ցա մա քել են ար ցունք ներս, թա քուն 
 ես շատ եմ լա ցել, 
Մո լոր վել եմ, մո լոր վել:
Գու սան Ա շո տը հայ րե նա սեր է իր ողջ 

էութ յամբ. թե պետ չու նի այն կրթութ յու-
նը, ո րը հա վա նա բար ե րա զել էր ստա նալ, 
սա կայն ինք նակր թութ յամբ ու ներ քին մեծ 
օժտ վա ծութ յամբ զգում է իր ազ գա յին գծե րի 
հնա մե նի քա ղա քա կիրթ ար մատ նե րը: Ն րան 
ո գեշն չում է հայ ազ գի է պո նիմ Հայ կը, նրա 
հա մար սրբութ յան սրբոց է «Սաս նա ծռեր» 
է պո սի գլխա վոր դեմ քը՝ Դա վի թը, նրան 
ո գեշն չում է լե գեն դար Անդ րա նիկ զո րա վա-
րը, և վեր ջա պես, բա նաս տեղ ծը հպարտ է 
հայ րե նի սահ մա նը պաշտ պա նող որ դու կեր-
պա րով.

Սաս նա Դավ թի մեծ ու ժը հո գուդ մեջ է, 
 զա վակս, 
Թուր Կե ծա կին, Ջա լա լին, բազ կիդ մեջ է 
 զա վակս, 
Մեծ սահ մանն ես դու հսկում, մայրդ
 հան գիստ քուն առ նի՛, 
Հայ րե նի քիդ սուրբ սե րը սրտիդ մեջ է՝
 զա վակս:
Բա նաս տեղծ Ա շո տը Հա յաս տանն ըն կա-

լում է իր պատ մա կան ամ բող ջութ յան մեջ. 
նրա ե րևա կա յութ յան ո լոր տում հայ րե նի քը 
Մեծ Հայքն է՝ Ղա րա բա ղով, Վա նա լճով և Աղ-

թա մա րի վան քով:
Նա ոչ միայն իր բա նաս տեղ ծա կան 

ներշն չու մը ստա ցել է հե թա նո սա կան Հա-
յաս տա նի գող թան եր գե րից, միջ նա դար յան 
հայ րեն նե րից ու հո գևոր շա րա կան նե րից, 
Նա ղաշ Հով նա թա նից ու Սա յաթ-Նո վա յից, 
այ լև մե ծա գույն միս տիկ և հան ճա րեղ Գ րի-
գոր Նա րե կա ցու տա ղե րից ու «Մատ յան ող-
բեր գութ յան» եր կից: Գի տակ ցե լով Գ րի գոր 
Նա րե կա ցու հսկա յա կան ազ դե ցութ յու նը հայ 
պոե զիա յի զար գաց ման ըն թաց քի վրա, հիա-
նա լով նրա մտքի տիե զե րա կան ան հու նութ-
յամբ` գու սան Ա շո տը նրան նվի րել է «Նա րե-
կա ցի» խո րի մաստ քերթ վա ծը:

Հատ կա պես տա ղի կրկնակ նե րը փաս-
տում են այն շռայլ ու պեր ճա խոս գնա հա-
տան քի խոս քե րը, ո րոնք գու սա նը հղում է 
հայ բա նաս տեղ ծա կան մտքի հսկա յին.

Նա րեկն ե կավ, վանք մտավ, միտ քը 
 տիե զերքն ա ռավ, 
կար կաչն ա ռած ջրե րի, 
Ապ րում նե րը հու զա թավ կրակ 
 դար ձան չմա րող, 
շա ռաչն ա ռած ջրվե ժի:
Ա ղա ղա կեց ող բա ձայն
Տա ռա պանք ներն ան սահ ման, 
Տեն չանքն ա ռած աշ խար հի:
Նա քան քա րեց, տա ճա րեց, 
Ա րևի պես ճա ռա գեց, 
Չ ցա նա ծը` նա ցա նեց:
Ա շուղ Ա շո տը ու նի բա նաս տեղ ծութ յուն-

ներ, ո րոնք գրված են Սա յաթ-Նո վա յի ու Նա-
ղաշ Հով նա թա նի խա ղե րի ու տա ղե րի ներշն-

չան քով: Սա զար մա նա լի չէ, բա վա կան է 
հի շել Ե ղի շե Չա րեն ցի հրաշք «Տա ղա րա նը», 
ո րը գրված է ան մահ Սա յաթ-Նո վա յի խա ղե-
րի ազ դե ցութ յամբ, և այդ տա ղե րի շար քում է 
«Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի» գլուխ գոր ծո ցը: 
Բե րենք մի քա նի օ րի նակ այդ ազ դե ցութ յան 
ո լորտ նե րից.

Սա յաթ-Նո վա
Հենց ի մա ցար սո ված էի, լի սե ղա նի 
 հա մա՜ է կա, 
Քի զիդ խո սիլ էի ու զում՝ մո դըտ դա մի 
 հա մա է կա.
Ա սի, քի զիդ լու սա ցը նիմ, ու րախ ժա մի 

 հա մա է կա.
Մո ռա ցիլ իմ...լավ միտս չէ, թե ինչ բա նի 
 հա մա է կա:

Ա շուղ Ա շոտ
Գար նան մի օր բլբուլ դա ռած սեր 
 փնտրե լու հա մար ե կա, 
Էս հուրհ րան ան դաս տա նը երգ 
 հյու սե լու հա մար ե կա, 
Բաց վել էր մի հրաշք հան դես, հա զար ու
 մի աչ քեր վառ ված, 
Ախ, ինձ վա ռող հուր աչ քե րին` ես 
 գեր վե լու հա մար ե կա, 
Էս կրա կոտ սի րո ծո վեն դարդ տա նե լու 
 հա մար ե կա:

Նա ղաշ Հով նա թան

Տաղ ի վե րայ Գուրջս տա նայ գո զալ նե րին
Գո վեմ սրտիւ ու րա խա կան 
Թիֆ լիզ քա ղաքն պա տո ւա կան, 
Խիստ գե ղե ցիկ են սի րա կան՝
Վ րաս տա նա գո զալ ներն, 
Գուրջս տա նայ խա թուն ներն:

Ա շուղ Ա շոտ
Սի րուն նե րը Ե րևա նի
Գար նան ա նուշ հո վե րի պես 
 օ րոր վում են, 
Սի րա մոր մոք սի րուն նե րը Ե րևա նի, 
Ծո վի նման մար դու հո գին 
 փո թոր կում են,
Սի րա բոր բոք սի րուն նե րը Ե րևա նի, 
Հե զա նազ են, սեր ու սազ են, սի րո 
 բա րի հրեշ տակ են, 
Հուր կրակ են սի րուն նե րը 
 Ե րևա նի:
Ա շուղ Ա շո տի պաշ տե լի մե ծութ յուն նե րից 

է ե ղել Ակ սել Բա կուն ցը: Դա ե րևում է «Լու սե 
հան ճար» քերթ վա ծում: Ե թե Ե ղի շե Չա րեն-
ցը գնա հա տում էր իր գրչեղ բո րը «բա ռե րի 
հա մար մար մար յա», ա պա Ա շո տը հիա ցած 
է Բա կուն ցի «Կ յան քից հյուս ված ոս կե բա-
ռով»: Նա ի րեն հո գե հա րա զատ է զգում բա-
կունց յան մար դա բա նա կան հրաշք նե րով լի 
աշ խար հում և դրա հա մար էլ գրում է.

Միր հա վը սեր դայ լայ լեց, 
Ա շո՛տ սրտի հուշ բե րեց, 
Մթ նա ձո րը լույս դար ձավ, 
Ցոլց լաց ու փայլփ լեց:
2004-ին է լույս տե սել գու սան Ա շո տի 

«Ս յուն յաց սա րեր» գողտ րիկ ժո ղո վա ծուն, 
ո րը բա նաս տեղ ծի եր գե րի ընտ րա նին է: 
Ն րա նում ընդգրկ ված են այն եր գե րը, ո րոնք 
եր բեք չեն հնա նա լու, և ո րոնք սի րում են թե 
ե րաժշ տա կան բարձր ճա շակ ու նե ցող մտա-
վո րա կան նե րը և թե պարզ մար դիկ: Այդ 
ժո ղո վա ծուն բաց վում է «Ս յուն յաց սա րեր» 
քերթ վա ծով, ո րը գու սա նի հայ րե նի ե զեր-
քին ձոն ված ներ բող նե րի գլուխ գոր ծոցն է: 
Ան սահ ման սեր ու հպար տութ յուն կա այս 
եր գում: Ս յուն յաց սա րերն ի րենց վե հութ-
յամբ ու գե ղեց կութ յամբ ներշն չում են նրա 
բնա կիչ նե րին լի նել լեռ նե րի ար ծիվ նե րի պես 
հե ռա տես ու հզոր, եր բեք չընկճ վել թշնա մա-
կան հող մե րից, ու նե նալ աշ խար հահռ չակ 
զա վակ ներ, միա ժա մա նակ լի նել ջերմ ու սի-
րա սուն, ինչ պես մոր գիրկն է.

Մար դուն քա ջի ուժ կտան ձեր օդն 
 ու ջու րը, 
Սուրբ մոր նման օ րոր կա սի զով
 զեփ յու ռը, 
Աշ խար հով մեկ տա րած վել է ձեր ա նու նը, 
Ձեզ հա զա րան խաղ են կան չել, 
 Ս յուն յաց սա րեր, 
Ինձ մոր սրտով ձեր գիրկն ա ռեք, 
 Ս յուն յաց սա րեր...
Ա մեն հայ րե նա սեր հա յի հա մար ցա վոտ 

է գի տակ ցել տիե զե րահռ չակ Ա նի քա ղա քի 
ա վեր վե լը, ա ռա վել ևս այդ ա վե րակ նե րի գե-
րութ յան մեջ գտնվե լը: Գու սան Ա շո տի հա-
ճախ երգ վող քերթ ված նե րից մեկն ի րա վամբ 
օրհ նանք է Մա սիս նե րի շքեղ զար դա րան քի 
ներ քո ծաղ կող Ե րևան մայ րա քա ղա քին, ո րը 
հի շեց նում է փա ռա պանծ Ա նին.

Բազ մաշ նորհ սե րունդ նե րիդ ես մա տաղ, 
Մա գա ղաթ յա լույս գան ձե րիդ ես 
 մա տաղ, 
Սր տի փա փագ Մա սիս նե րիդ ես մա տաղ, 
Մի փա ռա պանծ Ա նի դար ձար, Ե րևան...
Հա զար Ա շոտ երգ կկա պեն քո քա րին, 
Հա զար պան դուխտ հույս կկա պեն 
 քո քա րին, 
Իմ քնա րին` քնար դար ձած Ե րևան, 
Դու սրտա բաց Ե րևան:
Հայ կա կան ա վան դա կան ըն տա նիք նե րի 

հա մար մայրն ու հայ րը սրբութ յուն ներ են: 
Ա շուղ Ա շո տը, որ իր ժո ղովր դի սուրբ ա վան-
դույթ նե րի ջա տա գովն է, ըն տիր եր գեր է ձո-
նել հա յի հա մար թանկ էակ նե րին՝ հորն ու 
մո րը: Հո րը հայ կա կան ըն տա նի քում պաշ-
տում են որ պես ըն տա նի քի մե ծա գույն հե-
ղի նա կութ յան ու նե ցու կի և ի մաս տուն դաս-
տիա րա կի.

Գու սան Ա շոտ, հայ րը փառքն է օ ջա խի, 
Հույ սը, լույ սը, բա րի կամքն է օ ջա խի, 
Ն վի րա կան վառ կրակն է օ ջա խի, 
Լույս ես տա լիս սրտիս ան քուն, 
 իմ հայ րիկ:
Բա րի հայ րիկ, խրատ ներդ լսել եմ, 
Սր տիս բո լոր մու րազ նե րին 
 հա սել եմ:
Իսկ մոր սե րը հա վեր ժա կան է. 

ա յո՛, ե թե աշ խար հում կա հա վեր ժա-

Սյունյաց աշխարհի նորօրյա տրուբադուրը
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կան սեր, ա պա այն ան վե րա պա հո-
րեն մայ րա կանն է, ո րով հե տև Ա շոտ 
բա նաս տեղ ծը հաս տա տում է հատ-

կա պես հայ մո րը բնո րոշ մի ճշմար-
տութ յուն.

Մայ րը կու զի կյան քը թող նի իր որ դուն, 
Աչ քի լույ սը, սե րը թող նի իր որ դուն, 
Ջերմ համ բույ րը, սիր տը թող նի իր 
 որ դուն, 
Մա հը վա նող պինդ վա հան է 
 մոր սե րը:
Հայ միջ նա դար յան քնա րեր գութ յան մեջ, 

ինչ պես նաև ժո ղովր դա կան եր գե րում, գա-
րու նը բա նաս տեղ ծա կան հա տուկ թե մա է. 
այն կյան քի զար թոնքն է, ծաղ կուն քը ու կեն-
սա հաս տատ ու ժի լից քա վո րու մը: Ա ռանց 
չա փա զան ցութ յան Ա շուղ Ա շո տի «Գա րուն 
է» քերթ վա ծը հայ քնա րեր գութ յան մար գա-
րիտ նե րից է.

Ար ագիլն իմ սի րով ե կավ, 
Բույ նը հյու սեց, գա րուն է, 
Ար տույտն սրտիս սի րով ե կավ, 
Կ կուն կան չեց, գա րուն է:
Ծի ծառն ե կավ, կռունկն ե կավ, 
Այ գին ծաղ կեց, գա րուն է, 
Մե ղուն բե րեց բույր ու նեկ տար, 
Սիրտս բաց վեց, գա րուն է:
Ա շուղ Ա շո տը սի րո մեծ եր գիչ է. նա սե րը 

եր գում է հայ միջ նա դար յան տրու բա դուր նե-
րի նման, չու նի քա ղա քաբ նակ մար դու ին-
տե լի գեն տա կան բա ռա պա շա րը, զգաց ման 
ար տա հայտ ման նո րօր յա ձևե րը, սա կայն 
նրա սի րո եր գը վա րա կիչ է նաև մտա վո րա-
կան ու բարձ րա ճա շակ մար դու հա մար: Սա 
իս կա կան ար վեստն է, որն ան շուշտ աստ-
վա ծա տուր է: Զ գա յուն սի րա հա րի սրտի 
ա մե նանր բին մե ղե դի ներն են հնչում գու սան 

Ա շո տի սի րեր գութ յան մեջ, ո րոնք հա վեր ժա-
կան խոս տում ներ են իս կա կան սի րա հար նե-
րի հա մար: Ա հա թե ինչ պես է դի մում բա նաս-
տեղծն իր սի րե լի էա կին.

Ա սա, ին չո՞ւ դու լուռ ես, սի րուն ջան, 
Ղա րի բի պես տխուր ես, սի րուն ջան, 
Իմ սրտին սի րուն հուր ես, սի րուն ջան, 
Մոտ ա րի:
Գու սա նի կա րո տի եր գերն ա սես բխում 

են այն սի րող մարդ կանց սրտե րից, ար տա-
հայ տում են կա րո տի այն հու սա հատ ճի չե րը, 
ո րոնք բխում են սի րո կա րո տի տագ նա պից.

Ով դու գու սան, չես ի մա նում, էն 
 քո սի րած յա րը ո՞ւր է, 
Չէ ՞որ քեզ հետ խնդում էր միշտ, 
 հի մա էլ խնդա լու օր է, 
Հո վի նման քնքուշ ու նուրբ նրա 
 համ բույր տա լը ո՞ւր է, 
Սի րուց խփված վի րա վոր ես, քո ա ռաջ-

վա հա լը ո՞ւր է:
Սի րա յին քնա րեր գութ յան գլուխ գոր ծոց-

ներ ու նի Շառլ Ազ նա վու րը, ո րը ևս իր բա-
նաս տեղ ծութ յան հա մար հո րի նում է հրա շա-
լի մե ղե դի ներ: Շառլ Ազ նա վու րին գի տի ողջ 
քա ղա քա կիրթ աշ խար հը: Ա հա մի հատ ված 
նրա սի րո եր գե րից.

Ես քեզ սի րում էի մի ան կեղծ սի րով, 
Սա կայն չան սա լով իմ ա ղերս նե րին, 
Դու ինձ լքե ցիր՝ ո չինչ չա սե լով, 
Եվ ես հար բե ցի..․
Հայտ նի է Հով հան նես Թու ման յա նի այն 

նկա տու մը, թե Վա լե րի Բր յու սո վը ա վե լի հիա-
ցել է հայ միջ նա դար յան քնա րեր գութ յամբ՝ 
հատ կա պես հան ճա րեղ ա շուղ Սա յաթ-Նո-
վա յի խա ղե րով: Ա շուղ Ա շոտն էլ նոր օ րե րում 
Սա յաթ-Նո վա յի ար վես տի շա րու նա կողն է՝ 
այն տար բե րութ յամբ, որ իր քերթ ված նե րի 

մեծ մա սը գրել է գրա կան հա յե րե նով:
Բա նաս տեղ ծի «Սերս վան քում Տա թևի» 

եր գը կա տա րել են հայ եր գար վես տի շատ 
մե ծեր՝ հա ղոր դե լով ունկնդ րին սի րո զգաց-
ման ցնցող խո րութ յու նը: Սերն այս եր գում 
սրբա գործ ված է. այն աստ վա ծա յին հրաշք է, 
իսկ մարդն ա մե նից շատ տեն չում է հրաշք-
նե րի: Սի րո եր գը վե րած վում է հրաշ քի, երբ 
այն ձոն վում է ան հա սին. վկան՝ Սա յաթ-Նո-
վա յի ողջ սի րեր գութ յու նը:

Սա մի ե րաժշ տա կան գլուխ գոր ծոց է՝ 
հյուս ված ի մաս տուն խոս քե րի շղթա յով, այն 
գե րում է ե՛ւ կար դա ցո ղին, ե՛ւ ունկնդ րին.

Սերս վան քում Տա թևի, մո մեր 
 վա ռած կա ղո թեր, 
Մո տե ցա, որ համ բու րեմ, ա սաց՝ 
 տղա, ա մոթ է, 
Ա սի` երդ վիր քո սերն եմ, սրբի 
 դու ռը ա նա րատ, 
Առ նեմ նա զուկ ծո ցի կիդ 
 խնկա բույ րը ա նա րատ:
Ան շուշտ Ա շուղ Ա շո տը ե ղել է Կո մի տա սի 

ժո ղովր դա կան ան մահ եր գե րի սի րա հա րը: 
Ա հա թե ինչ է ա սում Մա նուկ Ա բեղ յա նը կո-
մի տաս յան ժո ղովր դա կան եր գե րի մա սին. 
«Կո մի տա սը ոչ թե ի րեն «ցույց է տա լիս սի-
րա հար», այլ ի րոք սի րա հար է մեր ժո ղովր-
դա կան խա ղե րին, և ոչ միայն ժո ղովր դա-
կան խա ղե րին, այլ նույն չա փով և ա վե լի ևս 
մեր ե կե ղե ցա կան եր գե րին-շա րա կան նե րին, 
տա ղե րին և այլն: Նա մին չև ան գամ մեր հո-
գևոր եր գե րի հիմ նա կան մա սը մեր ժո ղովր-
դա կան եր գե րի մեջ է գտնում»:

Ֆ րան սիա ցի նշա նա վոր հա յա գետ Ֆ րե-
դե րիկ Մակ լե րը հայ մար դու հո գե կան աշ-
խար հի դրսևո րու մը տես նում է ոչ միայն 
հո գևոր ու միս տիկ եր գե րում, այ լև աշ խար-

հիկ ա շու ղա կան քերթ ված նե րում: Ն րա կար-
ծի քով ոչ մեկն այն քան դի պուկ չի բնու թագ-
րում, թե ով է տրու բա դու րը, որ քան Ջի վա նին 
իր «Ա շու ղը» եր գում.

Ան թև թըռչ նիկ է ա շու ղը-
Այ սօր այս տեղ, վա ղը այլ տեղ, 
Դար ձող ճախ րիկ է ա շու ղը, 
Այ սօր այս տեղ, վա ղը այլ տեղ:
Ա շուղ Ա շո տը իր մաս նա գի տութ յու նը 

դարձ րեց ա շու ղութ յու նը և դրա նով հարս-
տաց րեց հայ ժո ղովր դի ե՛ւ եր գար վես տը, ե՛ւ 
բա նաս տեղ ծութ յու նը: Նա կրողն է հա րա-
տևող ար վես տի, ո րը հայ ժո ղովր դի սրտի ու 
հո գու երգն է:
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ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ. «Գուսան կամ աշուղ Աշոտն էլ 
հայ իրականության այն արվեստագետներից մեկն է, ով 
իր երգերով անմահացրել է մեր ժողովրդին և ինքն էլ 
անմահացել մեր ժողովրդի հետ»
Հայ ի րա կա նութ յան մեջ գու սան նե-
րի դե րի, ա շու ղա կան ար վես տի ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և գու սան 
կամ ա շուղ Ա շո տի եր գար վես տի մա սին 
է ներ կա յաց նում բա նա սի րա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Սամ-
վել Մու րադ յա նը: 

Գու սա՞ն, թե՞ ա շուղ…

Հ այ ի րա կա նութ յան մեջ ան հի շե լի հե-
ռա վոր ժա մա նակ նե րից գո յութ յուն են 
ու նե ցել գու սան նե րը և գու սա նա կան 

ար վես տը: Դե ռևս 5-րդ դա րում Մով սես Խո-
րե նա ցին գրել է. «Մենք մեր աչ քով տե սանք 
և մեր ա կան ջով լսե ցինք, թե ինչ պես գի նե-
վետ Գող թան գա վա ռի գու սան նե րը եր գում 
էին այս եր գը Վա հագ նի մա սին և նվա գում 
էին փան դիռ նե րի վրա», այ սինքն՝ 5-րդ դա-
րում Պատ մա հայ րը վկա յում է գու սան նե րի 
մա սին, բայց չգի տի, թե ինչ է ա շու ղը: 

Հա ջորդ գրա վոր հի շա տա կութ յու նը 
գու սան նե րի մա սին հան դի պում է «Սաս-
նա ծռեր» ժո ղովր դա կան է պո սում, ո րը 
թեև շատ հին պատ մութ յուն ու նի, բայց իր 
վերջ նա կան ձևա վո րումն է ստա ցել 8-10-րդ 
դա րե րում: Այս տեղ նշվում է, որ Խան դու թը 
գու սան նե րին հանձ նա րա րում է գնալ Սա-
սուն և կտրիճ փահ լևան Դավ թի մոտ իր 
գե ղեց կութ յան գովքն ա նել: Գու սան նե րը 
Վա չոյ-Մար ջո յի թա գա վո րութ յու նից գա լիս 
հաս նում են Սա սուն, որ տեղ նախ հան դի-
պում են Քե ռի Թո րո սին, ով Սաս նա չա րաճ ճի 
ճժե րի հար ձա կում նե րից փրկում է նրանց, 
բայց երբ հաս կա նում է, թե ին չի հա մար են 
ե կել, ա նար գում է նրանց, ծե ծում, ջար դում 
նվա գա րան նե րը, և գու սան նե րը փախ չում 
են: Մինչ այդ, սա կայն, Քե ռի Թո րոսն էր սա-
սուն ցի ե րե խա նե րի չա րաճ ճի ոտնձ գութ յուն-
նե րից պաշտ պա նել գու սան նե րին՝ ա սե լով. 
«Իմկ նի Սա սու նա ծռեր, /Էդ գու սա՛ն է, սա՛զ 
է. /Ձեն կ’էլ նի մո տեն, ա նո՜ւշ-ա նո՜ւշ: /Դուք 
իս կի բան չեք տե սե, /Է դոնք սազ կզար կեն, 
խաղ կա սեն….»: Երբ ծեծ ված-ջարդ ված, նե-
ղա ցած գու սան նե րը հե ռա նում էին Սա սու-

նից, հան դի պում են Դավ թին, սա կայն չեն 
ճա նա չում և չեն հա վա տում, որ նա՛ է ի րա-
կան Դա վի թը, քա նի որ մեկ ան գամ ար դեն 
սխալ վել էին, երբ Քե ռի Թո րոսն ա սել էր, թե 
ինքն է Դա վի թը: Եվ երբ սկսել էին Խան դու թի 
գովքն ա նել, դա դուր չէր ե կել նրան, քա նի որ 
Դավ թին նշա նել էին Չմշ կիկ Սուլ թա նի հետ, 
և գի տեր, որ երբ Դա վի թը լսի գու սան նե րին, 
կա րող է մտքա փոխ վել: Դա վի թը հարց նում 
է գու սան նե րին, թե ո՛վ է նրանց այդ պես ծե-
ծել-ջար դել, նրանք էլ պա տաս խա նում են, որ 
այս տեղ մի ծուռ Դա վիթ կա, նա է ա րել: Դա-
վիթն ա սում է, որ նրանք իր քե ռուն են հան-
դի պել, և հա նում փող է տա լիս, որ գնան նոր 
հա գուստ գնեն, նվա գա րան նե րը նո րո գեն և 
գան իր մոտ: Գա լիս են գու սան նե րը և սկսում 
Խան դու թի գովքն ա նել. «Տ ’ա սեմ, տի գո վեմ 
Խան դութ խա նում Դավ թին. /Է նոր բոյ գյռլու 
է ղեգ նման է: /Տ ’ա սեմ, տի գո վեմ Խան դութ 
խա նում Դավ թին. /Է նոր սրտիկ Քուռ կիկ Ջա-
լա լու մեյ դանն է, /Տ ’ա սեմ, տի գո վեմ Խան-
դութ խա նում Դավ թին. /Է նոր բե րան մեղ րով 
բա ցած է: /Տ ’ա սեմ, տի գո վեմ Խան դութ խա-
նում Դավ թին. /Է նոր ա տամ ներ մար գը րիտ 
շա րած է: /Տ ’ա սեմ, տի գո վեմ Խան դութ խա-
նում Դավ թին. /Է նոր աչ քեր գի նու կթխա է: 
/Տ ’ա սեմ, տի գո վեմ Խան դութ խա նում Դավ-
թին….»: Եվ այդ պես շա րու նակ գու սան նե րը 
գո վում են Խան դու թին, ո րից հե տո Դա վի թը, 
ող ջու նե լով գու սան նե րին, ա սում է. «Գու-
սան նե՛ր, դուք բա րով է կաք. /Իմ սիրտ քանց 
կաթն ա նա րատ էր, /Մե րան թա լիք, մա կար-
դիք: /Իմ սիրտ քանց Սաս նա բերդն ա մուր էր, 
/Ք լունգ ա ռաք, իմ հիմ քան դե ցիք: /Իմ սիրտ 
քանց ա շունք վա գետ զու լալ էր, /Գար նան 
հե ղե ղի նման պղտո րիք: /Գու սան նե՛ր, դուք 
ին ձի հա լիք, մա շե ցիք, /Դեհ ձեր Խան դութ 
խա նում ին ձի քա շե ցեք»: Այս ամ բող ջը վկա-
յում է ժո ղովր դի վրա ար վես տի ներ գոր ծուն 
ու ժի ու ազ դե ցութ յան մա սին. ին չո՞ւ ժո ղովր-
դի, ո րով հե տև մեր է պո սի հե րոս Սա սուն ցի 
Դա վի թը մարմ նա վո րում է հայ ժո ղովր դին: 

Փաս տո րեն դե ռևս 8-10-րդ դա րե րում 
հի շա տակ վում է գու սան նե րի մա սին. չնա-
յած մեր է պո սը կա րող է վե րա բե րել և ա վե լի 

վաղ ժա մա նակ նե րին, ո րով հե տև ի րոք այն 
միայն այդ դա րե րի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը 
չէ, պար զա պես այդ ժա մա նա կաշր ջա նում է 
ա վար տա կան տեսք ստա ցել: Ա վե տիք Ի սա-
հակ յա նը հե տաքր քիր ձևա կեր պում ու նի 
դրա վե րա բեր յալ. «Մեր ի մաս տուն ժո ղո-
վուր դը կար ծես թե քան դել, ի րար է խառ նել 
քրիս տո նեա կան և հե թա նո սա կան տա ճար-
նե րը և նրանց խա ռը քա րե րից ստեղ ծել մեր 
է պո սը», իսկ Հով հան նես Թու ման յանն ա վե լի 
ա ռաջ անց նե լով գրել է. «Սա սուն ցի Դա վի թը 
նույն ին քը Հայկ Նա հա պետն է», այ սինքն՝ 
մեր է պո սը հայ ժո ղովր դի կազ մա վոր ման 
շրջա նի գե ղար վես տա կան պատ մութ յունն է: 

Մինչ սել ջուկ-թյուր քե րի և մոն ղոլ-թա-
թար նե րի ար շա վանք նե րը Հա յաս տան հայ 
ի րա կա նութ յան մեջ ա շու ղի մա սին խո սակ-
ցութ յուն ան գամ չկա: Բայց ա րա բա կան 
լծի թո թա փու մից հե տո, երբ Հա յաս տանն 
ընկ նում է կա րա-կո յուն լու և ակ-կո յուն լու 
թուրք մե նա կան ոչ խա րա պահ ցե ղե րի ազ-
դե ցութ յան տակ, և սրանք աս տի ճա նա-
բար դառ նում են տի րա պե տող, հա յութ յա նը 

պար տադ րում են ի րենց ար վես տը: Փաս տո-
րեն մին չև 15-րդ դար մեր ի րա կա նութ յան 
մեջ ա շուղ ար տա հայ տութ յունն ան գամ չի 
հան դի պում: Շա վիղ Գ րի գոր յա նը հո րի նե լով 
պնդում է, որ մեր ա ռա ջին ա շու ղը Ղուլ օղ-
լի Երզն կա ցին է, որ ան հիմն ու չփաս տարկ-
ված վար կած է: Իմ խո րին հա մոզ մամբ՝ հայ 
ա ռա ջին ա շու ղը Նա ղաշ Հով նա թանն է (17-
րդ դար): Ա շուղ բա ռի բա ցատ րութ յու նը նա-
խևա ռաջ տա լիս է Հով հան նես Թու ման յա նը, 
ըստ ո րի՝ ա շու ղը եր գիչ է և միևնույն ժա մա-
նակ սի րա հար (աշղ, էշխ, ա շուղ նշա նա կում 
է սի րա հար): Մի խոս քով՝ այդ ժա մա նակ նե-
րից սկսած ա րևել յան այս ար վես տը գու սա-
նա կա նին զու գա հեռ տա րած վել է հայ ի րա-
կա նութ յան մեջ, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ա վե լի է ընդ լայն վել՝ մին չև ան գամ փո խա րի-
նե լով գու սա նա կան ար վես տին: 

Ա վան դա կան գու սա նա կանն ար վես տի 
մի տե սակ է, ո րը ստեղ ծում են ա ռան ձին հե-
ղի նակ ներ, ով քեր ան հատ կա տա րող ներ են, 
եր բեմն հան դես են գա լիս խմբե րով և սո վո-
րա բար եր գում են ի րենց ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը՝ ի րենց իսկ հո րի նած մե ղե դի նե րով: 
Այ սինքն՝ գու սան նե րը ե՛ւ մե ղե դին են հո րի-
նում, ե՛ւ բա նաս տեղ ծութ յու նը, իսկ ա շուղ-
նե րը ստեղ ծում են բա նաս տեղ ծութ յուն՝ այն 
հար մա րեց նե լով, հա մա պա տաս խա նեց նե-
լով ա րևել յան բո լոր ա շուղ նե րի հա մար պար-
տա դիր այ սինչ կամ այ նինչ ե ղա նա կին: Սա է 
ա մե նաէա կան տար բե րութ յու նը գու սա նի և 
ա շու ղի: 

Հա ջորդ տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ-
կութ յունն այն է, որ գու սա նը բա նաս տեղ ծա-
կան տեքս տում ան պայ ման իր ա նու նը նշե-
լու պար տա վո րութ յուն չու նի, բայց ա շու ղը 
պար տա վոր է ստեղ ծա գոր ծութ յան վեր ջին 
տան մեջ ան պայ ման նշել, ներ կա յաց նել հե-
ղի նա կի ա նու նը: 

Բա ցի դրա նից՝ հատ կան շա կան է նաև 
այն, որ ա րևել յան ա շու ղա կան ար վես տի մի 
շարք տա ղա չա փա կան ձևեր, ո րոնք բազ մա-
զան են և օ տա րա նուն, ինչ պես օ րի նակ, սե-
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մա յի, դաս տան, մու խամ մազ, ղոշ մա, դաս-
տա բե դաս տա, վու ջութ լա մա, զնջիլ լա մա, 
ուչ լա մա, ղա զա լի-գա զել, գա լեն տե րի և այլն, 
թա փան ցել են նաև հայ ի րա կա նութ յուն: 
Ս րանք ժա մա նա կին օգ տա գոր ծել է Սա յաթ-
Նո վան, ով ի րեն ա շուղ է հա մա րել, քա նի որ 
պահ պա նել է ա շու ղա կան ար վես տի բո լոր 
կա նոն նե րը, բայց չմո ռա նանք, որ, ա շուղ լի-
նե լով հան դերձ, նա նաև մե ծա գույն բա նաս-
տեղծ է: 

Չ կենտ րո նա նա լով Սա յաթ-Նո վա յի ստեղ-
ծա գոր ծութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
վրա՝ նշենք, որ ա շու ղա կան մի քա նի դպրոց-
ներ ենք ու նե ցել, ո րոնք գոր ծել են ոչ միայն 
Հա յաս տա նում, այ լև հայ կա կան գաղ թա-
վայ րե րում: Բ նա կան է, որ գաղ թա վայ րե րի 
ա շու ղա կան դպրոց նե րի վրա ի րենց ազ դե-
ցութ յունն է ու նե ցել տվյալ երկ րի ար վես տը, 
ինչ պես օ րի նակ՝ Նոր Ջու ղա յում ստեղծ ված 
ա շու ղա կան դպրո ցը բնա կա նա բար պարս-
կա կա նի ազ դե ցութ յու նը պետք է ու նե նար, 
Կոս տանդ նու պոլ սում ստեղծ վա ծը՝ թուր-
քա կա նի և այլն: Իսկ Թիֆ լի սում վրա ցա-
կան ա շու ղա կան դպրոց չի ե ղել, այդ տեղ 
այն ստեղ ծել են հա յե րը, ո րոնց հե տա գա-
յում վրա ցի ներն են ըն դօ րի նա կել: Հա յաս-
տան յան ա շու ղա կան դպրոցն ա վե լի շատ 
պար տա կան է Ջի վա նուն, ով 19-րդ դա րի 
երկ րորդ կե սին դար ձավ հայ ա շու ղա կան եր-
գար վես տի զար գաց ման նոր փու լի հիմ նա-
դի րը: Ին չո՞ւ, ո րով հե տև ան գամ Սա յաթ-Նո-
վան գրել է ե րեք լեզ վով՝ հա յե րեն, վրա ցե րեն 
և թուր քե րեն: Այս տեղ ա մե նա լուրջ սա յաթ նո-
վա գետ նե րից Հեն րիկ Բախ չին յա նը ճիշտ դի-
տո ղութ յուն է ա նում՝ ա սե լով, որ Սա յաթ-Նո-
վան՝ որ պես հայ մարդ, հայ բա նաս տեղծ և 
ա շուղ, բնա կա նա բար իր գե ղար վես տա կան 
մտքի ա ռա վե լա գույն ու ժը դրսևո րել է հենց 
հա յե րե նով գրված բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րում, դրա հա մար էլ լա վա գույն նե րը հա յե րեն 
գրված ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն են՝ մոտ 68 
կամ 70 խաղ: Հա ջոր դը. Սա յաթ-Նո վան գրել 
է 33-34 վրա ցե րեն խաղ՝ վրաց ար քու նի քի 
պա լա տա կան պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 
հա մար, իսկ թուր քե րեն՝ 120 խաղ՝ մեջ լի սի 
պա հանջ նե րի հա մար: Ս րանց մի ջև տար բե-
րութ յունն իր հիմ քերն ու նի. Սա յաթ-Նո վա յի 
հայ րը՝ սալ մաս տե ցի Ղուլ Հա րութ յուն ա նու-
նով ա շու ղը, ա մուս նա ցել է Նա ղաշ Հով նա-
թա նի դստեր հետ, և ծնվել է Սա յաթ-Նո վան, 
ո րի դաս տիա րակ նե րը ե ղել են քե ռի նե րը՝ 
Հա կոբ և Հա րութ յուն Հով նա թան յան նկա-
րիչ նե րը, քա նի որ Ղուլ Հա րութ յունն ար վես-
տի կամ ար հես տի բե րու մով տար վա մեծ 
մա սը բա ցա կա յել է տա նից: Այ սինքն՝ Սա-
յաթ-Նո վան հայ րա կան դաս տիա րա կութ յուն 
գրե թե չի ստա ցել: Սա ա շու ղա կան աշ խար-
հի գաղտ նիք նե րից մեկն է: 

Քու չուկ Նո վա ա նու նով ա շուղ ենք ու նե-
ցել, ո րի կի նը նվա գա րան նե րը ջար դել է, վա-
ռել բո լոր ձե ռագ րե րը, որ պես զի տղա նե րը 
հոր ճա նա պար հը չընտ րեն: Սա նշա նա կում 
է, որ ա շուղ նե րի կյան քը հեշտ չի ե ղել: 

Այս տեղ կու զե նամ հա մա ռոտ խո սել նաև 
Սա յաթ-Նո վա յի՝ ե րեք լեզ վով ստեղ ծա գոր ծե-
լու մա սին: Սա յաթ նո վա գետ Լ յուդ վիգ Դուլ յա-
նը, ով, ճիշտ է, մա հա ցել է 80 տա րե կա նում, 
բայց հա մա րում եմ, որ ժա մա նա կից շուտ է 
մա հա ցել, բա ռա ցի է թարգ մա նել Սա յաթ-Նո-
վա յի թուր քե րեն խա ղե րը: Նա այն ե զա կի 
ան ձան ցից է, ով գի տեր ոչ միայն ադր բե ջա-
նե րեն, այ լև օս ման յան թուր քե րեն, վրա ցե-
րեն, մա սամբ պարս կե րեն, ա րա բե րեն, իսկ 
Սա յաթ-Նո վա յի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
միայն թուր քե րե նին տի րա պե տո ղը չի կա-
րող ճիշտ թարգ մա նել, ո րով հե տև այն տեղ 
կան նաև պարս կե րեն, ա րա բե րեն, ինչ պես 
նաև թուր քե րեն բա ռեր, ո րոնք, բա ցի բա-
ռա րա նա յին ի մաստ նե րից, ու նեն նաև բա-
ռա յին մի ջա վայ րում ար տա հայտ վող այլ 
ի մաստ ներ: Ի հար կե, ժա մա նա կին շա տերն 

են փոր ձել թարգ մա նել նրա թուր քե րեն խա-
ղե րը, սա կայն դա ա րել են ա ռանց ի մա նա լու 
կամ նկա տե լու, որ դրան ցում Սա յաթ-Նո վան 
թաքց րել է գաղտ նա գիր-ծած կագ րեր: Արդ-
յուն քում այդ ծած կագ րե րը կո րել են, մո ռա-
ցութ յան մատն վել, և այդ թարգ ման ված 
տա ղե րը հար մա րեց րել, հա մա պա տաս խա-
նեց րել են նրա՝ Թիֆ լի սի բար բա ռով գրված 
հա յե րեն խա ղե րին: Շա տերն են փոր ձում 
այդ ծած կագ րե րը վեր ծա նել, բայց՝ ան հա-
ջող: 

Մեկ կա րևոր հան գա մանք ևս պետք է 
հաշ վի առ նել. թուր քե րե նի և ադր բե ջա նե-
րե նի տա ռա յին հա մա կար գե րը տար բեր են. 
մե կը 29 տառ ու նի, մյու սը՝ 31: Բ նա կան է, 
որ այդ տա ռերն ու նեն ի րենց թվա հա մար-
նե րը, և դրանք գոր ծած վում են ի րենց թվա-
յին ար ժե քով ու նշա նա կութ յամբ: Ե թե մենք, 
ա սենք, Սա յաթ-Նո վա յի ստեղ ծա գոր ծութ յու-
նը մեկ նա բա նում ենք ա րա բա կան տա ռե րի 
թվա յին ար ժե քով, սխալ ներ ենք թույլ տա լիս, 
ո րով հե տև նա գոր ծա ծել է օս ման յան թուր-
քե րե նը (1730թ. նրա հայ րը Պոլ սում հիմ նել 
է հայ-թուր քա կան ա շու ղա կան դպրոց, որ-
տեղ 1732թ.-ից սո վո րել է Սա յաթ-Նո վան, 
այ սինքն՝ Սա յաթ-Նո վան օս ման յան թուր քե-
րեն սո վո րել է Պոլ սում՝ իր հոր ա շու ղա կան 
դպրո ցում): Հե տևա բար այդ խա ղե րը ոչ մի 
կապ չու նեն ադր բե ջա նե րե նի հետ, պար-
զա պես խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում, 
ի րա կա նաց նե լով Ս տա լի նի հրա մա նը, այն 
է՝ ցույց տալ, որ ադր բե ջան ցի նե րը նույն պես 
մշա կու թա յին ար ժեք ու նեն, գրել են, թե իբր 
Սա յաթ-Նո վան ստեղ ծա գոր ծել է անդր կով-
կաս յան ե րեք ժո ղո վուրդ նե րի լե զու նե րով 
(հա յե րեն, վրա ցե րեն, ադր բե ջա նե րեն) հա-
վա սա րա պես: 

Գու սա՞ն, թե՞ ա շուղ Ա շոտ
Գու սան Ա շո տը 20-րդ դա րի ե րևույթ է, 

և իր ստեղ ծա գոր ծա կան ամ բողջ ճա նա-
պարհն ան ցել է խորհր դա յին ժա մա նա կաշր-
ջա նում: Նա թեև ե րաժշ տա կան պրո ֆե-
սիո նալ կրթութ յուն չու ներ, բայց բնա տուր 
շնորհ նե րով օժտ ված բա ցա ռիկ ե րա ժիշտ 
էր և բա նաս տեղծ միևնույն ժա մա նակ, և 
կա րե լի է ա սել, որ այս եր կու ե րևույթ նե րը 
գո յակ ցում էին Գու սան Ա շոտ անձ նա վո րութ-
յան մեջ: Չ գի տեմ նույ նիսկ՝ նա նախ բա նաս-
տեղ ծութ յո՞ւնն էր ստեղ ծում, հե տո՝ մե ղե դին, 
թե՞ հա կա ռա կը: Այս ի մաս տով, երբ ու սում-
նա սի րում ենք Գու սա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու-
նը, տա րա կու սան քի ա ռաջ ենք կանգ նում. 
ի վեր ջո, նա գու սա՞ն է, թե՞ ա շուղ: Նույ նիսկ 
հե ղի նակն ին քը չգի տի այդ հար ցի պա-
տաս խա նը: Օ րի նակ՝ Ա շո տը հրա տա րա կել 
է «Գու սա նի սե րը» վեր նագ րով գիրք, ո րում 
զե տեղ ված «Ա շուղ եմ» վեր նագ րով երգ-բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ ի րեն ան վա նել է Ա շուղ 
Ա շոտ. «Քո մո րը մա տաղ, որ նա քեզ ծնեց, /
Աշ խար հիս սի րուն մի փե րի հանձ նեց, /Ա շուղ 
Ա շո տիս նա եր գիչ դարձ րեց»: 

Բայց շատ եր գե րում հիշ վում է որ պես 
գու սան Ա շոտ, ինչ պես օ րի նակ՝ «Ո՞ւր է» 
ստեղ ծա գոր ծութ յան «Ով դու գու սան, չես 
ի մա նում էն քո սի րած յա րը ո՞ւր է, /Չէ՞ որ 
քեզ հետ խնդում էր միշտ, հի մա էլ խնդա-
լու օր է» կամ «Գու սան Ա շո՛տ, սիրտդ յա րիդ 
միշտ կան չում է օր ու գի շեր, /Ն րա ման ե կած 
տե ղե րը կա նա չում են օր ու գի շեր», կամ 
«Մոր սե րը» ստեղ ծա գոր ծութ յան «Գու սա՛ն 
Ա շոտ, որբ մնա ցիր դու մո րից, /Սիրտդ վառ-
վեց, մթագ նեց այն օ րից, / Ան ցավ գնաց, էլ 
չի դառ նա նա նո րից, /Ա նուշ ձայ նով եր գի՛ր, 
հար գի՛ր մոր սե րը» տո ղե րում: 

«Ո՞ւր է» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ նա 
կի րա ռել է ա շու ղա կան բա նաս տեղ ծա կան 
չա փեր, բայց միևնույն ժա մա նակ նկա-
տում ենք, որ թե՛ բա նաս տեղ ծութ յունն է 
ի րե նը, թե՛ մե ղե դին: Նա չի ստեղ ծել ղոշ-
մա, մու խամ մազ, դու բեթ և այլն, բայց օգ-
տա գոր ծել է հայտ նի ա շու ղա կան և իր իսկ 
ստեղ ծած տա ղա չա փա կան ձևե րը, ո րոնց էլ 

հար մա րեց րել է իր մե ղե դի նե րը: Ե թե բնու-
թագ րենք նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը բա-
նաս տեղ ծա կան տեքս տի և մե ղե դու հա մա-
պա տաս խա նութ յան սկզբունք նե րով, ա պա 
այս դեպ քում Գու սան Ա շո տը կշա հի, ո րով-
հե տև այն բա ցա ռիկ ար վես տա գետ նե րից 
է, ո րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում իս կա պես 
կա բա նաս տեղ ծա կան տեքս տի և մե ղե դու 
կա տար յալ ներ դաշ նա կութ յուն: Ն րա մե-
ղե դին ար տա հայ տում է խոս քի էութ յու նը, 
խոս քը հա մա պա տաս խա նում է մե ղե դու բո-
վան դա կութ յա նը. սա է Գու սան Ա շո տի և մեր 
գու սան նե րից մի քա նի սի ար վես տի կա րևոր 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը: 

Գու սան Ա շո տի ար վես տի մի քա նի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն

Եր կար կա րե լի է խո սել Գու սա նի եր գե-
րի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տե րի գե ղար-
վես տա կան ար ժե քի մա սին, քա նի որ մեր 
ա ռաջ կանգ նած է նա խևա ռաջ բա նաս տեղծ 
Ա շո տը, ով գե ղար վես տա կան պատ կեր ներ 
է ստեղ ծում: Հենց այն պես մե ղե դուն հա մա-
պա տաս խան բռնազ բո սիկ տեքստ չի գրել: 
Հա վա նա կան է՝ մե ղե դին և բա նաս տեղ-
ծութ յու նը հյուս վել են միա ժա մա նակ: Ն րա 
եր գե րի տեքս տե րից յու րա քանչ յուրն ի րոք 
մի կա տար յալ բա նաս տեղ ծութ յուն է: Որ պես 
օ րի նակ բե րեմ «Պախ րա» եր գը, որն ի դեպ, 
իմ ա մե նա սի րե լի եր գե րից մեկն է: Սա հա-
մար յա թե հայ կա կան օ պե րա յին մո տե ցող մի 
շատ հե տաքր քիր ե րաժշ տա կան աշ խարհ է, 
որ նե րա ռում է Ս յուն յաց աշ խար հի, Զան գե-
զու րի ան տառ նե րի, գե տե րի, աղբ յուր նե րի ու 
առ վակ նե րի ձայ նա յին ե լևէջ նե րը, Ս յուն յաց 
սա րե րի, անդն դա խոր ձո րե րի վե հութ յու նը, 
պատ կե րում զան գե զուր յան բնութ յան ողջ 
գե ղեց կութ յու նը, և մա նա վանդ մարդ-բնութ-
յուն, մարդ-կեն դա նա կան աշ խարհ փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը: Պախ րան՝ բնութ յան այդ 
գե ղե ցիկ կեն դա նին, ինչ պես է դար ձել եր գի 
քնա րա կան հե րոս, մարդ կայ նա ցել, կամ ինչ-
պես գրա կա նա գի տութ յան մեջ են ա սում՝ 
անձ նա վոր վել: 

Մեր մով սա րե րում, ամ ռան ա ռա վոտ
Մի պախ րա տե սա կաթ նաղբ յու րի մոտ.
Ի ջել էր ձո րը մթին ան տա ռից
Ու ջուր էր խմում զու լալ աղբ յու րից: 
Ի րեն տե սել էր ջրի հա յե լում, 
Սա րե րի ա նուշ բույրն էր վա յե լում.
Արդ յոք խմո՞ւմ էր, թե՞ համ բու րում էր, 
Իր տես քով տար ված գու ցե հար բում էր: 

Ա սի՝ ա՛յ պախ րա, մեր այս լեռ նե րում
Ես յար եմ կորց րել, նա չի ե րևում.
Ի ջել էր ձո րը՝ մեղ միկ նա զե րով, 
Գառ նուկ նե րի հետ ջրին վա զե լով: 
Ի րեն տե սել էր ջրի հա յե լում, 
Սա րե րի ա նուշ բույրն էր վա յե լում.
Արդ յոք խմո՞ւմ էր, թե՞ համ բու րում էր, 
Իր տես քով տար ված գու ցե հար բում էր: 

Ա սի` Ա շոտն եմ, ա ղա չում եմ քեզ, 

Իմ կո րած յա րից, թե խա բար բե րես.
Ոչ մի որս կա նի գնդակ չի առ նի՝
Ո՛չ քո ձա գե րին, ո՛չ քո սի րա ծին: 
Ի րեն տե սել էր ջրի հա յե լում, 
Սա րե րի ա նուշ բույրն էր վա յե լում.
Արդ յոք խմո՞ւմ էր, թե՞ համ բու րում էր, 
Իր տես քով տար ված գու ցե հար բում էր: 
Այս պի սի պատ կե րա վոր չա փա ծո խոսք, 

այն էլ ե րաժշ տա կան չա փե րի ու տա ղա չա-
փա կան ձևե րի մեջ դրված, մեր մե ծե րից շա-
տե րը կու զե նա յին ստեղ ծել: Ն կա րագ րութ-
յունն ա վարտ վում է, բայց շա րու նակ վում է 
մարդ կա յին դրա ման, ով տագ նա պում է ե՛ւ 
իր՝ մարդ կա յին ճա կա տագ րի, ե՛ւ այդ կեն-
դա նու բախ տի հա մար…

Գու սա նի ար վես տի հա ջորդ կա րևոր 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մեկն էլ նրա 
եր գե րում ժո ղովր դա կան ա ռողջ կեն սա փի լի-
սո փա յութ յան դրսևո րումն է, որ ան պայ ման 
ա վե լի բարձր է ա ռօր յա ող ջա խո հութ յու նից: 
Մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, սի րո 
դրսևո րում նե րը նա մեզ ներ կա յաց նում է 
բարձր ար վես տով, որ շատ բնո րոշ է այդ հող 
ու ջրում ծնված, այդ բնութ յա նը սի րա հար-
ված մեր մյուս ար վես տա գետ նե րին՝ ան կախ 
նրա նից Ակ սել Բա կունցն է, Հա մո Սահ յա նը, 
թե Գու սան Ա շո տը, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն 
ան հա տա կա նութ յուն է՝ իր կեր տած աշ-
խար հով: Չ նա յած նույն մի ջա վայրն է, բայց 
Բա կուն ցը բո լո րո վին ու րիշ գե ղար վես տա-
կան աշ խարհ է ստեղ ծել՝ իր ե րանգ նե րով, 
կեն սա ճա նա չո ղութ յամբ, հե րոս նե րի ճա կա-
տագ րով, գե ղա գի տա կան խնդիր նե րով ու 
նպա տակ նե րով, Սահ յա նը՝ այլ…

Գու սան կամ ա շուղ Ա շո տի հատ կա պես 
սի րո եր գե րով, ո րոնք մարդ կա յին զգաց մուն-
քի և բնութ յան նկատ մամբ ազ նիվ վե րա բեր-
մուն քի ներ դաշ նա կութ յուն են, մեր առ ջև այլ 
աշ խարհ է բաց վում: Սի րած աղջ կան նա 
դրախ տի փե րի է ան վա նում, իսկ այդ դրախ-
տը Ս յուն յաց աշ խարհն է. «Դու դրախ տի 
փե րի, սի րովդ եմ ապ րում, /Քե զա նից սեր 
առ նել, միշտ եմ փա փա գում, /Ան քուն-ան դա-
դար, ես քեզ եմ կան չում, /Ոտ քիդ տե ղերն են 
ծաղ կում, կա նա չում….»: 

Սո վո րա կան ըն թեր ցո ղը կամ ունկն դի-
րը չի կա րող նկա տել Գու սա նի ան մի ջա կան 
կա պը Գ րի գոր Նա րե կա ցու ար վես տի հետ: 
Նա րե կա ցին «Մե ղե դի ծննդյան» տա ղում 
ներ կա յաց նում է գե ղեց կու հու պատ կե րով 
քայ լող Տի րա մո րը, ո րի ծո ցը լու սա փայլ վար-
դով է լցված, իսկ քայ լե լիս ոտ քե րից շող է 
կա թում: Հի մա տե սեք, թե ինչ է ա սում Գու-
սան Ա շո տը. «Ոտ քիդ տե ղերն են ծաղ կում, 
կա նա չում». արդ յո՞ք գե ղար վես տա կան կամ 
պատ կե րա յին մտա ծո ղութ յան ընդ հան րութ-
յուն, գե ղար վես տա կան պատ կե րի նմա նութ-
յուն չի՞ նկատ վում: Եվ շա րու նա կութ յունն 
այդ պատ կե րի. «Երկ նա յին հրեշ տակ, /Դու 
իմ ե րազն ես, /Քեզ նով եմ ապ րում, /Սր տիս 
մու րազն ես, / Ծա ռե րը ծաղ կում են, /Տա րին 
մեկ ան գամ, /Բայց դու գա րունն ես, /Հա վերժ 
ան թա ռամ»: 

Գու սա նի կամ ա շուղ Ա շո տի (գի տակ ցա-
բար եմ եր կու եզ րա բառն էլ օգ տա գոր ծում, 
ո րով հե տև ինձ հա մար թե՛ Հա վա սին, թե՛ 
Շա հե նը, թե՛ Ա շո տը և շատ ու րիշ ներ հա-
վա սա րա պես գու սան են և ա շուղ) եր գե րից 
հայ րե նա սի րութ յուն է ծո րում: Ն րա եր գե րում 
հա ճա խա կի ենք հան դի պում հայ րե նի բնութ-
յան պատ կեր ներ: Որ պես օ րի նակ վերց նենք 
թե կուզ «Ս յուն յաց սա րեր» հրա շա լի եր գը, 
որ ժո ղո վուր դը կա տա րում է մեծ ո գևո րութ-
յամբ: Առ հա սա րակ նա այն բա ցա ռիկ հե ղի-
նակ նե րից է, ում պետք չէ պար տադ րել լսել, 
մար դիկ ինք նա բուխ ու զում են լսել Գու սան 
Ա շո տի եր գե րը ո րևէ երգ չի կա տար մամբ: 

Հե ղի նա կին ճիշտ ներ կա յաց նե լու գոր-
ծում ան չափ կա րևոր է նաև կա տա րո ղի դե-
րը, ո րի մեկ նա բա նութ յու նից է կախ ված եր գի 
հա ջո ղութ յու նը: Օ րի նակ՝ հա մե մա-
տենք «Սերս վան քում Տա թևի» եր գը 
Օ ֆել յա Համ բար ձում յա նի և Նո րայր 

ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ. «Գուսան կամ աշուղ Աշոտն էլ 
հայ իրականության այն արվեստագետներից մեկն է, ով 
իր երգերով անմահացրել է մեր ժողովրդին և ինքն էլ 
անմահացել մեր ժողովրդի հետ»

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 17

Անն ման է Գու սան Ա շո տի մե ղե-
դիա կան աշ խար հը, ին չը նրա 
ար վես տի ա մե նա մեծ ա ռա վե-
լութ յունն է. ոչ մի մե ղե դի նախ՝ 
իր ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ 
նման չէ մյու սին և երկ րորդ՝ 
ընդ հան րա պես ա շու ղա գու-
սա նա կան ար վես տի մեջ և ոչ 
մե կին նման չէ: 
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Աշուղ Աթա (Աթա 
Սուջոյի Սայիլյան)

Հ ա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան դամ 1939-
ից: Ծն վել է 1852թ.՝ Քա րա շեն գյու ղում: Ա շու ղա-
կան ար վես տը սո վո րել է Ղա րա բա ղում, հայտ նի 

ա շուղ ղա րաղշ լա ղե ցի Հա թա մի մոտ, որն էլ ա շա կերտն 
է ե ղել խնձո րեսկ ցի ա շուղ Մար տի րո սի: Ս տեղ ծա գոր ծել 
է հա յե րեն և պարս կե րեն: Ն վա գել է սազ և ջու թակ, հո-
րի նել ու հիա նա լի կա տա րել գու սա նա կան, խրա տա-
կան, եր գի ծա կան եր գեր ու աս քեր:

Գու սա նութ յուն է ա րել շուրջ 60 տա րի՝ 1875-ից 
մինչև 1935 թվա կա նը: Անդր կով կա սից բա ցի, իր եր գե-
րով հան դես է ե կել Թուր քիա յում, Ի րա նում, Ի րա քում, 
Սի րիա յում:

Ն րա հո րի նած եր գե րից են «Զո րա վար Անդ րա նիկ», «Ըն ծա հա վը», «Երգ Կի րո վի մա սին» 
(40 տուն), «Մի ող բեր գութ յուն», «Նա բաթ խա նումս» և այլն:

Մա հա ցել է 1942-ին՝ 90 տա րե կան հա սա կում: 
ԳՈՐԻՍ, ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԴԵՄՔԵՐ
ԱՐԺԱՆԱՎՈՐ ԶԱՎԱԿՆԵՐ, ԵՐԵՎԱՆ ՀՐԱԶԴԱՆ 2003

Թ ա ռա հար ե րա ժիշտ: Ծն վել է 1888թ., 
Գո րի սում, Յո լունց հայտ նի գեր դաս-
տա նում:

Հայ րը՝ Հով սե փը, ե ղել է վա ճա ռա կան, 
մայ րը՝ Մա րիա մը, տնա յին տնտե սու հի: 
Ն րանց ըն տա նի քում ծնվել են 6 տղա և մեկ 
աղ ջիկ՝ Վա ղար շա կը, Ղա զա րը, Ռու բե նը, 
Սամ վե լը, Ա շո տը, Նի կո լա յը և Սոֆ յան:

Ռու բեն Յոլ յա նը (1894-1950) դար ձել է վի-
րա բույժ, ՀԽՍՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղթա կից ան դամ, ԵրՊԲԻ 
ֆա կուլ տե տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, Հա յաս տա նում ար յան փոխ նե րարկ-
ման ԳՀԻ հիմ նա դի րը։ Նի կո լա յը Բաք վում 
լի մո նա դի գոր ծա րան է ու նե ցել, Սամ վե լը 
ե ղել է դաշ նակ ցա կան և 20 տա րի անց կաց-
րել Մա գա դա նի ստա լին յան ճամ բար նե րում, 
Վա ղար շա կը ե ղել է նա վի կա պի տան և զոհ-
վել, Ա շո տը զբաղ վել է վա ճա ռա կա նութ յամբ, 
Սոֆ յան ա մուս նա ցած էր Բաք վում: Զար մի-
կը՝ Հա մոն, ե ղել է ԽՍՀՄ ԶՈՒ հրա մա նա տար՝ 
Ժու կո վի տե ղա կա լը սպա ռա զի նութ յան 
գծով:

1893/94թ. Ղա զա րը 5/6 տա րե կան հա-
սա կում հի վան դա ցել է ծա ղի կով և զրկ վել 
տե սո ղութ յու նից:

1895/96թ. յոթ տա րե կան տղա յին հայ րը 
տա րել է Շու շիի Ա գու լե ցոց թա ղում ապ րող 
ան վա նի թա ռա հար Ուս տա Բա լա յի մոտ և 
հանձ նել ա շա կեր տե լու:

1901/02թ. ա շա կեր տութ յան ժամ կե տը 
լրա նա լուց հե տո վե րա դար ձել է հայ րե նի Գո-
րիս և զ բաղ վել թառ նվա գե լով:

Աս տի ճա նա բար իր շուրջն է հա մախմ-
բել Գո րի սում և մո տա կա գյու ղե րում ապ րող 
քիչ թե շատ նվա գել ի մա ցող ժո ղովր դա կան 
ե րա ժիշտ նե րի ու եր գիչ նե րի և ս տեղ ծել մի 
ե րաժշ տա խումբ, ո րոնց հետ հա մերգ ներ են 
տվել հար սա նիք նե րի, խնջույք նե րի, ժո ղովր-
դա կան տո նա կա տա րութ յուն նե րի ժա մա-
նակ:

Ն րա ե րաժշ տախմ բի քա ման չա հարն 
է ե ղել Գու սան Ա շո տը: Դափ խփո ղը ե ղել է 
Սուլ թան Ա միր յա նը, ո րը նաև լավ եր գիչ էր:

Շու տով Գո րի սի միակ ե րա ժիշտ Յո լունց 
Թառ չի Ղա զա րի ա նունն ու համ բա վը տա-
րած վել է ողջ Զան գե զու րում, Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղում և ա վե լի հե ռու ներ:

Ե ղել է հար սա նիք նե րի, ծնունդ նե րի, 
կնունք նե րի, խնջույք նե րի գլխա վոր հյու րը և 
ան փո խա րի նե լի ե րա ժիշ տը:

Բազ ման դամ ըն տա նի քը պա հել է հա-
մերգ նե րից վաս տա կած գու մա րով:

Ն րան հրա վի րել են ան գամ Ղա րա բա ղի, 
Ադր բե ջա նի և Մի ջին Ա սիա յի (Տաշ քենդ, Սա-
մար ղանդ, Մերվ) հա յա շատ վայ րե րը հար-
սա նիք նե րին նվա գե լու:

Հա ճախ ըն տա նիք ներն ի րենց հար սա-
նիք նե րը հե տաձ գե լով հար մա րեց նում էին 

Ուս տա Ղա զա րի զբաղ վա ծութ յա նը:
Հա մերգ նե րին գնում էր իր ան բա ժան ըն-

կեր, ան զու գա կան եր գիչ Սուլ թան Ա միր յա նի 
հետ, ով եր գում էր Սա յաթ-Նո վա յի, Ջի վա նու, 
Շե րա մի և այ լոց եր գե րը:

Ն րա ե րաժշ տութ յու նը հա ղորդ վել է նաև 
Գո րի սի՝ շրջա նա յին ռա դիո հան գույ ցով:

Ն րա ե լույթ նե րից որ ևէ ձայ նագ րութ յուն 
չի պահ պան վել:

1914թ. ա մուս նա ցել է հա մագ յու ղա ցի 
օ րիոր դի հետ: Ու նե ցել է 5 ե րե խա՝ Հ րանտ 
(բժիշկ), Հ րա չու հի (ման կա վարժ), Գուր գեն 
(ան վա նի վի րա բույժ, ԵրՊԲԻ դա սա խոս), 
Գ րի գոր (գյու ղատն տե սութ յան պրո ֆե սոր), 
Յու րի (բժիշկ-ստո մա տո լոգ):

Մ տե րիմ է ե ղել գու սան Հա վա սու, Օ ֆել յա 
Համ բար ձում յա նի, Նո րայր Մ նա ցա կան յա նի, 
Սո ղո մոն Սեյ րան յա նի, Ար տեմ Մե ջին յա նի, 
Ա րաքս յա Գ յուլ զադ յա նի և այլ ար վես տա-
գետ նե րի հետ, ով քեր հա մերգ նե րով Գո րիս 
ժա մա նե լիս ան պայ ման այ ցե լում էին Ուս տա 
Ղա զա րին և խն ջույք ա նում:

Ե ղել է շատ խե լա ցի, ի մաս տուն և հարգ-
ված անձ նա վո րութ յուն:

Ե ղել է թառ վե րա նո րո գող ան զու գա կան 
վար պետ: Թա ռա հար նե րը մո տա կա գյու ղե-
րից ու քա ղաք նե րից, Ղա փա նից, Սի սիա նից, 
Շու շիից ու Ս տե փա նա կեր տից ի րենց նվա-
գա րան նե րը բե րել են նրա մոտ վե րա նո րո-
գե լու:

Ինք նու րույն կա տա րել է բո լոր տնա յին 
գոր ծե րը, մշա կել այ գին ու բան ջա րա նո ցը, 
քա ղել է այ գու խնձոր նե րը, տա րել շու կա վա-
ճա ռել ու վե րա դար ձել տուն և այդ ամ բողջ 
ճա նա պար հը գնա ցել-ե կել է ա ռանց ձեռ-
նա փայ տի: Ձեռ նա փայտ ն օգ տա գոր ծում էր 
միայն ան ծա նոթ ճա նա պարհ գնա լիս:

Զ բաղ վել է մեղ վա բու ծութ յամբ:
Կր թութ յուն չու նե նա լով հան դերձ ե ղել է 

զար մա նա լի կիրթ ու զար գա ցած անձ նա վո-

րութ յուն: Լավ ի մա ցել է հայ ժո ղովր դի պատ-
մութ յու նը, ժա մե րով պատ մել հին զրույց ներ, 
ա վան դութ յուն ներ, ա ռաս պել ներ, բա ցատ-
րել դրանց ծագ ման աղբ յուր նե րը:

Լավ գի տեր իր իշ խա նա կան տոհ մի 
պատ մութ յու նը և հա մոզ ված էր, որ սե րում 
է XII դա րի սկզբին ապ րած Ս յուն յաց Ե լի կում 
իշ խա նի ճյու ղից:

Ա վե լի ուշ տա րի քում նրան հար գան քով 
կո չել են Ուս տա Ղա զար դա յի:

Ա հա, թե ինչ պատ մեց ան վա նի մտա վո-
րա կան Շ չորս Դավթ յա նը.

«Պա տե րազ մի տա րի նե րին ապ րում էինք 
Գո րի սի Լե նի նի փո ղո ցում, Թառ չի Ղա զա րի 
տան հար ևա նութ յամբ: Մի օր մայրս նկա տե-
լով, որ Ղա զա րը գի շե րե լով տա նիքն է վե րա-
նո րո գում, ձայն տվեց։

– Ա˜յ Ղա զար, էս գի շե րով ին չու ես տա-
նիք բարձ րա ցել, լույ սը կբաց վի հե տո կա նես: 

Ղա զա րը պա տաս խա նեց՝ «Ինձ հա-
մար ինչ տար բե րութ յուն, մութ է, թե լույս, 
միևնույնն է՝ չեմ տես նում»:

Գե ղեց կու հի կին ու ներ, ո րին մի օր ա սել 
է․ «Կ մեռ նեմ ու այդ պես էլ չեմ ի մա նա՝ սի րուն 
ես, թե գեշ»:

Թո ռը՝ Հաս մի կը պատ մեց. «Մի օր գի-
շե րով ըն կե րոջ հետ տեղ գնա լիս են լի նում, 
հե տը նավ թա լամպ է վերց նում ճա նա պար-
հը լու սա վո րե լու հա մար: Ըն կե րը հարց նում 
է, թե ին չո՞ւ է լամ պը վերց րել, չէ՞ որ ին քը չի 
տես նում, Ղա զա րը պատս խա նել է՝ ես չեմ 
տես նում, դու էլ հո տես նու˜մ ես»: 

Շատ ծխում էր և խ մում միայն գի նի:
Մա հա ցել է 1950թ. հուն վա րի 12-ին, Գո-

րի սում, կո կոր դի քաղց կե ղից:
Ուս տա Ղա զա րի թան կար ժեք թա ռը 

պահ վում է որ դու՝ Յու րիի մոտ: 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆ, ԱԿԱՆԱՎՈՐ 

ԿՈՒՅՐ ՀԱՅԵՐ (ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ 
ԲԱՌԱՐԱՆ)

Մ նա ցա կան յա նի կա տար մամբ: Եր-
կուսն էլ հրա շա լի են մա տու ցում, 
բայց յու րա քանչ յու րի կա տար ման 

մեջ կա մի կա րևոր նրբե րանգ, ին չով էլ 
պայ մա նա վոր վում է եր գի մեկ նա բա նութ յու-
նը, ո րով էլ միմ յան ցից տար բեր վում են: Այդ 
ա ռու մով պար տա կան ենք մեր եր գիչ-երգ-
չու հի նե րին, ով քեր ժա մա նա կին բարձր մա-
կար դա կով «մեկ նա բա նել» են նրա եր գե րը: 

Ա շո տի ար վես տի բո վան դա կա յին հե-
տաքր քիր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից 
մեկն էլ այն է, որ իր ժա մա նա կի բո լոր կա-
րևոր ի րա դար ձութ յուն նե րը կար ծես թե ար-
ձա գանք վել են նրա եր գե րում: Այս ի մաս-
տով ի րա վունք ու նենք Գու սա նին դի տել 
թե՛ իր ժա մա նա կի մեջ, թե՛ իր ժա մա նա կից 
դուրս: Իր ժա մա նա կի մեջ դի տարկ վում են 
այն եր գե րը, ո րոնք ստեղծ վել են ժա մա նա-
կի պա հան ջով, բայց հենց այդ եր գե րում էլ 
կան այն պի սիք, ո րոնք ճեղ քել են ժա մա-
նա կի սահ ման նե րը և դուրս հոր դել: Անց-
յալ դա րի կե սե րին Հայ րե նա կան մեծ պա-
տե րազ մի տա րի նե րին գրված եր գե րից 
«Մար տի կի եր գը» (խոսք՝ Գե ղամ Սար յա նի, 
ե րաժշ տութ յուն՝ Ա շոտ Սաթ յա նի) մինչ օրս 
էլ պահ պա նում է իր ար դիա կա նութ յու նը, 
հու զա կա նութ յու նը և հա ճե լի զգա ցում ներ 
արթ նաց նում: Գու սա նի եր գե րից «Ա րի մեկ 
տես նեմ» եր գը, որ Մու շեղ Հա րութ յուն յանն 
էր հրա շա լի կա տա րում, վեր ջին ժա մա նակ-
ներս կար ծեք էլ չի հնչում՝ չնա յած հի շում եմ, 
որ իմ ման կութ յան տա րի նե րին ա մե նա սիր-
ված եր գե րից մեկն էր, և Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մից վե րա դար ձած սե րուն դը, այդ 
թվում՝ նաև հայրս, հա ճույ քով էին լսում այդ 
եր գե րը. «Իմ մայր Հա յաս տա նի, մայր հո ղից 
ծնված, /Անն ման գե ղե ցիկ, ա րի մեկ տես նեմ, 
/Հայ րե նի քիս զով հո վե րով փայ փայ ված, /
Ծա ղիկ նե րից ծա ղիկ, ա րի մեկ տես նեմ./Ա րի 
մեկ տես նեմ, կա րոտս առ նեմ, /Համ բույրս, 
ա նուշ յար, համ բույ րիդ խառ նեմ»: Այս եր-
գում շատ կա րևոր է հա ջորդ տու նը. «Քո 
սի րուդ թևե րով շատ սա րեր ան ցա, / Շատ 
մարդ տե սա, սա կայն քեզ չմո ռա ցա, /Է լի 
ջերմ կա րո տով քո գիր կը դար ձա, /Աշ խար-
հիս ա նու շիկ, ա րի մեկ տես նեմ, /Ա րի մեկ 
տես նեմ, կա րոտս առ նեմ, /Համ բույրս, ա նուշ 
յար, համ բույ րիդ խառ նեմ»: 

Անն ման է Գու սան Ա շո տի մե ղե դիա կան 
աշ խար հը, ին չը նրա ար վես տի ա մե նա մեծ 
ա ռա վե լութ յունն է. ոչ մի մե ղե դի նախ իր 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ նման չէ մյու սին և 
երկ րորդ՝ ընդ հան րա պես ա շու ղա գու սա նա-
կան ար վես տի մեջ և ոչ մե կին նման չէ: Նա 
մեր ժո ղովր դի այն ազ նիվ զա վակ նե րից է, 
ով ստեղ ծել է բա զում եր գեր, այն էլ՝ սրտա լի 
եր գեր: Ե ղի շե Չա րեն ցը, ժա մա նա կին դժգո-
հե լով պրո լետ բա նաս տեղծ նե րից, ա սում 
էր. «Հի մի շատ են եր գիչ նե րը, սրտի ու զած 
խա ղը չկա», բայց ա հա Գու սա նի եր գե րը 
հենց սրտի ու զած խա ղեր են, եր գեր: Մար-
դը տխուր է, ու րախ է, կա րո տում է, ու զում 
է ա ռանձ նա նալ կամ բնութ յան գե ղեց կութ-
յամբ հիա նալ, լսում է նրա եր գե րը…

Մո տա վո րա պես ե թե այս սկզբուն քով մո-
տե նանք Գու սա նի ար վես տին, կա րող ենք 
ա սել, որ նա այն բա ցա ռիկ ան հա տա կա-
նութ յուն նե րից է, ով Չա րեն ցի ա սած երգն է 
տվել ժո ղովր դին, որ այդ եր գով ան մա հա նա: 

Չա րեն ցի՝ 1937թ. նո յեմ բե րին բան տից 
Ա վե տիք Ի սա հակ յա նին գրված վեր ջին բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ կա հե տևյալ տո ղե րը. 
«Սիրտդ կա րող է վե հա նալ, /Որ ան սա լով 
նրա սրտին՝/Երգ ես տվել ժո ղովր դին, /Որ 
իր եր գով ան մա հա նա»: Գու սան կամ ա շուղ 
Ա շոտն էլ հայ ի րա կա նութ յան այն ար վես-
տա գետ նե րից մեկն է, ով իր եր գե րով ան մա-
հաց րել է մեր ժո ղովր դին և ինքն էլ ան մա հա-
ցել մեր ժո ղովր դի հետ միա սին…

ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ», N22(440)

10 ՀՈՒՆԻՍԻ 2017Թ․ 

Ղազար 
Յոլյան

ԱՐԿԱԴԻ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
Աշուղ Մադին

Ա  շուղ Մա դին (Մար տի րո սը) Խն ձո րես-
կի ծնունդն է: Նա ե ղել է մեծ ա շուղ-
խա ղա սաց: Ու նե ցել է ա շու ղա կան 

դպրոց: Ն վա գել ու եր գեր է սո վո րեց րել շա-
տե րին: Ն րա ա շա կերտն է ե ղել Ղա րա բա ղի 

Ղա րաղշ լաղ գյու ղա ցի հայտ նի ա շուղ Հա-
թա մը: Ա շուղ Մա դուց իր ժա մա նա կին շատ 
բան են սո վո րել Քա րա շեն ցի ա շուղ Ա թան և 
վար պետ խա ղա սաց Սուլ թա նը:

Ա շուղ Մա դին գրա գետ չի ե ղել, ո չինչ գրի 
չի ա ռել: Եր գերն ստեղ ծել է բա նա վոր, հի շո-
ղութ յամբ: Այդ պատ ճա ռով էլ նրա հո րի նած 
եր գե րը մեզ չեն հա սել, ժա մա նա կի ըն թաց-
քում մո ռաց վել են:

Գիր չի մա ցող այս ա շուղն աչ քի է ըն կել 
բնա կան շնորհ նե րով, ե րաժշ տա կան ար տա-
կարգ ու նա կութ յամբ ու սրամ տութ յամբ:

Սա այն ա շուղն է, որ ա շու ղա կան ոչ մի 
մրցութ յան ժա մա նակ պար տութ յուն չի կրել: 
Գ յու ղում ապ րող Մար տի րոս յան նե րի ազ գա-
տոհմն ա շու ղի ա նու նով Խն ձո րես կում հայտ-
նի է Ա շըղ մա դունց ընդ հա նուր ա նու նով:

Մա դու խա ղե րից (եր գե րից) գյու ղի տա-
րեց ներն այս պի սի տո ղեր են հի շում:

Իմ գի նու թա սը դար ձել է դա ռը, 
Աչ քիս բլուր է դար ձել մեծ սա րը, 

Չա րի քի դեմ մենք ան զոր ու ան ճար
Չ կա Մ խի թար, որ զար կի թու րը…

Կա պին Շա փա ղա թը
Իս կա կան ազ գա նու նը Մու րադ յան է. 

«Կա պին» մա կա նու նը ստա ցել է Ակ նաղբ-
յու րից վեր գտնվող զա ռի թափ տա րած քի 
ա նու նով, ո րը կոչ վել է «Կապ» և որ տեղ ապ-
րել են ա շուղն ու նրա ըն տա նի քը: Շա փա-
ղաթն էլ կի սագ րա գետ, բայց շատ օժտ ված 
ա շուղ-բա նաս տեղծ է ե ղել: Ն րա ո տա նա վոր-
նե րը (եր գե րը) տպագր վել են «Կար միր Զան-
գե զուր» թեր թում, դժբախտ ճա կա տա գիր է 
բա ժին հա սել ա շու ղին: Ն րա հինգ որ դի նե րը 
զոհ վել են Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում: 
Չ նա յած անձ նա կան կյան քի վիշտ ու ցա վին՝ 
նրա եր գե րը զար մա նա լի լա վա տե սա կան են 
հնչում: Դ րան ցից շա տե րը խորհր դա յին ի րա-
կա նութ յան գո վեր գեր են և Ս տա լի նի փա ռա-
բա նութ յամբ ո ղող ված եր գեր:

Մի պար ծե նա դու երկն քում
Կա մար կա պող ա րե գակ, 
Մեզ նից պայ ծառ լույս է տա լիս
Ս տա լի նը շա րու նակ:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 20

Խոսքի և երաժշտության 
վարպետ խնձորեսկցիներ
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Ու սու բօղ լին
Սար գիս Հով սե փի Պետ րոս յան: Հայտ նի 

է ե ղել նաև Էհ զար գրա կան ա նու նով: Գ րել 
է բա նաս տեղ ծութ յուն ներ (ո տա նա վոր ներ) 
և ար ձակ։ Բա նաս տեղծ է, բա նա սաց, պատ-
մա գիր: 

Ծն վել է 1859 թվա կա նին Խն ձո րեսկ գյու-
ղում: Ա շա կեր տել է ա շուղ Մար տի րո սին (Մա-
դուն): 14 տա րե կա նում հայ րը նրան տա նում 
է Ե րևան՝ ծա ռա տա լիս Մահ տե սի Աբ գար 
Դա դա յա նի տա նը:

1876 թվա կա նին Սար գիս Պետ րոս յա նը 
սո վո րում է Ե րևա նի թե մա կան դպրո ցում, 
բայց սկսած ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի 
պատ ճա ռով չի կա րո ղա նում ու սու մը շա րու-
նա կել:

Բա վա կան հա սուն տաա րի քում վե րա-
դառ նում է գյուղ, ա մուս նա նում Թա լիշ ա նու-
նով մի հա սակն ա ռած աղջ կա հետ: Ապ րել 
է գյու ղի «Ծ տի մահ լա» թա ղա մա սում, Ծ լա նի 
ձո րի պռնկին թա ռած մի ժայ ռա վոր տան 
մեջ:

Ժո ղովր դի հան գա նա կութ յամբ Թիֆ լի-
սում հրա տա րա կում են «Էհ զա րի քնա րը» 
և «Պատ մա կան փշրանք ներ» գրքե րը՝ Բաք-
վում: Վեր ջինս ար ձակ ստեղ ծա գոր ծութ յուն 
է, որ տեղ նա անդ րա դար ձել է հայ րե նի գյու-
ղի հիմ նադր ման պատ մութ յա նը, ինչ պես 
նաև Մ խի թար սպա րա պե տի ժա մա նակ նե-
րում տե ղի ու նե ցած անց քե րին ու ի րա դար-
ձութ յուն նե րին: Ս տեղ ծա գոր ծել է գի շեր նե րը, 
ձե թի ճրա գի տակ, հա ճախ կնո ջից թա քուն: 
Ա սում են՝ կի նը նրա «թղթե րի» մի մա սը վա-
ռել է, ոչն չաց րել, որ ա մու սի նը «կար գին» 
գոր ծով զբաղ վի: Ապ րել է ծայր աղ քա տութ-
յան պայ ման նե րում: Գր քե րը հրա տա րա կել 
է Խն ձո րես կի և շրջա կա գյու ղե րի բնա կիչ-
նե րից հան գա նա կած գու մար նե րով: Մա-
հա ցել է 1926 թվա կա նին: Թաղ ված է «Խա չի 
գլխի» գե րեզ մա նա տա նը: Ա նու նը հայտ նի է, 
իսկ գե րեզ մա նը հայտ նի չէ: Գ յու ղում նրան 
շա տե րը գի տեն, մա նա վանդ ա վագ սերն դի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Ու սու բօղ լու մա սին հի շա տա կութ յուն ներ 
ու նի ար ձա կա գիր Սու րեն Այ վազ յա նը, որ 
մտա դիր էր Ու սու բօղ լու կի սանդ րին կանգ-
նեց նել հին և նոր գյու ղե րի սահ մա նագ ծում:

Ու սու բօղ լու մա սին «Բա նաս տեղ ծը» վեր-
նագ րով պատմ վածք ու նի Ար կա դի Ծա տուր-
յա նը:

Մո սի ա պեր
Ծն վել է 1879 թվա կա նին Խն ձո րեսկ գյու-

ղում: Զ բաղ վել է ինք նակր թութ յամբ, հա-
ճա խել է Ման գուն Մա նու չա րի մաս նա վոր 
դպրո ցը: Ե րաժշ տա կան դա սեր է ա ռել Ղա-
վալ Բա դու (զուռ նա չի վար պետ Բաղ դա սա-
րի մոտ): Սո վո րել է թառ, այ նու հե տև հար մոն 
նվա գել: Անց յալ դա րի սկզբնե րին, ինչ պես 
շատ խնձո րեսկ ցի ներ, Մո սին (Մով սե սը) էլ 

Խոսքի և երաժշտության վարպետ 
խնձորեսկցիներ
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 19 է ըն տա նի քով մեկ նել Մի ջին Ա սիա, ապ րել 

Թուրք մե նիա յի Մա րի քա ղա քում: Այս տեղ նա 
տա սը-տասն հինգ տա րի կա ռա պա նութ յուն 
է ա րել (կառք- ֆուր գոն է քշել): Միևնույն ժա-
մա նակ եր գել ու նվա գել հայ ըն տա նիք նե րի 
քե ֆե րում և հար սա նիք նե րում:

Այս տեղ՝ Մա րի քա ղա քում են ծնվել նրա 
եր կու նշա նա վոր որ դի նե րը՝ Ա շո տը և Արա-
մը: 1920 թվա կա նին Մով սես Սա թուն ցը վե-
րա դառ նում է հայ րե նի գյուղ, որ տեղ ծնվում 
է նրա դուստ րը՝ Թա մա րան, ով հե տա գա յում 
դառ նում է հայտ նի նկար չու հի:

Շատ քչե րին է հայտ նի, որ Մո սին (Մով-
սես Սա թուն ցը) նվա գե լուց բա ցի նաև ստեղ-
ծա գոր ծել է, գրել ո տա նա վոր ներ, ստեղ-
ծա գոր ծել եր գեր: Ն րա եր գե րից հայտ նի է 
«Խն ջույ քի եր գը», ո րը գրել է Խն ձո րես կում՝ 
բա վա կան հա սուն տա րի քում:

Մո սի ա պե րը թա ռը սազ ու նի, 
Տուք էլ ժո ղո վուրդ, եր գեք ու պա րեք, 
Կ յան քում ցա վը կա, մար դը հի՞նչ ա նի, 
Խն ջույքն է փրկիչ՝ եր գեք ու պա րեք:

Մո սի ա պե րը թա ռը սազ կա նի, 
Թե կուզ նա լի նի հի վանդ ու տկար, 
Ծեր մի չան ցավ ու դար դը կհա նի, 
Իր եր գով ու րախ, նվա գով հա զար:

Հըր սա նիք ը րեք, սեր ու խաղ ը րեք, 
Էս կյան քը մինն է, հա զա րը չի մեզ, 
Մո սի ա պո րը լավ ա կանջ ը րեք, 
Աստ ված է տվել էս շնորհ քը մեզ:
Մո սի ա պերն ու նե ցել է նաև կեն ցա ղա-

յին, աշ խա տան քա յին եր գեր: Եր գել է գյու ղա-
ցու հոգս ու ցա վե րի մա սին.

Թոխ պե րը կանց նեն, ա րև տուս կըկ յա, 
Հա րա մի դու զում ար տը կըտղ նի.
Քա շի կյու թա նը, քա րին տեմ չի կյա, 
Հո հա, հո ե զո, քեզ մա տաղ, քա շի:

Ռու շա նը
Ու սու բօղ լու և Մո սու ժա մա նա կա կիցն 

է ե ղել խնձո րեսկ ցի ա շուղ Ռու շա նը, ով հե-
տա գա տա րի նե րին հա մար յա մո ռաց վել է, և 
այժմ շատ քչե րը գի տեն նրա մա սին:

Ռու շա նի կյան քի և գոր ծու նեութ յան մա-
սին քիչ բան է հայտ նի: Ժո ղովր դի մի ջից 
դուրս ե կած կեն սու րախ, ռանչ պար մարդ է 
ե ղել: Իր հա մար եր գել է, խոս քեր է հո րի նել, 
հան դես ե կել ժո ղովր դի ա ռաջ: Ն րա եր գե րից 
ու հո րին վածք նե րից փշրանք ներ են հա սել 
մեզ: Պահ պան վել է մի քա նի նմուշ: 

Աղ ջի, ա նունդ Շու շան, 
Իմ ա նունն ալ Ռու շան, 
Ի րե սըդ պեր տեմ ը րա
Մըն կօշտ պա չեմ քո թո շան:

Սա զիս լա րը չի ա ծում
Լե զուն լալկ վալ պըր ծա լա, 
Սե րըտ նազ-նազ ա ա նում, 
Հո գիս հանգ վալ պըր ծա լա:

Ա րի բաղս, այ Շու շան, 
Սա զիս ձե նը թող լսվի
Մին տու ի նէս, մին Ռու շան
Առ նեմ -պա չեմ քո թո շան:
Հատ կան շա կան է Ռու շա նի ստեղ ծած 

խա ղը (եր գը) Մին քեն դի կո տո րած նե րի մա-
սին.

Թօր քը մտալ ու Մի քան դը հա յոց, 
Ա սես մո րեխ ա, ար տեր ա հնձում:
Ծո րե րում հա րայ-հրոց, կրա կոց, 
Ար նա խում թօր քը հա յեր ա հնձում, 
Դարդս մի նը չի, ցա վեր ա հա զար, 
Եր գիս պռո շը տա ռալ ա ար նոտ, 
Յա րաս ո՞վ բու ժի էս թուր քից, ա մա՜ն, 
Հո գուս լա րե րը տա ռալ ար նոտ:
Յէր կե նամ սազս գյուլլ-թօփ ա նեմ, 
Թոր քին դա դարգ յուն, չո լե րը ա նեմ, 
Է սա փրկութ յան վի ճա կը, Ռու շան՝
Թօր քը չքա նա Մի քան դի փե շան:

Ղա վալ Բա դին
Խն ձո րես կում և ամ բողջ Ս յու նի քում 

հայտ նի ա նուն է ե ղել զուռ նա չի-սա զան դար 
Ղա վալ Բա դին (ուս տա Բաղ դա սա րը): Բա-
դին բազ մա թիվ մրցում նե րի է մաս նակ ցել 
և հա մար յա բո լո րում էլ հաղ թել: Գ յու ղում և 
նրա սահ մա նե րից դուրս բազ մա թիվ ու րա-
խութ յուն ներ ու հար սա նիք ներ է անց կաց-
րել: Եր գին և ե րաժշ տութ յա նը նվիր ված շատ 
ա շա կերտ ներ է ու նե ցել, ո րոն ցից շա տե րը 
նշա նա վոր ե րա ժիշտ ներ են դար ձել: Ն րա 
սա նե րից են ե ղել Կ յու րը վե ցի հայտ նի զուռ-
նա չի Մե լի քը, փա ռա բան ված զուռ նա չի վար-
պետ Օ հա նը: Մեծ ու փոքր Բա դուն վար պետ 
են ա սել: 

Բա դու կյան քի և գոր ծու նեութ յան ման-
րա մաս նե րը հայտ նի չեն: Միայն հայտ նի են, 
որ նա ապ րել է 19-րդ դա րի կե սե րից մին չև 
1900-ա կան թվա կան նե րը:

Ղա վալ Բա դուց հե տո նրա գոր ծը շա րու-
նա կել է զուռ նա չի, հան րահռ չակ վար պետ 
Օ հա նը:

Թառ-Ս յու նի
Իս կա կան ա նուն-ազ գա նունն է Ներ սես 

Սա զան դար յան: Աշ խար հահռ չակ երգ չու հի 
Տա թևիկ Սա զան դար յա նի պապն է: Ե ղել է 
հայտ նի ման կա վարժ, հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ, բա նաս տեղծ-գու սան, գրել է բա նաս-
տեղ ծութ յուն ներ, հո րի նել է եր գեր և դրանք 
նվա գել թա ռով:

Այս տե ղից էլ ստա ցել է Թառ-Ս յու նի 
գրա կան ա նու նը՝ այ սինքն՝ թառ նվա գող 
ս յու նե ցի: Գ րել է խրա տա կան, սի րա յին, 
աշ խա տան քա յին և այլ մո տիվ նե րով երգ-ո-
տա նա վոր ներ:

Ծն վել է 1867 թվա կա նին Խն ձո րեսկ գյու-
ղում: Ս տա ցել է հիմ նա վոր կրթութ յուն: Ե ղել է 
իր ժա մա նա կի կրթված գրա գետ նե րից մե կը:

1898թ. Թիֆ լի սում հրա տա րա կել է «Նոր 
եր գա հան» ո տա նա վոր-եր գե րի ժո ղո վա ծուն:

Մա հա ցել է 1927 թվա կա նին հայ րե նի 

գյու ղում:

Տիգ րան Սա զան դար յան
Տա թևիկ Սա զան դար յա նի հայրն է, Ներ-

սես Սա զան դար յա նի որ դին: Ծն վել է 1881 
թվա կա նին Խն ձո րեսկ գյու ղում: 

1903 թվա կա նին ա վար տել է Էջ միած նի 
Գևորգ յան ճե մա րա նը: Զ բաղ վել է ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նեութ յամբ: Դա սա վան դել 
է Տա թև գյու ղում, Գո րիս քա ղա քի հայ կա կան 
դպրո ցում: Ե ղել է դաշ նակ ցա կան կու սակ-
ցութ յան ան դամ:

1921 թվա կա նին Գո րի սի «Սա սուն» 
տպա րա նում հրա տա րա կել է «Նոր Ք նար» 
եր գա րան-ժո ղո վա ծուն: 

«Ինք նա վար Ս յու նի քի քայ լեր գի» հե ղի-
նակն է, ո րը դար ձել է Նժ դեհ յան Լեռ նա հա-
յաս տա նի օրհ ներ գը:

Վար պետ Օ հա նը
Խն ձո րես կում Գևորգ յան նե րի ազգ ու 

տոհ մի ա մե նա հայտ նին ե ղել է Օ հա նը: Ս րա-
միտ, բա նա սաց այս մար դը նախ և ա ռաջ 
զուռ նա չի-վար պետ է ե ղել, ո րի ա նու նը 
հայտ նի է ե ղել ողջ Հա յաս տա նում: Բո լո րը 
նրան մեծ վար պետ են ա սել՝ հա մա րե լով, որ 
նա բո լոր զուռ նա չի նե րի վար պետն է:

1947 թվա կա նին նա մաս նակ ցում է ժո-
ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հան-
րա պե տա կան օ լիմ պիա դա յին, ո րը տե ղի է 
ու նե ցել Ե րևա նի Ալ. Ս պեն դիար յա նի ան վան 
օ պե րա յի և բա լե տի պե տա կան թատ րո նի 
շեն քում: Այս տեղ կա յա ցած զուռ նա չի նե րի 
մրցույ թում վար պետ Օ հանն ար ժա նա նում է 
ա ռա ջին մրցա նա կի:

Վար պետ Օ հա նին ճա նա չել են հան րա-
պե տութ յան շատ նշա նա վոր ար վես տա գետ-
ներ: Նա եր կար տա րի ներ մտե րիմ կա պե րի 
մեջ է ե ղել դու դու կա հար Լևոն Մա դո յա նի և 
թա ռա հար Սո ղո մոն Սեյ րան յա նի հետ: Վար-
պե տի զրու ցա կից ներն են ե ղել ար ձա կա գիր-
ներ Սու րեն Այ վազ յանն ու Սե րո Խան զադ յա-
նը: Հա մագ յու ղա ցի ներն ի րենց վար պե տին 
ընդ միշտ գրան ցել են գյու ղի նշա նա վոր նե րի 
ցու ցա կում:

Սուկ լուն Լևո նը
Իս կա կան ազ գա նու նը գյու ղա ցի նե րին 

հայտ նի չի ե ղել. ն րան պար զա պես Սուկ լուն 
Լևոն են ա սել:

Սա ոչ ա շուղ է ե ղել, ոչ էլ բա նաս տեղծ: 
Նա ե ղել է խա ղա սաց դհոլ ի-դափ խփող: Ն րա 
ար հես տին շա տերն են ե ղել, բայց նրանց մի-
ջից Լևոնն է հիշ վել, որ պես զվար ճա սեր, կեն-
սու րախ, ար տա կարգ աշ խույժ մարդ:

Լևոնն ու վար պետ Օ հա նը հա ճախ են 
միա սին ե կել ժո ղովր դի առ ջև՝ մե կը մյու սին 
լրաց նե լով: Օ հա նը զուռ նա է նվա գել, Լևո նը 
եր գել է ու դափ խփել:

Ա սում են Լևո նը վիր տո ւոզ դափ խփող է 
ե ղել: Աճ պա րա րի ճարպ կութ յամբ նվա գե լու 
ըն թաց քում դա փը թռցրել է օդ՝ մին չև ա ռաս-
տա ղը, և նո րից բռնել ու նվա գել: Լևո նը եր-
գել է աշ խույժ, ա րագ թա փի եր գեր, այն պես 
զվար ճաց րել հան դի սա տես նե րին, որ ոչ ոք 
ան տար բեր չի մնա ցել:

«Կար միր Զան գե զուր» թեր թը տե ղե կաց-
նում է, որ վար պետ Օ հանն ու Սուկ լուն Լևո-
նը հա ճախ են հան դես ե կել Գո րի սի շրջա նի 
գյու ղե րում և ար ժա նա ցել հան դի սա կան նե-
րի ո րո տըն դոստ ծա փա հա րութ յուն նե րին:

Ա սում են, որ Սուկ լուն Լևոնն ինքն ի րե-
նով մի ամ բողջ հար սա նիք է ե ղել: Լևո նը պա-
հանջ ված մարդ է ե ղել Ս յու նի քի շատ ու շատ 
գյու ղե րում: Նա տա ղան դա շատ դե րա սան է 
ե ղել ա ռանց դե րա սա նութ յուն ա նե լու:

Ար ջունց Գառ նիկ
Ծն վել է 1938 թվա կա նին, Խն ձո րես կում: 

Ա վար տել է հայ րե նի գյու ղի դպրո ցը: Եր գել է 
ման կութ յու նից սկսած: Սո վո րել է Ե րևա նի 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի գե ղար-
վես տա կան ֆա կուլ տե տի ե րաժշ տութ յան 
բաժ նում:

Ե րևա նի դպրոց նե րում ե րաժշ տութ յուն 
է դա սա վան դել: Եր գել է Հա յաս տա նի երգ-
չախմ բա յին ըն կե րութ յու նում: Եր գել է Հա-
յաս տա նի ռա դիո յի և հե ռուս տա տե սութ յան 
կա մե րա յին երգ չախմ բում որ պես մե ներ գիչ: 
Ու նի բազ մա թիվ ձայ նագ րութ յուն ներ:

1994-ից եր գել է ֆիլ հար մո նիկ երգ չախմ-
բում, ե ղել է Ե րևա նի Սբ Հով հան նես ե կե ղե-
ցու մե ներ գիչ:

Խն ձո րես կը հպար տա նում է, որ Գառ նի-
կի նման ճա նաչ ված եր գիչ ու նի Հա յոց մայ-
րա քա ղա քում: 
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Ծ ն վել եմ 1907 թ. Մա-
րի (Մերվ) քա ղա քում 
(Թուրք մենս տան)՝ Խն ձո-

րես կից այն տեղ վե րաբ նա կեց-
ված գյու ղա ցու ըն տա նի քում:

Ե րաժշ տութ յամբ սկսել եմ 
զբաղ վել դեռ ռեա լա կան ու սում-
նա րա նում սո վո րե լիս: 1920 թ., 
քա նի որ տե ղում ե րաժշ տա կան 
դպրոց չկար, ու շադ րութ յուն 
չդարձ նե լով հորս ար գելք նե րին, 
ո րո շե ցի ըն դուն վել փո ղա յին 
նվա գա խումբ, որ տեղ կա պել-
մայս տեր Ի. Ս. Չերն յաևը ստու-
գե լով իմ ե րաժշ տա կան ըն դու-
նա կութ յուն նե րը՝ խոր հուրդ 
տվեց սո վո րել տրու բա յի (փո ղի) 
վրա (trombe in es): Շատ շուտ 
տի րա պե տե լով այդ գոր ծի քի 
տեխ նի կա յին, հա ջորդ տա րի 
սկսե ցի հա ճա խել նվա գախմ-
բի փոր ձե րին և նվա գել թե թև 
պար տիա ներ: Չ բա վա կա նա նա-
լով դրա նով՝ սկսե ցի պա րա պել 
այլ տրու բա յի վրա (trombe in B): 
Այդ տա րի թող նե լով պար զու նակ 
ա կում բա յին նվա գա խում բը, աշ-
խա տան քի ան ցա զին վո րա կան 
նվա գախմ բում (2-րդ հե տևա-
կա յին-հրաձ գա յին գունդ), ո րը 
հայտ նի էր որ պես լավ կազ մա-
կերպ ված և գո վա սան քի ար ժա-
նա ցած կո լեկ տիվ (կա պել-մայս-
տեր՝ Նի կո լայ Շու մա խեր):

1921-24 թթ. աշ խա տե լով 
գնդում որ պես փող հար, ցու ցա-
բե րե ցի բարձր ո րակ, և 1925 թ. 
ինձ տե ղա փո խե ցին ու րիշ գունդ 
(1-ին թուրք մե նա կան հրաձ գա-
յին գունդ)՝ որ պես նվա գախմ բի 
ղե կա վար: Միա ժա մա նակ տե ղի 
ման կա վար ժա կան տեխ նի կու-
մում կազ մա կեր պե ցի նվա գա-
խումբ՝ միայն թուրք մեն նե րից 
կազմ ված, ո րը ա ռա ջին ազ-
գա յին նվա գա խումբն էր: Այդ 
ժա մա նակ էլ ես կա տա րե ցի 
ստեղ ծա գոր ծա կան իմ ա ռա ջին 
քայ լե րը: Եվ քա նի որ փո ղա յին 
նվա գա խում բը չէր կա րող հա-
մա պա տաս խան գործ նա կան և 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ 
տալ, ես դի մե ցի քա ղա քում ճա-
նաչ ված դաշ նա կա հար Նի կո լայ 
Ար տա մո նո վին, որ պես զի ինձ 
հետ պա րա պի դաշ նա մուր և 
հար մո նիա:

1926 թ. փո ղա յին նվա գախմ-
բի հա մար գրել եմ վալս, ֆան-
տա զիա, եր կու քայ լերգ և դաշ-
նա մու րի հա մար մի շարք մանր 
պիես ներ: Սա կայն դրանք չէին 
կա րող ո րակ ստեղ ծել իմ գոր ծե-
րում, նաև հայ կա կան չէին: Այդ 

պատ ճա ռով ո րո շե ցի ան պայ-
ման տե ղա փոխ վել Հա յաս տան 
և սո վո րել պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յում: Այդ ժա մա նակ ես 
Գո րի սից հրա վեր ստա ցա՝ կազ-
մա կեր պե լու փո ղա յին նվա գա-
խումբ և որ պես դաշ նա կա հար 
աշ խա տե լու կի նո յում: Ի դեպ, 
դաշ նա մուր նվա գում էի ա ռանց 
նո տա նե րի, իմպ րո վի զա ցիա նե-
րով:

Շատ էի փա փա գում Հա-
յաս տան գալ, թե կուզ և Գո րիս 
կամ այլ տեղ: 1927 թ. Գո րի սում 
նվա գա խումբ կազ մա կեր պե-
լուց հե տո, դի մե ցի տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րին, որ պես զի 
ինձ գոր ծու ղեն Ե րևան սո վո րե-
լու, սա կայն մեր ժե ցին, պատ ճա-
ռա բա նե լով, թե այլ մաս նա գետ 
չու նեն: Մինչ դեռ ես պետք է ան-
պայ ման կրթութ յուն ստա նա յի: 
Բայց քա նի որ հայրս մի ջոց ներ 
չու ներ ինձ Ե րևան կրթութ յան 
ու ղար կե լու, ստիպ ված գնա ցի 
Բա քու: Այն տեղ դի մե ցի կոմ պո-
զի տոր Ան տոն Մա յիլ յա նին, ո րը 
«Հա յար տան» տնօ րենն էր: Նա 
քննե լով իմ ե րաժշ տա կան ու նա-
կութ յուն նե րը, սի րով ըն դու նեց, 
միա ժա մա նակ փոր ձեց հնա րա-
վո րութ յուն ներ ստեղ ծել, որ պես-
զի մնա յի քա ղա քում և սո վո րեի 
կոն սեր վա տո րիա յում: Սա կայն 
այդ նրան չհա ջող վեց, ուս տի ես 
ստիպ ված ե ղա այլ կերպ վար-
վել: Նո րից գնա ցի Մերվ քա ղաք, 
ըստ «Հա յար տան» ծրագ րի 
սկսե ցի պա րա պել նրանց մոտ, 
միա ժա մա նակ աշ խա տե լով 
նվա գախմ բում: Տար վա վեր ջին 
գա լիս էի Բա քու, քննութ յուն ներ 
հանձ նե լու:

1930 թ. գար նա նը, երբ 
ե կա հեր թա կան քննութ յուն ներ 
հանձ նե լու, իմ դա սա տու նե րը 
գտան, որ Մեր վի գա վա ռա կան 
ու սու ցիչ նե րը ինձ միան գա մայն 
այլ ճա նա պար հով են տա նում: 
Ան տոն Մա յիլ յա նը ան հանգս տա-
նա լով, մտա ծում էր ինձ ան պայ-
ման Ե րևան ու ղար կել: Ուս տի 
նա նա մակ գրեց կոմ պո զի տոր 
Ա նու շա վան Տեր-Ղևոնդ յա նին, 
որն այն ժա մա նակ Ե րևա նի 
կոն սեր վա տո րիա յի ռեկ տորն 
էր, խնդրե լով ըն դա ռա ջել ինձ: 
Նա նա մակ ներ հղեց նաև կոմ-
պո զի տոր ներ Ս պի րի դոն Մե լիք-
յա նին և Մ. Միր զո յա նին: 1930 
թ. աշ նա նը ըն դուն վե ցի Ե րևա նի 
կոն սեր վա տո րիա յի ստեղ ծա-
գոր ծա կան դա սա րա նը, որն այդ 
տա րի բաց վել էր կոմ պո զի տոր 

Աշոտ Մովսեսի 
Սաթյան

Արամ Խաչատրյանի 
նամակը Աշոտ 
Սաթյանին

Ս ի րե լի Ա շոտ.
Շ նոր հա կա լութ յուն Ս տա-

լին յան մրցա նակ ստա նա լու 
առ թիվ շնոր հա վո րանք նե րի հա մար։

Իմ այդ մրցա նակր (չոր րորդ) ինձ 
ու րա խաց նում է, ո րով հե տև այն ինչ-
որ չա փով ինձ հա մար աոա ջինն է։ 
Ես մե կևկես ժա մից ա վե լի ե րաժշ-
տու թյուն եմ գրել կի նո յի հա մար և 
ար դեն կազ մել եմ 25 րո պեա նոց սյո-
ւիտ։ Այդ սյո ւիտը պի տի նվա գեմ իմ 
հա մերգ նե րի ժա մա նակ։

Քո շնոր հա վո րան քը Հա յաս-
տա նից միակ ե րաժշ տի շնոր հա վո-
րանքն է, չհաշ ված Ար տա շես Խա-
չատր յա նին։ Ես հար յու րից ա վե լի 
հե ռագ րեր եմ ստա ցել և բազ մա թիվ 
հե ռա խո սա զան գեր, բայց Հա յաս-
տա նից ստա ցել եմ միայն Մար տի րոս 
Սար յա նից, Գու լակ յա նից, Մալ յա նից, 

Յոլ յա նից, Ար տա շե սից և քեզ նից։ Ես 
այդ մա սին ա սում եմ, ո րով հե տև իս-
կա կան ըն կեր նե րը ի րա պես ու րա– 
խա ցել են, քա նի որ իմ աշ խա տան քը 
կի նո յում ճա նաչ վել է ի րա տե սա կան 
և կա ռա վա րութ յու նը անհ րա ժեշտ է 
հա մա րել այն նշե լու։

Քեզ՝ որ պես հայ կա կան միութ յան 
նա խա գա հի, հայտ նում եմ, որ ես 
գրում եմ հայ կա կան մաս սայա կան 
եր գե րի շարք։ Ես ցան կա նում եմ 
կա տա րել իմ խոս տու մը ժո ղովր դին 
(երբ ճա նա պար հոր դում էի Հա յաս-
տա նում), որ այն պի սի եր գեր գրեմ, 
որ պես զի դրանք հաս նեն նրանց։ Ես 
կցան կա նա յի, որ պես զի դու իմ այդ 
եր գե րի մա սին պատ կե րա ցում ու նե-
նա յիր։

Այս տեղ հա սա րա կութ յան, ըստ 
ո րում միութ յան քար տու ղա րութ յան 
կողմից ա ռայժմ (պատ րաս տի) իմ 
եր գե րը բարձր գնա հա տա կա նի են 
ար ժա նա ցել։

Ս տա մոք սի խո ցի պատ ճա ռով 

չի ստաց վում, որ պես զի մա յի սին 
Ե րևան գամ, բայց աշ նա նը ցան կա-
նում եմ գալ և ստեդ ծա գոր ծա կան 
հաշ վետ վութ յուն տալ ժո դովր դին։ 
Ես հույս եմ փայ փա յում, որ Հա յաս-
տա նի կոմ պո զի տոր նե րի միութ յու նը 
այդ գոր ծում ե ռան դուն մաս նակ-
ցութ յուն կցու ցա բե րի և կօգ նի ինձ 
այդ հա մեր գի կազ մա կերպ ման գոր-
ծում։

Ե թե դու իմ Հա յաս տան գա լը 
անհ րա ժեշ տութ յուն ես հա մա րում, 
ա պա խնդրում եմ այդ մա սին ինձ 
գրա վոր տե ղե կաց նել։

Ես ցան կա նում եմ նաև կի նոն-
կար նե րի հա մար ե րաժշ տութ յուն 
գրել։ Սևա գիր գրել եմ մեծ սիմ ֆո-
նիկ ստեղ ծա գոր ծութ յուն, ո րը պի տի 
կա տա րեմ Հա յաս տա նի 30-ամ յա կի 
առ թիվ։

Մեկ ան գամ ևս ըն դու նիր իմ 
ե րախ տա գի տու թյու նը և ա մե նա բա-
րի ցան կութ յուն նե րը։

1 ԱՊՐԻԼԻ 1950 Թ., ՄՈՍԿՎԱ

Առնո Բաբաջանյանի 
նամակը Հայաստանի 
կոմպոզիտորների 
միության նախագահ Ա․ 
Սաթյանին

Մ ե ծար գո Ա շոտ Մով սե սիչ.
Ձգ տում եմ շու տով ա վար տել հա-

մեր գի գոր ծի քա վո րու մը և նո յեմ բե րի 
1-ին լի նել Ե րևա նում։ Աշ խա տում եմ շատ։ 
Իմ ու շա նա լու հիմ նա կան պատ ճա ռը ջու-
թա կա հա րի հետ աշ խա տանքն է։ Հա մեր գը 
կա տա րում է Լեո նիդ Կո գա նը։ Ես չկա րո ղա-
ցա հանձ նել Գաբ րիել յա նին, քա նի որ նա հի-
վանդ է թո քե րի բոր բո քու մով։

Թան կա գին Ա շոտ Մով սե սիչ, Ձեզ մեծ 
խնդրանք ու նեմ։ Պետք է Ձեզ հայտ նեմ, որ 
ես ա մուս նա ցել եմ և սպա սում եմ ժա ռան-
գի, այդ պատ ճա ռով ինձ մի բնա կա րան էլ է 
պետք։ Ըստ ո րում պի տի նաև ա սեմ, որ իմ 
կի նը դաշ նա կա հա րու հի է և պետք է աշ խա-
տի Մազ ման յա նի մոտ՝ 10-ամ յա կում։ Կար-
ծում եմ՝ որ դուք հա մոզ ված կլի նեք, որ ինձ 
ըն դար ձակ բնա կա րան է անհ րա ժեշտ, քա-
նի որ տա նը եր կու դաշ նա կա հար ներ են և 5 
հո գուց բաղ կա ցած ըն տա նի քի ան դամ ներ։ 
Ի մա ցել եմ, որ Ք րիս տո ֆոր Ս տե փա նի չը տե-
ղա փոխ վում է Լե նինգ րադ։ Շատ եմ խնդրում 
նրա բնա կա րա նը հանձ նեք ինձ, իսկ իմ բնա-
կա րա նը տաք՝ ում դուք հար մար կգտնեք։ 
Դա Ձեր կող մից ինձ կլի նի հար սա նե կան 
ն վեր։ Ս պա սում եմ պա տաս խա նի։

ՀԱՐ ԳԱՆ ՔՈՎ ԱՌ ՆՈ:
19 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 1949 Թ.

Արմեն Տիգրանյանի 
նամակը Աշոտ 
Սաթյանին

Հ ա յաս տա նի խորհր դա յին 
գրող նե րի միութ յան նա-
խա գահ ընկ Ա. Սաթ յա-

նին
Իմ ծննդյան 70-ամ յա կի առ-

թիվ Ձեր և հա րա զատ Հա յաս-
տա նի կոմ պո զի տոր նե րի ու շադ-

րութ յան ու շնոր հա վո րանք նե րի 
առ թիվ խո րա պես զգաց ված եմ։

Ջերմ ող ջույն ներ եմ հղում 
և թան կա գին գոր ծըն կեր նե րիս, 
տա ղան դա վոր ե րի տա սար-
դութ յա նը ցան կա նում նո րա նոր 
հա ջո ղութ յուն ներ՝ ի փառս մեր 
Հայ րե նի քի՝ Խորհր դա յին Մեծ 
Միութ յան։

31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1949 Թ. 
ԹԲԻԼԻՍԻ

ԻՆ
Ք
Ն
Ա
ԿԵ
Ն
Ս
Ա
Գ
ՐՈ

ՒԹ
ՅՈ

ՒՆ

Հա րո Ս տե փան յա նի ղե կա վա-
րութ յամբ:

Ա ռա ջին խնդիրն այն էր, որ-
պես զի ծա նո թա նա յի և լրջո րեն 
ու սում նա սի րեի հայ կա կան ժո-
ղովր դա կան ե րաժշ տութ յու նը, 
որն ինձ հա մար թեև նո րութ-
յուն էր, սա կայն ան սահ ման հե-
տաքրք րա կան: 1930-31 ու սում-
նա կան տա րում ար դեն գրե ցի 
մեկ պիես թավ ջու թա կի հա մար 
և մեկ պիես դաշ նա մու րի հա-
մար և մեկ մե ներգ (ա կա դե մի-
կա կան աշ խա տանք), ո րոնք 
կա տար վե ցին կոն սեր վա տո-
րիա յի դահ լի ճում ու սում նա կան 
տար վա ա վար տին կա յա ցած՝ 
ստեղ ծա գոր ծա կան դա սա րա նի 
ցու ցադ րա կան հա մեր գում: Այդ 
ըն թաց քում Թուրք մենս տա նի 
պետ թատ րո նի հա մար գրե ցի 
«Հա ջի Ղա րա» բե մադ րութ յան 
ե րաժշ տութ յու նը:

1930 թ. սեպ տեմ բե րին հրա-
վիր վե ցի նաև Գ. Սուն դուկ յա նի 
ան վան թատ րոն՝ որ պես դի րի-
ժոր - դաշ նա կա հար: 1932 թ., 
երբ կոն սեր վա տո րիա յում բաց-
վեց դի րի ժո րա կան բա ժին, դար-
ձա այդ բաժ նի ու սա նող՝ Գ. Բու-
դաղ յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Այդ 
տար վա նից, ա վե լի խոր ըն կա-
լե լով հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
ե րաժշ տութ յու նը և ըմբռ նե լով 
ժա մա նա կի պա հանջ նե րը, ո րո-
շե ցի գրել մաս սա յա կան եր գեր, 
հան գա մանք, որ մեծ չա փով օգ-
նեց ինձ հե տա գա յում լայն կտա-
վի գոր ծե րով զբաղ վե լու:

Գ րածս եր գերն են. 
1.«Ան մար մնա», - նվիր ված 

Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ-
յան 15-ամ յա կին (հրա տա րակ-
վել է «ԽՍՀՄ ազ գութ յուն նե րի 
եր գեր» ժո ղո վա ծո ւում) 

2. «Օ րե րի եր գը»:
3. «Կոլ խո զա յին պա րերգ»:
Նույն թվա կա նին Գ. Սուն-

դուկ յա նի ան վան թատ րո նի 
տաս նամ յա կի առ թիվ գրե ցի 
«Հո բել յա նա կան քայ լերգ» սիմ-
ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար, որն 
ա ռա ջին ան գամ կա տար վեց դի-
րի ժոր Գ. Բու դաղ յա նի ղե կա վա-
րութ յամբ:

Ա վե լի ուշ գրել եմ հե տևյալ 

եր գե րը.
1.«Մա յիս յան քայ լերգ» 

(տպա գր ված): 
2. «Գա րուն» (ան տիպ):
3.«Իմ կյան քը քա րոտ ճամ-

փա» (տպագր ված):
4.«Նոր Զան գե զուր» 

(տպագր վում է ՀԽՍՀ 15-ամ-
յա կի առ թիվ հրա տա րակ վող 
ժո ղո վա ծո ւում):

Որ պես ա կա դե միա կան աշ-
խա տանք ներ գրում եմ մի շարք 
փոքր ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: 

Այժմ իմ նպա տակն է ա վե լի 
խորն ու սում նա սի րել հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան եր գը, նրա ո ճը, 
կա րո ղա նալ նրա նից վերց նել 
այն, ինչ պետք է մեր նոր թե մա-
տի կա յին և ստեղծել մեծ գոր ծե ր՝ 
այն էլ գոր ծի քա յին ե րաժշ տութ-
յամբ, ո րով հե տև իմ ամ բողջ ճա-
նա պար հը ան ցել է գոր ծի քա յին 
ե րաժշ տութ յան աս պա րե զում:

1930-35 թվա կան նե րին 
գրել եմ մի շարք թատ րոն նե րի 
ո րոշ պիես նե րի ե րաժշ տութ յու-
նը, օ րի նակ.
1.  «Հա ջի Ղա րա» (Թուրք մենս-

տա նի պետ թատ րոն-օ րի գի-
նալ-1931 թ.):

2.  «Նավթ» (Թուրք մենս տա-
նի պետ թատ րոն-օ րի գի-
նալ-1932 թ.): 

3.  «Ալ մաստ» (Գ. Սուն դուկ յա նի 
ան վան թատ րոն-օ րի գի-
նալ-1932 թ.):

4.  «Դուստր Հնդ կաս տա նի» 
(Թուրք մենս տա նի պետ-
թատ րոն-օ րի գի նալ-1933):

5.  «Ջարդ» (Լե նի նա կա նի 
պետ թատ րոն-օ րի գի-
նալ-1933 թ.):

6.  «Կ րակն օ ղա կում» (ՊՀՊԹ-
մշա կում-1933 թ.):

7.  «Ֆի գա րո յի ա մուս նութ յու նը» 
(Գ. Սուն դուկ յա նի ան վան 
պետ թատ րոն-մշա կում-գոր-
ծի քա վո րում-1933 թ.):

8.  «Ռևի զոր» (Գ. Սուն դուկ յա նի 
ան վան պետ թատ րոն-օ րի-
գի նալ-1933 թ.):

9.  «Ին տեր վեն ցիա» (Գ.Սուն-
դուկ յա նի ան վան պետ թատ-
րոն-օ րի գի նալ-1933 թ.):

10. «Քաջ նա զար» (ՊՀՊԹ-մշա-
կում հայ ժո ղովր դա կան 

եր գե րից):
11. «Նա պո լեոն Կոր կոտ յան» (Գ. Սուն դուկ-

յա նի ան վան պետ թատ րոն-մշա կում հայ 
ժո ղովր դա կան եր գե րից):

12. «Պե պո» (Գ. Սուն դուկ յա նի ան վան պետ-
թատ րոն-մշա կում հայ ժո ղովր դա կան 
եր գե րից):

13. «Կ րա կի մեջ» (Թուրք մենս տա նի-պետ-
թատ րոն-օ րի գի նալ):

14. «Ա տամ նա բույժն ա րևել յան» (Կի րո վա-
կա նի թատ րոն-օ րի գի նալ):

15. «Շեյխ Սա նան» (Թուրք մենս տա նի պետ-
թատ րոն-օ րի գի նալ):
Այժմ սո վո րում եմ Ե րևա նի կոն սեր վա տո-

րիա յի ստեղ ծա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տում՝ 
պրո ֆե սոր Սար գիս Բար խու դար յա նի ղե կա-
վա րութ յամբ և դի րի ժո րա կան ֆա կուլ տե-
տում՝ պրո ֆե սոր Կոնս տան տին Սա րաջ յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ:

Լուս ժող կո մա տի պայ մա նագ րով գրել եմ 
ե րեք երգ. 

1.«Քայ լերգ», 2.«Ծիլ», (դպրո ցա կան 
երգ) և 3. «Պա րերգ»: Հա մա ձայն կոմ պո զի-
տոր նե րի միութ յան կնքված պայ մա նագ րի՝ 
ա վար տում եմ «Ս յո ւի տա» (լա րա յին կվար-
տե տի հա մար), ո րից հե տո կսկսեմ աշ խա-
տել «Գ յուլ նա րա» պոե մի վրա՝ ըստ Գե ղամ 
Սար յա նի:
ԴԻ ՐԻ ԺՈՐ, ԿՈՄ ՊՈ ԶԻ ՏՈՐ Ա ՇՈՏ ՍԱԹ-
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Ս աթ յան նե րի կոմ պո զի տո րա կան գեր-
դաս տա նի նմա նը հան րա պե տութ-
յու նում թե րևս չգտնվի: ՀՀ ար վես տի 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ ներ Ա շոտ Սաթ յա նի 
և Ա րամ Սա թուն ցի (Սաթ յան) ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներն ա մուր մտել են հայ ե րաժշ-
տար վես տի գան ձա րա նը: Այ սօր ցան կա նում 
ենք անդ րա դառ նալ Սաթ յան նե րի երկ րորդ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ՝ Ե րևա նի Կո մի տա սի 
ան վան կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր, ՀՀ 
ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ (2011 թվա-
կա նից) Ա րամ Սաթ յա նի կյան քին ու գոր ծին:

Իր գեր դաս տա նի մա սին Ա րամ Սաթ յա նը 
պատ մում է. «Հորս և հո րեղ բորս, կար ծում 
եմ, ներ կա յաց նե լու ա ռանձ նա պես կա րիք 
չկա, բայց ա հա բա ցի նրան ցից և ինձ նից, 
մեր գեր դաս տա նում չորս կոմ պո զի տոր կա: 
Ա մե նա տա րեցն Ա շոտ Սաթ յա նի թոռն է, ով 
պա պի ա նուն-ազ գա նունն է կրում, այ նու-
հե տև հորս ա վագ եղ բոր՝ Պա վե լի թոռն է, ով 
այժմ Բեյ րու թի կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե-
սոր է, լոն դո նաբ նակ որ դիս՝ Դա վի թը ևս կոմ-
պո զի տոր է, եղ բորս՝ Ռու բեն Սաթ յա նի որ դին 
պա պի հետ քե րով է գնա ցել, այդ պի սով մեր 
գեր դաս տա նում յոթ կոմ պո զի տոր ենք»: 

«Իսկ ի՞նչ եք ժա ռան գել հո րիցդ», – հար-
ցին պա տաս խա նում է. «Սաթ յան նե րը մի 
հե տաքրք րա կան հատ կութ յուն ու նեն, երբ 
ա սում ենք ժա ռան գել, ճշմար տութ յա նը մոտ 
չէ ձևա կեր պու մը: Սաթ յան նե րից յու րա քանչ-
յուրն իր ու ղիով է գնա ցել: Ն րանք մե կը մյու-
սին չեն կրկնում: Իմ՝ կոմ պո զի տոր դառ նա-
լուն նպաս տել է ըն տա նե կան մթնո լոր տը, 
մեր հար կի տակ հորս և հո րեղ բորս գոր ծըն-
կեր կոմ պո զի տոր ներ էին հյու րըն կալ վում, 
մենք էլ փոր ձում էինք նրանց ըն դօ րի նա կել, 
գրել ինչ-որ բան, եր բեմն էլ ձևաց նել, թե 
գրում ենք: Յոթ-ութ տա րե կան էի, երբ գրե ցի 
իմ ա ռա ջին եր գը, որ լուրջ ըն դուն վեց մե րոնց 
կող մից: Հայրս և հո րեղ բայրս շատ ու շա դիր 
էին իմ ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջին քայ լե-
րի նկատ մամբ: Մաս նա գի տա կան կրթութ-
յուն ստա ցա շատ ա վե լի ուշ՝ Ռո մա նոս Մե-
լիք յա նի ան վան ու սում նա րա նում: Իսկ մինչ 
այդ ա վար տել էի Ալ.Ս պեն դիար յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան դպրո ցը: Ա շա կեր տել եմ կոմ-
պո զի տոր Էդ վարդ Բաղ դա սար յա նին, մի 
փայ լուն ման կա վարժ, որն, ի դեպ, Տիգ րան 
Ման սուր յա նին ու Մար տին Վար դա զար յա-
նին էլ է դա սա վան դել: Ըստ իս իր տա ղան-
դով զի ջում է միայն Առ նո Բա բա ջան յա նին: 
Քիչ է ստեղ ծա գոր ծել, բայց ինչ գրել է, լավ 
է գրել»: Բայց զրու ցա կիցս ընդ հան րա պես 
իր ու սու ցիչ ներ է հա մա րում բո լոր այն կոմ-
պո զի տոր նե րին, ով քեր ազ դե ցութ յուն են 
ու նե ցել իր ե րաժշ տա կան ար վես տի վրա՝ 
Բեթ հո վե նը, Ստ րա վինս կին, մյուս նե րը: Ու-
սում նա րանն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել 
է Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա-
տո րիա յի ստեղ ծա գոր ծա կան բա ժին՝ ԽՍՀՄ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ Ալ.Հա րութ յուն յա նի 
դա սա րան, որն ա վար տել է գե րա զան ցութ-
յամբ: Կա տա րե լա գործ վել է Մոսկ վա յում, և 
սկսվել է ար վես տա գե տի չորս տաս նամ յա-
կից ա վե լի ստեղ ծա գոր ծա կան մի կյանք: 

Ա րամ Սաթ յա նը բազ մա ժանր ստեղ ծա-
գոր ծող է. հե ղի նակ է եր կու փոփ-օ պե րա յի՝ 
«Լի լիթ» և «Փոք րիկ Ցա խես», այս վեր ջի նը 
գրել է 19-րդ դա րի հե քիա թա գիր Թեո դոր 
Հոֆ մա նի հա մա նուն հե քիա թի հի ման վրա: 
Ս րանք ոչ միայն ճա նա չում են բե րել կոմ պո-
զի տո րին, այ լև անգ լիա կան պար բե րա կան-
նե րը գրել են, որ փոփ-օ պե րա յի հիմ նա դիր-
նե րից մե կը Ա րամ Սաթ յանն է: Ն րա գրչին 
են պատ կա նում կոն ցերտ ներ սիմ ֆո նիկ և 
կա մե րա յին նվա գախմ բե րի հա մար, ա վե լի 
քան հար յուր եր գեր և ռո մանս ներ, ե րաժշ-
տութ յուն կի նո յի և թատ րո նի հա մար: Ի 
դեպ, այս տա րի թատ րո նի մի ջազ գա յին օ րը՝ 
մար տի 27-ին, «Լա վա գույն ե րաժշ տութ յան 
հե ղի նակ» ան վա նա կար գում ար ժա նա ցել է 
«Ար տա վազդ» մրցա նա կին՝ Հ.Պա րոն յա նի 
ան վան ե րաժշ տա կան կո մե դիա յի թատ րո նի 
«Մոր գա նի խնա մին» ներ կա յաց ման ե րաժշ-

տութ յան հա մար: 
Իսկ ընդ հան րա պես ա ռա ջին ան գամ 

մրցա նակ ստա ցել է հե ռա վոր 1969-ին Մոսկ-
վա յում, ե րի տա սարդ կոմ պո զի տոր նե րի հա-
մա միու թե նա կան ստու գա տե սում՝ «Սիմ ֆո-
նիկ վա րիա ցիա ներ» ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հա մար: Այ նու հե տև մրցա նակ ներ է ստա ցել 
հան րա պե տա կան մրցա նա կա բաշ խութ-
յուն նե րում: Միայն եր գար վես տում ստա ցած 
մրցա նակ նե րը 13-ն են: 1976-ին «Ա ռա ջին 
սի րո հե քիաթ իմ», 1985-ին՝ «Արդ յո՞ք հի շում 
ես», 1991-ին՝ «Հու սո ա ղոթք» եր գե րը ճա-
նաչ վել են տար վա լա վա գույն երգ: 1986-ին՝ 
«Սերն ան ցավ» և «Գար նան խոս տում» եր գե-
րը «Յուր մա լա» հա մա միու թե նա կան մրցույ-
թում Նա րի նե Հա րութ յուն յա նի կա տար մամբ 
ար ժա նա ցել են ա ռա ջին մրցա նա կի: Նույն 
այդ «Յուր մա լա յում» հան րա ճա նաչ կոմ պո-
զի տոր Ռայ մոնդ Պաուլ սը կար ծիք է հայտ նել, 
թե Ա րամ Սաթ յա նի «Սերն ան ցավ» և «Գար-
նան խոս տում» եր գե րը զար մաց րել են ի րենց 
խո րութ յամբ և ար տա հայտ չա կա նութ յամբ: 

Իր ա սե լով մատ նե րի ա րան քով է նա յում 
կո չում նե րին ու մրցա նակ նե րին, բայց նաև 
դրանք հանձ նե լիս շոյ ված ու գնա հատ ված է 

զգում: «Խորհր դա յին Միութ յան օ րոք մրցա-
նա կա բաշ խութ յուն ներ էին անց կաց վում, և 
ես չորս ան գամ երկ րորդ մրցա նակ եմ շա հել: 
Դ րանք հա ճախ սահ ման վում էին կո մե րիտ-
միութ յան կամ կոմ կու սի ո րևէ հո բել յա նին 
նվիր ված: Ես էլ այդ մրցա նա կա բաշ խութ յուն-
նե րին ներ կա յաց նում էի սի րո մա սին գրած 
իմ եր գե րը, այլ ոչ թե տա րե դար ձին առնչ վող 
ինչ-որ բան: Մի ան գամ Առ նո Բա բա ջան յա-
նին ա սա ցի, թե միշտ երկ րորդ մրցա նակ եմ 
շա հում: Ան վա նի կոմ պո զի տո րը հարց րեց, 
թե ին չի մա սին եմ գրել, պա տաս խա նել եմ՝ 
սի րո, նա էլ թե` տես` ինչ քան լավ ես գրել, որ 
սի րո մա սին երգդ մրցա նա կի է ար ժա նա ցել: 
Եվ հե տո ա վե լաց րեց՝ մի վհատ վիր, ա ռա ջին 
մրցա նակ էլ կու նե նաս: Այդ պես էլ ե ղավ»:

Դե ռևս 1979թ. Առ նո Բա բա ջան յանն ա սել 
է. «Ինձ միշտ զար մաց րել են նոր սերն դի կոմ-
պո զի տոր Ա րամ Սաթ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի խո րութ յու նը, մե ղե դայ նութ յա նը և 
ժա մա նա կը զգա լու ու նա կութ յու նը…»: Քիչ 
ա վե լի վաղ՝ 1976-ին ֆրան սիա ցի դաշ նա կա-
հար, կոմ պո զի տոր Նադ յա Բու լան ժեն գրել 
է. «Ե րի տա սարդ կոմ պո զի տոր Ա րամ Սաթ-
յա նին մեծ ա պա գա է սպաս վում, ե թե նա 

կյան քի կո չի իր ստեղ ծա գոր ծա կան մտահ-
ղա ցում նե րը»: Եվ դրանք հա վուր պատ շա ճի 
աս ված խոս քեր չէին: 1970-80-ա կան թվա-
կան նե րին Սաթ յա նի մա նա վանդ էստ րա դա-
յին եր գե րը մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն էին 
վա յե լում: 

Սաթ յան կոմ պո զի տո րի ար վես տի մա-
սին ամ բող ջա կան խոսք է ա սել Հա յաս տա նի 
պե տա կան ֆիլ հար մո նիկ նվա գախմ բի, ազ-
գա յին օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո նի դի րի-
ժոր Ռու բեն Ա սատր յա նը. «Մեր ժա մա նա կի 
բարձ րա կարգ և բազ մա ժանր կոմ պո զի տոր 
է Ա րամ Սաթ յա նը: Ն րա դա սա կան (օ պե րա-
յին, սիմ ֆո նիկ և կա մե րա յին), ինչ պես նաև 
հան րա մատ չե լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
հի րա վի, մեծ ժա ռան գութ յուն են հայ ե րաժշ-
տա կան ար վես տի բնա գա վա ռում…»:

«Իսկ մտա վա խութ յուն չու նի՞, որ կա րող 
է չհաս կաց ված լի նել», – փոքր-ինչ դա վա դիր 
հար ցին պա տաս խա նում է, որ չի մտա ծել 
այդ մա սին, և նման բան իր հա մար գո յութ-
յուն չու նի՝ հաս կաց ված, չհաս կաց ված և 
հա վե լում. «Ես ստեղ ծում եմ իմ ար վես տը, 
նվիր ված եմ այդ ար վես տին և գնում եմ իմ 
ճա նա պար հով: Բա վա րար ված եմ լի նում 
միայն այն ժա մա նակ, երբ մի լավ գործ եմ 
ստեղ ծում, իսկ դա նշա նա կում է հե տևից 
տա նել այն զանգ վա ծը, որ քեզ հա վա տում է, 
սի րում և գնա հա տում»:

Հա յաս տա նի հե ռուս տա ռա դիո պետ կո-
մի ե րաժշ տա կան խմբա գիր, Ա.Բա բա ջան-
յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի 
ե րաժշ տութ յան տե սութ յան բաժ նի վա րիչ, 
կոն սեր վա տո րիա յի ստեղ ծա գոր ծա կան 
բաժ նի դա սա խոս, «Հա յաս տա նի հե ռուս-
տա ռա դիո» պետ վար չութ յան ե րաժշ տա կան 
ծրագ րե րի և ե րաժշ տա կան խմբե րի տնօ րեն 
ու գե ղար վես տա կան ղե կա վար, - սրանք այն 
պաշ տոն ներն են, ո րոնք զբա ղեց րել է իր աշ-
խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
և այժմ էլ Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո-
րիա յի պրո ֆե սոր է: Ի դեպ, 1965-66 թվա-
կան նե րին դա սա վան դել է Գո րի սում. «Հայրս 
ա սաց, որ այն տեղ Ա շոտ Սաթ յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան դպրոց կա, պի տի գնաս, 
բարձ րաց նես ուս ման ո րա կը: Ե րի տա սարդ 
էի, ե ռանդս տե ղը, բա ցի այդ այն ժա մա-
նակ ե րի տա սարդ կադ րե րին գոր ծու ղում էին 
շրջան ներ, որ դրան ցում էլ ե րաժշ տա կան 
կյանքն աշ խու ժա նար»:

«Վար չա կան աշ խա տան քը չէ՞ր խան գա-
րում ստեղ ծա գոր ծա կա նին» հար ցին, պա-
տաս խա նում է՝ երբ «Հա յաս տա նի հե ռուս-
տա ռա դիո» պետ վար չութ յան ե րաժշ տա կան 
ծրագ րե րի և ե րաժշ տա կան խմբե րի տնօ րե-
նը և գե ղար վես տա կան ղե կա վարն էր, զգա-
ցել է, որ ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քը տու ժում 
է, ուս տի 1997-ին, ե րեք տա րի աշ խա տե լուց 
հե տո, թո ղեց այդ պաշ տո նը:

Ա րամ Սաթ յանն ափ սո սան քով նշում է, որ 
իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը հիմ նա կա նում 
ար տա սահ մա նում են կա տար վում, այս տեղ 
պատ վեր ներ չի ստա նում: Մեծ կտա վի մի 
գործ է ստեղ ծել՝ «1915 թվա կան», ո րի պրե-
միե րան Ն յու Ջեր սիում է կա յա ցել: Մ տա դիր 
է մին չև 2015 թվա կա նը՝ հա յոց մեծ ե ղեռ նի 
100-ամ յակն այդ գործն ամ բող ջաց նել: Նաև 
այն հա մոզ մունքն ու նի, որ շոու-բիզ նե սով 
պի տի զբաղ վեն պրո ֆե սիո նալ նե րը, այլ ոչ թե 
պրոդ յու սե րա կան և մե նե ջե րա կան կենտ րոն-
նե րը, ո րոնք էլ կոմ պո զի տո րա կան ար վես տի 
այս կամ այն գոր ծի հան դեպ պա հան ջարկ 
են ձևա վո րում: Եվ ոչ միայն դա: Հի մա ար-
վես տա գե տի հա մար դժվա րին ժա մա նակ-
ներ են, այդ պատ ճա ռով շատ ե րի տա սարդ 
կոմ պո զի տոր ներ դրսում են: Իր ա շա կերտ նե-
րից շա տերն ար տա սահ մա նում են ապ րում 
և ստեղ ծա գոր ծում, նրան ցից ա ռանձ նաց-
նում է Դա վիթ Հա լաջ յա նին, ով այժմ Շ վեյ-
ցա րիա յում է ապ րում: Ն րա կար ծի քով մենք 
ու նենք շատ լավ կոմ պո զի տո րա կան դպրոց: 
Իր սերն դի կոմ պո զի տոր նե րից նշում է Լևոն 
Չաուշ յա նին, Ա շոտ Զոհ րաբ յա նին, Ռու բեն 
Սարգս յա նին (վեր ջերս է վախ ճան վել): 

Վեր ջերս «Սո նի» ֆիր ման կոմ պո զի տո-
րի ծննդյան 65-ամ յա կի առ թիվ որ պես նվեր 
թո ղար կեց նրա եր գե րի ձայ նաս կա վա ռա կը: 
Աշ խար հահռ չակ այդ ֆիր ման երկ րորդ ան-
գամ է անդ րա դառ նում հայ ստեղ ծա գոր ծո-
ղին: Ձայ նաս կա վա ռա կի թո ղարկ ման ա ռիթ 
է հան դի սա ցել հայտ նի «Ֆո նոգ րաֆ» ամ-
սագ րում կոմ պո զի տո րի հո բել յա նի առ թիվ 
տպագր ված հոդ վա ծը:
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Ան վա նի կոմ պո զի տոր: ՀԽՍՀ ար վես-
տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ (1975): 
Ա շոտ Սաթ յա նի եղ բայ րը:

Ծն վել է 1913 թ. փետր վա րի 5-ին՝ Թուրք-
մենս տա նի Մա րի քա ղա քում: 1941-44-ին 
մաս նակ ցել է Հայ րե նա կան պա տե րազ մին: 
1938-41-ին սո վո րել է Բաք վի, 1944-47-ին՝ 
Ե րևա նի պե տա կան կոն սեր վա տո րիա նե-
րում: 1945-ից աշ խա տել «Հայ ֆիլմ» կի նոս-
տու դիա յում որ պես ե րաժշ տա կան բաժ նի 
վա րիչ: 1949-74-ին ղե կա վա րել է Հա յաս տա-
նի ռա դիո յի և հե ռուս տա տե սութ յան ե րաժշ-
տա կան խմբագ րութ յու նը որ պես գլխա վոր 
խմբա գիր, ա պա՝ ե րաժշ տա կան ձևա վո-
րում նե րի խմբագ րութ յան պա տաս խա նա-
տու խմբա գիր:

Ա. Սա թուն ցը ստեղ ծել է սի րո, աշ խա-
տան քա յին, հայ րե նա սի րութ յան, զին վո րա-
կան ու ման կա կան ա վե լի քան 200 եր գեր, 
ռո մանս ներ, քայ լեր գեր, պա րեր, ե րաժշ-
տութ յուն գրել թա տե րա կան բազ մա թիվ 
ներ կա յա ցում նե րի, կի նոն կար նե րի հա մար: 
Մոսկ վա յի օ լիմ պիա կան խա ղե րի ժա մա նակ 
(1980) հնչեց նրա լա րա յին սյո ւի տը հա մա-
միու թե նա կան ռա դիո յի և հե ռուս տա տե-
սութ յան սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի կա տար-
մամբ՝ գրված հենց այդ խո շոր մի ջո ցառ ման 
հա մար: Ե րեք տաս նամ յակ շա րու նակ նրա 
«Գար նա նա յին վալս» եր գի մե ղե դին որ պես 
հայ կա կան հե ռուս տա տե սութ յան նա խան-
վագ և վեր ջա բան է հնչել:

Ն րա գրչին են պատ կա նում նաև «Ա տամ-

նա բույժն ա րևել յան» ե րաժշ տա կան կա տա-
կեր գութ յու նը (ըստ Հ․ Պա րոն յա նի, 1938), 
«Զան գե զուր» սիմ ֆո նիկ պոե մը (1947), 
«Վե րածն ված Նաիր յան երկ րի եր գե րը» վո-
կալ-սիմ ֆո նիկ շար քը (1979), «Ժո ղովր դի 
սխրանքն ան մահ է» կան տա տը (1980), «Տո-
նա կան պա րա յին սյո ւիտ» փո ղա յին նվա-
գախմ բի հա մար և այլ ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
ներ:

Ա րամ Սա թուն ցը հրա տա րա կել է ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի հինգ ժո ղո վա ծու, ուր 
ամ փոփ ված են նրա լա վա գույն եր գե րը, ռո-
մանս նե րը, քայ լեր գե րը, ե րաժշ տա կան այլ 
գոր ծեր, ո րոնք վկա յում են հայ ե րաժշ տա-
կան ար վես տի նրա տա ղան դի ու անմ նա-
ցորդ նվիր վա ծութ յան մա սին:

Մա հա ցել է 1990 թ. հու նի սի 6-ին Ե րևա-
նում: 

ԱՐԱՄ ՍԱԹՅԱՆ. «Ես ստեղծում 
եմ իմ արվեստը և գնում իմ 
ճանապարհով»
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Ծ ն վել է 1928 թվա կա նի հու լի սի 29-ին 
Ար մա վիր քա ղա քում։ Ե րաժշ տա կան 
ու նա կութ յուն ներն ի հայտ են ե կել 

դեռ մա նուկ հա սա կում։ Շ նոր հա լի փոք րի-
կին ծնող ներն ու ղար կել են Բաք վի կոն սեր-
վա տո րիա յին կից տա ղան դա վոր ե րե խա-
նե րի հա մար նա խա տես ված ե րաժշ տա կան 
հա տուկ դպրո ցը։ Դժ բախ տա բար, նա շատ 
քիչ է սո վո րել այն տեղ։ Օր բել յա նի ծնող նե րը 
դար ձել են ստա լին յան ար յու նա լի բռնութ-
յուն նե րի զո հը։ Հո րը ձեր բա կա լել են 1936 
թվա կա նին, ա պա գնդա կա հա րել, իսկ մո րը 
2 տա րի անց ձեր բա կա լել են, ա պա ու ղար-
կել ստա լին յան ճամ բար։ Կոնս տան տի նին 
հե ռաց րել են դպրո ցից, և եղ բայր նե րը մեծ 
քա ղա քից տե ղա փոխ վել են Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի փոք րիկ գյու ղե րից մե կը։

1942 թվա կա նին ա վիա ցիոն կոր պու սի 
ջա զա յին խմբում Կոնս տան տի նին աշ խա-
տան քի են ըն դու նել որ պես դաշ նա կա հար։ 
Ո րոշ ժա մա նակ անց պա տա նին ռազ մա կան 
նվա գախմ բի հետ միա սին հա մերգ նե րով 
սկսել է հա դես գալ Եր ևա նում։ Հա յաս տա նի 
ջազ ե րա ժիշտ ներն ի րենց հա մար նոր տա-
ղանդ են բա ցա հայ տում այդ հա մերգ նե րի 
ժա մա նակ և տ ղա յին հրա վի րում նվա գե լու 
Հա յաս տա նի էստ րա դա յին նվա գախմ բում։ 
Այդ ժա մա նակ էլ դրվում է Օր բել յան ար տիս-
տի ստեղ ծա գոր ծա կան փայ լուն կա րիե րա յի 
ա մուր հիմ քը։

1945 թվա կա նից Օր բել յանն ու ժե րը փոր-
ձում է նաև եր գա հա նութ յան աս պա րե զում 
և բա վա կան լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ է գրան-

ցում։ Ն վա գախմ բի հա մար վե րամ շա կում էր 
ժո ղովր դա կան եր գե րը, ինչ պես նաև ստեղ-
ծում նոր մե ղե դի ներ։ Ա ռա ջին գոր ծե րից է 
«Օ րո րո ցա յի նը»։

Հա յազ գի մե ծա նուն կոմ պո զի տոր Ա րամ 
Խա չատր յա նի ար վեստն Օր բել յա նի հա մար 
ու ղե ցույց է դար ձել դե պի ե րաժշ տա կան մեծ 
աշ խարհ։ 1952 թվա կա նին Օր բել յա նը հե ռա-
ցել է էստ րա դա յին նվա գախմ բից և ըն դուն-
վել Ռո մա նոս Մե լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա-
կան ու սում նա րան, այ նու հետև՝ Եր ևա նի 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա։

1955 թվա կա նին հայ կոմ պո զի տո րը 
փոր ձել է ու ժե րը մեկ այլ աս պա րե զում՝ գրե-
լով «Սիր տը եր գում է» ֆիլ մի ե րաժշ տութ յու-
նը, ո րը մեծ հա ջո ղութ յուն է ու նե ցել։ 1956 
թվա կա նին Օր բել յա նը հրա վիր վում է ղե կա-
վա րե լու Հա յաս տա նի էստ րա դա յին նվա-

գա խում բը։ Եր կար մտա ծե լուց հե տո հա-
մա ձայ նում է՝ դառ նա լով խմբի դի րի ժո րը և 
գե ղար վես տա կան ղե կա վա րը։

1956 թվա կա նից սկսած նա շուրջ ե րեք ու 
կես տաս նամ յակ ղե կա վա րել է Հա յաս տա նի 
պե տա կան էստ րա դա յին նվա գա խում բը։ 
Էստ րա դա յին և ջազ կա տա րող նե րի հա մար 
բազ մա թիվ եր գե րի հե ղի նակ է։

1957 թվա կա նին Օր բել յա նը դար ձել է 
ԽՍՀՄ կոմ պո զի տոր նե րի միութ յան ան դամ։ 
1962 թվա կա նին Մոսկ վա յում անց կաց վող 
«ԽՍՀՄ ե րի տա սարդ կոմ պո զի տոր ներ» 
մրցույ թի հաղ թող ճա նաչ վել է Օր բել յա նը։

1961 թվա կա նին ա վար տել է Եր ևա նի 
կոն սեր վա տո րիան (Է․ Միր զո յա նի ստեղ ծա-
գոր ծա կան դա սա րան)։ 1956 թվա կա նից՝ 
Հա յաս տա նի էստ րա դա յին նվա գախմ բի գե-
ղար վես տա կան ղե կա վար։ Ար տա հայտ ման 

ան մի ջա կա նութ յամբ և ք նա րա կան հա գեց-
վա ծութ յամբ աչ քի է ընկ նում Օր բել յա նի լա-
րա յին կվար տե տը (1956 թ., ա ռա ջին մրցա-
նակ Ե րի տա սար դութ յան և ու սա նող նե րի 
հա մաշ խար հա յին 6-րդ փա ռա տո նում)։

1992 թվա կա նից բնակ վում էր ԱՄՆ-ում։
Մա հա ցել է 2014 թվա կա նի ապ րի լի 24-

ին։ Թաղ ված է Կո մի տա սի ան վան պան թեո-
նում։

Սերտ առնչն չութ յուն ներ էր պահ պա նում 
նախ նի նե րի փոքր հայ րե նի քի՝ Ս յու նի քի հետ:

* * *
Ճա նա չում են գտել նրա սիմ ֆո նիան 

(1961 թվա կան) և «Ան մա հութ յուն» բա լե տը, 
ո րը բե մադր վել է 1969 թվա կա նին Ս պեն-
դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի թատ-
րո նում։ Դ րան ցում յու րո վի են վե րա կերպ վել 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան 
լա դաին տո նա ցիոն ու ռիթ մա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը, ժա մա նա կա կից սիմ-
ֆո նիզ մի նվա ճում նե րը։

Սիմ ֆո նիկ գոր ծե րի թվում են նաև «Հու-
շար ձան» (1955 թ.) և «Դե պի թռիչք» (1956 
թ.) խո րեոգ րա ֆիկ պատ կեր նե րը, «Տո նա-
կան նա խեր գան քը» (1967 թ.) և «Զան գե-
զուր» պոե մը (1973 թ.)։ Գ րել է «Սի րում եմ 
քեզ, դու իմ Մոսկ վա» (եր գի մի ջազ գա յին 
փա ռա տո նի մրցա նակ, Բու դա պեշտ, 1967 
թ.), «Եր ևան յան մե ղե դի», «Ռեք վիեմ», «Կե-
չի նե րի աղ մու կը», «Ար ևիկ», «Սե րը չի ծե-
րա նում» և բազ մա թիվ այլ եր գեր, էստ րա-
դա յին պիես ներ (1966 թ. Պ րա գա յի ջա զա յին 
ե րաժշ տութ յան մի ջազ գա յին փա ռա տո նում 
մրցա նա կի է ար ժա նա ցել նրա «Պո լի ֆո նիկ 
պրել յու դը» 4 տրոմ բոն նե րի և էստ րա դա յին 
նվա գախմ բի հա մար), ջա զա յին կոմ պո զի-
ցիա ներ։

Դ րա մա տիկ ներ կա յա ցում նե րի (Ա․ 
Ա րաքս ման յա նի «Քո հո գու կրա կը», բե-
մադր ված 1959 թ., Մոսկ վայի Լե նին յան կո-
մե րիտ միութ յան ան վան թատ րոն և այլն) և 
կի նոն կար նե րի («Ճա նա պարհ դե պի կրկես», 
«Փառ քի օ ղակ ներ», «Թ ռիչք ան դուն դի վրա-
յով» և այլն) ե րաժշ տութ յան հե ղի նակ է։

 

...1954 թ . Ե րևա-
նի ռա դիո-
կո  մի  տեում 

ստեղծ վեց գոր ծի քա յին կվին տետ: Հան րա-
պե տութ յու նում ան վա նի եր գա հան ներ շատ 
կա յին, ո րոնց կա րե լի էր հրա վի րել նո րաս-
տեղծ կվին տե տը կազ մա կեր պե լու և ղե-
կա վա րե լու հա մար: Բայց կո մի տեի ղե կա-
վար նե րը կանգ ա ռան Ե րևա նի պե տա կան 
կոն սեր վա տո րիա յի ու սա նող Կոնս տան տին 
Օր բել յա նի վրա և չսխալ վե ցին ի րենց ընտ-
րութ յան մեջ: Շու տով նո րաս տեղծ կվին-
տե տը ե րի տա սարդ ղե կա վա րի ջան քե րով 
հայտ նի դար ձավ ամ բողջ հան րա պե տութ-
յու նում և իր հա րուստ, բազ մա բո վան դակ 
ծրագ րով վա յե լեց ե րաժշ տա սեր հա սա րա-
կութ յան սերն ու հա մակ րան քը: Ա վար տե լով 
կոն սեր վա տո րիան` քսան հին գամ յա Կոնս-
տան տի նը նո րից վե րա դար ձավ Հա յաս տա-
նի պե տա կան էստ րա դա յին նվա գա խումբ: 
Բայց այս ան գամ ար դեն որ պես նվա գախմ-
բի գլխա վոր ղե կա վար: Դժ վար էր աշ խա տե-
լը: Ե րա ժիշտ նե րից մե կը թող նում էր նվա-
գա խում բը, մյու սը` գա լիս, լրաց նում նրա 
տե ղը: Եվ այդ նո րե կի հետ ստիպ ված էր լի-
նում աշ խա տել, աշ խա տել եր կար ու հա մառ, 
մին չև նա ըն տե լա նում էր կո լեկ տի վին կամ 
յու րաց նում այս կամ այն նոր ե րաժշ տութ-
յու նը: Հատ կա պես հա ճա խա կի փոխ վում 
էին եր գիչ նե րը. Ռա շիդ Բեյ բու թո վի, Ար թուր 
Այ դին յա նի, ժակ Դու վալ յա նի հե ռա նա լուց 
հե տո Կոնս տան տի նը մեծ դժվա րութ յուն նե-
րի ա ռաջ կանգ նեց, մին չև փնտրեց ու գտան 
նոր եր գիչ-կա տա րող ներ, նոր շունչ ու ա լիք 
մտցրեց նվա գախմ բում, գտավ գոր ծի քա-
վոր ման նոր ձևեր ու մե թոդ ներ, զար գաց րեց 
և ա վե լի բարձր մա կար դա կի հասց րեց հայ 
էստ րա դա յին ար վես տը։ Ն վա գախմ բի կա-
տա րո ղա կան ար վես տը բարձր մա կար դա կի 
վրա պա հե լու հետ մեկ տեղ նա գրում էր նոր 
եր գեր, ե րաժշ տութ յուն ներ սի րո, հայ րե նա-

սի րա կան և իր նա խընտ րած այլ թե մա նե-
րով։ Կոն սեր վա տո րիան ա վար տե լուց հե տո 
նա գի տակ ցում էր, որ իս կա կան եր գա հան 
լի նե լու հա մար պի տի շատ ստեղ ծա գոր ծել 
և այդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնա հա տա-
կա նը պի տի տա յին մար դիկ, հա սա րա կութ-
յու նը։ Եվ այդ գնա հա տա կա նը տրվեց։

Այն պի սի եր գեր, ինչ պի սիք են «Ե րևան», 
«Գա րունն իմ սրտում», «Ե րևան յան մե ղե-
դի», «Շ նոր հա կա լութ յուն կյան քին», «Ա նու-
շի եր գը», «Գա լիս ես, գա լիս ես» և շատ ու-
րիշ ներ լայն ճա նա չում են գտել Խորհր դա յին 
Միութ յու նում, իսկ «Սի րում եմ քեզ, Մոսկ վա» 
եր գը Հուն գա րիա յում կա յա ցած մի ջազ գա յին 
մրցույ թում ար ժա նա ցավ մրցա նա կի։ Հա մա-
միու թե նա կան ա ռա ջին կար գի մրցա նա կին 
էր ար ժա նա ցել նաև ֆա շիս տա կան Գեր մա-

նիա յի դեմ խորհր դա յին ժո ղովր դի տա րած 
հաղ թա նա կի 30-ամ յա կին գրված «Կե չի նե րի 
աղ մու կը» եր գը։

Օր բել յա նի գրչին են պատ կա նում նաև 
«Հու շար ձան», «Հայ րե նա կան պա տե րազ մի 
հե րոս նե րին», «Մենք խա ղա ղութ յան կողմ-
նա կից ենք» և այլ նվա գախմ բա յին խո րեոգ-
րա ֆիկ պատ կեր նե րի շար քը, եր գեր՝ գրված 
մար զա կան թե մա նե րով, այլ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներ։

Եր գա հա նի մի քա նի տասն յակ եր գե րը, 
հա յե րեն ու ռու սե րեն տեքս տե րով, նո տա-
յագր ված, ամ փոփ ված են հինգ ժո ղո վա-
ծու նե րի մեջ, ո րոնք լույս են ըն ծա յել հա մա-
միու թե նա կան «Սո վետս կա յա Մու զի կա» և 
«Հա յաս տան» հրա տա րակ չութ յուն նե րը։

Խորհր դա յին Միութ յան և ար տա սահ-
ման յան երկր նե րի տար բեր անկ յուն նե րում 
բարձր հնչեց Հա յաս տա նի պե տա կան էստ-
րա դա յին նվա գախմ բի և նրա ե րի տա սարդ 
ղե կա վա րի՝ եր գա հան Կոնս տան տին Օր բել-
յա նի ա նու նը։ Այդ ա նու նը Միութ յան և աշ-
խար հի ե րաժշ տա սեր հա սա րա կայ նութ յան 
սիր տը մտավ Մոսկ վա յում և տար բեր երկր-
նե րում կա յա ցած հա մաշ խար հա յին փա ռա-

տո նե րի ժա մա նակ և դրա նից հե տո։
Կոնս տան տին Օր բել յա նի ղե կա վա րութ-

յամբ Հա յաս տա նի պե տա կան էստ րա դա յին 
նվա գա խում բը մաս նակ ցեց մի շարք փա ռա-
տո նե րի, ար ժա նա ցավ բարձր մրցա նակ նե-
րի։ 1957 թվա կա նին Լե նինգ րա դում կա յա-
ցած էստ րա դա յին նվա գախմ բե րի ազ գա յին 
փա ռա տո նում Օր բել յա նի նվա գա խում բը 
ներ կա յաց րեց Խորհր դա յին Միութ յու նը։ Այս 
փսւռա տո նին մաս նակ ցում էին նաև ռու մի-
նա կան «Մա լա գամ բա» և Մի շել Լեգ րա նի ղե-
կա վա րած ֆրան սիա կան այն ժա մա նակ վա 
նշա նա վոր խմբե րը։

Հա յաս տա նի պե տա կան էստ րա դան 
Խորհր դա յին Միութ յան ա նու նից մաս նակ-
ցեց նաև 1964 թվա կա նին ար տա սահ մա-
նում կա յա ցած «Բա րե կա մութ յուն» փա ռա-
տո նին, ո րին ներ կա յա ցել էին նաև Անգ լիա յի, 
Հա րավս լա վիա յի, Ֆ րան սիա յի, Ռու մի նիա յի, 
Բուլ ղա րիա յի և մի շարք այլ երկր նե րի նշա-
նա վոր նվա գախմ բեր։

Օժտ ված լի նե լով մեծ ե րաժշ տին հա-
տուկ շնորհ քով և հնա րա վո րութ յուն նե րով` 
Կոնս տան տին Օր բել յանն իր աշ խա տան-
քա յին տա րի նե րի ըն թաց քում նոր աս տի-
ճա նի բարձ րաց րեց նվա գախմ բի պրո ֆե-
սիո նալ մա կար դա կը, ո ճա կան դեմ քը, նա 
կա րո ղա ցավ ժա մա նա կա կից էստ րա դա յին 
ե րաժշ տութ յան լա վա գույն գծե րին միաց նել 
ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, կա-
րո ղա ցավ նոր ճա նա պար հով տա նել հայ 
էստ րա դա յին եր գը և հա մա պա տաս խա-
նեց նել ժա մա նա կի ո գուն։ Այդ էր պատ ճա-
ռը, որ նվա գա խում բը մեծ ճա նա չում գտավ 
նաև ար տա սահ ման յան երկր նե րում, նոր 
փառ քով պսա կեց ի րեն, ա վե լի ընդ լայ նեց իր 
ունկն դիր նե րի թի վը։

Լե հաս տա նում կա յա ցած հա մերգ նե րից 
հե տո այդ երկ րի «Նա րո դեն ֆրոնտ» թեր թը 
նվա գախմ բի մա սին լույս ըն ծա յած իր հոդ-
վա ծը վեր նագ րել Էր «Լիա կա տար հաղ թա-
նակ»։

Չե խոս լո վակ յան «Ռու դե պրա վո»-ն գ րել 
Է. «Խորհր դա յին Հա յաս տա նի պե տա կան 
Էստ րա դա յին նվա գա խում բը լա վա գույնն է 
Եվ րո պա յում»։

Բուլ ղա րա կան «Ռա բոտ նի չես կոե դե լո» 
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թեր թը նվա գախմ բի մա սին իր թղթակ ցութ-
յու նը եզ րա փա կել է. «Հա յաս տա նի պե տա-
կան էստ րա դա յին նվա գախմ բին պետք է 
նկա տի ու նե նալ մի ջազ գա յին հա մերգ նե րի 
ծրա գիր կազ մե լու ժա մա նակ»։

Ի րա վամբ մի ջազ գա յին ճա նաչ ման ար-
ժա նա ցած Հա յաս տա նի պե տա կան էստ-
րա դա յին նվա գա խում բը Կոնս տան տին 
Օր բել յա նի ղե կա վա րութ յամբ խորհր դա յին 
էստ րա դա յին ար վեստն ա ռա ջին ան գամ 
ներ կա յաց րեց նաև Գեր մա նա կան Ֆե դե-
րա տիվ Հան րա պե տութ յու նում, Ա մե րի կա յի 
Միաց յալ Նա հանգ նե րում։ Ա մե րիկ յան նշա-
նա վոր թեր թե րը մաս նա վո րա պես նշել էին, 
որ՝ դժվար թե էստ րա դա յին ո րևէ նվա գա-
խումբ կամ ջազ զար մաց ներ ջա զի երկ րին, 
ջա զի հիմ նա դիր ներ Արմստ րոն գի, Օ լի վե րի, 
է յինգ տո նի, Դեյ վի սի, Թեյ լո րի և ու րիշ հան-
րա հայտ նե րի հայ րե նի քին։ Բայց մենք՝ ա մե-
րի կա ցի ներս, զար մա ցանք և մեծ հա ճույք 
ապ րե ցինք՝ ունկնդ րե լով Հա յաս տա նի էստ-
րա դա յի ար տիստ նե րին։

Իսկ մի՞ թե սա Օր բել յա նին տրված ա մե-
նա բարձր գնա հա տա կան նե րից մե կը չէ։

Հայ ար տիստ ներն ի րենց էստ րա դա-
յին ար վես տը հասց րել են նաև Մեր ձա վոր 
Ա րևելք, Հա րավս լա վիա, աշ խար հի քա ռա-
սուն երկր ներ։ Օր բել յա նի նվա գա խում բը, 
մաս նա գետ նե րի կար ծի քով, խորհր դա-
յին էստ րա դա յի չա փա նիշն էր։ Օր բել յա նը 
խորհր դա յին, մաս նա վո րա պես հայ կա կան 
էստ րա դա յի և ջա զի նշա նա վոր դեմ քե րից է։ 
Ն րա դպրոցն են ան ցել և ի րենց տա ղան դը 
բա ցա հայ տել եր գիչ ներ Զա րու հի Տո նիկ յա-
նը, էռ նա Յուզ բաշ յա նը, Լա րի սա Դո լի նան։ 
Իսկ ջա զա յին այն պի սի երգ չու հի, ինչ պի սին 
Տա թևիկ Հով հան նիս յանն է, ամ բողջ ԽՍՀՄ-
ում չկար։ Նա, Օր բել յա նի ար տա հայ տութ-
յամբ, խորհր դա յին ջա զի ա ռա ջին լե դին էր։ 
Ն րա նվա գախմ բում են աշ խա տել նաև էլ-
վի րա Մա կար յա նը, Նա դեժ դա Սարգս յա նը, 
Ս յու զան Մար գար յա նը, Նա դեժ դա Սի նել նի-
կո վան, Սի մոն Տեր յա նը, էդ գար Կա րա պետ-
յա նը, Գեոր գի Մի նաս յա նը։ Ն վա գա խում բը, 
ինչ պես գտնում է մաէստ րոն, միշտ ու ժեղ է 
ե ղել իր երգ չու հի նե րով։ Ար տա կարգ ե րևույթ 
էր ե րի տա սարդ Բե լա Դար բին յա նի մուտ-
քը նվա գա խումբ։ Այս տեղ աշ խա տել են 
նաև այժմ հան րա հայտ երգ չու հի ներ Ի րի-
նա Ա լեգ րո վան, Ի րի նա Պո նա րովս կա յան։ 
Եր բեմն նվա գա խումբ է հրա վիր վել Ալ լա 
Պու գա չո վան։ Օր բել յա նը նրան մշտա կան 
աշ խա տան քի չէր վերց նում` հաս կա նա լով, 
որ խորհր դա յին լսա րա նի պայ ման նե րում 
նվա գախմ բի եր գա ցանկն ու գոր ծու նեութ-
յունն ամ բող ջութ յամբ կախ ման մեջ կլի նեին 
Պու գա չո վա յից։ Իսկ նա մի երգ չու հի է, ինչ-
պես գտնում է մաէստ րոն, ո րը ստեղծ ված է 
խորհր դա յին լսա րա նի հա մար և ոչ ա վե լին։

Սա կայն պետք է նշել, որ Պու գա չո վա-
յի ճա կա տագ րում Օր բել յա նը մեծ դեր է ու-
նե ցել։ Այդ բա նը չի ժխտում նաև Ալ լան և 
բազ միցս նշել է հայ եր գա հա նի դերն իր 
կյան քում։ 1974 թվա կա նին, երբ Օր բել յա նը 
հա մա միու թե նա կան էստ րա դա յին մրցույ-
թի ժյու րիի ան դամ էր, ա ռա ջին ան գամ տե-
սավ այդ մրցույ թի մաս նա կից Պու գա չո վա յին 
և միան գա մից նրա մեջ նկա տեց երգ չու հու 
տա ղանդն ու շնորհ քը։ ժյու րիի մյուս ան դամ 
Իո սիֆ Կոբ զո նի հետ մի կերպ կա րո ղա ցան 
Ալ լա յին եր րորդ մրցա նա կա կիր դարձ նել։ Մի 
կերպ, ո րով հե տև ժյու րիի մնա ցած ան դամ-
նե րը Պու գա չո վա յին չէին ըն դու նում:

Իսկ մեկ տա րի անց Օր բել յա նը եր գիչ 
Գեոր գի Մի նաս յա նի հետ հրա վիր ված էր 
Բուլ ղա րիա յում կա յա ցած «Օս կե Օր փեոս» 
եր գի փա ռա տո նին։ Սա կայն այն պես ստաց-
վեց, որ Օր բել յա նը չկա րո ղա ցավ մեկ նել փա-
ռա տոն, իսկ Մի նաս յանն ա ռանց մաէստ րո յի 
չու զեց գնալ։ Օր բել յանն ա ռա ջար կեց և մեծ 
դժվա րութ յուն նե րով հա սավ նրան, որ Պու-
գա չո վա յին ու ղար կեն փա ռա տո նին մաս-
նակ ցե լու։ Այս տեղ էլ երգ չու հին հայտ նի դար-
ձավ իր «Առ լե կի նո» եր գով։

Իսկ Գեոր գի Մին աս յա նը, Օր բել յա նի 
կար ծի քով, ԽՍՀՄ վեր ջին տաս նամ յա կի լա-

Օրբելյանները
Հատված Էդուարդ Զոհրաբյանի համանուն վեպից
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Ծն վել է 1946թ. նո յեմ-
բե րի 22-ին, Եր ևա-
նում։ Ակ սել Բա կուն-

ցի եղ բոր որ դին է։ 1968-ին 
ա վար տել է Եր ևա նի պե տա-
կան կոն սեր վա տո րիա յի օր-
կեստ րա յին բա ժի նը։ 1966-68 
թթ. ե ղել է «Կ ռունկ» ան սամբ լի մաս նա կից, 
1967-ից՝ ղե կա վար։

1969-82 թթ. ղե կա վա րել է «Սեր պան-
տին» ան սամբ լը, ար ժա նա ցել մի ջազ գա յին 
և հա մա միու թե նա կան դափ նեկ րի կո չում նե-
րի։ 1965-73 թթ. աշ խա տել է հե ռուս տա տե-
սութ յան և ռա դիո յի նվա գախմ բում, 1973-ից 
Հայ պե տէստ րա դա յի կազ մա կեր պութ յան 
ղե կա վարն էր, իսկ 1976-ից «Հայ հա մերգ» 
միա վոր ման էստ րա դա յին ստու դիա յի գե-
ղար վես տա կան ղե կա վար և տ նօ րեն։

1969-ին ար ժա նա ցել է անդր կով կաս յան 

ե րա ժիշտ - կա տա րող նե րի 
եր րորդ մրցույ թի դափ նեկ րի 
կոչ ման։ 1973-ին էստ րա դա-
յին կա տա րող նե րի հա մա-
միու թե նա կան հին գե րորդ 
և Բեռ լին յան մի ջազ գա յին 
ե րաժշ տա կան մրցույթ նե րի 
դափ նե կիր։

1999 թ. ստեղ ծել է «Սեր-
պան տին - 99» պոպ-ջազ 
հա մույ թը, ո րը գոր ծում է 
առ այ սօր։ Նա մաս նակ ցել է 
Հայ կա կան ար վես տի օ րե-
րին նվիր ված հա մերգ նե րին 

շուրջ 50 երկր նե րում։
1996-ից աշ խա տել է ՀՀ մշա կույ թի և 

ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա խա րա-
րութ յան էստ րա դա յին ու ջա զա յին ար վես տի 
պե տա կան քո լե ջում՝ գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար և տ նօ րեն։

Բազ միցս հայ էստ րա դա յին ար վես տը 
ներ կա յաց րել է ար տերկ րում: 2006թ. ար ժա-
նա ցել է Հա յաս տա նի ար վես տի վաս տա կա-
վոր գործ չի կոչ ման, 2010թ.՝ ՀՀ մշա կույ թի 
նա խա րա րութ յան ոս կե մե դա լի:

Մա հա ցել է 2012թ. հուն վա րի 13-ին:

հում, մեծ մա սամբ ա ռանձ նա նում էր վատ 
ճա շա կով և ցածր պրո ֆե սիո նա լիզ մով։

Իմ աշ խա տա սեն յա կի մուտ քի դի մաց 
պատ շար վեց: Ն վա գախմ բի շատ թան կար-
ժեք գոր ծիք ներ ու սար քա վո րում ներ բա ռիս 
բուն ի մաս տով ոս տի կա նութ յան օգ նութ յամբ 
փո ղոց էին ու զում հա նել։ Հար ցը լու ծե լու իմ 
բո լոր փոր ձերն ա պարդ յուն ան ցան։ Ա վե լին՝ 
նա ցան կութ յուն ու ներ տի րա նա լու պե տա-
կան կոն սեր վա տո րիա յին, օ պե րա յի շեն քին, 
ու զում էր քայ քա յել նույ նիսկ Հա յաս տա նի 
պե տա կան երգ չա խում բը։ Նա պատ րաստ 
էր ա մեն ինչ կոր ծա նել, խոր տա կել՝ հա նուն 
իր անձ նա կա նի։

Ես հայ տա րա րե ցի, որ քա նի դեռ դահ լի ճը 
կգտնվի մի մար դու ձեռ քին, ես այդ տեղ ոտք 
չեմ դնի, և օ պե րա յի դահ լի ճում հրա ժեշ տի 
հա մերգ ներ տա լով՝ թո ղե ցի նվա գա խում բը։

Օր բել յա նի պատ մածն ի րոք հրա վիր յալ 
մի մար դու՝ Լո րիս Ճգ նա վոր յա նի մա սին է, 
ո րի ձեռ քը նշված ա րարք նե րի հա մար ոչ ոք 
չբռնեց։ Ա վե լին՝ ո՛չ կա ռա վա րա կան մար մին-
նե րում, ո՛չ մշա կույ թի նա խա րա րութ յու նում 
թի կունք չկանգ նե ցին մի մար դու, ո րը խոր 
հետք է թո ղել հայ ե րաժշ տութ յան պատ մութ-
յան ան դաս տա նում, հայ էստ րա դա յին ար-
վես տը մոտ չորս տաս նամ յակ պա հել բարձր 
մա կար դա կի վրա, նրա փառ քը տա րա ծել 
հա մայն աշ խար հում։

Կոնս տան տին Օր բել յա նը մեծ բա րե կա-
մա սեր ու հայ րե նա սեր է, ա մուր ար մատ նե-
րով կապ ված իր Հա յաս տա նին, իր Զան գե-
զու րին, իր հայ րա կան գյուղ Տա թևին։

Չորս-հինգ տա րի լի նե լով ար տերկ րում, 
մաս նա վո րա պես Ա մե րի կա յում, ե լույթ ներ 
է ու նե ցել մեծ նվա գախմ բե րի հետ, մաս-
նակ ցել ջա զա յին փա ռա տո նե րի։ Ընտր վել է 
Կա լի ֆոռ նիա յում գոր ծող կրթութ յան և ար-
վես տի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի իս կա կան 
ան դամ։ Ս տեղ ծա գոր ծա կան նվա ճում նե րի 
հա մար ար ժա նա ցել է էյնշ տեյ նի ան վան ոս-
կե մեծ մե դա լի։

Այս քան նվա ճում նե րից հե տո ե ղել են 
նաև ա ռա ջարկ ներ, որ պես զի մաեստ րոն 
հիմ նա կան բնա կութ յուն հաս տա տի ԱՄՆ-
ում, բայց Օր բել յա նը կտրուկ հրա ժար վել է, 
միշտ հպար տո րեն հայ տա րա րե լով.

– Ես Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի եմ և ընդ-
միշտ կմնամ այդ պի սին։ Ես զան գե զուր ցի եմ։ 
Օր բել յան տոհ մը շատ հայտ նի է և սեր տո րեն 
կապ ված է Զան գե զու րի, մաս նա վո րա պես 
Տա թևի հետ։ Ես շատ եմ հպար տա նում, որ 
շա ռա վիղն եմ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի, նաև՝ 
Դա վիթ-Բե կի։

Ն վա գախմ բի հետ ա նընդ հատ ու ղևո-
րութ յուն նե րի մեջ լի նե լով, բազ մա թիվ հա-
սա րա կա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լով 
հան դերձ, Օր բել յա նը ժա մա նակ էր գտնում 
ա մեն տա րի այ ցե լե լու հայ րե նի քա ղա քը, 
գյու ղը, հան դի պե լու իր հայ րե նա կից նե րի 
հետ։ Նա մի շարք ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ 
է նվի րել հա րա զատ ե զեր քին, նրա մարդ-
կանց։ Դ րան ցից են «Զան գե զուր» սիմ ֆո նիկ 
պոե մը, որն ա ռա ջին ան գամ կա տար վեց 
հա մա միու թե նա կան ռա դիո յի և հե ռուս տա-
տե սութ յան սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի կող մից, 
Գո րի սի մա սին` «Դու սա րե րի շու շան ես» և 
«Ով Գո րի սը չի տե սել, չի տե սել աշ խարհ» եր-
գե րը:

Օր բել յան մար դու և քա ղա քա ցու ու նրա 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին ի րենց 
հիաց մունքն ու կար ծիքն են ար տա հայ տել 
նշա նա վոր կոմ պո զի տոր ներ Ա րամ Խա-
չատր յա նը, Տի խոն Խ րեն նի կո վը, Սո լով յով-
Սե դո յը, Բո գոս լավս կին, Կոլ մա նովս կին և ու-
րիշ ներ: Իսկ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ 
Է դո ւարդ Միր զո յա նը մի ա ռի թով ա սաց.

– Օր բել յա նը մեծ տա ղան դի կոմ պո զի-
տոր է: Հիա նա լի մարդ է և մեծ հայ րե նա սեր: 
Ն րա մեջ բարձր է պա տաս խա նատ վութ յան 
զգա ցու մը, պա հանջ կո տութ յու նը ստանձ-
նած գոր ծի, իր ու կո լեկ տիվ ան դամ նե րի 
նկատ մամբ: Այս բո լո րը, զու գակ ցե լով ի րար, 
դար ձել են նվա գախմ բի հա ջո ղութ յան գրա-
վա կա նը:

– Ա լեք սանդր Ա ճեմ յան. «Զար մա նում եմ, 
թե որ տե ղից այդ քան ե ռանդ մեր Կո տի կին. 
ստեղ ծա գոր ծում է, տա ռա պում նվա գախմ-
բում, հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յուն ծա-
վա լում, ե՞րբ է հասց նում»:

– Առ նո Բա բա ջան յան. «Ինձ հա մա րում 
եմ բեղմ նա վոր եր գա հան, բայց մեր կոմ-
պո զի տո րա կան ըն տա նի քում ա մե նա բեղմ-
նա վո րը Կոնս տան տին Օր բել յանն է… Ն րա 
մի ջո ցով է մեր շատ եր գեր դուրս ե կել Հա յաս-
տա նի սահ ման նե րից»: 

վա գույն եր գիչն էր։ Ն րա կա տա րած Օր բել յա-
նի «Ա րևիկ», «Գա լիս ես, գա լիս ես», «Սե րը չի 
ծե րա նում» եր գե րը դար ձան հա մա միու թե-
նա կան շլյա գեր ներ։

Տասն չորս տա րի ա նընդ մեջ Կոնս տան-
տին Օր բել յա նը «Օս կե Օր փեոս» մի ջազ-
գա յին ա վան դա կան փա ռա տո նի ժյու րիի 
ան դամն էր ԽՍՀՄ-ից, այդ երկ րի մշա կույ-
թի նա խա րա րութ յան գե ղար վես տա կան 
խորհր դի, Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի 
միութ յան վար չութ յան ան դամ։

Նա խա պատ վութ յու նը հիմ նա կա նում 
տա լով էստ րա դա յին ժան րին, Օր բել յանն 
ու նի այդ ժան րի մե ծա ծա վալ բազ մա թիվ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ։ Դ րան ցից են հատ-

Բակունց 
Ակսել 
Վահանի

կա պես հան րա հայտ Ռե մի նոր «Լա րա յին 
քառ յա կը», ո րը հե ղի նա կին պար գևեց հա-
մաշ խար հա յին փա ռա տո նի դափ նեկ րի կո-
չում և ոս կե մե դալ, «Ան մա հութ յուն» բա լե տը, 
սիմ ֆո նիկ բազ մա թիվ այլ գոր ծեր, ո րոնք աչ-
քի են ընկ նում գե ղար վես տա կան ու գա ղա-
փա րա կան բարձր մա կար դա կով, ազ գա յին 
նուրբ զգա ցո ղութ յամբ, թարմ մե ղե դիա կա-
նութ յամբ: Այդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը լսել 
են աշ խար հի շատ երկր նե րի ունկն դիր ներ 
ու մաս նա գետ ներ, տվել բարձր գնա հա տա-
կան, դրանց մա սին գրել են մո լո րա կի տար-
բեր թեր թե րը, այդ թվում Սան-Ֆ րան ցիս կո յի 
հայ մշա կու թա յին միութ յան լրա գի րը:

– էստ րա դա յին ե րաժշ տութ յու նը սո վո-
րա բար հա մա րում են թե թև ժանր, – ա սում 
է մաէստ րոն, – բայց ես հա մա ձայն չեմ... Գու-
ցե կա՞ թե թև մո տե ցում էստ րա դա յին եր գի 
նկատ մամբ, սա կայն բո լոր ժան րերն էլ լուրջ 
են և պա հան ջում են լուրջ մո տե ցում...

Այդ պես ա մե նա լայն լրջութ յամբ ու պա-
տաս խա նատ վութ յամբ նա ստեղ ծում է իր 
ար վես տը՝ լի նի դա երգ, թե ծա վա լուն ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն։

Վեր ջին չորս-հինգ տա րում Հա յաս տա-
նում չէր։ Ե կել էր այն օ րը, երբ նա թո ղեց 
նվա գա խում բը ոչ իր մեղ քով և այն ցրվեց 
այն պես, կար ծես չէր էլ ե ղել։ Այդ բա նը տե ղի 
ու նե ցավ 1992 թվա կա նին։

«Ա րամ Խա չատր յան» մեծ հա մեր գաս րա-
հում, ո րը միշտ սուրբ տա ճար է հա մար վել 
բո լոր ար վես տա սեր նե րի և այն տեղ աշ խա-
տող նե րի հա մար, հա մա տեղ, հա մե րաշխ 
ի րենց գործն էին տա նում եր գի-պա րի, պա-
րի պե տա կան հա մույթ նե րի, սիմ ֆո նիկ 
նվա գախմ բի, Կո մի տա սի ան վան քառ յա-
կի և այլ կո լեկ տիվ ներ։ Երբ ի րադ րութ յունն 
այն պի սին էր, որ ար վես տի մա սին մտա ծե-
լու հնա րա վո րութ յուն չկար, այդ ժա մա նակ 
կա ռա վա րա կան մար մին նե րի ո րոշ մամբ 
«Ա րամ Խա չատր յան» սրահն ի տնօ րի նութ-
յուն հանձն վեց հրա վիր յալ մի ե րաժշ տի։ Նա 
սկսեց շատ հա մեստ, բայց ա վար տեց նրա-
նով, որ սրա հում գոր ծող բո լոր կո լեկ տիվ նե-
րին այդ տե ղից դուրս հա նեց:

– Այդ մար դը գե ղար վես տա կան ոչ մի 
կապ չու ներ հայ կա կան մշա կույ թի հետ, իսկ 
ե րաժշ տութ յան բնա գա վա ռում ես նրա մա-
սին բարձր կար ծիք չու նեմ, – պատ մում է Օր-
բել յա նը, – բայց ա սում են, որ նա վատ բիզ-
նես մեն չէ։

Այն, ինչ վեր ջին տա րի նե րին տե ղի էր ու-
նե նում «Ա րամ Խա չատր յան» հա մեր գաս րա-

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

Հովհաննես Չեքիջյան
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ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիս տու հի 
(1956), երգ չու հի, մեց ցո-սոպ րա նո: 
ԽՍՀՄ պե տա կան մրցա նա կի դափ նե-
կիր (1951), պրո ֆե սոր (1970):

Ծ ն վել է 1916 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին՝ 
Խն ձո րեսկ գյու ղում՝ ու սուց չի ըն տա-
նի քում:

Եր գել սկսել է տա սը տա րե կա նից՝ Ան-
տոն Մա յիլ յա նի և Ս տե փան Դե մուր յա նի ղե-
կա վա րած երգ չախմ բե րում: 1933-ին սկսել 
է հա մեր գա յին գոր ծու նեութ յու նը: 1937-ին 
ա վար տել է Մոսկ վա յի հայ մշա կույ թի տա-
նը կից վո կալ դրա մա տիկ ստու դիան՝ Սար-
գիս Բար խու դար յա նի և Ռու բեն Սի մո նո վի 
ղե կա վա րութ յամբ: Այդ թվա կա նից էլ Ե րևա-
նի Ալ. Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
թատ րո նի մե ներգ չու հի էր: 1960-ին էքս տեռն 
ա վար տել է Ե րևա նի պե տա կան կոն սեր վա-
տո րիան:

1939 թ. մաս նակ ցել է Մոսկ վա յում ա ռա-
ջին ան գամ կա յա ցած հայ մշա կույ թի տաս-
նօր յա կին, ուր փայ լուն կեր պով կա տա րել է 
Ալ մաս տի դե րեր գը Ալ. Ս պեն դիար յա նի հա-
մա նուն օ պե րա յում:

Իր բե մա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց-
քում տա ղան դա վոր ար տիս տու հին հան դես 
է ե կել հայ, ռուս, ա րևմ տաեվրո պա կան կոմ-
պո զի տոր նե րի տար բեր օ պե րա նե րի, այդ 
թվում Վեր դիի «Աի դա», Բի զեի «Կար մեն», 
Ստ րա վինս կու «Է դիպ Ար քա», Բո րո դի նի 
«Իշ խան Ի գոր», Սեն-Սան սի «Սամ սոն և Դա-
լի լա», Ա. Տիգ րան յա նի, Հ. Ս տե փան յա նի, Գ. 
Ար մեն յա նի, Ա. Բա բաևի, Է. Հով հան նիս յա նի 
և ա յլոց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի բե մա կա-
նա ցում նե րով:

Կա մե րա յին եր գե ցո ղութ յու նը Սա զան-
դար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան երկ րորդ 
նշա նա կա լից բնա գա վառն է: Այդ տե սա-
կե տից նրա խա ղա ցան կը մեծ է և ընդգր-
կում է մոտ 500 ա նուն, ուր կան հայ, ռուս, 
ա րևմ տաեվրո պա կան եր գա հան նե րի ստեղ-

Արամ Խաչատրյան

Թան կա գին 
Տաթ ևիկ
Ին չու՞ եմ ես քեզ 
այդ քան սի րում։ 
Քո մեծ տա ղան դի, 
հա մակ րե լի անձ 
լի նե լու, ար վես տում 
շատ բան ա րած 
լի նե լու հա մար։ 

Մար տի րոս 
Սար յան
Տա թևիկ Սա զան-
դար յա նը հայ օ պե-
րա յի բե մի զար դե-
րից է։ Ձայ նա կան 
ու դե րա սա նա կան 
հիա նա լի տվյալ նե-

րը, բե մա կան գե րա զանց կուլ տու րան ու 
ճա շա կը, բարձր պրո ֆե սիո նա լիզմն ի րա-
վունք են տա լիս նրան կո չել Վար պետ՝ 
բա ռի իս կա կան ի մաս տով։
Իմ հի շո ղութ յան մեջ մին չև այ սօր ան մո-
ռա նա լի են նրա մարմ նա վո րած Ալ մաստն 
ու Փա ռան ձե մը։ Դ րանք օ պե րա յին, բե մա-
կան կա տա րո ղա կան ար վես տի իս կա-
կան գլուխ գոր ծոց ներ են, կեր պա վոր ման 
ամ բող ջա կան ար տա հայ տութ յուն ներ։
Տա թևիկ Սա զան դար յա նի փայ լուն ար-
վես տը վա ղուց ար դեն դար ձել է մեր մշա-
կույ թի տա րեգ րութ յան գե ղե ցիկ է ջե րից 
մե կը։ 

Սիլ վա Կա պու տիկ յան
Ա նուն ներ կան, 
ո րոնց հի շե լիս՝ 
մեջդ վե րա կեն դա-
նա նում է ամ բողջ 
մի ժա մա նա կա-
հատ ված, ապ րածդ 
կյան քի ամ բողջ մի 
շրջան։ Այդ ա նուն-
նե րից է Տա թևիկ 

Սա զան դար յա նը, հայ նո րա բաց օ պե րա յի 
գա րունն ի րե նով ազ դա րա րող ա ռա ջին 
սո խակ նե րից մե կը։ Աս պա րեզ գա լով 
օ պե րա յին եր գե ցո ղութ յան ան զու գա կան 
դա սա կան Հայ կա նուշ Դա նիել յա նի օ րոք 
ու նրա հո վա նա վոր շնչի տակ, Տա թևիկ 
Սա զան դար յա նը կա րո ղա ցավ ա րա գո րեն 
գրա վել իր տե ղը՝ իր թանձր ու զար մա-
նա լի ա ռողջ ձայ նով, իր խորն ան հա տա-
կա նութ յամբ, ար տիս տա կա նութ յամբ, 
իր ձայ նին ներ դաշ նակ, ձայնն ա ռա վել 
հնչեց նող ար տա քի նով: Մի ու րիշ եր ջա-
նիկ շնորհ էլ ու նի Սա զան դար յա նը, դա 
դրա մա տիկ դե րա սա նու հու տա ղանդն է, 
ո րը մինչև օրս էլ մեր օ պե րա յին ար վես-
տում մնա ցել է ան գե րա զան ցե լի: Ն րա՝ 
հա մա մարդ կա յին հնչե ղութ յան հասց-
րած Ալ մաս տը և այն քան կեն դա նիո րեն 

հա յաց րած Կար մե նը մեր բազ մա դար յան 
բե մի շքեղ ու մնա յուն կեր պար նե րից են:
Այդ տա րի նե րին ու րիշ շատ աստ ղեր 
փայ լա տա կե ցին և կփայ լա տա կեն մեր 
եր գի երկ նա կա մա րում։ Տա թևիկ Սա-
զան դար յա նը սոսկ փայ լա տա կում չէ, 
նա լրջա խոհ, մո նու մեն տալ, իր շունչն 
ու ոտ նա հետ քե րը հա յոց հո ղին թո ղած 
ար վես տա գե տու հի է, իր ազ գան վան պես 
զրնգուն ու գու նա գեղ, իր ան վան պես 
խո սուն ու հայ րե նաո ճ։ 

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

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

Տաթևիկ 
Սազանդարյան 

ծա գոր ծութ յուն ներ: Նա դար ձավ հայ կոմ-
պո զի տոր նե րի վո կալ շատ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի ա ռա ջին կա տա րո ղը: Այդ պես 
է ե ղել Ա. Սաթ յա նի, Ալ. Հա րութ յուն յա նի, Է. 
Միր զո յա նի, Կ. Զա քար յա նի, Ղ. Սար յա նի, Ա. 
Դո լու խան յա նի, Ս. Ջր բաշ յա նի, Վ. Կո տո յա-
նի և շատ ու րիշ նե րի մի շարք ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի հետ: Իսկ Կո մի տա սի սա զան-
դար յա նա կան կա տա րումն աչ քի է ընկ նում 
վե րին աս տի ճա նի պար զութ յամբ և յու րա-
հատ կութ յամբ:

Երգ չու հուն հա րա զատ է և ա շուղ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Նա հիաս քանչ է կա-
տա րում Սա յաթ-Նո վա յի, Շե րա մի եր գե րը:

Սա զան դար յա նի ար վես տը լայն ճա նա-
չում է ստա ցել ոչ միայն Հա յաս տա նում, այ լև 
նախ կին Խորհր դա յին Միութ յան քա ղաք նե-
րում, ար տա սահ ման յան երկր նե րում:

ինս տի տու տի, 1977-ից՝ կոն սեր վա տո րիա յի 
մե ներ գե ցո ղութ յան ամ բիո նի վա րիչ:

Հս կա յա կան է այն ներդ րու մը, որ ու-
նի Տա թևիկ Սա զան դար յա նը հայ րե նա կան 
մշա կույ թի, մաս նա վո րա պես՝ օ պե րա յի և 
ժո ղովր դա կան եր գար վես տի զար գաց ման 
գոր ծում: Բե մա կան վառ տա ղան դը, հնչեղ ու 
ար տա հայ տիչ ձայ նը, կեր պա րա նա փոխ ման 
ձիրքն ու ե րաժշ տա կա նութ յու նը նրա մարմ-
նա վո րած կեր պար նե րին հա ղոր դել են դրա-
մա տի կա կան հնչե ղութ յուն, ար տիս տու հուն 
դարձ րել հայ ազ գա յին օ պե րա յի ա ռա ջին մե-
ծութ յան աստղ: Հ յու րա խա ղե րով հան դես է 
ե կել աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րում:

Ե ղել է ԽՍՀՄ 5-րդ գու մար ման Գե րա գույն 
խորհր դի պատ գա մա վոր: Պար գևատր վել 
է Աշ խա տան քի կար միր դրո շի շքան շա նով: 
Ա կա նա վոր երգ չու հու կյան քի ու բե մա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին է պատ մում Կ. Սի-
մոն յա նի և Վ. Հա րութ յուն յա նի «Տա թևիկ 
Սա զան դար յան» գիր քը(1959):

Մա հա ցել է 1999 թ.՝ Ե րևա նում:
Տա թևիկ Սա զան դար յա նի որ դին՝ Դա վիթ 

Խանջ յա նը (1940-1981) տա ղան դա վոր դի րի-
ժոր էր, ՀԽՍՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ, իսկ ա մու սի նը՝ Հա կոբ Խանջ յա նը՝ ջու-
թա կա հար և ե րաժշ տա գետ:  

1961 թվա կա նից Տա թևիկ Սա զան դար-
յա նը ման կա վար ժա կան աշ խա տանք է 
կա տա րել Ե րևա նի Կո մի տա սի ան վան պե-
տա կան կոն սեր վա տո րիա յում: Հե տա գա 
տա րի նե րին նրա դա սա րանն ա վար տել են 
50-ից ա վե լի մաս նա գետ ներ: 1972-77 թթ. 
ե ղել է Ե րևա նի գե ղար վես տա թա տե րա կան 

 Նա դար ձավ հայ կոմ պո զի-
տոր նե րի վո կալ շատ ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի ա ռա ջին 
կա տա րո ղը: Այդ պես է ե ղել Ա. 
Սաթ յա նի, Ալ. Հա րութ յուն յա նի, 
Է. Միր զո յա նի, Կ. Զա քար յա նի, 
Ղ. Սար յա նի, Ա. Դո լու խան յա նի, 
Ս. Ջր բաշ յա նի, Վ. Կո տո յա նի և 
շատ ու րիշ նե րի մի շարք ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի հետ: 
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Կոնս տան տին Օր բել յա նը ծնվել է 1956 
թ. Սան Ֆ րան ցիս կո յում, Ս յուն յաց Օր-
բել յան նե րի իշ խա նա կան տոհ մից սե-
րած ըն տա նի քում: Չորս տա րե կա նից 
ար դեն սո վո րել է Սան Ֆ րան ցիս կո-
յի կոն սեր վա տո րիա յին կից ման կա-
կան ե րաժշ տա կան դպրո ցում, իսկ որ-
պես դաշ նա կա հար դեբ յու տով հան-
դես է ե կել 11 տա րե կա նում՝ Սան 
Ֆ րան ցիս կո յի սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի 
հետ։ Ա վար տել է Ն յու Յոր քի Ջու լիարդ 
ե րաժշ տա կան բարձ րա գույն դպրո ցը:

1980 –90 թթ. որ պես վիր-
տո ւոզ դաշ նա կա հար 
750 հա մեր գա յին 

ե լույթ ներ է ու նե ցել մի շարք հե ղի նա կա վոր 
սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բե րի հետ ԱՄՆ-ում, 
Ռու սաս տա նում, եվ րո պա կան մի շարք երկր-

նե րում։ Ա մե րիկ յան հան րա հայտ ե րա ժիշտ-
նե րի հետ շրջա գա յել է ռու սա կան ե րաժշ տա-
կան կենտ րոն նե րում և ռուս ար տիստ նե րի 
հետ՝ Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում:

Շոտ լան դա կան թա գա վո րա կան ազ գա-
յին նվա գախմ բի և դի րի ժոր Նեե մե Յաար-
վիի հետ նրա ձայ նագ րած Ա րամ Խա չատր-
յա նի դաշ նա մու րա յին կոն ցեր տը Միաց յալ 
Թա գա վո րութ յու նում ար ժա նա ցել է «Տար-
վա լա վա գույն կոն ցեր տի ձայ նագ րութ յուն» 
մրցա նա կին։

Դաշ նա կա հա րի փայ լուն կա րիե րա յին 
զու գա հեռ Կ. Օր բել յա նը մեծ գոր ծու նեութ-
յուն է ծա վա լել նաև օ պե րա յին ար վես տում, 
հան դես գա լով որ պես դի րի ժոր և գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար: 1991-2009 թթ. ե ղել է 
Ռու սաս տա նի պե տա կան կա մե րա յին նվա-
գախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վարն ու 
դի րի ժո րը: 2010 թ. ղե կա վա րել է Պ. Ս լո բոդ-

Սյունիքյան արմատներով 
երաժիշտը՝ Զարեհ 
Սահակյանց
Զա րեհ Սա հակ յանց՝ նշա նա վոր ջու թա կա հար, ար տիստ և դի-
րի ժոր, Հա յաս տա նի պե տա կան կա մե րա յին նվա գախմ բի հիմ-
նա դիր...

Ծ ն վել է 1933 թվա կա նին Դո նի Ռոս-
տո վում՝ Հայկ և Թա գու հի Սա հակ-
յանց նե րի ըն տա նի քում: Հայ րը՝ Հայկ 

Սա հակ յան ցը Ս յու նի քի Յայ ջի (Հար ժիս) 
գյու ղից էր: Վաղ տա րի քում տե ղա փոխ վել է 
Մոսկ վա՝ Լա զար յան ճե մա րա նում ու սա նե լու, 
հե տա գա յում ու սու մը շա րու նա կել է Կի ևի 
հա մալ սա րա նում, որն ա վար տե լուց հե տո 
ստա ցել է է լեկտ րիկ-ճար տա րա գե տի ո րա-
կա վո րում: Մաս նակ ցել է Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մին և ծանր վի րա վոր-
վե լով՝ հայտն վել ավստ րիա կան գե րութ յան 
մեջ: Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո Հայ կը 
հիմ նա վոր վում է Դո նի Ռոս տո վում, որ տեղ 
ճա կա տա գի րը հան դի պեց նում է Թա գու հի 
(Տատ յա նա) Տ րո ֆի մով նա յի հետ: Հե տա գա-
յում Եր ևա նում դառ նում է «Կով կա սէ լեկտ-
րա մոն տա ժի» հիմ նա դիր նե րից մե կը և ողջ 
կյան քում դառ նում նրա գլխա վոր ճար տա-
րա գե տը:

Զա րեհ Սա հակ յանցն ու սում նա ռութ-
յու նը սկսել է Եր ևա նի Չայ կովս կու ան վան 
ե րաժշ տա կան դպրո ցում, ո րը կադ րեր էր 
պատ րաս տում կոն սեր վա տո րիա յի հա մար: 
Նա նախ ըն դուն վեց Եր ևա նի պե տա կան 
կոն սեր վա տո րիա, այ նու հետև ու սու մը շա-
րու նա կեց Մոսկ վա յի կոն սեր վա տո րիա յում, 
ո րը մեծ դեր խա ղաց ե րի տա սարդ ջու թա-
կա հա րի ձևա վոր ման և կա յաց ման գոր ծում, 
մաս նա վո րա պես նրան մղեց դե պի կա մե-
րա յին ե րաժշ տութ յու նը: Հոր ծանր հի վան-

դութ յու նից հե տո Զա րե հը վե րա դառ նում 
է Եր ևան, անց նում ե րաժշ տութ յան դա սա-
վանդ ման գոր ծին: Հե տո՝ աշ խա տանք Հա-
յաս տա նի պե տա կան սիմ ֆո նիկ նվա գախմ-
բում, ո րի դի րի ժորն ու գե ղար վես տա կան 
ղե կա վարն Օ հան Դուր յանն էր: Հիմ նա կան 
աշ խա տան քին զու գա հեռ նա նվա գում է 
տրիո յի և քառ յա կի կազ մում ու ա մե նագլ-
խա վո րը՝ նրա մեջ հա սու նա նում է հան րա-
պե տութ յու նում կա մե րա յին նվա գա խումբ 
ստեղ ծե լու գա ղա փա րը և աս տի ճա նա բար 
ձեռ նա մուխ է լի նում իր ե րա զանք նե րի ի րա-
կա նաց մա նը…

Զա րեհ Սա հակ յանցն ա մուս նա ցավ 
տա ղան դա վոր դաշ նա կա հա րու հի Աի դա 
Ա վե տի սո վա յի հետ, ում հետ եր կար բա րե-
կա մութ յունն էր կա պում: Ն րա կյան քի ընտ-
րութ յու նը ճիշտ դուրս ե կավ՝ մաս նա գի տա-
կան ընդ հա նուր հե տաքրք րութ յուն նե րը, 
նույն կեն սա դիր քո րո շու մը, հա յացք ներն ու 
նպա տակ ներն ա մուս նա կան զույ գին դարձ-
րին հա մա խոհ ներ և ըն կեր ներ ողջ կյան քի 
ըն թաց քում: 1962-ին ծնվեց նրանց դուստ րը՝ 
ում կո չե ցին ի րենց տա տիկ նե րի ան վամբ՝ 
Սա թե նիկ:

Աշ խա տե լով կոն ցերտ մայս տեր պե տա-
կան սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բում՝ 1962 թվա կա-
նին հիմ նադ րեց ա ռա ջի նը հան րա պե տութ-
յու նում կա մե րա յին ան սամբ լը և ղե կա վա րեց 
մինչև 1975 թվա կա նը: Ն վա գա խում բը կարճ 
ժա մա նա կում գրա վեց հան դի սա կա նի հա-

մակ րան քը և սե րը՝ իր հե տաքրք րա կան 
եր կա ցան կով, բարձ րա կարգ կա տա րում նե-
րով: Ա վե լի ուշ՝ 1982-ին, հիմ նադ րեց լա րա յին 
քառ յա կը, որ 200-ից ա վե լի հա մերգ է տվել:

Զա րեհ Սա հակ յան ցը ե րաժշ տա կան-կա-
տա րո ղա կան ար վես տին զու գա հեռ դա սա-
վան դում էր Եր ևա նի պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յում, որ տեղ ե րա ժիշտ նե րի մի 
ստվար խումբ սե րունդ է դաս տիա րա կել: 
Ն րա ար տիս տա կան և ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յու նը ձգվել է մոտ քա ռորդ դար 
և ցա վա լիո րեն ընդ հատ վել 1986 թվա կա-
նին...

Մե ծա նուն Ա րամ Խա չատր յա նը Զա րեհ 
Սա հակ յան ցի մա սին ա սել է. «Ես մշտա պես 
հետ ևում եմ Զա րեհ Սա հակ յան ցի կա տա րո-
ղա կան և ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ-
յա նը և շատ բարձր եմ գնա հա տում: Ի դեմս 
Զա րեհ Հայ կո վի չի՝ ես տես նում եմ Հա յաս-
տա նի տա ղան դա վոր, բարձր կրթութ յուն 
ստա ցած, բազ մա կող մա նիո րեն զար գա ցած 

ե րա ժիշտ նե րից մե կին: Ն րա ստեղ ծած և 
տաս նե րեք տա րի ղե կա վա րած Հա յաս տա-
նի պե տա կան կա մե րա յին ան սամբ լը դար-
ձել է հան րա պե տութ յան լա վա գույն ե րաժշ-
տա կան կո լեկ տիվ նե րից մե կը, ո րը Զա րեհ 
Սա հակ յան ցի կա տա րո ղա կան և ման կա-
վար ժա կան ար ժա նիք նե րի ցու ցա նիշն է: 
Կա մե րա յին ան սամբ լի ղե կա վար ման ըն-
թաց քում Զա րեհ Սա հակ յանցն ի րեն դրսևո-
րել է որ պես ե րաժշ տա կան կա տա րո ղա կան 
ար վես տի նուրբ գի տակ, ին չը վկա յում է նրա 
աշ խա տան քի հիա նա լի արդ յունք նե րի մա-
սին»:

Զա րեհ Սա հակ յան ցի մա սին այս հրա-
պա րա կու մը պատ րաս տե լիս օգտ վել ենք 
նրա 70-ամ յա կի ա ռի թով 2003 թվա կա նին 
Մոսկ վա յում հրա տա րակ ված «Մա րող աստ-
ղի լույ սը» գրքից: Այն կա ռուց ված է Զա րեհ 
Սա հակ յան ցի հետ շփված ան ձանց՝ ճա նաչ-
ված ե րա ժիշտ նե րի, ե րաժշ տութ յան տե-
սա բան նե րի, պար զա պես գոր ծըն կեր նե րի 
հու շե րից, գնա հա տան քի խոս քե րից: Ճա-
նաչ ված ե րաժշ տի մա սին ու շագ րավ խոսք 
է ա սել նրա հայ րե նա կից Դա նիել Գ րի գոր-
յա նը (նույն ին քը՝ Դա նիել Ե րա ժիշ տը). «Երբ 
ինձ խնդրե ցին փոքր-ինչ ներ կա յաց նել ան-
մո ռա նա լի Զա րեհ Սա հակ յան ցին, իմ հի շո-
ղութ յան ծալ քե րից հառ նեց այն փաս տը, որ 
Մաեստ րոն հպար տա նում էր իր ծա գու մով: 
Ա սում էր, որ Գո րի սը գրող նե րի, դի րի ժոր-
նե րի ծննդա վայր է և թ վար կում էր հայտ նի 
ա նուն ներ․․․ Այդ շար քի մեջ նե րա ռե լով նաև 
իմ ա նու նը, քան զի իմ մայ րը ևս գո րի սե ցի 
էր: Զա րե հի ար մատ նե րը Հար ժիս գյու ղից 
էին: Պա տա հա կան չէ, որ սի րում էր պատ մել 
Գո րի սի և Ղա րա բա ղի բար բառ նե րով զվար-
ճա պա տում ներ...»:

Ար դեն նշե ցինք, որ Զա րեհ Սա հակ յան ցի 
կի նը՝ Աի դա Ա վե տի սո վան դաշ նա կա րու հի 
էր, միա սին հան դես են ե կել հա մերգ նե րով, 
դուստ րը՝ Սա թե նիկ Սա հակ յան ցը՝ դե րա սա-
նու հի, ով ա մուս նա կան զույգ կազ մեց հան-
րա ճա նաչ դի րի ժոր և ջու թա կա հար Վ լա դի-
միր Ս պի վա կո վի հետ:

Իս կը՝ ե րաժշ տա կան ըն տա նի ք…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

կի նի թա տե րահա մեր գա յին կենտ րո նի կա-
մե րա յին նվա գա խում բը: 2013-ից հա մար-
վում է Վոլ գոգ րա դի «Ցա րի ցին յան օ պե րա» 
պե տա կան թատ րո նի գլխա վոր պրոդ յու-
սե րը, հրա վիր յալ գե ղար վես տա կան ղե կա-
վարն ու դի րի ժո րը: 2014-ից ղե կա վա րում է 
Կաու նա սի սիմ ֆո նիկ նվա գա խում բը:

Կ. Օր բել յա նը հա ճախ է հա մա գոր ծակ-
ցում աշ խար հահռ չակ այն պի սի եր գիչ նե րի 
հետ, ինչ պի սիք են՝ Է վա Պոդ լե սը, Գա լի նա 
Գոր չա կո վան, Ռո բեր տո Ա լա նիան, Ռե նե Ֆ լե-
մին գը, Սոնդ րո Ռադ վա նովս կին: Հա մա գոր-
ծակ ցութ յան արդ յունքն են «Դե լոս» ֆիր մա յի 
թո ղարկ ված ե րեք տասն յակ ձայ նաս կա վա-
ռակ նե րը: Այս շար քում Դ միտ րի Խ վո րոս-
տովս կու հետ ի րա կա նաց ված «Որ տեղ եք, 
իմ եղ բայր ներ» և «Մոս կով յան գի շեր ներ» 
ձայ նագ րութ յուն նե րը ներ կա յաց վել են բազ-
մա թիվ շրջա գա յութ յուն նե րի ժա մա նակ և 

կեն դա նի հե ռար ձակ մամբ, այդ թվում՝ Մոսկ-
վա յի Կար միր հրա պա րա կից։

Որ պես պրոդ յու սեր, Օր բել յա նի ա ռա ջին 
կի նոաշ խա տան քը կոչ վում է «Ռե նե Ֆ լե մինգ 
և Դ միտ րի Խ վո րոս տովս կի. մի ո դի սա կան 
Սանկտ Պե տեր բուր գում», ո րը նկա րա հան-
վել է Պե տեր բուր գի պատ մա-մշա կու թա յին 
վայ րե րում և ներ կա յաց նում է Ռե նե Ֆ լե մին-
գին և Դ միտ րի Խ վո րոս տովս կուն։

«Օ պե րա նյու զը» Օր բել յա նին ան վա նել 
է «եր գիչ նե րի ե րա զած գոր ծըն կեր» և նշել, 
որ վո կալ եր կա ցան կը նա ի րա կա նաց նում 
է «ա ռաջ նորդ դաշ նա կա հա րի զգա յու նութ-
յամբ»։

2001 թ. Կ. Օր բել յա նին շնորհ վել է Է լիս Այ-
լեն դի Պատ վո մե դա լը, ո րին ար ժա նա նում են 
ԱՄՆ-ում բա ցա ռիկ ներդ րում ու նե ցած ներ-
գաղթ յալ նե րը կամ նրանց զա վակ նե րը։

2003 թ. Կ. Օր բել յա նը պար գևատր վել է 
Ռու սաս տա նի վաս տա կա վոր ար տիս տի կոչ-
մամբ, ո րը մինչ այդ եր բևէ չէր շնորհ վել Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող ո րևէ 
օ տա րերկ րա ցու։

2012 թ. պար գևատր վել է Բա րե կա մութ-
յան շքան շա նով՝ ռու սա կան մշա կույ թը երկ-
րից դուրս ճա նա չե լի դարձ նե լու գոր ծում ու-
նե ցած ներդր ման հա մար։

2015 թ. ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ-
րով հայ-ռու սա կան մշա կու թա յին կա պե րի 
ամ րապնդ ման գոր ծում ներդ րած ա վան դի 
հա մար պար գևատր վել է Բա րե կա մութ յան 
շքան շա նով։

Կ. Օր բել յա նը «Գ րեմ միի» քա ռա կի նո մի-
նանտ է։ 

2016-2021 թթ․ Կոնս տան տին Օր բել յա նը 
ե ղել է Ա․ Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
բա լե տի ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րո նի 
գե ղար վես տա կան ղե կա վարն ու տնօ րե նը։ 
Ն րա ղե կա վա րութ յան տա րի նե րին Հա յաս-
տա նի օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո նը ար ձա-
նագ րել է ան նա խա դեպ հա ջո ղութ յուն ներ, 
ար տիս տա կան խմբե րը հյու րա խա ղե րով 
ներ կա յա ցել են աշ խար հի մի շարք երկր նե-
րում։

2021 թվա կա նից Կոնս տան տին Օր բել յա-
նը Ն յու Յոր քի քա ղա քա յին օ պե րա յի ե րաժշ-
տա կան ղե կա վարն ու գլխա վոր դի րի ժորն է։
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Սյունեցի երևելի 
մշակութային գործիչներ 
աշխարհում (ՀԱՏՎԱԾ)

ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ս  յուն յաց աշ խար հից, ի տար բե րութ յուն 
հայ աշ խար հի այլ շրջան նե րի, ար-
տա գաղթ հա մե մա տա բար քիչ է ե ղել։ 

Աշ խար հի տար բեր երկր նե րում գոր ծել են 
սյու նե ցու ար մատ ներ ու նե ցող մշա կույ թի և 
հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի բնա գա վառ-
նե րի տասն յակ գոր ծիչ ներ։ Ն րանց թվում են 
ռու սա կան հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի 
բնա գա վա ռի չորս գիտ նա կան Մի նաս յան 
ըն տա նի քից, լատ վիա կան բա լե տի ա կա նա-
վոր գոր ծիչ Ե լե նա Տան գի ևա-Բիրզ նիե ցեն, 
թուրք մե նա կան պա րու հի Է դի սա Սար վազ-
յա նը, բուլ ղար դաշ նա կա հա րու հի Ջու լիա 
Գան ևան և այլք, ինչ պես նաև ար տերկ րում 
գոր ծած ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ մի քա նի օ տա րազ գի գոր-
ծիչ ներ։

Տա րի ներ շա րու նակ ու սում նա սի րե լով 
հայ կա կան գե նի դրսևո րում նե րը Հա յաս-
տա նի սահ ման նե րից դուրս՝ նկա տել ենք, 
որ հա կու մը դե պի ար տա գաղ թը և օ տար 
մի ջա վայ րե րում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե-
լը հա յաշ խար հի տար բեր շրջան նե րի միջև 
հա ման ման չէ։ Ո րոշ տա րածք նե րից ար տա-
գաղ թե րը, պայ մա նա վոր ված ար տա քին և 
ներ քին տար բեր գոր ծոն նե րով, մշտա պես 
ե ղել են հա ճա խա դեպ, իսկ ո րոշ տա րածք նե-
րից էլ՝ հազ վա դեպ։

Ս յուն յաց աշ խար հը պատ կա նում է երկ-
րոր դին։ Մեծ աշ խար հից դա րեր շա րու նակ 
հիմ նա կա նում կղզիա ցած այս լեռ նաշ խար հի 
մար դիկ, թեև հա յաշ խար հի մյուս շրջան նե րի 
բնա կիչ նե րի պես նույն պես պար բե րա բար 
են թարկ վել են թշնա մա կան հար ձա կում-
նե րի և կ րել ներ քին բնույ թի այլ ևայլ դժվա-
րութ յուն ներ, սա կայն, թվում է, ա վե լի ա մուր 
են կառ չած մնա ցել ի րենց հո ղից։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով Ս յու նի քում ծնված և ծ նուն դով 
սյու նե ցի ար տերկ րի գոր ծիչ ների թի վը հա մե-
մա տա բար քիչ է։

Մեր հա ղորդ ման մեջ կներ կա յաց նենք 
օ տար մի ջա վայ րե րում գոր ծած սյու նե ցի և 
զան գե զուր յան ար մատ ներ ու նե ցող մի քա-
նի գոր ծիչ նե րի, մեր նա խա սի րութ յամբ՝ մշա-
կույ թի բնա գա վա ռից։

Հատ կան շա կան է, որ ի տար բե րութ յուն 
հիմ նա կա նում Ռու սաս տան և մա սամբ նաև՝ 
Եվ րո պա տա րագր վող ար ևե լա հա յութ յան 
մեծ մա սի, Ռու սա կան կայս րութ յան Ե լի զա-
վետ պո լի նա հան գի մաս կազ մած Ս յու նի քի 
հա յե րը հիմ նա կա նում ար տա գաղ թել են դե-
պի ար ևելք, ա ռա ջին հեր թին՝ աշ խար հագ-
րա կա նո րեն ա վե լի մոտ գտնվող Բա քու, 
այն տե ղից էլ՝ Մի ջին Ա սիա։ Եր բեմ նի բազ մա-
մարդ բաք վա հա յութ յան մի մա սի ար մատ-
նե րը Ս յուն յաց աշ խար հից են, սա կայն այդ 
մա սին աղբ յուր նե րում հա ճախ չի նշվում, 
ուս տիև ա ռա վել խո րը պրպտում նե րը կա-
րող են բա ցա հայ տել ա վե լի մեծ թվով ծա-
գու մով սյու նե ցի գոր ծիչ նե րի, ո րոնք ծնվել են 
Բաք վում և Մի ջին Ա սիա յում։ Հիմ նա կա նում 
այս եր կու վայ րե րից էլ շատ հա յեր տե ղա-
փոխ վել են տար բեր երկր ներ, մինչև ան գամ՝ 
Չի նաս տան։ 

Սույն հա ղոր դու մը գրե լիս մեզ հա մար 
ա նակն կալ ե ղավ նկա տել, որ Ս յուն յաց ար-
մատ ներ ու նե ցող հա յազ գի մշա կու թա յին 
գոր ծիչ նե րի մեջ քա նա կով ա մե նից շա տը 

բա լե տի ար տիստ ներն են։ Աշ խար հի տար-
բեր երկր նե րում հան դես ե կած առն վազն 
հինգ նշա նա վոր բա լե տի պա րող Ս յուն յաց 
աշ խար հի շա ռա վիղ ներ են։ Տ պա վո րիչ է 
նաև նրանց աշ խար հագ րութ յու նը՝ Լատ-
վիա, Էս տո նիա, Թուրք մենս տան, Ռու սաս-
տան, Կա նա դա, Գեր մա նիա։

Ժա մա նա կագ րո րեն ա ռա ջի նը լատ վիա-
կան ազ գա յին բա լե տի հիմ նա դիր նե րից Ե լե-
նա Տան գիևա-Բիրզ նիե ցեն է (1907-1965)՝ 
մե ծա նուն պա րու հի, պա րաս տեղծ և պա-
րու սույց, որն ա շա կեր տել է հան րահռ չակ 
պա րու սույց Ագ րի պի նա Վա գա նո վա յին և 
ո րին ա շա կեր տել է բա լե տի մեծ պա րող Մի-
խա յիլ Բա րիշ նի կո վը։ Հայ-ռու սա կան ծա-
գու մով Տան գի ևան սե րել է Սի սիա նի մե լիք-
նե րից, ո րը, ինչ պես հայտ նի է, ղե կա վա րել 
են բռնա կոթ յան եր կու նշա նա վոր տոհ մեր, 
նախ՝ Մե լիք-Սաֆ րազ յան նե րը, ա պա՝ Մե լիք-
Թանգ յան նե րը։ Պա րու հու հայ րը՝ Ա լեք սանդր 
Տան գի ևը, սե րել է Բեկ Մե լիք-Թանգ յան ազն-
վա կան գեր դաս տա նից, իսկ մայ րա կան կող-
մից նա թոռ նու հին էր 19-րդ դա րի ռուս ար-
ձա կագ րու հի Ավ դոտ յա Պա նա ևա յի, ուս տիև 
զար մա նա լի չէ, որ թե՛ ռուս նե րը, թե՛ հա յե րը 
նրան յու րա յին են հա մա րում։ 2017 թ. Տան-
գի ևա-Բիրզ նիե ցեի ծննդյան 110-ամ յա կի 
առ թիվ Լատ վիա յում կրկին հի շել և մե ծա րել 
են ի րենց բա լե տի ա կա նա վոր այդ գործ չին։

Զան գե զուր յան ար մատ նե րով մեկ այլ 
պա րու հի էլ գոր ծել է մերձ բալթ յան մյուս հան-
րա պե տութ յու նում՝ Էս տո նիա յում։ Տալ լինի 
«Էս տո նիա» օ պե րա յի և բա լե տի պե տա-
կան թատ րո նի բա լե տի մե նա պա րու հի նե-
րից է ե ղել Ս վետ լա նա Բա լո յա նը, ո րը ծնվել 
է 1942-ին, Ան դի ժա նում (Ուզ բեկս տան), Ա րա 
և Գո հար Բա լո յան նե րի ըն տա նի քում։ Վաղ 
ման կուց բնակ վել է Էս տո նիա յում, որ տեղ 
հայ րը՝ ծա գու մով գո րի սե ցի Ա րա Բա լո յա նը, 
աշ խա տել է որ պես բժիշկ-ռենտ գե նա բան, 
նաև թարգ մա նել է գրքեր հա յե րե նից էս տո-
նե րեն։ Ս վետ լա նան ա վար տել է ծննդա վայ րի 
պա րար վես տի ու սում նա րա նը, ո րոշ ժա մա-
նակ ապ րել է Եր ևա նում, փոր ձել հաս տատ-
վել հայ կա կան բա լե տում, ինչն ա պարդ-
յուն է ան ցել։ Ք սան տա րի նա աշ խա տել է 
էս տո նա կան բա լե տում, կա տա րել գլխա-
վոր դե րա պա րեր, ար ժա նա ցել Էս տո նիա յի 
վաս տա կա վոր ար տիս տու հու կոչ ման։ Այժմ 
բնակ վում է ԱՄՆ-ում։

Ներ կա յումս ԱՄՆ-ում է բնակ վում նաև 
թուրք մե նա կան բա լե տի եր բեմ նի հայտ նի 
պա րու հի Է դի սա Սար վազ յա նը (ծն. 1944, 
Աշ խա բադ), որն ար մատ նե րով Զան գե զու րի 
Ախ լաթ յան գյու ղից է։ Հայ րը՝ Ղա զար Սար-
վազ յա նը, ե ղել է Ս յու նի քում կո մու նիս տա-
կան շարժ ման ակ տիվ գոր ծիչ։ Է դի սա Սար-
վազ յա նը Թուրք մենս տա նի վաս տա կա վոր 
ար տիս տու հի էր, ո րը նա խա գահ Թուրք մեն-
բա շիի՝ եվ րո պա կան մշա կույ թին հայ տա րա-
րած պա տե րազ մից հե տո ստիպ ված է ե ղել 
հե ռա նալ երկ րից։

Նշ ված ե րեք պա րու հի ներն էլ ծնվել են 
Հա յաս տա նից դուրս, տար բեր քա ղաք նե-
րում։ Հայտ նի է, որ բա լե տը և օ պե րան քա-
ղա քա յին, ա վե լին՝ մայ րա քա ղա քա յին եր-
ևույթ են, և ն րա ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րը մեծ 
մա սամբ քա ղա քա յին մի ջա վայ րի ծնունդ են, 
սա կայն լի նում են սա կա վա թիվ բա ցա ռութ-
յուն ներ։

Օ պե րա յին ար վես տին Ս յուն յաց աշ-
խար հը պարգ ևել է հան րա հայտ երգ չու հի 
Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նին (ծնված Խն ձո-
րես կում), իսկ բա լե տին՝ պա րող ու բա լետ-
մայս տեր Մաքս (Մ յաս նիկ) Ռա թևոս յա նին 
(ծն. 1945)։ 

Վեր ջինս ծնվել է Սի սիա նի շրջա նի Բա լաք 
գյու ղում, սա կայն ման կուց բնակ վել է Եր ևա-
նում, որ տեղ էլ ստա ցել է մաս նա գի տա կան 
կրթութ յու նը։ Նա հայ բա լե տում քիչ է աշ խա-
տել, քսան տա րի շա րու նակ ե ղել է Մոսկ վա յի 
«Ե րի տա սարդ բա լետ» խմբի ա ռա ջին մե-
նա կա տար։ 1991 թվա կա նից Ռաթ ևոս յանն 
աշ խա տում է Կա նա դա յում, դա սա վան դել 
է տար բեր բա լե տի դպրոց նե րում, հիմ նել է 

«Հա միլ թոն բա լետ» խում բը, կա տա րել մի 
շարք բե մադ րութ յուն ներ։ 

Բա լե տի շնոր հա շատ ար տիստ է նաև 
Ռաթ ևոս յա նի որ դին՝ Ք րիս տիան Ռա թևոս-
յա նը (ծն. 1970), ո րը ստեղ ծա գոր ծել է 
Ռու սաս տա նի, Ավստ րիա յի և Գեր մա նիա յի 
թատ րոն նե րում, այժմ աշ խա տում է Բեռ լի-
նում։

Սի սիա նում ծնված օ պե րա յին եր գիչ, 
տե նոր Գուր գեն Հով սեփ յա նը (ծն. 1955) 
ճա նաչ ված ա նուն է Ս լո վա կիա յում։ Ու սա-
նել է Եր ևա նի Առ նո Բա բա ջան յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում և Մոսկ վա-
յի Գ նե սին նե րի ան վան ե րաժշ տա կան ման-
կա վար ժա կան ինս տի տու տում։ Վեց տա րի 
աշ խա տել է Սա րա տո վի օ պե րա յին թատ րո-
նում, հյու րա խա ղե րով հան դես ե կել Խորհր-
դա յին Միութ յան բազ մա թիվ քա ղաք նե րում։ 
1991 թ. Ս լո վա կիա յում մաս նակ ցել է Բանս-
կա Բիստ րի ցա յի պե տա կան թատ րո նի փա-
ռա տո նին, ո րից հե տո հրա վիր վել է որ պես 
մե ներ գիչ հան դես գա լու Բ րա տիս լա վա յի 
օ պե րա յին թատ րո նում։ 1993-ից սկսյալ 10 
տա րի շա րու նակ նաև Պ րա հա յի ազ գա յին 
թատ րո նում եր գել է Վեր դիի փա ռա տո նե րի 
ժա մա նակ։ Գուր գեն Հով սեփ յա նը Բ րա տիս-
լա վա յի օ պե րա յում դա սա վան դում է ձայ նի 
վար պե տութ յուն, աշ խա տում է նաև իբրև 
ներ կա յա ցում նե րի խորհր դա տու, իսկ կոն-
սեր վա տո րիա յում դա սա վան դում է օ պե-
րա յին վո կալ: Հով սեփ յա նի ա շա կերտ նե րից 
շա տերն այ սօր եր գում են եվ րո պա կան տար-
բեր օ պե րա նե րի բե մե րում։ Ն րան ցից ո մանք 
ի րենց եր կա ցան կում ընդգր կում են հայ կա-
կան եր գեր։ 

Ար մատ նե րով Մեղ րիից է՝ ռու սա կան 
և ավստ րիա կան բա նաս տեղ ծու հի, թարգ-
ման չու հի, ե րաժշ տա գետ, դաշ նա կա հա րու-
հի և ն կար չու հի Է լի զա բեթ Նեց կո վան (ծն. 
1922, Բա քու), ո րի իս կա կան ա նունն է Ե լի-
զա վե տա Մ նա ցա կան յան։ Ն րա հայ րը բժիշկ 
և բա նաս տեղծ Ար մեն Ս յու նին էր (Ար կա դի 
Մ նա ցա կան յան)։ 1975-ից բնակ վում է Ավստ-
րիա յում, գրել է ռու սե րեն ու գեր մա նե րեն 
ար ձակ և չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, 
նաև Հա յաս տա նին նվիր ված բա նաս տեղ-
ծա կան շարք:

Գո րի սում է ծնվել մոսկ վաբ նակ ե րաժշ-

տա գետ, ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր 
Ի զա բել լա Յոլ յա նը (1928-1996), ով դա սա-
վան դել է Մոսկ վա յի կոն սեր վա տո րիա յում, 
ե ղել ար վես տա բա նութ յան հա մա միու թեա-
նա կան ինս տի տու տի գի տաշ խա տող, զբաղ-
վել ԽՍՀՄ և ար տա սահ ման յան Ար ևել քի ու 
հայ ե րաժշ տութ յան ու սում նա սի րութ յամբ։ 

Ք չե րը գի տեն, որ նույն պես զան գե զուր-
յան ար մատ ներ ու նի ռուս սիր ված կի նո դե-
րա սան Դ միտ րի Խա ռատ յա նը (ծն. 1960), 
ծնված Ուզ բեկս տա նի Ալ մա լիկ քա ղա քում։ 
Ն րա նախ նի նե րը Մեղ րիում մինչև 1917 
թվա կա նը տնօ րի նել են «Տա րոն» առևտ րի 
տու նը։ Չ նա յած քա ռորդ հայ կա կան ար յա-
նը՝ Դ միտ րի Խա ռատ յա նը մշտա պես շեշ-
տում է իր հայ կա կան ծա գու մը, իսկ տա րի-
ներ ա ռաջ նկա րա հան վել է նրա այ ցը Մեղ րի, 
ո րի ժա մա նակ նա ար տա սա նում է «Ող ջույն, 
հայ րե նիք» խոս քե րը։ 

Կա պա նում է ծնվել փոփ երգ չու հի Արծ-
վիկ Հա րութ յուն յա նը (ծն. 1984), ո րը հինգ 
տա րե կա նից բնակ վում է Մոսկ վա յում։ Ն րա 
ա նու նը հատ կա պես հայտ նի դար ձավ 2017-
ին, երբ Հա յաս տա նը ներ կա յաց րեց Կի ևում 
կա յա ցած «Եվ րա տե սիլ-2017» մրցույ թում։

Ծ նուն դով սյու նե ցի գոր ծիչ ներ ե ղել են 
նաև այլ երկր նե րում։ Բուլ ղա րա ցի դաշ նա-
կա հա րու հի Ջու լիա Գան ևա յի կեն սագ րութ-
յան մեջ ևս նշ վում է, որ նա ծնվել է Բաք վում, 
սա կայն ի րա կա նում նա ծնվել է Կա պա նում և 
ման կուց բնակ վել Ադր բե ջա նում։ Ն րա օ րիոր-
դա կան ազ գա նու նը մեզ հայտ նի չէ։ Մոսկ վա-
յի կոն սեր վա տո րիա յում ու սա նե լիս Ջու լիան 
հան դի պել է ա պա գա ա մուս նուն՝ բուլ ղար 
դաշ նա կա հար, հե տա գա յում Բուլ ղա րիա յի 
ժո ղովր դա կան ար տիստ, պրո ֆե սոր Կոնս-
տան տին Գան ևին և 1950-ա կան նե րից 
բնակ վել է Սո ֆիա յում։ 1957-ից դա սա վան դել 
է Սո ֆիա յի կոն սեր վա տո րիա յում։ Կոնս տան-
տին և Ջու լիա Գանևնե րը հան դես են ե կել 
հա մեր գա յին գոր ծու նեութ յամբ, հե տա գա-
յում նվիր վել ման կա վար ժութ յա նը, մի քա նի 
տա րի ապ րել և աշ խա տել են Ճա պո նիա յում։ 
Սո ֆիա յի կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր, 
Բուլ ղա րիա յի վաս տա կա վոր ար տիս տու հի 
Ջու լիա Գան ևան վախ ճան վել է 2014 թվա-
կա նի ն։

 

Արծվիկ Հարությունյան

Ելենա Տանգինա Բիրզնիեցեն

Սվետլանա Բալոյան

Էդիսա Սարվազյան

Մաքս Ռաթևոսյան

Էլիզաբեթ Նեցկովա

Քրիստիան Ռաթևոսյան

Ջուլիա և Կոնստանտին Գանևներ
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Սասուն Առաքելյան 
ՖԼԵՅՏԱՀԱՐ

Ս ա սուն Ա ռա քել յա նը մաս նա գի տա-
կան ե րաժշ տա կան կրթութ յուն սկսել 
է ստա նալ Կա պա նի ե րաժշ տա կան 

ու սում նա րա նում (Հայկ Ա վագ յա նի ֆլեյ տա յի 
դա սա րան): 1977-ին Կի րո վա կա նում կա յա-
ցած հա մա միու թե նա կան մրցույ թի դափ նե-
կիր դարձավ, երբ սո վո րում էր ու սում նա-
րա նի եր րորդ կուր սում: Ու սում նա րանում 
սո վո րե լիս եր գել և ն վա գել է Կա պա նում Գ րի-
գոր Դա նիել յա նի (Դա նիել Ե րա ժիշտ) հիմ-
նադ րած «Շա րա կան» ան սամբ լում:

Ու սում նա րանն ա վար տե լուց և բա նա-
կում ծա ռա յե լուց հե տո հե ռա կա կար գով 
սո վո րել է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե-
տա կան կոն սեր վա տո րիա յի ֆլեյ տա յի բաժ-
նում: Սո վո րե լուն զու գըն թաց դա սա վան դել 
է Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում, 
եր կու տա րի Քա ջա րա նի ար վես տի դպրո ցի 
ուս մաս վարն էր, ե րաժշ տա կան ձևա վո րող է 
ե ղել Կա պա նի պետ թատ րո նում, «Քա ջա րան-
շին» տրես տի մշա կույ թի պա լա տի «Զան գե-
զուր» վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբլն է ղե կա-
վա րել, ֆլեյ տա յի դա սա տու է ե ղել Կա պա նի 
թիվ 1 և 2 ե րաժշ տա կան դպրոց նե րում, նաև 
ժող գոր ծիք նե րի ան սամբլ է ղե կա վա րել: 
1986 թվա կա նին ա վար տեց կոն սեր վա տո-
րիան և 1988-ի աշ նա նից հան գա մանք նե րի 
բե րու մով տե ղա փոխ վել է Սանկտ Պե տեր-
բուրգ: Նա խա պես նվա գել է զին վո րա կան 
նվա գախմ բում, իսկ վեր ջին 32 տա րում Պուշ-
կին քա ղա քի Ե կա տե րին յան պա լա տի նվա-
գախմ բի ֆլեյ տա հարն է: Որ պես մե նա կա-
տար հան դես է ե կել կի թա ռի, դաշ նա մու րի, 
կլա վե սի նի նվա գակ ցութ յամբ: Ն վա գե լուն 
զու գըն թաց նաև ստեղ ծա գոր ծում է, ու նի 
մոտ 200 ստեղ ծա գոր ծութ յուն, ե րաժշ տութ-
յուն է գրել նաև բե մադ րութ յուն նե րի հա-
մար: Սանկտ Պե տեր բուր գի ժա մա նա կա կից 
ար վես տի թան գա րա նում յու րա քանչ յուր օր 
հնչում են նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից: 
Այժմ էլ ստեղ ծա գոր ծա կան-կա տա րո ղա կան 
ակ տիվ կյան քով է ապ րում:

1992-2000 թ. զու գա հեռ աշ խա տել է Պե-
տեր բուր գի կա մե րա յին ֆիլ հար մո նիա յում: 
Մե նա հա մերգ նե րով հան դես է ե կել Գեր մա-
նիա յի Դաշ նութ յու նում, Հո լան դիա յում, Դա-
նիա յում, Ավստ րիա յում: 

Ժորա 
Սարգսյան 

Ժ ո րա Սարգս յա նը Հա յաս տա նի ա մե-
նա վառ և տա ղան դա շատ դաշ նա-
կա հար նե րից է: Սո վո րել է Եր ևա նի 

Կո մի տա սի ան վան պետ. կոն սեր վա տո րիա-
յում պրոֆ. Վա ղար շակ Հա րութ յուն յա նի դա-
սա րա նում: Ներ կա յումս սո վո րում է Բեռ լի նի 
Ար վեստ նե րի ա կա դե միա յում (Universität der 
Künste) պրոֆ. Կ լաուս Հելլ վի գի դա սա րա-
նում, մա գիստ րա տու րա յի 6-րդ սե մեստ րում 
(MA of Musik, 6th Semester): 

Մի շարք հան րա պե տա կան և մի ջազ-
գա յին մրցույթ նե րի դափ նե կիր է: 2019թ. 
նո յեմ բե րին Փա րի զում անց կաց ված Լոնգ-
Տի բո-Կ րես պան հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին 
մրցույ թում ար ժա նա ցավ եր րորդ պատ վա-
վոր մրցա նա կին: Մր ցույթն ինք նին Ֆ րան-
սիա յի կար ևո րա գույն մրցույթն է և անց է 
կաց վում դեռևս նա խորդ դա րի 1940-ա կան 
թվա կան նե րից և հա մալ րում է աշ խար հի 
խո շո րա գույն մրցույթ նե րի տասն յա կի ցան-
կը։ Մաս նակ ցում են աշ խար հի լա վա գույն 
ե րի տա սարդ կա տա րող նե րը, ո րով և պայ-
մա նա վոր ված է բարձր մրցակ ցա յին մա կար-
դա կը։ 350 հո գուց ընտր վում են լա վա գույն 
50 հո գին, իսկ ֆի նա լում մնում են միայն 6 
հո գի, որ տեղ ա ռա ջին 3 տե ղե րը դիտ վում են 
որ պես Գ րանդ Պ րի։ Ի դեպ՝ այս տա րի Ժ յու-
րիի նա խա գահն էր աշ խար հահռ չակ դաշ-
նա կա հա րու հի Մար թա Ար գե րի խը, ով նույն-
պես այս տար վա մրցույ թի գրա վա կան նե րից 
մեկն էր: 

2019 թ. հու լի սին ար ժա նա ցավ դաշ նա-
կա հար Ար թուր Շ նա բե լի ան վան մրցույ թի 
ա ռա ջին մրցա նա կին, ո րը կազ մա կերպ վում 
է ե րեք տա րին մեկ Բեռ լի նի ար վեստ նե րի 
ա կա դե միա յում, որ տեղ Շ նա բե լը դա սա վան-
դել է ժա մա նա կին: 2018 թ. Դ յու սել դոր ֆում 
կա յա ցած Ան տոն Ռու բինշ տեյ նի ան վան 
մրցույ թի 2-րդ մր ցա նա կա կիր է: 2017թ. Գեր-
մա նիա յի Königs Wusterhausen քա ղա քում 
անց կաց վող «Young piano stars» մի ջազ գա-
յին մրցույ թի 3-րդ մր ցա նա կա կիր է: 2015թ. 
ար ժա նա ցել է Prötzel քա ղա քում կա յա ցած 
Կո մի տա սի ան վան մի ջազ գա յին մրցույ թի 
1-ին մրցա նա կին: 2010 թ. 15 տա րե կա նում 
ար ժա նա ցել է Հա յաս տա նում անց կաց վող 
Ա.Խա չա տուր յա նի ան վան մի ջազ գա յին 
մրցույ թի 2-րդ մր ցա նա կին և «Հան դի սա-

Դմիտրի 
Խառատյան 

Ռ ու սաս տա նի Դաշ նութ յան ժո ղովր-
դա կան ար տիստ, եր գիչ, եր գա հան: 
1991 թ. ճա նաչ վել է ԽՍՀՄ լա վա գույն 

դե րա սան, 2000թ. ստա ցել է վաս տա կա վոր 
ար տիս տի կո չում, իսկ 2007թ. նրան շնորհ-
վել է ժո ղովր դա կան ար տիս տի կո չում: Ծն վել 
է Ուզ բեկս տա նի Ալ մա լըկ քա ղա քում, տեխ-
նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր՝ Վա դիմ 

Սամվել 
Ավանեսյան 
ՖԼԵՅՏԱՀԱՐ 

Կ ա պա նի թիվ 2 միջ նա կարգն ա վար-
տե լուց հե տո մաս նա գի տա կան 
նախ նա կան կրթութ յուն է ստա ցել 

Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում 
(Հայկ Ա վագ յա նի ֆլեյ տա յի դա սա րան), այ-
նու հետև՝ ա վար տել Եր ևա նի Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիան, մաս-
նա գի տութ յամբ՝ ֆլեյ տա հար: Բուհն ա վար-
տե լուց հե տո ե րաժշ տաու սում նա կան գոր-
ծու նեութ յու նը սկսել Գ յում րի-Լե նի նա կա նում, 
1988թ. երկ րա շար ժից հե տո տե ղա փոխ վել 
Եր ևան: Եր կու տաս նամ յակ է, ինչ հան գա-
մանք նե րի բե րու մով բնակ վում է Բել գիա յում:

Ե րաժշ տութ յան ո լոր տում ա ռա վել նշա-

Ար սե նի Խա ռատ յա նի ըն տա նի քում 1961թ. 
հուն վա րի 21-ին: Ա վար տել է Մոսկ վա յի 
Շ չեպ կի նի ան վան բարձ րա գույն թա տե րա-
կան ու սում նա րա նը, այ նու հետև Մոսկ վա-
յի տնտե սա գի տութ յան և ին ֆոր մա տի կա յի 
ինս տի տու տը: Ի նն սու նա կան թվա կան նե րին 
տա րե կան նկա րա հան վում էր առն վազն 9 
ֆիլ մում: 1996 թ., երբ ա ռա ջին ան գամ մե նա-
հա մեր գով ժա մա նեց Եր ևան, ար դեն նկա-
րա հան վել էր շուրջ ութ սուն ֆիլ մում: 2009թ. 
նկա րա հա նող խմբով ժա մա նեց Մեղ րի, ուր 
Խա ռատ յան նե րի տոհ մի մա սին ֆիլմ նկա-
րա հան վեց, ո րը ցու ցադր վեց Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան հե ռուս տա տե սութ յան ա ռա ջին 
ծրագ րով:  

հին» հան րա հայտ մրցույ թում՝ ստա նա լով 
«Գ րան Պ րի», իսկ 2010 թ. հաղ թել է «Կա րել 
Նիլ սոն» մրցույ թում: Ն վա գել է աշ խար հի 
ա մե նա հայտ նի նվա գախմ բե րի հետ՝ Ան տո-
նիո Ստ րա դի վա րիի ջու թա կով:

Ս ևակ Ա վա նես յանն ա վար տել է Եր ևա նի 
Չայ կովս կու ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցը: 
Այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել է ար տերկ-
րում. ա վար տել Բր յու սե լի Թա գա վո րա կան 
կոն սեր վա տո րիա յի թավ ջու թա կի բա ժի նը: 
Մինչև 2017 թ. Բել գիա յի Ազ գա յին ֆիլ հար-
մո նիկ նվա գախմ բի թավ ջու թա կա հար նե րի 
կոն ցերտ մայս տերն էր, ա ռա ջին ջու թա կը:

Եվ րո պա կան «Լայնս քլաբ» մրցույ թում 
հաղ թել է և ար ժա նա ցել «Գ րան պրի» մրցա-
նա կի: Զ բաղ ված է հա մեր գա յին գոր ծու նեութ-
յամբ, մե նա հա մերգ նե րով հան դես է գա լիս 
ար տա սահ ման յան երկր նե րում, հա ճա խա կի 
լի նում է Հա յաս տա նում: Հենց նա էր, ով Շու-
շիի՝ թշնա մու կող մից հրե տա կոծ ված Ղա զան-
չե ցոց Ա մե նափր կիչ ե կե ղե ցում թավ ջու թա կով 
հնչեց րեց Կո մի տա սի «Կռուն կ»-ը:

 

նա կա լի հա ջո ղութ յուն ներ են ու նե ցել և 
հայտ նի ե րա ժիշտ ներ են նրա որ դի նե րը՝ 
ջու թա կա հար Հ րաչ յա Ա վա նես յա նը և թավ-
ջու թա կա հար Ս ևակ Ա վա նես յա նը: Հ րաչ-
յան նախ նա կան ե րաժշ տա կան կրթութ յու-
նը ստա ցել է Հա յաս տա նում, այ նու հետև 
ա վար տել Բր յու սե լի կոն սեր վա տո րիան: 
2006 թվա կա նի հաղ թել է «Յե հու դի Մե նու-

2016թ. ար ժա նա ցել է Ռ.Վագ նե րի ան-
վան կրթա թո շա կի: 2017թ. ար ժա նա ցել է 
շվե ցա րա կան «Clavarte» կազ մա կեր պութ-
յան կրթա թո շա կին: Հո վա նա վոր վել է գեր-
մա նա կան DAAD և Ad Infi nitum կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի կող մից: Նաև Բեռ լի նի Պաուլ 
Հին դե մի թի ա նու նը կրող ֆոն դի կրթա թո-
շա կա ռու է ե ղել:Դ րանց շնոր հիվ կա րո ղա-
ցել է մաս նակ ցել մի շարք վար պե տութ յան 
դա սե րի և ս տա նալ խոր հուրդ ներ տար բեր 
մաս տերկ լասս նե րի շրջա նակ նե րում հե ղի-
նա կա վոր կա տա րող նե րի կող մից, ինչ պի սիք 
են Դ միտ րի Բաշ կի րո վը, Պոլ Լ յո ւի սը, Էլ դար 
Նե բոլ սի նը, Սե վե րին Ֆոն Էկ քարդշ տայ նը, 
Ռո լանդ Կր յու գե րը, Հոր տանս Կար տիե-Բ րե-
սո նը և այ լոք: 

Գեր մա նա կան «Kammerton» կազ մա կեր-
պութ յան ան դամ է, ո րի շնոր հիվ ե լույթ նե րով 
հան դես է ե կել Գեր մա նիա յի բա զում քա ղաք-
նե րում: 

տե սի հա մակ րանք» հա տուկ մրցա նա կին: 
Ժ յու րիի նա խա գահն էր հե ղի նա կա վոր դաշ-
նա կա հա րու հի Ս վետ լա նա Նա վա սարդ յա նը: 
Դ րան հա ջոր դել է 2014թ. ՀՀ նա խա գա հի 
ե րի տա սար դա կան մրցա նա կը՝ դա սա կան 
ե րաժշ տութ յան բնա գա վա ռում «Գոր ծի քա-
յին կա տա րում» ան վա նա կար գում լա վա-
գույն կա տար ման հա մար: 

Այս ա մե նին նա խոր դել են մի շարք 
պա տա նե կան մրցույթ ներ Ֆ րան սիա յում 
(«Flame» միջ.մրցույթ, Grand Prix), Ի տա լիա-
յում (Giuseppe Terachiano-ի ան վան մրցույթ, 
2-րդ մր ցա նակ), Վ րաս տա նում (Tbilisi միջ.
մրցույթ, 4-րդ մր ցա նակ), Հա յաս տա նում 
(Դելփ յան խա ղեր միջ.մրցույթ 1-ին մրցա-
նակ): 

Հա մերգ նե րով հան դես է ե կել աշ խար հի 
մի շարք երկր նե րում ինչ պես մե նա կա տար, 
այն պես նաև կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան 
ան սամբլ նե րի կազ մում, պա տիվ ու նե նա լով 
նվա գե լու այն պի սի մե ծա նուն ե րա ժիշտ նե րի 
հետ, ինչ պի սիք են ջու թա կա հա րու հի Նա-
տալ յա Պ րի շե պեն կոն (Դ րեզ դե նի Կոն սեր վա-
տո րիա յի պրո ֆե սոր, «Ար տե միս» լա րա յին 
քառ յա կի ա ռա ջին ջու թա կա հար), Ֆ րի դե-
ման Լ յուդ վի գը (Բեռ լի նի «Կոն ցերտ հաուզ» 
նվա գախմ բի ա ռա ջին սո լո Թավ ջու թա կա-
հար), Ս տե ֆան Ֆոր կը (Բեռ լի նի «Հանս Այս լե-
րի» ան վան կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր, 
«Ֆոգ լեր» Լա րա յին Քառ յա կի թավ ջու թա-
կա հար), ալ տա հար Է րիխ Կր յու գե րը (Վայ-
մա րի Կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր), ջու-
թա կա հա րու հի Ան նետ Ուն գե րը (Դ րեզ դե նի 
կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր), ալ տա հար 
Ֆ լո րիան Ռիխ տե րը (Դ րեզ դե նի «Շ տատս կա-

պել լե» նվա գախմ բի ա ռա ջին սո լոար տիստ), 
կ լար նե տա հար Իբ Հաուզ մա նը և այ լք: 

Հա մերգ նե րով հան դես է ե կել մի շարք 
եվ րո պա կան երկր նե րում, նաև Կա նա դա-
յում և Հ յու սի սա յին Կո րեա յում, տար բեր փա-
ռա տոն ե րի շրջա նակ նե րում, ինչ պի սիք են 
Ավստ րիա յի Զալց բուրգ քա ղա քի ա մա ռա յին 
ա մե նամ յա փա ռա տո նը (Salzburger Schloss-
konzerte), Ավստ րիա յի «Դոյչ լանդս բերգ յան» 
Փա ռա տո նը (Deutschlandsberger Klavierfrüh-
ling), Ի տա լիա յի Ջե նո վա քա ղա քում անց-
կաց վող «Ա մի չի դե Պա գա նի նի» (Amici de 
Paganini ) ֆես տի վա լը, Գեր մա նիա յի մի շարք 
փա ռա տո ներ, այդ թվում Պոտս դա մում անց-
կաց վե լիք Բա խի փա ռա տո նը, Քաս սե լում 
անց կաց վող «Նիս տե թա լեր» (Niestethaler 
Klavierfestival) և «Հար լես հոյ զեր» (Kasseller 
Harleshäuser Musikfestival) ե րաժշ տա կան 
փա ռա տոն ե րը, Բա վա րիա յում անց կաց վե-
լիք «Մ յուլ դորֆ յան» փա ռա տո նը (Mühldorfer 
Sommerakademie und Festival ), Բադ Ց վես-
տե նում կա յա ցող փա ռա տո նը (Bad Zwest-
ener Musiktage), Դա նիա յի Հ վի դե Սան դե քա-
ղա քում կա յա ցող մի ջազ գա յին փա ռա տո նը 
և այլն։ 

Հան դես է ե կել տար բեր նվա գախմ բե-
րի հետ, ինչ պի սիք են Ֆ րան սիա յի Ազ գա յին 
օր կեստ րը (Orchestre national de France), դի-
րի ժոր Յես կո Սիր վեն դի գլխա վո րութ յամբ, 
Հալ լե յի Կամ մե րա կա դե մի օր կեստ րը (Halle 
Kammerakademie orchester), դի րի ժոր Ար-
ման դո Մե րի նո յի գլխա վո րութ յամբ, Հա յաս-
տա նի պե տա կան Ֆիլ հար մո նիկ և սիմ ֆո նիկ 
նվա գախմ բե րը, Օ պե րա յի և բա լե տի ազ գա-
յին ա կա դե միա կան թատ րո նի նվա գա խում-
բը, դի րի ժոր ներ Սեր գեյ Սմ բատ յա նի, Անդ րեյ 
Ռուբ ցո վի, Կա րեն Դուր գար յա նի, Հա րութ-
յուն Ար զու ման յա նի հետ և նաև պե տա կան 
կա մե րա յին նվա գա խում բը, դի րի ժոր Զա վեն 
Վար դան յա նի գլխա վո րութ յամբ և Բեռ լի-
նի կոն սեր վա տո րիա յի նվա գա խում բը (UdK 
Symphonieorchester), դի րի ժոր Ս թի վեն Ս լոա-
նի հետ:

Իր ձայ նագ րութ յուն նե րը Լոնգ-Տի բո-Կ-
րես պան մի ջազ գա յին մրցույ թի եզ րա փակ-
չից հե ռար ձակ վել են հե ղի նա կա վոր «Մե-
դի չի» (Medici.tv) հե ռուս տաըն կե րութ յան 
կող մից, ո րը դա սա կան ե րաժշ տութ յան աս-
պա րե զում ա ռա ջա տար հե ռար ձա կող նե րից 
է:

2021 թ. մե նա հա մեր գով հան դես է ե կել 
Գեր մա նիա յի ռա դիո յով (Deutschlandfunk 
Kultur), ո րի մա սին հիաց մուն քով է ար տա-
հայտ վել գեր մա նա կան Tagesspiegel պար բե-
րա կա նը:

28 ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 
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Սաթյան 
կոմպոզիտորական 
տոհմը

XX դա րի ըն թաց քում ձևա վոր-
վել է հայ կոմ պո զի տոր նե րի 
հա մաս տե ղութ յուն, ո րը սեր-

վել է տա ղան դա վոր ե րա ժիշտ նե րի ըն տա նի-
քից, ո րոնք մեծ դեր են խա ղա ցել Հա յաս տա-
նի ե րաժշ տա կան ար վես տի զար գաց ման 
գոր ծում։ Տոհ մի հիմ նա դիր նե րից են եր կու 
հա րա զատ եղ բայր ներ Ա շոտ Սաթ յա նը և 
Ա րամ Սա թուն ցը (Սաթ յան), ո րոնց ե րե խա-
նե րը և թոռ նե րը շա րու նա կել և զար գաց րել 
են հայ րե նա սի րա կան և ն վիր վա ծութ յան 
հոգ ևոր բարձր գա ղա փար նե րը և ե րաժշ-
տա կան ար վես տի չա փա նիշ նե րը։ Ն րանք 
բո լորն էլ պրո ֆե սիո նալ ե րաժշ տա կան 
կրթութ յու նը ստա ցել են Եր ևա նի Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յում և 
հե տա գա յում ի րենց դրսևո րե ցին ստեղ ծա-
գոր ծա կան և հա սա րա կա կան լայն գոր ծու-
նեութ յան մեջ:

Ա շոտ Սաթ յան (1906-1958) – կոմ պո-
զի տոր, դի րի ժոր, Հա յաս տա նի ար վես տի 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, Խորհր դա յին Միութ-
յան պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր, ե ղել 
է Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի միութ-
յան նա խա գահ, «Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դիա յի 
ե րաժշ տա կան բաժ նի ղե կա վար։

Ա րամ Սա թունց /Սաթ յան/ (1913-1990) 
– կոմ պո զի տոր, Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան 
ար տիստ։ Ղե կա վա րել է «Հայ ֆիլմ» կի նոս-
տու դիա յի ե րաժշ տա կան բա ժի նը, ե ղել Հա-
յաս տա նի պե տա կան հե ռուս տա ռա դիո յի 
գլխա վոր ե րաժշ տա կան խմբա գիր։

Ա րամ Սաթ յան, Ա րամ Սա թուն ցի որ դին 
(1947) – կոմ պո զի տոր, ՀՀ ար վես տի Վաս-
տա կա վոր գոր ծիչ, ԵՊԿ պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ 
պե տա կան ե րի տա սար դա կան մրցա նա կի 
դափ նե կիր, Լե նին յան կո մե րիտ միութ յան 
մրցա նա կի դափ նե կիր, հա մա միու թե նա կան 
և հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի դափ նե-
կիր, «Սր տա վազդ» մրցա նա կի դափ նե կիր 
2013 թվա կա նի թա տե րա կան ներ կա յաց ման 
լա վա գույն ե րաժշ տութ յան հա մար։ 2013-ից 
Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի Միութ յան 
նա խա գահ։

Ա շոտ Մի քա յե լի Սաթ յան /կրտսեր/, Ա շոտ 
Սաթ յա նի թո ռը (1964) – կոմ պո զի տոր, 
զբաղ ված է ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծա-
կան գոր ծու նեութ յամբ։ Ն րա գրչին են պատ-
կա նում սիմ ֆո նիե տա լա րա յին նե րի հա մար, 
լա րա յին կվար տետ, դաշ նա մու րա յին ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ։ Նա գրել է նաև ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ երգ չախմ բե րի հա մար 
և բազ մա թիվ էստ րա դա յին եր գեր, ո րոնք 
հնչում են ա մե նու րեք։

Ար թուր Է դո ւար դի Սաթ յան, կոմ պո-
զի տոր ներ Ա շո տի և Ա րա մի ա վագ եղ բոր՝ 
Պա վել Սաթ յա նի թո ռը (1973) – կոմ պո զի-
տոր, հայտ նի ջազ մեն - դաշ նա կա հար, ո րը 
նվա գում է և ձայ նագ րում ե րաժշ տութ յուն 
աշ խար հի լա վա գույն ջազ մեն նե րի հետ։ 
Բեյ րու թի (Լի բա նան) կոն սեր վա տո րիա յի 
պրո ֆե սոր։ Ու նի մի շարք գոր ծի քա յին ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ կոն ցերտ թավ ջու թա կի 
և լա րա յին նվա գախմ բի հա մար, սեքս տետ 
դաշ նա մու րի, վիբ րա ֆո նի և լա րա յին կվար-
տե տի հա մար, եր կու լա րա յին կվար տետ, 
բիգ բեն դի հա մար կոմ պո զի ցիա ներ, դաշ նա-
մու րա յին ե րաժշ տութ յուն։

Դա վիթ Ա րա մի Սաթ յան, Ա րամ Սաթ-
յա նի որ դին (1979) – կոմ պո զի տոր, դաշ-
նա կա հար նե րի միջզ գա յին «North Sea 
jazz festival»-ի շրջա նակ նե րում կա յա ցած 
«Leiden jazz competition» մրցույ թի ա ռա-
ջին մրցա նա կա կիր, «Mountreaux jazz piano 
competiton» մրցույ թի 2֊րդ մր ցա նա կա կիր, 
«Ա մա դեուս» մի ջազ գա յին մրցույ թի ոս կե 
մե դա լա կիր, Հա յաս տա նի Կոմ պո զի տոր նե-
րի Միութ յան հա տուկ մրցա նա կի դափ նե-
կիր։ Սո վո րել է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 

Ռուբեն 
Ռուբենի 
Սաթյան

Արթուր 
Սաթյան

Դավիթ 
Սաթյան

Աշոտ 
Կրտսեր 
Սաթյան

պետ. Կոն սեր վա տո րիա յում 
և Maastricht-ի ե րաժշ տա կան 
ա կա դե միա յում (Հո լան դիա)։ Աս-
պի րան տու րան ա վար տել է kings 
college հա մալ սա րա նում (Անգ-
լիա)։ Հիմ նա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներն են. «3 ակն թարթ» 
կոն ցերտ նվա գախմ բի հա մար, 
«Iո Memoriam» ջու թա կի և սիմ-
ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար, 
«Duplex» կվար տետ կլար նե տի, 
ջու թա կի, դաշ նա մու րի և թավ-
ջու թա կի hա մար, «Tango a la 
Modern» դաշ նա մու րա յին կվար-
տե տի հա մար, «Pass» և «Non 
stop» ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
փո ղա յին նվա գախմ բի, դաշ նա-
մու րի և կոնտ րա բա սի հա մար, 
«Տա րօ րի նակ ժա մա նակ ներ» 15 

մե նա կա տար նե րի հա մար, նաև 
մի շարք եր գեր և ջազ ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ։

Ռու բեն Ռու բե նի Սաթ յան, 
Ա րամ Սա թուն ցի թո ռը, լրագ րող 
Ռու բեն Սաթ յա նի որ դին (1980) 
– կոմ պո զի տոր, ջազ մեն, դաշ-
նա կա հար, նվա գում է և ձայ-
նագ րում ջա զա յին ե րաժշ տութ-
յուն, դրա հետ մեկ տեղ ու նի մի 
շարք ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ 
գրված տար բեր ժան րե րում, 
պոեմ սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի 
հա մար, կոն ցերտ թավ ջու թա կի 
և ն վա գախմ բի հա մար, կվին-
տետ, դաշ նա մու րա յին տրիո, 
ջա զա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
ներ։

 

ՀՈՐՈՎԵԼ

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

1974Թ.

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ՀՈՐՈՎԵԼ

Խնձորը ծոցին իմ ջահել ախպեր,
Քո ձայնն է լսում, քո մաճկալ ապեր,
Հոլ´արա, Խումա´ր ջան, հո´արա, հոտա՛ղ ջան, 
Ապերն ինչ ասի, հոտաղը՝ լսի։

Հացի բուրմունքով ձորերը լցնի, հո՛լ արա, հո՜-հո՜...
Ամո՛ւլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա,
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա,
Հո՛լ արա, Շումա՛լ ջան, Շումա՛լ ջան, հո՜...
Հո՛լ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո-հո՛լ արա, հո՜-հո՜...

Խնձորը ծոցին իմ ջահել ախպեր,
Հարսանքիդ քավոր քո մաճկալ ապեր,
Հո՜ արա, Թումար ջան, օրը ճաշ դառավ, 
Ամառվա վարը ոսկի հաց կտա։
Օջախի ժպիտ, խնդություն կգա, հո՛լ արա, հո՛լ-հո՜...

Ամուլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա,
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա,
Հո՛լ արա, Ղումա՛շ ջան, Ղումա՛շ ջան, հո՜,
Հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո-հո՛լ արա, հո՜-հո՜։

Սարի սիրունը ճաշ կբերի,
Հոտաղի սերը նորից կնորի,
Հո՛լ արա, Խո՜ւմար ջան, հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան,
Որ նորից ծփան ոսկեհուռ հասկեր,
Հե՜յ, թուռնատան մեր հացը՝ խինդ ու սեր, հո՛լ արա, հո՜-հո՜, 
Ամո՛ւլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա, 
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա,
Հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո՛լ արա, հո՜-հո՜։

ԱՇՈՒՂ ԱՇՈՏ
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Արմեն Պետրոսյանի 
երաժշտական ընտանիքը

Կ ա պանն ու նի ե րաժշ տա կան ըն-
տա նիք ներ, ա հա վա սիկ, Ար մեն 
Պետ րոս յա նի ըն տա նի քը: Ար մե նը 

դպրո ցա կան տա րի քում ընդգրկ վել է Գառ-
նիկ Խա չատր յա նի ղե կա վա րած պա րա յին 

խմբում, այ նու հետև նվա գել վո կալ-գոր ծի-
քա յին ան սամբլ նե րում, նախ՝ «Վար դա գույն 
քա րեր», այ նու հետև՝ «Զան գե զուր», հե-
տո՝ «Կա պան»: Ար մե նը նախապես նվա գել 
է հար վա ծա յին գոր ծիք ներ, հան դես ե կել 

Պետրոսյանների 
երաժշտական գերդաստանը

Ա ն ցած դա րի 70-ա կան նե րի վեր ջին 
Խորհր դա յին Միութ յան մայ րա քա-
ղաք Մոսկ վա յի OPT կենտ րո նա կան 

հե ռուս տաա լի քով «Вместе дружная семья» 
հա ղոր դա շա րի ժա մա նակ Վե րա Շե բե կոն 
ներ կա յաց րեց հա յաս տան ցի Պետ րոս յան-
նե րի ե րաժշ տա կան ըն տա նի քը հան քա-
գործ նե րի մեր քա ղա քից: Ամ բողջ Կա պա-
նը ցնծութ յան մեջ էր: 1978-79թթ. ար դեն 
իսկ հայտ նի Պետ րոս յան նե րի ըն տա նե կան 
ե րաժշ տա կան ան սամբ լը մաս նակ ցում է Եր-
ևա նում տե ղի ու նե ցող ինք նա գործ խմբե րի 
հան րա պե տա կան, իսկ այ նու հետև՝ հա մա-
միու թե նա կան մրցույ թին՝ ար ժա նա նա լով 
դափ նեկ րի կոչ ման, ինչ պես նաև ըն տա նի-
քի յու րա քանչ յուր ան դամ պարգ ևատր վում 
է ոս կե մե դա լով: Խմ բի ան դամ ներն ա մեն 
հա մա րի ժա մա նակ նվա գում էին տար բեր 
ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե ր՝ դաշ նա մուր, շվի, 
դու դուկ, ա կոր դեոն, հար վա ծա յին գոր ծիք-
ներ և այլն:

Ըն տա նե կան ե րաժշ տախմ բի ղե կա վարն 
ըն տա նի քի հայրն էր՝ Ալ բերտ Պետ րոս յա նը, 
Կա պա նի «Քա ջա րան շին» տրես տի բուլ դո-
զե րա վա րը, ով, ե րաժշ տա կան կրթութ յուն 
չու նե նա լով հան դերձ, ա զատ նվա գում էր 
շվի, դու դու կ, զուռ նա և կ լառ նե տ, ե ղե գից 
շվի ներ էր պատ րաս տում, ո րի վրա նվա գում 
էին ինքն ու որ դին: Ն րան հենց այդ պես էլ հի-
շում են կա պան ցի նե րը՝ Զուռ նա չի Ա բոն:

1930-ին Կա պա նի Կաղ նուտ գյու ղում 
ծնված Ալ բերտ Պետ րոս յանն ա մուս նա ցել 
էր հա մագ յու ղա ցի, գյու ղի ա կում բի գրա դա-
րա նա վա րու հի Արծ վիկ Ա սատր յա նի հետ, 
ով հրա շա լի ձայն ու ներ: Բ նա տուր ե րաժշ-
տա կան ու նա կութ յուն նե րով օժտ ված այս 
զույ գի ըն տա նի քում ծնվել ու մե ծա ցել է չորս 
տա ղան դա վոր զա վակ՝ եր կու տղա և եր կու 
աղ ջիկ:

Ա վագ դուստ րը՝ Կա րի նեն, Կա պա նի 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի քա նո նի բա-
ժինն է ա վար տել:

Մայ րի կի գե ղե ցիկ ձայ նը ժա ռան գած 
կրտսեր դուստր, 1961-ին ծնված Մա րի նեն 
Կա պա նի թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի դաշ-

նա մու րա յին բա ժինն ա վար տե լուց հե տո, սո-
վո րել է նաև Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նի վո կալ բաժ նում, այ նու հետև մեկ նել 
Եր ևան և ըն դուն վել Կո մի տա սի ան վան կոն-
սեր վա տո րիան, ըն դու նե լութ յան քննութ յան 
ժա մա նակ նա հայ րի կի պես նվա գել է շվիի 
վրա և իր «Սո խա կի եր գի» կա խար դա կան 
հնչյուն նե րով գրա վել հանձ նա ժո ղո վի ու շադ-
րութ յու նը: Գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լով 
կոն սեր վա տո րիա յի ժող գոր ծիք նե րի բա ժի-
նը, ո րը ղե կա վա րում էր Խա չա տուր Ա վե տիս-
յա նը, ա շա կեր տե լով ՀԽՍՀ Ժո ղովր դա կան 
ար տիստ Հով հան նես Բա դալ յա նին, Մա րի-
նեն ստա ցավ եր գի, դաշ նա մու րի և շ վիի դա-
սա տո ւի ո րա կա վո րում, և մ նաց աշ խա տե լու 
կոն սեր վա տո րիա յում, որ պես Հով հան նես 
Բա դալ յա նի օգ նա կան: Զու գա հե ռա բար աշ-
խա տեց նաև Եր ևա նի Ռո մա նոս Մե լիք յա նի 
ան վան ե րաժշ տա կան ո ւում նա րա նում, որ-
պես եր գի ու սուց չու հի: 1987-ին մաս նակ ցել 
է «Սա յաթ-Նո վա» հան րա պե տա կան մրցույ-
թին, ստա ցել 1-ին մրցա նա կը և դափ նեկ րի 
կո չում:

Եր գեր սկսել է գրել դեռևս ու սա նո ղա-
կան տա րի նե րից՝ «Օ րո րո ցա յին», «Սի րո 
նա զանք», «Մոր մոք», «Օ տա րութ յուն», «Երգ 
ար ցախ յան», «Գ նա, կռունկ», «Մայ րի կիս»: 
Դ րան ցից մի քա նիսն իր կա տար մամբ ձայ-
նագր վել է Ռա դիո յի և հե ռուս տա տե սութ յան 
Ա րամ Մե րան գուլ յա նի ան վան ժող.գոր ծիք-
նե րի ան սամբ լի հետ: Դ րանք պահ պան վել 
են «Ոս կե ֆոն դում»:

1991-ին Մա րի նեն ա մուս նա նում և տե-
ղա փոխ վում է ԱՄՆ՝ Լոս Ան ժե լես, որ տեղ 
ծնվում են նրա եր կու որ դին:

1991-2002թթ. Մա րի նեն ակ տիվ մաս-
նակ ցել է տե ղի հայ կա կան հա մայն քի տար-
բեր մի ջո ցա ռում նե րին և հա մերգ նե րին, 
հա ճախ ե լույթ է ու նե ցել եղ բոր՝ սրնգա հար 
Ա րա րատ Պետ րոս յա նի հետ: Սփ յուռ քի մշա-
կու թա յին կյան քում իր անգ նա հա տե լի, ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար բազ միցս 
ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լագ րե րի և պատ-
վոգ րե րի: Թո ղար կել է եր կու ձայ նաս կա-
վա ռակ՝ «Դ լե յա ման» և «Իմ Հա յաս տան», 

որ պես մե ներ գիչ, հիմ նա կա նում եր գել է 
Ար տուր Մեսչ յա նի և «Բիթլզ» խմբի եր գա-
ցան կից: «Զան գե զուր» վո կալ-գոր ծի քա յին 
ան սամբ լում հան դես է ե կել որ պես կի թա-
ռա հար: Բե լա ռու սիա յում մաս նակ ցել է լե-
հա կան եր գի մի ջազ գա յին փա ռա տո նին, 
ար ժա նա ցել դիպ լո մի: Հա մեր գա յին գոր ծու-
նեութ յա նը զու գըն թաց՝ ա վար տել է Կա պա նի 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի հար վա ծա յին 
գոր ծիք նե րի բա ժի նը: Ար մենն ա մուս նա ցել է 
մե ներգ չու հի Լո լի տա Սարգս յա նի հետ, ում 
հետ հան դես էր գա լիս «Զան գե զուր» վո կալ-
գոր ծի քա յին ան սամբ լում:

Ար մե նի գոր ծը շա րու նա կում են որ դի նե-
րը՝ Ար թուր Բեստն ու Գար րի Բես տը: 1995-ին 
Սանկտ Պե տեր բուր գում հայրն ու որ դի նե րը 
ե լույթ են ու նե ցել «Шлягер 95» փա ռա տո-
նում: 

Այ սօր Ար թու րը մեծ ժո ղովր դա վա րութ-

յուն է վա յե լում Ռու սաս տա նում, Եվ րո պա յում 
բազ մա թիվ մրցույթ նե րում ու փա ռա տո նե-
րում տա րած հաղ թա նակ նե րի, ինչ պես նաև 
«Մի ջազ գա յին աստղ», «Ձայն», «Գլ խա վոր 
բեմ» հե ռուս տա տե սա յին նա խագ ծե րում 
ե լույթ նե րի շնոր հիվ: Այժմ Ար տուր Բես տը 
ե րաժշ տա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է 
ծա վա լել, թո ղար կում է ալ բոմ ներ, ներ կա-
յաց նում եր գի պրե միե րա ներ, հան դես գա-
լիս մե նա հա մերգ նե րով մաս նակ ցում մրցա-
նա կա բաշ խութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես 
ար ժա նա ցել է «BIG APPLE MUSIC AWARDS» 
մրցա նա կա բաշ խութ յան «Լա վա գույն հայ 
ար տիստ» կոչ ման: 

Ար ժա նա ցել է մե դալ նե րի, պատ վոգ րե րի, 
շնոր հա կա լագ րե րի, ստա ցել է «Ռու սաս տա-
նի պատ վա վոր քա ղա քա ցի» կո չում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

1998-ից դա սա վան դում է ՀԲԸՄ Մա նուկ յան-
Դե միրճ յան վար ժա րա նում, զու գա հե ռա բար 
հան դես է ե կել ե լույթ նե րով: Ո սուց չութ յան 
ըն թաց քում իր զգա լի ներդ րումն է դրել հայ-
րե նի քից հե ռու գտնվող հայ մա նուկ նե րի 
գե ղա գի տա կան ճա շա կի ձևա վոր մա նը: Տա-
րի նե րի փոր ձա ռութ յու նը խո րա պես օգ նել է 
ներ թա փան ցել մա նուկ նե րի զար մա նահ րաշ, 
հե քիա թա յին աշ խար հը և ս տեղ ծել նրանց 
հա մար բազ մա թիվ ման կա կան եր գեր: 
Դ րանք հիմ նա կա նում մա նուկ նե րին շրջա-
պա տող բնութ յան, բա րու և գե ղե ցի կի, սի-
րո և հո գա տա րութ յան, ըն կե րա սի րութ յան 
և հա մե րաշ խութ յան մա սին են: Ն րանց մեջ 
կան նաև թե մա տիկ եր գեր՝ նվիր ված հա-
տուկ տո նե րին:

Կրտ սեր որ դի Ար մե նը հոր պես ե րաժշ-
տա կան կրթութ յուն չու ներ, վա րորդ էր, նվա-
գում էր հար վա ծա յին գոր ծիք կաս տա նե րի և 
թմ բու կի վրա:

Ա վագ որ դի Ա րա րա տը, ծնված 1959-ին, 
Կա պա նի թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի շվիի 
դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո սո վո րել է 
նաև Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա-
րա նի կլառ նե տի բաժ նում՝ ա շա կեր տե լով 
Գառ նիկ Խա չատր յա նին: Նա միա ժա մա նակ 
նվա գել է շվի, դու դուկ, զուռ նա, կլառ նետ: 
Այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել է Եր ևա նի 

Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րիա յում: 
Ա վար տե լով, մնացել է կոն սեր վա տո րիա-
յում, որ պես դու դու կի և շ վիի դա սա խոս: Նա 
բազ միցս հա մերգ նե րով հան դես է ե կել Հա-
յաս տա նում և ար տերկ րում: Ա րա րատ Պետ-
րոս յա նը այն ե զա կի ե րա ժիշտ նե րից էր, ով 
նվա գում էր թավ շվի՝ մե ծոտ շվի: 1993-ին 
Ա րա րա տը նույն պես մեկ նել է Միաց յալ Նա-
հանգ ներ և մինչև իր ջա հել կյան քի ան ժա-
մա նակ ա վար տը մնա ցել այն տեղ ու սփյուռ-
քի հայ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում զբաղ վել 
ման կա վար ժութ յամբ: Ա րա րա տին ա շա կեր-
տում էր նաև նրա տա ղան դա վոր զար մի կը՝ 
Մա րի նեի կրտսեր որ դի Ա րան, ով մեծ սեր ու-
ներ դե պի ե րաժշ տութ յու նը, ստեղ ծա գոր ծա-
կան մեծ ձիր քեր ու ներ, եր գեր էր հո րի նում, 
հրա շա լի նվա գում էր շվիի վրա, սա կայն դա-
ժան ճա կա տա գի րը խլեց 17-ամ յա պա տա-
նու կյան քը՝ նա վթա րի զոհ դարձավ…

Հայ րե նի քից հե ռու՝ օ տար երկ րում ապ-
րե լով, Ա րա րատն ու Մա րի նեն հո գով ու 
սրտով միշտ մայր հայ րե նի քի հետ են ե ղել, 
հա րա զատ ծննդա վայ րի հետ, և պար բե-
րա բար այ ցե լել հայ րե նիք: Ա րա րա տը նաև 
բա նաս տեղ ծութ յուն ներ էր գրում, որ տեղ 
ար տա հայ տում էր իր քաղցր կա րո տը հա-
րա զատ Կա պա նի և Խուս տուփ սա րի նկատ-
մամբ: 
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Ե րկ րա շար ժից մեջ քը կոտ րած, Ղա րա-
բա ղի ցա վից ա լե կոծ հա յը, սպա սում 
էր բա րե կա մի, ո րի ե րակ նե րում իր 

ար յու նը հո սեր: Եվ ե կավ նա: Ե կավ՝ «Քեզ 
հա մար, Հա յաս տան» եր գով, ե կավ ու նոր 
ո գի հա ղոր դեց հա յին: Եվ երկ րա շար ժից 
հե տո աշ խար հահռ չակ եր գիչ Շառլ Ազ նա-
վու րի այ ցե րը դար ձան հա ճա խա կի: Գա լիս 
է պարտ քը կա տա րե լու: Իսկ այս ան գամ 
մայ րա քա ղա քից նրա եր թու ղին ձգվեց դե-
պի Զան գե զուր աշ խարհ՝ Գո րիս: Քա ղա քի 
պատ վի րա կութ յու նը մեծ բա րե գոր ծին դի-
մա վո րում է Զան գե րի մոտ՝ աղ ու հա ցով: 
Եվ ծա ղիկ նե՜ր, ծա ղիկ նե՜ր: Այ նու հետև մե-
քե նա նե րի շա րաս յու նն ուղ ևոր վում է Գո րիս, 
ուր հա յոց շրջիկ դես պա նը մաս նակ ցում 
է «Ազ նա վու րը՝ Հա յաս տա նին» խա նու թի 
հան դի սա վոր բաց մա նը, լի նում դե ղա տա նը: 
Խա նու թից դե պի դե ղա տուն ձգվող ճա նա-
պար հին հա վաք ված հոծ բազ մութ յու նն աշ-

խար հահռ չակ հա յին դի մա վո րում է ծա ղիկ-
նե րով` վայրկ յան ան գամ չկորց նե լով պա հի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յան սահ մա նե րում 
մե ծա նուն երգ չի հետ հա ղոր դակց վե լու հա-
մար: Իսկ քա ղա քա յին մշա կույ թի տա նը 
բաց ված ցու ցա հան դե սը, ուր ցու ցադր վում 
էին քա ղա քի ար վես տա գետ նե րի գոր ծե րը, 
Շառլ Ազ նա վու րի հա մար իս կա կան հայտ-
նութ յուն էր: Նա տե սավ, զգաց, որ զան-
գե զուր ցին ա մուր է կպել իր հող ու ջրին և 
նախն յաց սուրբ ո գին յու րա քանչ յուր քայ լա-
փո խի զո րա վիգ է նրան, ո գի, որ նրա ապ րե-
լու, պայ քա րե լու թա լիս մանն է:

Եվ հիա ցած, և ա վե լի հա յա ցած, և ա վե-
լի սի րա հար ված հա յոց հո ղին ու ժո ղովր դին, 
նա գո րի սե ցուն հրա ժեշտ տվեց վերս տին 
հան դի պե լու ակն կա լի քով:

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» ԹԵՐԹ
26 ՄԱՅԻՍԻ 1994 Թ.

Շառլ Ազնավուրը 
Գորիսում

Ա  շոտ Սաթ յա նին հի շում եմ 1927 թվա-
կա նից: Այն ժա մա նակ իմ հայ րե նի 
Գո րիս քա ղա քը դեռ պահ պա նում 

էր գա վա ռա կան քա ղա քի հին ա վանդ նե րից 
շատ բան: Այն տեղ գոր ծում էր Հին «կլու բը»՝ 
բի լիար դով, թա տե րա կան խմբով ու նշա-
նա վոր «բու ֆե տով»: Հին հա րուստ նե րի 
«մա տուշ կա» աղ ջիկ նե րը՝ սո նիչ կա ներ ու 
ա նիչ կա ներ, տո նա կա նո րեն զար դար ված, 
«չաք մա ներ» հա գած` տղա նե րի հետ ա մեն 
ե րե կո «բո թա» էին տա լիս մեր փոք րիկ քա-
ղա քի փոք րիկ «բուլ վա րում», որ գտնվում էր 
Ռու սաց ժա մի և Յո լունց «պա սա ժի» ա րան-
քում: Դեռ մնում էր Մի րում յան նե րի աղբ յու րը՝ 
քա րե սյու նով ու քա րե թա սով, շղթա յով կա-
պած պղնձե ջա մով, ո րից ջուր էր խմում թե 
սա րե րից շու կա ե կած զի լա նի ցե ղի հո վի վը, 
թե Եվ րո պա յում կրթութ յուն ստա ցած, մեր 
գա վա ռա կան նշա նա վոր գրա դա րա նի տնօ-
րեն, բարձ րա ճա շակ ին տելի գենտ Բի դի րին 
Պետ րու սը:

Ե րե կո նե րը քա ղա քի հին քար վան սա րա-
նե րում ու ճա շա րան նե րում թառ ու քա ման-
չա էին նվա գում: Կա նա չա պատ լեռ նա յին 
քա ղա քի վրա սփռվում էր եր կա րա ծոր հո րո-
վե լը: Հա ճախ զբո սայ գում լսվում էր նաև քա-
րա շեն ցի հռչա կա վոր ա շուղ Ա թա Սա յիլ յա նի 
սա զի մեղմ ձայ նը, ա պա նրա եր գը՝ Սալ մաս-
տե ցի Ղուլ Հա րութ յու նից սկսած մինչև մեծ 
Սա յաթ-Նո վան և իր հո րի նած նե րը: Մար դիկ 
խռնվում էին ա շու ղի շուր ջը, ունկնդ րում 
նրան, ա պա տա նում ի րենց տնե րը, հյու րա-
սի րե լու, օթ ևան տա լու:

Ես հա ճախ էի այդ եր գա հան դես նե րում 
տես նում խո շոր գլխով, քա ղա քա յին տա րա-
զով, ոչ բարձ րա հա սակ մի ե րի տա սար դի, որ 
մի կողմ քաշ ված ա կանջ էր դնում ա շու ղի 
եր գին՝ մինչև նրա վեր ջին ել ևէջ նե րը մա րում 
էին ար դեն քնած քա ղա քի վրա: Ե րի տա սար-
դը բո լո րից ուշ էր հե ռա նում «հա մեր գա յին 
դահ լի ճից», մյուս օ րը ևս  եր ևա լու հա մար 
այդ տեղ, նո րից ունկնդ րե լու թա փա ռա կան 
ա շու ղին, զուռ նա չի նե րին ու ճա շա րան նե-
րում եր կա րա ծոր եր գող նե րին:

Ն շա նա վոր զուռ նա չի ներ կա յին Զանգե-
զու րում: Խն ձո րես կի Ղա վալ Բաղ դա սա րը՝ 
կար ճա հա սակ, հին տա րա զով մի ծե րու նի, 
հա ճախ էր եր ևում մեր քա ղա քում: Ն վա գում 
էր՝ գլխին ա հա գին ամ բոխ հա վա քած: Ն րա 
համ բա վը տա րած ված էր հե ռու նե րում, նրա 
մա սին խո սում էին մե ծա գույն հար գան քով: 
Ն շա նա վոր էր դար ձել խն ձո րեսկ ցի զուռ նա չի 
վար պետ Օ հա նը՝ բարձ րա հա սակ, խո հուն 
դեմ քով: Հին, մո ռաց ված, ո՞վ գի տի դա րե րի 
ո՞ր խոր քից ե կած ե ղա նակ ներ էին նվա գում 
նրանք դու դու կով ու զուռ նա յով: Մեր քա ղա-
քում սիր ված թառ նվա գող էր Յո լունց Ղա-
զար ա մին և է լի ու րիշ ներ…

Ես նրանց մոտ նո րից տես նում էի քա ղա-
քա յին տա րա զով այն ե րի տա սար դին՝ միշտ 
լուռ, ինք նամ փոփ, ա կան ջը՝ նվա գին:

Ե րի տասար դը Ա շոտ Սաթ յանն էր:
Ն րա հայ րը բուն խն ձո րեսկ ցի Մով սես 

Սա թուն ցը (Սա թունց Մո սին) թառ ու հար-
մոն էր նվա գում: Նա կիրթ, հա մեստ, ժո ղովր-
դա սեր մարդ էր: Եր կար տա րի ներ, մի կտոր 
հաց վաս տա կե լու հա մար, ապ րել էր Մեր վի 
քա ղա քում: Ինչ պես հա վա տաց նում էին այն 

ժա մա նակ, Մեր վի քա ղա քի բնակ չութ յան կե-
սը հա յեր էին: Ա սում էին՝ միայն խնձո րեսկ-
ցի նե րի եր կու հար յուր տուն կար: Այդ տեղ 
էլ իր ման կութ յունն ու պա տա նե կութ յունն է 
անց կաց րել Ա շո տը: Այդ տեղ է հո րից, ա պա 
պան դուխտ հայ րե նա կից նե րից լսել մայ րե նի 
նվագն ու եր գը, լսել մեր ան զու գա կան հո րո-
վել նե րը:

Ա մա ռը կյան քը հե տաքր քիր ու աշ խույժ 
էր դառ նում Գո րի սում: Հա զար նե րով «դաչ-
նիկ ներ» էին գա լիս հե ռա վոր քա ղաք նե րից՝ 
վա յե լե լու մեր լեռ նա յին քա ղա քի օդն ու ջու-
րը, հացն ու միր գը: Ա մեն կի րա կի մեծ տո նա-
վա ճառ էր լի նում Գո րի սում: Սա րե րից իջ նում 
էին հա զա րա վոր քոչ վոր ներ՝ ի րենց խաշ նա-
րած կյան քի բա րիք նե րը թա փե լու Գո րի սի 
մեծ տո նա վա ճա ռը: Ն րանց հետ գա լիս էր 
եր գը, նվա գը, ա շու ղը, սա զան դա րը, զուռ նա-
չին:

Աշ նա նը տխուր էր մեր քա ղա քը, իսկ 
ձմռա նը սկսում էին հար սա նիք նե րը, ո րոնք 
օ րեր էին տևում: Հար սա նիք նե րում մրցում 
էին ոչ միայն նշա նա վոր ու նո րե լուկ ա շուղ-
ներ, այլև տե ղա ցի հռչա կա վոր հո րո վել եր-
գող ներ... «Կ լու բում» ա ռա վո տից մինչև ե րե-
կո բի լիարդ էր խա ղում «Ս րեդ նի Ա զիից» 
ե կած ուզ բե կա կան թա սակ դրած Հի բուն 
Ար շա կը, որ ա ռա ջին ան գամ այդ տա րի նե-
րին պաղ պա ղակ («մա ռոժ նի») էր պատ-
րաս տում մեր քա ղա քում ու ձեռ նա սայ լա կով 
ման ա ծե լով փո ղոց նե րում՝ վա ճա ռում, զար-
մաց նե լով գեղ ջուկ տղա նե րիս: Նա խա ղում 
էր քա ղա քի դի մա ցը, գե տի մյուս ա փի ժայ-
ռե րի մեջ մտած Կ յո րես շե նի հմուտ մաճ կալ 
Դո լունց Կու քե րի հետ: Խա ղա ձողն ու սին 
դնե լով՝ մաճ կալ Կու քե րը հա ճախ բի լիար դա-
նո ցում հո րո վել էր զլում, ո րի քաղց րութ յա-
նը, մե ղու նե րի նման, գա լիս էին բազ մա թիվ 
ունկն դիր ներ:

Հո րո վե լի ձայ նին ա մե նից ա ռաջ գա լիս 
էր Ա շոտ Սաթ յա նը: Այդ տա րի նե րին դեռևս 
շա տերն ի րենց ննջեց յալ նե րին թա ղում էին 
քա հա նա նե րի տխուր մե ղե դի նե րի ու ղեկ-
ցութ յամբ, հին հե թա նո սա կան սգո եր գե րով:

1917 թվա կանին փո ղա յին նվա գա խում-
բը բե րին Գո րիս: «Դու խա վոյ օր կեստ րում» 
նվա գե լու գնա ցին շատ պա տա նի ներ: Մեր 
լեռ նե րը ե կած այդ ա ռա ջին փո ղա յին նվա-
գա խում բը ղե կա վա րում էր Ա շոտ Սաթ յա նը:

«Օր կեստ րի» եր ևա լը զար մա նահ րաշ նո-
րութ յուն էր: Ն րա ձայ նը երկ րա շար ժի տպա-
վո րութ յուն թո ղեց գո րիս ցի նե րի, մա նա վանդ 
Շե նում ապ րող նե րի վրա: Պա ռավ նե րը ե րես-
նե րին խաչ հա նե ցին: «Բուլ վա րում» ա րա-
ծող հոր թե րը պոչ նե րը տնկե լով՝ կետ ա րին, 
հա վե րը կչկչա ցին:

Երբ ա ռա ջին ան գամ «Օր կեստ րը» 
դղրդո ցով ան ցավ քա ղա քի կենտ րո նա կան 
փո ղոց նե րով, հին գո րի սե ցի նե րից մեկն 
ա սաց.

– Հի մա որ իս կա կան քա ղաք դար ձանք:
Ե րե խա նե րի աղմ կող ե րամ ները շրջա-

պա տե ցին նվա գա խում բը: Պատշ գամբ նե-
րում եր ևա ցին ա վան դա պաշտ կա նայք, խո-
նարհ աղ ջիկ ներ, խա նութ պան նե րը դուրս 
ե կան փո ղոց: Բո լո րը զար մա ցած էին, նաև՝ 

Հիշում է Սերո Խանզադյանը
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Ա րամ Խա չատր յա նին ա ռա ջին ան գամ 
հան դի պել եմ 1948 թվա կա նա նին, Եր-
ևա նում: Մեր Գող թա նի հա յե րին բնո-
րոշ թուխ դեմք ու ներ, խիտ ու անհ նա-
զանդ մա զեր, որ եր բեք չեն թափ վում: 
Ն րա կազմն ու կեց վածքն ա րիա կան-
խրոխտ էր: Ա վե լի շուտ նա ինձ վրա 
մեծ զո րա վա րի տպա վո րութ յուն թո ղեց: 
Բայց մի՞ թե զո րա վար չէր: Էր: Ն րա բա-
նակ նե րը ե րաժշ տա կան ար վես տի երկ-
նա ռաք գնդեր էին, ո րոն ցով և նա աշ-
խարհ ներ նվա ճեց: 

Ե ր ևա նում ո րո նել էր ինձ: Հան դի պե-
ցինք: Ա սաց.

– Ու զում եմ գնալ Զան գե զուր: Այդ 
նպա տա կով եմ ե կել Մոսկ վա յից: Ձեր հայ-
րե նի քում կա րո՞ղ եմ ժո ղովր դա կան եր գեր 
գտնել: Ինձ ա սում են, թե Զան գե զու րում ժո-
ղովր դա կան եր գեր չկան:

– Ձեր խորհր դա տու նե րը, ըստ եր ևույ-
թին, ի րա կա նութ յանն ան տեղ յակ են, - ա սա-
ցի նրան: – Հենց միայն զան գե զուր յան հո րո-
վե լա յին եր գար վես տը մի ամ բողջ աշ խարհ է: 
Ան թիվ-ան հա մար են նաև կա տա կա յին, կեն-
ցա ղա յին, սի րո, սգո եր գերն ու մե ղե դի նե րը:

Մենք եր կար զրու ցե ցինք: Ես տե սա, որ 
Խա չատր յա նի հա մար Զան գե զու րը ան ծա-
նոթ ա ռաս պել է, չճա շա կած աշ խարհ և որ 
նա ձգտում է այդ աշ խար հի ա նա րատ ո գուն 
առնչ վե լու: Նա ցան կա ցավ, ո ր ես ու ղեկ ցեմ 
ի րեն: Հա մա ձայ նե ցի սի րով: Սա կայն, չգի-
տեմ ին չու, չստաց վեց:

Նա Զան գե զու րի եր գա սաց նե րի հաս ցե-
նե րը խնդրեց ինձ նից: Ի մա ցա ծիս չափ տվի: 
Ա սա ցի՝ աշ խա տե ցեք գեղ ջուկ կա նանց ու 
տղա մարդ կանց հետ առնչ վել, նրանք տա-
կա վին հե թա նո սա կան ժա մա նակ նե րի եր-
գեր են պահ պա նել: Ն րան տվի նաև մորս 
հաս ցեն, որ այդ օ րե րին Գո րի սում էր: Մայրս 
լավ էր ճա նա չում տե ղա կան եր գա սաց նե-
րին:

* * *
Չեմ հի շում, թե քա նի օր էր ան ցել մեր 

այդ հան դի պու մից, երբ նրան նո րից տե սա: 
Թա թուլ Ալ թուն յանն ինձ հրա վի րել էր իր երգ-
չախմ բի պա րապ մուն քին: – Ա րի, գոր ծից հե-
տո կգնանք մի դու քան…

Պա րապ մուն քը տե ղի էր ու նե նում Ա բով-
յան պո ղո տա յի կուլ տու րա յի հին տա նը, դրա 
ա ռա ջին հար կի մի մեծ սեն յա կում:

Ալ թուն յանն ար դեն պա րապ մունքն սկսել 

էր, երբ դռնե րը շրխկո ցով բաց վե ցին ու հաս-
տա տուն քայ լե րով ներս մտավ Ա րամ Խա-
չատր յա նը, հե տը բա նաս տեղծ Ա շոտ Գ րա-
շին: Նա սեղ մեց իմ ու Ալ թուն յա նի ձեռ քե րը, 
խո նարհ գլուխ տվեց երգ չախմ բին: Դառ նա-
լով Ալ թուն յա նին, խան դա վառ ա սաց.

– Թա թուլ ջան, ե թե կա րե լի է, փորձդ մի 
փոքր ընդ հա տիր: Զան գե զու րից եր գեր եմ 
բե րել, դրան ցից մե կը կա տա րենք, տես նենք 
ինչ է ստաց վել: Զան գե զու րը ժո ղովր դա կան 
եր գի, հատ կա պես ե րաժշ տութ յան շտե մա-
րան է, որ ա նար դար մո ռաց ված է:

Նա մո տե ցավ դաշ նա մու րին ու սկսեց 
նվա գել Գո րի սում հենց նոր ստեղ ծած իր եր-
գե րից մե կը: Ես ու րա խա նա լով նկա տե ցի, որ 
նա Գո րի սում վստա հե լի ու հորդ աղբ յու րի է 
հան դի պել: Եր գը մեր լեռ նե րի հին մե ղե դի նե-
րից էր, սա կայն խնամ քով մշա կած, դա րե-
րից ե կող դառ նութ յու նը մի ջից հա նած:

– Այս երգն ան վա նե ցի «Գա րուն Եր ևան», 
– ա սաց Խա չատր յա նը: – Տեքս տը Գ րաշիինն 
է: Չխրտ նեք, ե թե մե ջը պա տե րազ մա կան 
ե րանգ լի նի: Դա ան ցո ղիկ է, հենց այն պես…

Նա շա րու նա կեց ներշնչ ված նվա գել ու 
մեղմ եր գել: Ինձ թվաց, թե ես լսում եմ իմ մեծ 
տա տի օ րո րո ցա յին, զգում հե թա նոս պա պե-
րիս ո գին:

– Դե, աղ ջիկ ներ, – ա սաց նա խմբին, – 
հետս դնդնա ցեք: Սկ սե ցինք: – Գա րուն Եր-
ևա՜ն, սի րուն Եր ևա՜ն…

Այս պես մի քա նի ան գամ: Ալ թուն յա նը 
եր գի տեքս տը կար դաց բարձ րա ձայն և եր-
կու սով, ինքն ու Ա րամ Խա չատր յա նը դա սո-
վո րեց րին խմբին: Շու տով բո լորն սկսե ցին 
եր գել: Այն քան ազ գա յին ու հա րա զատ էր 
այդ մե ղե դին, որ ըն կալ վեց շատ շուտ:

Խա չատր յանն ինձ ա սաց.
– Դուք ի րա վա ցի եք, սի րե լիս, ձեր Զան-

գե զու րը ժո ղովր դա կան եր գի շտե մա րանն է: 
Կան կույր ու խուլ մար դիկ, որ դա չեն տես-
նում, չեն լսում: Խիստ գոհ եմ իմ այս ու ղևո-
րութ յու նից:

Շու տով նրա այդ մի եր գը ևս դար ձավ 
հա յութ յան հա րա զատ նշխար նե րից մե կը: 
Հե տա գա յում դա ես լսե ցի Տ յու մե նում, Կա-
լի նինգ րա դում, Ղա րա բա ղում, Եվ րո պա յում:

* * *
Տա ռա ցիո րեն ով հան դի պում, բար ևում 

էր Խա չատր յա նին: Ես հպար տա նում էի, որ 
նման մեծ հա յի հետ եմ քայ լում: Զ րու ցե ցինք 
եր կար: Ես հարց րի՝ երբ ևէ ե ղե՞լ է իր հայ րե-
նի Գող թա նում, ի րենց Վե րին Ա զա գյու ղում:

– Հա մոթ ինձ, – ա սաց նա, – չեմ ե ղել: Ես 
այն տեղ չեմ ծնվել: Հայրս ու մայրս տե ղա-
փոխ վել են Թիֆ լիս, որ տեղ և ծն վել եմ ես: 
Հայրս Գող թա նում է ա մուս նա ցել: Ին քը Վե-
րին Ա զա գյու ղից էր, մայրս՝ Ներ քին Ա զա յից, 
ա նու նը՝ Ղու մաշ: Ա ռա ջի նը նա՛ է ինձ հա ղոր-
դա կից ա րել հա յոց եր գի նշխար-մե ռո նին, 
Գող թա նի եր գար վես տի հրաշ քին: Իմ նա-
խաս կիզ բը, այդ պի սով, Գող թա նից է: Դուք 
ե ղե՞լ եք այդ կող մե րում:

– Շատ ան գամ, – ա սա ցի: – Որ գնում ենք 
Մեղ րի, ձեր գյու ղի մի ջով ու ձեր կամր ջով ենք 
անց նում:

– Իմ հայրն այն տեղ պա պե նա կան տուն է 
ու նե ցել: Տես նես մնու՞մ է:

– Մ նում է՝ գե ղե ցիկ ու կան գուն: Ձեր գյու-
ղա ցի նե րը շատ ան գամ են ինձ ցույց տվել: 
Պա հում են աչ քի լույ սի պես:

– Ա՛խ, հա¯, հի շե ցի, – խան դա վառ վեց 
Խա չատր յա նը: – Ախր իմ հոր ու պա պե րի 
գյու ղը՝ Վե րին Ա զան, դուք նկա րագ րել եք ձեր 
«Մ խի թա րում»: Մե՞ծ գյուղ է:

– Ա ռաջ՝ ա յո՛: Մինչև 1918 թի վը 500 տուն 
էր: Հի մա ե րե սուն տուն հա յեր հա զիվ կան:

– Ա նունն «ա զատ» բա ռի՞ց է, – հարց րեց 
նա:

– Հա վա նա կան է, ա սա ցի: – Ձեր մոր ու 
հոր ծննդա վայր Վե րին ու Ներ քին Ա զա գյու-
ղե րի տա րած քում միջ նա դա րում Ա զատ 
ա նու նով հա յոց խո շոր քա ղաք է ե ղել: 
Այն տեղ խաչ քա րեր եմ տե սել՝ մի-մի 
սիմ ֆո նիա, ա յո՛, քա րե սիմ ֆո նիա: 

Հանդիպում Արամ 
Խաչատրյանի հետ

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

Շաքի ՀԷԿ-ում, 1948 թ.

32 ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.     5



Ձեր գե տի ա նունն Ա զատ Գի րան է, 
որ հենց ձեր գյու ղի մոտ թափ վում 
է Ա րաք սը: Գ րի գոր Ղա փանց յանն 

ա սում է, թե ձեր ծնող նե րի Ա զա գյու ղը 
հա յե րիս բնօ րան նե րից է, հի շա տակ վում է 
մեր թվար կութ յու նից ա ռաջ 14-րդ դա րում:

– Այդ քան հի՞ն: – Խա չատր յա նը մի տե-
սակ տխրեց: – Այս աշ նա նը գա լու եմ Եր ևան: 
Ինձ կտա նե՞ք Գող թան:

– Սի րո՛վ:
Ափ սոս, նրա այդ ցան կութ յու նը չի րա կա-

նա ցավ:
* * *

Կան մե ծութ յուն ներ, ո րոնց հա մար մա-
հը սահ ման ված է որ պես ան մա հութ յուն: 
Մե ծե րի մա հը նման է ար ևի մայր մտնե լուն. 
լու սա բա ցին դու նո րից կտես նես ար ևը՝ իր 

նախ կին զո րութ յամբ ու կեն սու նա կութ յամբ: 
Ն ման մե ծե րից է հայ ժո ղովր դի հան ճա րեղ 
զա վակ, կոմ պո զի տոր Ա րամ Խա չատր յա նը:

Մեզ մոտ, հա րա վում, մայ րա մուտ էր, 
երբ նա ա վան դեց հո գին՝ ոչ թե դե պի մահ-
վան մո ռա ցութ յուն, այլ դե պի ան մա հութ յան 
հա վեր ժութ յուն: Հե ռուս տա ցույ ցի կա պույտ 
էկ րա նին մենք մա յի սի մե կին դի տում էինք 
Ա րամ Խա չատր յա նի հռչա կա վոր «Գա յա-
նեն» և այդ պա հին նա՝ այդ հրաշ քի և է լի 
շատ հրաշք նե րի ստեղ ծո ղը փա կում էր աչ-
քե րը...

Գար նա նա յին մայ րա մուտ, ո րին հա ջոր-
դում էր մեծ զար թոն քը: Հի սուն տա րի է, ինչ 
մարդ կութ յու նը վա յե լում է Ա րամ Խա չատր-
յա նի հո գուց ծնված այդ զար թոն քը՝ իբրև 
կե նա րար ո գի, ո րին ող ջու նե ցին ինչ պես 

հայ րե նի տա նը, այն պես էլ ռու սա կան հո-
ղում, ար վեստ նե րի օ ջախ Ի տա լիա յում, Հին 
ա ռաս պել նե րի հայ րե նիք Հնդ կաս տա նում: 
Ա մեն տեղ այդ հա մա մարդ կա յին մե ծութ յու-
նը իր տունն ու ներ, ուր մտնում էր իր հայ-
րե նի Գող թա նի հե թա նո սա կան բույ րե րով, 
«Ս պար տա կի» ա զա տա տենչ ո գով, «Որս-
կան ախ պոր» տխրա թա խիծ և հենց այդ 
քնքուշ տխրութ յամբ էլ մար դուն վե հաց նող 
էութ յամբ:

Մե ծե րի մա հը ոչ միայն խոր կսկիծ ու 
ափ սո սանք է պատ ճա ռում, այլև ան մեկ նե-
լի մի ահ՝ ինչ պես լի նում է ա ռա ջին ան գամ 
ար ևի խա վա րու մը տես նո ղի հետ: Բայց այդ 
ա հը հե ռաց նում, խա վա րը լու սա վո րում է 
հենց ին քը՝ կյան քից հե ռա ցա ծը՝ իր թո ղած 
լույ սով ու ճա ռա գու մով: Ա յո, կան կո րուստ-

ներ, որ ար ևի խա վար մանն են նման, ո րը 
տևում է շատ կարճ պահ միայն: Հե տո բաց-
վում է սքան չե լի ա ռա վո տը:

Ա րամ Խա չատր յա նը, լի նե լով Գող-
թան աշ խար հի, հայ բա նաս տեղ ծութ յան և 
ե րաժշ տութ յան այդ հե թա նո սա կան տան 
շա ռա վի ղը, դեռ պա տա նի հա սա կից իր հա-
մար ու սու ցիչ ընտ րեց իր ժո ղովր դի ե րաժշ-
տութ յու նը... 

Այն հո ղին, ո րի մեծ զա վակն էր նա, ո րի 
ե րաժշ տա կան ո գին էր նա՝ կո մի տաս յան 
շնչով ու լույ սով: Մենք նրան ճա նա պար հում 
ենք դե պի ան մա հութ յուն՝ մեր սրտե րի մեջ 
ու մեր գո յութ յան ար մատ նե րում ու նե նա լով 
նրա ար վես տը, նրա մեծ ա նու նը:

ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ

գա վա ռա կան թմրութ յան խախտ վե լուց 
դժգոհ:

«Օր կեստ րի» առջ ևից, հան գիստ չափ 
տա լով, գնում էր «կապ լի մեստր» Ա շոտ Սաթ-
յա նը:

– Խն ձո րես կում ե րե քից մե կը ա շուղ է, 
հի մա էլ «դրու բա չի կապ լի մեստր» եր ևաց, 
- դժգո հեց Ֆայ տոն չի Գի րի շը, ո րի ձիե րը 
նվա գից խրտնե լով, քար վան սա րա յի բա կում 
կտրել էին սան ձե րը, հա վեր կոխկր տել:

Այն ժա մա նակ Սաթ յա նը հա զիվ տա նութ-
տաս նի նը տա րե կան լի ներ: Ապ րում էր մեր 
քա ղա քի պատ վար ժան մարդ կան ցից մե կի՝ 
Էջ միած նի ճե մա րանն ա վար տած, ու սու ցիչ 
Հով հան նես Գ րի գոր յա նի (ՈՒ հան նես վար-
ժա պե տի) տա նը: Այս հար գե լի ու սու ցի չը 
ոչ միայն մեր կող մե րի ա մե նա լավ հո րո վել 
եր գողն էր, այլև հիա նա լի գի տեր ե կե ղե ցա-
կան, ժո ղովր դա կան հին ու նոր եր գեր: Հի-
շում եմ, հար սա նիք նե րին խնդրում էին, որ 
նա «մի հա յա վա րի բան եր գի»: Այդ ըն տա նի-
քը հե տա գա յում մեծ դեր է կա տա րել Ա շոտ 
Սաթ յա նի ե րաժշ տա կան կրթութ յան ու դաս-
տի արա կ ման գոր ծում: Չ գի տեմ, մինչև այդ 
որ տե՞ղ է Սաթ յա նը ե րաժշ տա կան կրթութ-
յու նը ստա ցել, բայց նվա գել սո վո րել է հո րից, 
տա կա վին ութ տա րե կան հա սա կում:

Հետզ հե տե «դու խա վոյ օր կեստ րը» դար-
ձավ մեր քա ղա քի մի սո վո րա կան ու ան-
բա ժա նե լի մա սը, մտավ կեն ցաղ: եր բեմն 
Սաթ յա նը ե րե կո ներն իր խում բը բե րում էր 
քա ղա քա յին այ գի ու նվա գում: Հա վաք վում, 
լսում էին հե տաքրք րութ յամբ: Հի շում եմ, 
նման մի ե րե կո յի զուռ նա չի Բաղ դա սարն 
ա սաց.

– Էս մի ե ղա նա կը ես լսած չկամ: Էս մի նը 
ինքն է ստեղ ծել: Շ նոր հը մեծ է: Ապ րի:

Եվ ի րոք, Գո րի սում էլ Սաթ յանն ա րեց իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջին քայ լե րը՝ հո րի-
նեց և կա տա րեց իր քայ լեր գե րից շա տե րը, 
ո րոնք հե տա գա յում ճա նա պարհ հար թե ցին 
նրա հա մար դե պի հայ ժո ղովր դի ե րաժշ տա-
սեր սիր տը:

Սաթ յա նը եր կար չմնաց գա վա ռա կան 
քա ղա քում: Եր կու, թե ե րեք տա րի: Մեկ նեց 
Եր ևան, ա պա Մոսկ վա, իր ար վես տը կա տա-
րե լա գոր ծե լու:

* * *

Երկ րորդ ան գամ ես նրան հան դի պե ցի 
պա տե րազ մից հե տո: Ար դեն լայն համ բա վի 
տեր կոմ պո զի տոր էր: Եր գե րը, կի նոն կար նե-
րի հա մար գրած ե րաժշ տութ յու նը, քայ լեր-
գա յին շատ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ մտել 
էին ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի մեջ: Ն րան 
սի րում էին, եր գում:

Պա տե րազ մից հե տո ես աշ խա տում էի 
Եր ևա նի ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յան տա նը, իբրև բա նա հա վաք: Ա մեն օր այս-
տեղ հա վաք վում էին բազ մա թիվ ա շուղ ներ, 
ժո ղովր դա կան եր գե րի հմուտ գի տակ ներ, 
ինք նուս հո րի նող ներ, սա զան դար ներ: Գա-
լիս էին երկ րի տար բեր անկ յուն նե րից՝ գյու-
ղե րից, քա ղաք նե րից: Սաթ յա նը հա ճախ էր 
գա լիս մեր Տու նը՝ գու սա նա կան ու ժո ղովր-
դա կան եր գեր լսե լու: Ցե րեկ վա ժա մը մե կին-
եր կու սին նա մտնում էր գրա սեն յակ.

– Հը՞, տղերք, ի՞նչ նո րութ յուն կա:
Խոսքն, ի հար կե, վե րա բե րում է ժո ղովր-

դա կան ու գու սա նա կան եր գե րին: Եվ ու շադ-
րութ յամբ էր լսում այս կամ այն եր գը:

Նա մեր Տան մշտա կան խորհր դա տուն 
էր: Հա ճախ էինք ժո ղովր դա կան ու գու սա-
նա կան եր գե րի օ լիմ պիա դա ներ կազ մա կեր-
պում: Եվ նա միշտ մեծ հե տաքրք րութ յուն էր 
ցու ցա բե րում դե պի ժո ղովր դի ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը, մաս նակ ցում այդ մի ջո ցա ռում նե-
րին: Ա ռանձ նա պես սի րում էր Գու սան Ա շո-
տին:

– Գու սան Ա շո տի եր գե րը ջերմ են, ան-
մի ջա կան, – ա սում էր նա: – Ն րա մե ղե դի նե-
րի մեջ նուրբ ե րանգ ներ կան, թար մութ յուն: 
Ն րա եր գը մի տե սակ կա մուրջ է մեր հին 
ա շու ղա կան ու ժո ղովր դա կան եր գե րի միջև: 
Ն րան պետք է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ-
նել:

Սաս տիկ վրդով վում էր, երբ գու սա նա-
կան կամ ժո ղովր դա կան եր գե րի մեջ խորթ 
ու օ տա րա մուտ ե րանգ ներ էր նկա տում:

– Պետք չեն, – ա սում էր նա: – Մեր ժո-
ղովր դի երգն այն քան հա րուստ է, այն քան 
գու նեղ, որ ա վե լորդ ներ մու ծում նե րի պա-
հանջ չու նի բնավ: Դ րանք խախ տում են մեր 
ե րաժշ տութ յան ազ գա յին ոճն ու մեծ բո վան-
դա կութ յու նը:

Ա շոտ Սաթ յանն ա ռան ձին սեր ու հա կում 
ու ներ դե պի մեր դա սա կան գու սա նա կան 
ար վես տը: Նա հե տաքրքր վում էր ոչ միայն 
Նա ղաշ Հով նա թա նով, Սա յաթ-Նո վա յով, 
այլև նրան ցից ա ռաջ ու հե տո ապ րած քիչ 
հայտ նի ա շուղ նե րի կյան քով, նրանց ստեղ-
ծա գոր ծութ յամբ: Ժա մե րով ա կանջ էր դնում 
հին եր գե րի հմուտ գի տակ ներ սուր մալ վե ցի 
Ար շա կին, Շա հե նին, Հա վա սուն, Գ րի գո րին, 
կույր ա շուղ Հով սե փին, ո րոնք ի րենց հո րի-
նած նե րից բա ցի գի տեին հար յու րա վոր գու-
սա նա կան ու ժո ղովր դա կան եր գեր, նվա-
գում էին վա ղուց մո ռաց ված մե ղե դի ներ:

– Այս բո լո րը պետք է խնամ քով գրի առ-
նել, ափ սոս են, – ա սում էր նա:

Զար մա նա լի սեր ու ներ դե պի հո րո վել նե-
րը: Գու սա նի կամ ժո ղովր դա կան երգ չի հան-
դի պե լիս ա ռա ջին հարցն էր.

– Հո րո վել գի տե՞ս:
Ու հո րո վել կլսեր թե կուզ ամ բողջ օ րը:
Հա ճախ ա սում էր ինձ:
– Գ նանք Զան գե զուր: Կա րո տել եմ: 
Հի սուն մեկ թվա կա նին ես նրան հան դի-

պե ցի Գո րի սում: Գ նա ցել էի բա նաս տեղծ Վա-
հագն Դավթ յա նի հետ: Գ նա ցինք Սաթ յա նին 
տես նե լու: Նա ի ջել էի իր ա նե րոջ՝ Հով հան-
նես Վար ժա պե տի տա նը: Ն րանց պար տե զը 
հնա դար յան ծա ռե րով, խո խո ջուն աղբ յու րով 
մի խա ղաղ տեղ էր: Սաթ յա նին գտանք այ-
գում՝ ա կան ջը ջրե րի խո խո ջին:

– Այ մար դիկ, ե կեք այս տեղ ապ րե ցեք, է՜: 
Մի ամ բողջ պոե զիա է այս բնութ յու նը:

Ա յո, նա ե րա զում էր ապ րել խա ղաղ անկ-
յու նում և տխ րում էր, որ հնա րա վո րութ յուն 
չու նի մշտա կան բնակ վե լու այդ «պոե զիա յի 
աշ խար հում»:

Նս տե ցինք ծա ռե րի զո վին: Զ րու ցե ցինք 
հա զար ու մի բա նից: Ծա ռե րը բեռն ված էին 
մրգե րով, լեռ նա լան ջի ցո րե նը հա սել էր: Աշ-
նան լի ու հա ճե լի օր էր:

Խոսք բաց վեց մեր ժո ղովր դա կան զրույց-
նե րից, հին լե գենդ նե րից, ա ռաս պել նե րից:

– Ափ սոս, չեն պահ պան վել այդ զրույց-
ներն ու լե գենդ ներն ու ղեկ ցող եր գե րը՝ մե ղե-
դի նե րը, – ա սաց նա: – Ի՜նչ հարս տութ յուն 
ենք կորց րել:

Հա ջորդ օ րը քա ղա քից դուրս ե կանք: 
Բարձ րա ցանք Գո րի սից վերև գտնվող Վան-
քի տա փը, ուր ան տառ կար, կա նաչ մար-
գար գե տին, սառ նո րակ աղբ յուր և Վա-
րա րակն գե տը՝ հա վեր ժա կան խշշո ցով ու 
ճեր մակ փրփու րով: Խո րո ված ա րինք:

– Հ րաշք է, – նա յե լով մեր բնութ յան 
ժլատ քնքշութ յուն նե րին, կո պիտ ժայ ռե րին, 
ա կանջ դնե լով քա րե րին զար նող գե տի խշշո-
ցին՝ ա սաց Սաթ յա նը: – Մարդ չի կշտա նում 
այս գե ղեց կութ յուն նե րին նա յե լուց:

Ե թե չեմ սխալ վում՝ այդ օ րե րին նա աշ-
խա տում էր «Լեռ նա յին եր գեր» շար քի վրա: 
Ներշնչ ված էր և շատ հուզ վում էր:

Գ րե թե չէր խմում: Մի քա նի կում «Քա րա-
հուն ջի» օ ղի ճա շա կեց և ա վե լի քնքշա ցավ:

Հի շե ցինք նրա սքան չե լի «Աղբ յու րի մո-
տից» մինչև «Ա րա րատ յան հով տի» եր գե րը: 
Նա հուզ վում էր մեր գո վա սանք նե րից:

– Այն, ինչ ա րել եմ, նա խա բան է մեծ գոր-
ծի, – ա սաց: – Ես մեծ կտա վի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն եմ ու զում ձեռ նար կել: Օ պե րա պի-
տի գրեմ: Լիբ րե տո է հար կա վոր: Չ կա՜:

Ամ բողջ օրն անց կաց րինք բնութ յան 
գրկում: Ես նրան ա սա ցի, թե մեր կող քին է 
գտնվում այն ա ռաս պե լա կան վան քը, ո րի 
զան գի ղո ղան ջը լսվել է ողջ Զան գե զու րում: 
Նա եր կար հարց ու փորձ ա րեց այդ հրաշ-
քի մա սին, և երբ կանգ նել էինք վան քի ա վե-
րակ նե րում, որ տեղ, ըստ ա վան դութ յան, ե ղել 
է հզոր զան գը, ա սաց.

– Հե տաքր քիր կլի ներ լսել նրա ձայ նը: 
Ինչ պի սի՜ վե հութ յուն ու նե ցած կլի ներ: Ո՞վ է 
խլաց րել…

– Լենկ Թե մու րը:
– Տա ռա պանքն է ե ղել մեր ժո ղովր դի ու-

ղե կի ցը, – տխուր ա սաց նա: – Ին չե՜ր են 
ա վեր վել…

Մու թը վրա էր հաս նում, երբ մեր ա կան-
ջին ըն կավ հո րո վե լի ձայ նը: Ան տառ միջ-
յա ճա նա պար հով դե պի Ե րի շեն գյուղն էին 
գնում ցո րե նի խրձե րով բեռն ված մի քա նի 
սայլ: Հո րո վե լը եր գում էր սայ լա պան նե րից 
մե կը.

«Ծա րա վել եմ, ջուր բե րեք:
Վե րին սա րից ձյուն բե րե՜ք, 
Հո´, հո՜, հո՜…»
Ի րիկ նա մու տի կա խար դա պա տե րի մեջ 

հին հո րո վելն ա վե լի գրա վիչ էր: Հե թա նո-
սա կան խոր հուրդ կար մե ջը: Հո րո վե լը նոր 
գույ ներ տվեց ձո րին: Ա սես եր գո ղը մար դը 
չէր, այլ՝ բնութ յու նը: Հա յոց հողն էր եր գում իր 
հա զա րամ յա եր գը՝ չմեռ նող, միշտ թարմ ու 
նոր եր գը:

Հո րո վել ա սող սայ լա պա նին «գրգռեց» 
իմ ման կութ յան ըն կեր, ու սու ցիչ Խի կար 
Խուր շուդ յա նը: Նա էլ լավ հո րո վել ա սող էր: 
Եվ Խի կա րի ու սայ լա պա նի միջև սկսվեց մեր 
կող մե րում այն քան տա րած ված «եր գամր-
ցու մը»: Ան տա ռից սայ լա պա նը եր կար ծո-
րում էր հո րո վե լի մի կտոր, ա պա վայր կե նա-
կան լռութ յու նից հե տո պա տաս խա նում էր 
մեր ըն կե րը:

Ա շոտ Սաթ յա նը քաշ վել էր մի կողմ, 
նստել՝ մեջ քը քա րին, աչ քե րը փակ և ան-
շարժ ունկնդ րում էր: Շր թունք նե րը թրթռում 
էին: Ար ցունք ներ եր ևա ցին: Եր գը մա րեց: 
Ձո րը լռեց: Ա սես կա խար դան քը վե րա ցավ: 
Սաթ յա նը դեռ եր կար եր գի տպա վո րութ յան 
տակ էր:

– Զար մա նա լի է, – ա սաց նա, երբ վե րա-

դառ նում էինք, – որ քան կո պիտ ու ա նա ռիկ 
են մեր լեռ նե րը, այն քան քնքուշ ու մե ղե դա-
յին են մեր լեռն ցի նե րի եր գե րը: Մեր հո րո-
վել ներն ա մե նահ նա դար յան եր գե րից են, որ 
առ հա սա րակ ստեղ ծել է մար դը:

Տա սը, թե տասն հինգ օր Սաթ յա նը մնաց 
Զան գե զու րում: Ա մեն օր հան դի պում էինք: 
Ա մեն օր մի նոր հմայք էր գտնում լեռ նե րի 
մեջ աշ խա տող, բնութ յան ձուլ ված, նրա ո գին 
դար ձած մեր ժո ղովր դի մեջ:

Ժո ղովր դի եր գը իր բա րե րար ազ դե ցութ-
յունն է թո ղել նրա տա ղան դի վրա: Գու ցե 
հենց այդ է պատ ճա ռը, որ այն պե՜ս հա րա-
զատ ու սրտա մոտ են նրա տասն յակ եր գե-
րը, որ չեն իջ նում մեր ժո ղովր դի շուր թե րից: 
Այդ հմայ քով են թա թախ ված նրա «Զան գե-
զուր յան եր գեր» շար քը, «Մար տի կի եր գը», 
«Աղբ յու րի մոտ» և մա նա վանդ «Ես իմ ա նու-
շը», որ մի տե սակ հիմն են դար ձել ժո ղովր դի 
հա մար:

Եր ևա նում էլ հան դի պում էինք, հա ճախ 
նստում էինք օ պե րա յի այ գում, զրու ցում 
եր կար կամ թա փա ռում քա ղա քի սա կա-
վա մարդ փո ղոց նե րում: Հի շում էինք հին, 
մո ռաց ված եր գեր, մե ղե դի ներ: Նա հա ճախ 
էր մռայլ վում: Կ յան քի վեր ջին տա րի նե րին 
խիստ տխուր էր, ան վերջ հի վան դա նում էր 
և վա խե նում ինչ-որ բա նից: Հի սուն վեց-հի-
սուն յոթ թվա կան նե րին «Հայ ֆիլ մը» ցան կա-
նում էր նկա րա հա նել «Հո ղը» վե պը: Դա ոգ-
ևո րեց Սաթ յա նին:

– Ե՞րբ են նկա րա հա նե լու «Հո ղը»: Ե րաժշ-
տութ յու նը ես եմ գրե լու, – ա սում էր նա: – Այն-
պի սի ե րաժշ տա կան թռիչք տամ, որ բե րանդ 
բաց մնա: Մեր լեռ նե րի բո լոր քնքշանք ներն 
ու պոռթ կում նե րը պի տի դնեմ մե ջը:

Այդ ծրա գիրն այդ պես էլ գլուխ չե կավ մե-
զա նից ան կախ պատ ճառ նե րով:

Շատ էր ե րա զում օ պե րա գրել, այն էլ՝ 
պատ մա կան կամ պատ մա հե ղա փո խա կան 
թե մա յով: Մահ վա նից ա ռաջ Սաթ յանն ինձ 
հան գիստ չէր տա լիս:

– Այ տղա, դե վեր ջաց րու, է՜, պատ մա կան 
վեպդ: Վեր ջաց րու, որ ես սկսեմ:

Նա ոգ ևոր ված պատ մում էր, թե ինքն 
ինչ պես է մտա դիր ստեղ ծել «Մ խի թար 
սպա րա պետ» օ պե րան: Հին աղբ յուր ներ էր 
խնդրում կար դա լու, հին զրույց ներ էր ու զում 
լսլե, հին հու շար ձան ներ էր ցան կա նում տես-
նել: Ո րո շել էինք աշ նա նը գնալ Զան գե զուր, 
տես նել Մ խի թար սպա րա պե տի գե րեզ մա նը, 
Հա լի ձո րի բեր դը, Ո րոտ նա ամ րո ցը, Տաթ ևի 
վան քում մի քա նի օր մնալ: Ո րո շել էինք շրջել 
ողջ Ս յու նի քը, Ղա րա բա ղը, Գողթ նը, Ս ևա նի 
ա վա զա նը: Մի եր կու ան գամ ստի պեց ժա մե-
րով կանգ նել Հ րազ դա նի ա փին՝ Ձո րագ յուղ 
թա ղա մա սում ու նա յել կիր ճին, որ տեղ 1724 
թ. եր ևան ցի նե րը վաթ սուն օր հե րո սա բար 
պաշտ պա նել են ի րենց քա ղա քը՝ թուր քա-
կան վիթ խա րի բա նա կի դեմ մարտն չե լով:

– Շուտ ա րա, գիրքդ վեր ջաց րու, – կար-
ծես ինչ-որ ծանր բան նա խազ գա լով՝ ա մեն 
օր շտա պեց նում էր իմ բա րե կա մը:

Եվ աշ նա նա յին մի օր նա հե ռա ցավ կյան-
քից…

Դա ռը օր էր: Ժո ղո վուր դը վեր ջին հրա-
ժեշտն էր տա լիս սի րե լի եր գա հա նին, իր տա-
ղան դա վոր զա վա կին, որ այր վե լով՝ այն քան 
շուտ հե ռա ցավ մե զա նից, այն քան շատ բան 
տվեց մեզ, բայց և այն քան թան կա գին բա-
ներ տա րավ հե տը:

Մինչև հի մա էլ, երբ լսում եմ նրա եր գը, 
իմ աչ քի ա ռաջ կանգ նում է նա՝ իր թախ ծոտ 
դեմ քով, միշտ ստեղ ծա գոր ծա կան ապ րում-
նե րով լի, միշտ եր գով հմայ ված իր սրտով: 

– Հը՞, ա սա տես նեմ, ի՞ նչ նո րութ յուն կա:
 

Հիշում է Սերո 
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-Պա րոն Հե քեք յան, այ սօր վա մեր 
զրույ ցը 2021-ի մա յիս-հու նիս 
ա միս նե րին Ս յու նի քում ու Ար-

ցա խում անց կաց ված երգ չախմ բա յին փա-
ռա տո նի մա սին է:

Ինչ պե՞ս ա ռաջ ե կավ գա ղա փա րը՝ Ար-
ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մից հե տո, լար-
վա ծութ յան և ա նո րո շութ յան մեջ հայտն ված 
Ս յու նի քում, նաև ան դա մա հատ ված Ար ցա-
խում անց կաց նել ման կա կան երգ չախմ բա-
յին փա ռա տոն:

– Պա տե րազ մից հե տո բո լորս անխ-
տիր գտնվում էինք ծայ րա հեղ ճնշված, հու-
սալք ված վի ճա կում, անհ րա ժեշտ էր քայ լեր 
ձեռ նար կել՝ Ար ցա խի և Ս յու նի քի մեր հայ-
րե նա կից նե րին նե ցուկ լի նե լու, գո տեպն-
դե լու հա մար: Փա ռա տոն ի րա կա նաց նե լու 
գա ղա փա րը միան գա մից ա ռա ջա ցավ, երբ 
խո սե ցի Կա պա նում և Ս տե փա նա կեր տում 
գոր ծող պաշ տո նա տար ան ձանց և մ տե րիմ 
մարդ կանց հետ. նրանք պնդում էին, որ այդ 
օ րե րին պար զա պես մարզ կա տա րած այ ցե-
լութ յունն ան գամ տե ղի ժո ղովր դի հա մար 
մեծ նշա նա կութ յուն կու նե նա։ Պարզ էր, որ 
ՀՓԵ երգ չախմ բի մեկ նելն ուղ ղա կի հրա մա-
յա կան էր՝ պա հանջ, չնա յած հետ պա տե-
րազմ յան ի րա վի ճա կի բո լոր ռիս կե րին, որ 
կա յին Ար ցախ և Ս յու նիք հաս նե լու ճա նա-
պար հին...

Այս ան գամ ո րո շե ցի ոչ թե երգ չախմ բովս 
ե լույթ ու նե նալ տե ղի բնակ չութ յան հա մար, 
ինչն ա րել ենք տա րի ներ շա րու նակ, այլ հնա-
րա վո րութ յուն տալ եր գել սյու նե ցի և ար-
ցախ ցի ե րե խա նե րին՝ ներ կա յա նալ ունկնդ-
րին և՛ ի րենց երգ չախմ բե րով, և՛ հա մա տեղ 
ե լույթ նե րով՝ բո լո րով միա սին: Ինչն ա վե լի 
լավ կա րող էր նպաս տել եր գող մա նուկ նե րի 
և ն րանց լսող մար զաբ նակ չութ յան ծանր հո-
գե վի ճա կը հնա րա վո րինս թեթ ևաց նե լուն։

Փա ռա տո նի գա ղա փա րը ներ կա յաց րի 
ԿԳՄՍ փոխ նա խա րար Ա րա Խզ մալ յա նին, ով 
այն ըն դու նեց մեծ ոգ ևոր վա ծութ յամբ։ Խո-
րա գի րը ծնվեց միան գա մից՝ «Սի րով և եր-
գով», ու ո րոշ վեց այն անց կաց նել նա խա րա-
րութ յան՝ «Թի կուն քը՝ մշա կույթ, սահ մա նը՝ 
կենտ րոն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում։ Մենք 
գա լիս էինք եր գով, բայց ա մե նա կար ևորն 
այն սերն էր, որ կրկնա պատկ վել, քա ռա-
պատկ վել էր մեր մեջ՝ դե պի մեր սահ մա նին 
ապ րող և այդ պա հին ա ռա վել դժվա րութ-
յուն ներ ու զրկանք ներ կրած մեր հայ րե նա-
կից նե րը: Զին վե լով եր գով ու սի րով՝ ե կանք 
և, կար ծում եմ, հա սանք մեր նպա տա կին:

– Եվ այդ նա խա ձեռ նութ յու նը, որ քա նով 
հաս կա ցանք, հա վա նութ յան ար ժա նա ցավ 
ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յու նում, ու հա մա-
տեղ ու ժե րով անց կաց րիք փա ռա տո նը…

– Փա ռա տո նի ստեղ ծա գոր ծա կան, գա-
ղա փա րա կան, կազ մա կերպ չա կան գոր ծու-
նեութ յունն ի րա կա նաց րել է «Հայ փոք րիկ 

ՏԻԳՐԱՆ ՀԵՔԵՔՅԱՆ. ««Երգով ու 
սիրով» երգչախմբային փառատոնը 
հետպատերազմյան լարված իրավիճակը 
մեղմելուն միտված քայլ էր»

2021 թ. մա յի սի 28-ից հու նի սի 5-ը ՀՀ 
ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յու նը և «Հա յաս-
տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» ման կա կան 
ֆիլ հար մո նիան Ս յու նի քում և Ար ցա-
խում անց կաց րին երգ չախմ բա յին փա-
ռա տոն՝ «Թի կուն քը՝ մշա կույթ, սահ մա-
նը՝ կենտ րոն» ծրագ րի շրջա նա կում:
Փա ռա տո նի խո րա գիրն էր՝ «Եր գով ու 
սի րով»:
Երգ չախմ բա յին փա ռա տո նը նշա նա-
կա լից ի րա դար ձութ յուն էր Ս յու նի քի 
ե րաժշ տա կան կյան քում: «Եր գով ու սի-
րով» խո րագ րով երգ չախմ բա յին փա-
ռա տո նի մա սին է զրույ ցը հայ խմբա-
վար, ման կա վարժ, Ե րևա նի Կո մի տա սի 
ան վան կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր, 
«Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ-
չախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վար ու 
գլխա վոր դի րի ժոր Տիգ րան Հե քեք յա նի 
հետ:

եր գիչ ներ» մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յու-
նը, իսկ նա խա րա րութ յունն ա ջակ ցում էր 
նյու թա պես և բա րո յա պես, ին չը մեզ ուժ էր 
տա լիս։ Հս կա յա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա-
բե րե ցին նաև Ար ցա խի մշա կույ թի նա խա րա-

Սա թունց), Կա պա նի Ա րամ Խա չատր յա նի 
ան վան թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի երգ-
չա խում բը (խմբա վար՝ Ա նուշ Աս լան յան), 
Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ տա կան դպրո ցի երգ-
չա խում բը (խմբա վար՝ Գա յա նե Հա րութ յուն-
յան), Կա պա նի թիվ 3 ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Ս տել լա Նա վա-
սարդ յան), Կա պա նի ար վես տի ման կա կան 
դպրո ցի երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Մա րի նա 
Նա հա պետ յան), Մեղ րի հա մայն քի «Ար ևիք» 
ար վես տի դպրո ցի երգ չա խում բը (խմբա-
վար՝ Շու շա նիկ Օ հան ջան յան), Քա ջա րա նի 
ար վես տի դպրո ցի երգ չա խում բը (խմբա վար՝ 
Նի նել Ս տե փան յան), Սի սիա նի Էմ մա Աս յա նի 
ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցի երգ չա խում-
բը (խմբա վար՝ Լու սի նե Գաս պար յան), Խն ձո-
րես կի ե րաժշ տա կան դպրո ցի երգ չա խում բը 
(խմբա վար՝ Սո նա Ման վել յան), Շի նու հայ-
րի ե րաժշ տա կան դպրո ցի երգ չա խում բը 
(խմբա վար՝ Ռե գի նա Ասր յան), «Տաթ ևի զան-
գակ ներ» երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Լու սի նե 
Սարգս յան): Ար ցա խից՝ Ս տե փա նա կեր տի 
Սա յաթ-Նո վա յի ան վան ե րաժշ տա կան քո-
լե ջին կից վար ժա րա նի «Ծիա ծան» ման կա-
կան երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Վիո լե տա 
Բախ շի յան), Ս տե փա նա կեր տի Կո մի տա սի 
ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցին կից ման-
կա կան երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Մա րի նե 
Մես րոպ յան), Հադ րու թի ման կա կան երգ չա-
խում բը (խմբա վար՝ Մա րուս յա Մար տի րոս-
յան), Մար տու նու ման կա կան երգ չա խում բը 
(խմբա վար՝ Զա րի նե Մու սա յել յան), Կո մի-
տա սի ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցին կից 
ման կա կան երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Ա նուշ 
Խա չատր յան):

Հա մեր գի ա վար տին մաս նա կից երգ-
չախմ բե րը միաս նա կան կա տա րե ցին Առ-
նո Բա բա ջան յա նի «Տ ղեր քը, ո րոնք չկան», 
Ռո բերտ Պետ րոս յա նի «Եր կիր հայ րե նի», 
Ս տե փան Շա քար յա նի «Մուշ» և Էդ գար Հով-
հան նիս յա նի «Եր ևան-Է րե բու նի» ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րը:

Մոտ 350 եր գիչ էր մաս նակ ցում ամ բողջ 
փա ռա տո նին Ս յու նի քում և Ար ցա խում:

նա խա րա րութ յու նը, ինձ շատ հո գե հա րա-
զատ է։ Առն վազն 2000 թվա կա նից ա նընդ-
հատ իմ հար ցազ րույց նե րում խո սում եմ 
և պն դում, որ մեծ ու շադ րութ յուն է պետք 
դարձ նել սահ մա նա մերձ շրջան նե րում ապ-
րող մեր հայ րե նա կից նե րին: Միշտ ա սում եմ՝ 
պետք է հա տուկ հարկ սահ մա նել սահ մա-
նում ապ րող նե րին ա ջակ ցե լու հա մար: Ս յու-
նե ցի ներն ու ար ցախ ցի ներն ան մի ջա կան 
մեզ պա հող ներն են, ու մենք էլ պետք է ի րենց 
պա հենք: Պատ ճառ նե րից մե կը նաև դա էր, 
որ միա ցանք ծրագ րին: Ան շուշտ անհ րա-
ժեշտ է, որ սահ մա նի հան դեպ ցու ցա բեր վող 
ու շադ րութ յու նը դրսևոր վի ոչ միայն մշա կույ-
թի, այլև գի տութ յան, կրթութ յան, տնտե սութ-
յան, նյու թա կան ա ջակ ցութ յան և ներդ րում-
նե րի ո լորտ նե րում, ո րով հետև ա ռանց մեր 
սահ մա նի մենք ուղ ղա կի ո չինչ ենք ու դա-
տա պարտ ված ենք չգո յութ յան…

– Փա ռա տո նի խո րա գիրն էլ, ինչ պես 
ա սա ցիք, հետ պա տե րազմ յան ի րա վի ճա կին 
հա մա հունչ էր՝ «Եր գով ու սի րով»…

– Գ նա ցել էինք մե ծա գույն սի րով, գնա ցել 
էինք՝ գրկե լու մեր հայ րե նա կից նե րին, գնա-
ցել էինք մեր սե րը փո խան ցե լու… Ես եր բեք 
չեմ հաս կա ցել, երբ մեզ բա ժա նում են ըստ 
տա րա ծաշր ջան նե րի՝ ար ցախ ցի, ա պա րան-
ցի, գյում րե ցի, տա վուշ ցի: Մենք հայ ենք, և 
այդ բազ մա զա նութ յու նը պի տի օգ տա գոր-
ծել, սփյուռքն էլ՝ գու մա րած, և եր բեք չպի տի 

րութ յու նը և Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նը: Հա-
տուկ շնոր հա կա լութ յուն եմ ու զում հայտ նել 
փոխ նա խա րար Ա րա Խզ մալ յա նին, Ս յու նի քի 
մարզ պե տա րա նի կրթութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի վար չութ յան պետ Մե րի Գան դալ յա-
նին, փա ռա տո նի կա յաց ման մեջ մեծ լու մա 
ու նե ցած՝ մեր երգ չախմ բի բա րե կամ Լիան-
նա Հա կոբ յա նին, Կա պա նի մշա կույ թի տան 
տնօ րեն Վի գեն Հով հան նիս յա նին, մար զի 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի, երգ չախմ բե րի 
ղե կա վար նե րին և ն վիր յալ շատ մարդ կանց: 
Ն րանց շնոր հիվ լու սա վոր ե րա զան քը կա րո-
ղա ցավ դառ նալ ի րա կա նութ յուն։

– Ար դեն նշե ցիք՝ փա ռա տո նը կոնկ րետ 
ծրագ րի շրջա նա կում էր՝ «Թի կուն քը՝ մշա-
կույթ, սահ մա նը՝ կենտ րոն»: Մի փոքր համ-
գա մա նա լից՝ այդ ծրագ րի մա սին, խնդրեմ:

– «Թի կուն քը՝ մշա կույթ, սահ մա նը՝ կենտ-
րոն» ծրա գի րը, որն ի րա կա նաց նում է ԿԳՄՍ 

մաս նատ վենք: Մենք պի տի ա մեն ինչ ա նենք 
միա վոր վե լու հա մար: Դ րա հա մար էլ սի րով 
էինք գա լիս, մեր սերն էինք տա նում դե պի 
Ար ցախ և Ս յու նիք: Մի խոս քով՝ եր գը մի ջոց 
էր միա վոր վե լու…

– Ան մո ռա նա լի է 2021-ի հու նի սի 3-ը. 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի մեծ դահ լի-
ճը տրա մադր ված էր պա տա նի եր գիչ նե րին… 
Ո՞ր երգ չախմ բերն էին մաս նակ ցում փա ռա-
տո նին մայ րա քա ղա քից և, ի հար կե, Ս յու նի-
քից:

– Մայ րա քա ղա քից մաս նակ ցում էր «Հա-
յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ չա խում բը 
(գեղ. ղե կա վար՝ Տիգ րան Հե քեք յան): Ս յու-
նի քից՝ Գո րի սի Ա շոտ Սաթ յա նի ան վան թիվ 
1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի երգ չա խում բը 
(խմբա վար՝ Նու նե Հա կոբ յան), Գո րի սի Շառլ 
Ազ նա վու րի ան վան թիվ 2 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի երգ չա խում բը (խմբա վար՝ Հաս միկ 

– Փա ռա տո նին մաս նակ ցած սյու նիք յան 
երգ չախմ բե րի կա տա րո ղա կան մա կար դա կի 
մա սին Ձեր կար ծի քը կու զե նա յինք ի մա նալ:

– Կար ծում եմ, որ դրանք Ս յու նի քի լա-
վա գույն երգ չախմ բերն են: Փա ռա տո նի 
մեկ նար կից մե կու կես ա միս ա ռաջ մեկ նե ցի 
Ար ցախ և Ս յու նիք՝ տես նե լու երգ չախմ բե-
րի պատ րաստ վա ծութ յու նը, խոր հուրդ ներ 
տա լու նրանց և խմ բա վար նե րին: Ան շուշտ, 
ոչ բո լոր երգ չախմ բերն էին լիար ժեք պատ-
րաստ, ա մեն մեկն ու ներ իր պատ ճառ ներն 
ու խնդիր նե րը… Սա կայն հաղ թա հա րե լով 
խո չըն դոտ նե րը՝ մեկս մյու սին օգ նե լով, մեկս 
մյու սին լրաց նե լով, կա րո ղա ցանք ստեղ ծել 
մի ամ բող ջութ յուն: Չեմ կա րող ա ռանձ նաց-
նել որ ևէ խումբ, ո րով հետև ա ռանձ նաց նել, 
տար բե րա կել, զա տել, բա ժա նել, հա-
կադ րել՝ դա ա նում ենք ա նընդ հատ, 
ա մեն օր, տա րի ներ շա րու նակ, 
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տաս նամ յակ ներ: Հի մա պի տի հա-
մախմ բենք, միա վո րենք, գո տեպն-
դենք ու գո վա բա նենք:
Ու զում եմ ե րախ տի քիս խոսքն ուղ-

ղել բո լոր խմբա վար նե րին, երգ չախմ բե րին, 
ո րոնք լծվե ցին այդ գոր ծին, կոտ րե ցին ոչ 
միայն ի րենց մեջ հու սալ քութ յու նը, այլև կա-
րո ղա ցան փո խել ե րե խա նե րի տրա մադր-
վա ծութ յու նը, գո տեպն դել ու ոգ ևո րել ի րենց 
սա նե րին, հե տա գա յում նաև մար զի բնա կիչ-
նե րին… Շա տե րը նույ նիսկ չէին հա վա տում, 
որ փա ռա տո նը տե ղի կու նե նա, ո րով հետև, 
չմո ռա նանք, պա տե րազմն ի րա կա նում շա-
րու նակ վում էր և առ այ սօր շա րու նակ վում 
է, ինչ պես ա սում են՝ սո ղա ցող պա տե րազմ 
է, ո րը շատ զգույշ իր ճան կե րը գցում է մեր 
երկ րով մեկ: Եվ ու րեմն՝ պի տի լի նենք ու ժեղ՝ 
ո գով և կամ քով, որ պես զի կա րո ղա նանք ուժ 
գտնել մեր մեջ ընդ դեմ այն չա րի քի, որն այ-
սօր շրջա պա տում է մեզ:

– Փա ռա տո նի շրջա նա կում արդ յո՞ք 
միայն մարզ կենտ րո նում հա մերգ տե ղի ու-
նե ցավ, թե՞ մար զի այլ բնա կա վայ րե րում 
նույն պես:

– Կու զեինք, որ փա ռա տո նի հա մերգ նե րը 
կա յա նա յին մար զի շատ բնա կա վայ րե րում, 
բայց դա նյու թա պես հսկա յա կան ծախ սեր 
կպա հան ջեր: Ինչ պես նշե ցի, ես, խմբա վար 
Ծո վի նար Տալ յանն ու դաշ նա կա հար Մա րի-
նե Մար գար  յանն ան ձամբ այ ցե լել ենք Գո-
րիս, Կա պան, Ս տե փա նա կերտ, Մար տու նի, 
Ար ցա խի այլ բնա կա վայ րեր՝ տե ղի երգ չախմ-
բե րի հետ պա րա պե լու հա մար, բայց բուն 
փա ռա տո նի ըն թաց քում երգ չախմ բե րը հա-
վաք վում էին, ի րենց տե ղա փո խում էինք մե-
քե նա նե րով շրջկենտ րոն, որ տեղ տե ղի էին 
ու նե նում մեր հա մերգ նե րը:

– Փա ռա տո նին մաս նակ ցող երգ չախմ-
բե րին ո րևէ եր գա ցանկ նա խա պես ա ռա-
ջարկ վե՞լ էր, թե՞ դա թողն վել էր ա մեն մի 
երգ չախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վա րի 
հա յե ցո ղութ յա նը:

– Ինչ պես նշե ցի՝ չորս ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն էի ընտ րել, ո րոնք թե մա տիկ ա ռու մով 
հա մա պա տաս խա նում էին այդ օ րե րին բո-
լո րիս հո գե վի ճա կին՝ Առ նո Բա բա ջան յա նի 

«Տ ղեր քը, ո րոնք չկան» ստեղ ծա գոր ծութ յու-
նը, Ս տե փան Շա քար յա նի՝ ո գե ղեն և հաղ-
թա կան «Մուշ»-ը, Ռո բերտ Պետ րոս յա նի 
հայ րե նա սի րա կան «Եր կիր հայ րե նի» ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը, իսկ ա վար տին՝ հա վա քա-
կա նութ յան, ար ժա նա պատ վութ յան խորհր-
դա նիշ, հզոր «Է րե բու նի- Եր ևան»-ը: Երգն 
«Է րե բու նի-Եր ևան» է կոչ վում, բայց թվում է՝ 
լիո վին կա րող էր կոչ վել Հա յաս տան կամ Մեծ 
Հա յաս տան՝ նե րա ռե լով Սփ յուռ քը: Հ զոր մի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն, ո րով հա րիր էր եզ րա-
փա կել մեր հա մեր գը: Այս չորս ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը եր գում էինք միա սին, իսկ հա մեր-
գի ըն թաց քում՝ մինչև «Հա յաս տա նի փոք րիկ 
եր գիչ ներ»-ի ե լույ թը, տե ղի երգ չախմ բե րը 
եր գում էին ի րենց ծրագ րից՝ մեկ կամ եր կու 
հա մար:

– Իսկ ի՞նչ եր գա ցան կով էր Ս յու նիք-ար-
ցախ յան փա ռա տո նին մաս նակ ցում «Հա-
յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ չա խում բը:

– «Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ նե րը» ե կել 
էին ի րենց ա մե նա պարզ ծրագ րով՝ ա մե նա-
թեթև, հեշտ ըն կալ վող, գե ղե ցիկ, կա տա-
կա յին, ջա զա յին և, ի հար կե, ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով: Ար ցա խում և 
Ս յու նի քում նաև մե կա կան հա մերգ ենք տվել 
ե կե ղե ցի նե րում:

Ի դեպ՝ այ սօր, ա ռա վել, քան երբ ևէ, կա-
րիք ու նենք հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան, քա նի 
որ վա ղուց ար դեն նյու թա պաշտ դար ձած 
մեր ժո ղո վուր դը կա րիք ու նի դար ձի գա լու, 
վե րա դառ նա լու դե պի հոգ ևոր ա կունք նե րը: 
Կար ծում եմ՝ նյու թա պաշ տութ յու նը մեր բո-
լոր կո րուստ նե րի հիմ նա կան պատ ճառն է: 
Հոգ ևոր ար ժեք նե րով ապ րե լը բո լոր ա ռում-
նե րով խիստ անհ րա ժեշտ է:

– Փոր ձենք ևս մեկ ան գամ ամ փո փել փա-
ռա տո նի արդ յունք նե րը՝ հա ջող վե՞ց ի րա կա-
նաց նել ծրա գի րը, նախ նա կան մտադ րութ-
յուն նե րը:

– Այն նպա տա կին, որ մեր առջև դրել 
էինք, հա սանք ան կաս կած՝ չնա յած բո լոր 
դժվա րութ յուն նե րին։ Բա վա կա նին բարդ էր 
ե րե խա նե րին բե րել այդ սար սա փե լի ճա-
նա պարհ նե րով, ին չը ոչ միայն հո գե պես էր 
ճնշում, այլև կար ա մե նաիս կա կան ֆի զի կա-

կան վտան գի խնդիր … Եվ վտան գը շատ-
շատ մեծ էր այդ օ րե րին, ու եր ևի հի մա էլ 
պա կաս չէ: Եվ թե՛ գո րի սե ցի նե րը, շի նու հայր-
ցի նե րը, սի սիան ցի նե րը, Խն ձո րես կի ժո ղո-
վուր դը, այ սինքն՝ այն երգ չախմ բե րը, ո րոնք 
պի տի անց նեին ադր բե ջան ցի նե րի՝ ար հես-
տա կան մի տու մով ստեղծ ված զին վո րա կան 
կե տե րի կող քով, անց նում էին անտր տունջ:

Կազ մա կերպ չա կան ա ռու մով հա մար յա 
ան թե րի կա յա ցավ այն, ինչ ծրագ րել էինք, 
իսկ գե ղար վես տա կան ա ռու մով, կար ծում 
եմ, ա ռա վել, քան հա ջող ված. դա ցույց են 
տա լիս ժո ղովր դի և խմ բա վար նե րի, տնօ րեն-
նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց հիա ցա կան 
ար ձա գանք նե րը, դահ լի ճում նստած մարդ-
կանց ծա փա հա րութ յուն նե րը… Եվ բազ մա-
թիվ թե րա հա վատ ներ, որ կաս կա ծամ տութ-
յամբ էին վե րա բեր վում փա ռա տո նին, հե տո 
հոտն կայս ծա փա հա րում էին՝ ար ցունք ներն 
աչ քե րին… Կար ծում եմ՝ ա յո, հա սանք մեր 
նպա տա կին, փո խե ցինք տրա մադ րութ յուն, 
ար ցունք նե րի մի ջով ե կանք խին դի, ե կանք 
ապ րե լու հա վա տին: Ան թիվ էին մար դիկ, ով-
քեր մո տե նում էին ու ա սում նույն խոս քե րը՝ 
շնոր հա կա լութ յուն, դուք մեզ նո րից ապ րե լու 
հույս տվե ցիք:

– ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յուն, «Հա յաս տա-
նի փոք րիկ եր գիչ ներ» մի ջազ գա յին ըն կե-
րակ ցութ յուն… Գե ղե ցիկ այդ նա խա ձեռ-
նութ յան ի րա կա նաց մանն ու րիշ ա ջա կից ներ 
ու նե ցա՞ք մայ րա քա ղա քում կամ հենց Ս յու-
նի քում ու Ար ցա խում:

– Ա յո, ու րիշ ա ջա կից ներ ևս կա յին: Մենք 
մեր խո րին շնոր հա կա լութ յունն ենք հայտ-
նում «Հա յաս տան» հա մա հայ կա կան հիմ-
նադ րա մին, «Կոն վերս» և «Այ Դի» բան կե րին: 

Ինձ հա մար շատ կար ևոր էր իմ ըն կեր-
ներ Կա րեն և Մա րի նա Գ րի գոր յան նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը, ով քեր ա ռա ջինն օգ նութ-
յան ձեռք մեկ նե ցին, երբ դրա մաշ նոր հա յին 
հանձ նա ժո ղո վը դեռ չէր հաս տա տել ծրա գի-
րը և հո վա նա վոր նե րի մա սին խոսք ան գամ 
չկար: Ինձ մոտ ա ռա ջա ցավ վստա հութ յուն, 
որ ան կախ ա մեն ին չից, մենք ծրա գիրն ան-
պայ ման կի րա կա նաց նենք:

Հո վա նա վոր չա կան գու մար նե րով պատ-

վի րե ցինք երգ չախմ բա յին դազ գահ ներ և 
փա ռա տո նից հե տո դրանք ան հա տույց թո-
ղե ցինք Կա պա նի և Ս տե փա նա կեր տի դահ-
լիճ նե րին, որ պես զի հե տա գա յում այլ երգ-
չախմ բեր ևս կա րո ղա նան ե լույթ ու նե նալ 
այդ քա ղաք նե րում:

– Հ նա րա վո՞ր են նոր փա ռա տո ներ կամ 
տե ղի երգ չախմ բե րի հետ ե լույթ ներ ըն թա-
ցիկ տա րում, մի խոս քով՝ սյու նիք յան ծրագ-
րե րի մա սին, ե թե այդ պի սիք կան:

– Ա յո, մենք ար դեն դի մել ենք ԿԳՄՍ նա-
խա րա րութ յա նը՝ նո րից անց կաց նե լու փա-
ռա տոն, ա ռայժմ՝ նույն ձևա չա փով, մի գու ցե՝ 
ո րոշ փո փո խութ յուն նե րով:

– Դուք և Ձեր գլխա վո րած «Հա յաս տա նի 
փոք րիկ եր գիչ ներ» ման կա կան երգ չա խում-
բը, որ քա նով տեղ յակ ենք, սերտ առն չութ-
յուն ներ ու նեք Ս յու նի քի հետ՝ հյու րա խա ղեր, 
շրջա գա յութ յուն ներ, խորհր դատ վութ յուն… 
Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված այդ «ար յու նակ-
ցութ յու նը»:

– Ա յո, իս կա պես «ար յու նակ ցա կան» 
կապ է, իս կա պես հոգ ևոր կապ է, ո րով հետև 
դեռ 2000 թվա կա նին, երբ բո լոր մար զե րով՝ 
քրիս տո նեութ յան 1700-ամ յա կին ըն դա ռաջ, 
շրջում էի հար յուր կա մա վոր ե րի տա սար-
դի հետ, ու մարդ կանց սո վո րեց նում էինք 
հոգ ևոր եր գեր, որ պես զի ինչ-որ չա փով ար-
ժա նա վա յել դի մա վո րենք 1700-ամ յա կը՝ մի 
ա ռան ձին սի րով կապ վե ցի Ս յու նի քի հետ՝ 
հաս կա նա լով Ս յու նի քի և Ար ցա խի կար ևո-
րութ յու նը մեր պե տութ յան հա մար: Դ րան, 
ի հար կե, մղում էին մեր բա զում փա ռա պանծ 
հայ րե նա կից նե րի վե րա բեր մուն քը Ս յու նի-
քի հան դեպ: Ն րանք հաս կա նում էին՝ որ քան 
կար ևոր է Ս յու նի քը Հա յաս տա նի հա մար: 
Նժ դե հի և ն րա նման մտա ծող նե րի և գոր-
ծիչ նե րի շնոր հիվ է, որ անց յալ դա րասկզ բին 
Ս յու նի քը մնաց ի րա կան տի րո ջը:

Ան գամ խորհր դա յին տա րի նե րին, իշ խա-
նութ յուն նե րը հաս կա նա լով՝ որ քան կար ևոր 
է մշա կույ թը Ս յու նի քը զար գաց նե լու և ա մուր 
պա հե լու հա մար, Ս յու նիք գոր ծու ղե ցին ՀՀ 
Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի փոխ նա խա-

Երկու մեծանուն 
կոմպոզիտորների 
հոբելյանական համերգները 
սկսվեցին Կապանից

Ե ր կօր յա հա մեր գա յին շրջա գա յութ-
յամբ Ս յու նի քի մար զում էր Հա յաս-
տա նի պե տա կան կա մե րա յին նվա-

գա խում բը (գե ղար վես տա կան ղե կա վար և 
գլխա վոր դի րի ժոր՝ Վա հան Մար տի րոս յան)։ 
Հան րա պե տութ յան կրթութ յան, գի տութ յան, 
մշա կույ թի և սպոր տի նա խա րա րութ յու նը և 
Կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան ազ գա յին կենտ-
րո նը նա խա ձեռ նել են հա մեր գա շար՝ նվիր-
ված հայ եր գար վես տի եր կու նվիր յալ նե րին՝ 
կոմ պո զի տոր ներ Առ նո Բա բա ջան յա նի և 
Է դո ւարդ Միր զո յա նի հար յու րամ յա հո բել-
յան նե րին։ 

Անդ րա նիկ հա մեր գը տե ղի ու նե ցավ 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նում, որ տեղ 
հան դի պե ցինք ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, նվա գախմ բի դի րի ժոր Ռո բերտ Մլ-
քե յա նին։ Նա «Ս յուն յաց երկ րի» հետ զրույ-
ցում նշեց, որ ա ռա ջին ան գամ է Կա պա նում, 
տպա վոր ված է բնութ յամբ, իսկ հան դի սա-
կա նին կհան դի պի դահ լի ճում։ 

Ան մի ջա կան մթնո լորտ էր դահ լի ճում, 
բա րե մաղ թան քի խոս քեր հղեց հան րա պե-
տութ յան ԿԳՄՍ փոխ նա խա րար Ա րա Խզ-
մալ յա նը. «Շատ ու րախ եմ, որ եր կու կոմ պո-
զի տոր նե րի հո բել յան նե րի նշու մը սկսվում է 
Կա պա նից, ու զում եմ նաև բո լո րիդ շնոր հա-
վո րել Կա պա նը ե րի տա սար դա կան մայ րա-
քա ղաք հռչակ վե լու ա ռի թով։ Անց նող եր կու 
տա րին մեզ հա մար փոր ձութ յուն նե րի ժա-
մա նա կաշր ջան էր, կո րո նա վի րու սի հա մա-
վա րա կը, պա տե րազ մը ծանր բա րո յա հո գե-
բա նա կան հե տևանք ներ ու նե ցան բո լո րիս 
վրա, և հան րա յին տրա մադ րութ յուն նե րը 
կար գա վո րե լուն, մարդ կանց մեջ լա վա տե-
սութ յան ա ռա ջաց մանն են միտ ված նման 

հա մեր գա շա րե րը։ Մա նա վանդ այս մե կը 
նվիր ված է եր կու մե ծա նուն հա յի, ով քեր 
հպար տութ յու նից, ար ժա նա պատ վութ յան 
զգա ցու մից, հիաց մուն քից զատ ու րիշ մի այլ 
զգա ցում չեն ա ռա ջաց նում։ Մ նում է ա վե լաց-
նել, որ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
սպոր տի նա խա րա րութ յու նը ջանք չի խնա-
յի, որ հան դի սա կա նի հետ նման հան դի-
պում նե րը լի նեն շա րու նա կա կան»։

Հա մեր գի մեկ նար կին հնչե ցին Է դո ւարդ 
Միր զո յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից՝ հատ-
ված լա րա յին քառ յա կից, որն ա ռա ջին դրա-
մա տի կա կան բնույ թի նշա նա կա լի գործն է 
մեր ազ գա յին կա մե րալ ե րաժշ տութ յան մեջ, 
հե տո հնչեց կի նոե րաժշ տութ յուն «Քաոս» 
ֆիլ մից։ Այ նու հե տև կա մե րա յին նվա գախմ-
բին միա ցավ Վա հագն Հայ րա պետ յա նի ջազ 
տրիոն՝ Մա կար Նո վի կով (կոնտ րա բաս), Ար-
ման Մ նա ցա կան յան (հար վա ծա յին գոր ծիք-
ներ), Վա հագն Հայ րա պետ յան (դաշ նա մուր)։ 
Հն չե ցին Բա բա ջան յա նի եր գե րը՝ Վա հագն 
Հայ րա պետ յա նի մշա կում նե րով՝ «Ա ռա ջին 
սի րո եր գը», «Տ ղեր քը, ո րոնք չկան», «Մե ղե-
դի», «Верни мне музыку», «Ах, тополиный 
пух», «Իմ Ե րևան», Մավր Մկրտչ յա նի (բա-
րի տոն), Սոֆ յա Սա յադ յա նի (սոպ րա նո) կա-
տար մամբ։

Հա վարտ հա մեր գի հնչեց Ա․ Բա բա ջան-
յա նի «Էքսպ րոմ տը»։ 

Նույն հա մեր գը հու լի սի 28-ին տե ղի ու-
նե ցավ Գո րի սի դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
դահ լի ճում։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ» ԹԵՐԹ, 
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Հե տա դարձ հա յացք ձգե լով վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում Ս յու նի քի ե րաժշ-
տա կան կյան քին, ակն հայտ է դառ նում՝ 
Հա յաս տա նի վաս տա կա վոր կո լեկ տիվ, 
Ա րամ Մե րան գուլ յա նի ան վան ժո ղովր-
դա կան գոր ծիք նե րի պե տա կան ան-
սամբ լը պար բե րա բար այ ցե լութ յուն ներ 
է կա տա րել Ս յու նիքի մար զի տար բեր 
շրջան ներ և ե լույթ ներ ու նե ցել բնակ-
չութ յան առջև:
Հա յաս տա նի ազ գա յին ռա դիո յի ժո-
ղովր դա կան գոր ծիք նե րի ան սամբ-
լի սյու նիք յան հյու րա խա ղե րի մա սին 
է զրույ ցը հա մույ թի գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար (1996 թվա կա նից), ՀԽՍՀ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ, «Մով սես Խո-
րե նա ցի» մե դա լա կիր, «Սուրբ Մես րոպ 
Մաշ տոց» շքան շա նա կիր, եր գիչ, պրո-
ֆե սոր Ռու բեն Մաթ ևոս յա նի հետ:

-Պա րոն Մաթ ևոս յան, վեր ջին մի 
քա նի տաս նամ յա կում Հա յաս-
տա նի ե րաժշ տա կան կյան քը 

հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել՝ շրջան ցե լով 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ռա դիո յի ժո ղովր դա-
կան գոր ծիք նե րի ան սամբ լի գոր ծու նեութ-
յու նը՝ հիմ նադր ված 1926-ին:

Նույ նը կա րող ենք ա սել նաև Ս յու նի քի 
ա ռու մով...

Մոտ ե րեք տաս նամ յակ (1961-1992թթ.), 
որ պես մե նա կա տար, Դուք նույն պես եր գել 
եք այդ ան սամբ լում:

Կու զե նա յինք լսել Ձեր հու շե րը՝ ան սամբ-
լի սյու նիք յան հյու րա խա ղե րի մա սին՝ որ քա-
նով հի շում եք:

– Գի տե՞ք, ժա մա նա կին՝ դեռ 1963 թվա-
կա նին, եր գել եմ «Իմ հայ րե նի Զան գե զուր»-ը 
և գո վեր գել Սի սիա նը, Գո րի սը, Կա պա նը. 
դրանք իմ հան րա պե տութ յան ոչ թե մաս են 
կազ մում, այլ իմ հայ րե նիքն են: Ես չեմ ծնվել 
Ս յու նի քում, բայց ինձ հա մար Հա յաս տան 

աշ խար հը՝ բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րով, 
հայ րե նիք է... Այն պես որ՝ Ս յու նի քը ես չեմ 
զա տում ոչ՛ Լո ռիից, ոչ՛ Շի րա կից, ոչ՛ մյուս 
շրջան նե րից, բայց… Ես սի րով եմ եր գել, 
գո վեր գել Զան գե զու րը, ո րով հետև շատ եմ 
սի րել բնաշ խար հը, շատ եմ սի րել այդ տե ղի 
մարդ կանց տե սա կը, շատ եմ սի րել այդ տեղ 
հե րո սա ցած ան ձանց, նրանց հայ րե նան վեր 
գոր ծու նեութ յան պատ մութ յու նը: Դ րանք իմ 
կեն սագ րութ յան մեջ բա վա կա նին լուրջ տեղ 
ու նեն... Ինչ վե րա բերում է Ս յու նի քում մեր 
հյու րա խա ղե րին, պետք է ա սեմ, որ շատ հա-
ճախ են ե ղել: Ու ե թե  Գո րի սում, են թադ րենք, 
ե ղել եմ չորս-հինգ ան գամ, ա պա Կա պա նում՝ 
տասն հինգ-քսան ան գամ: Շատ կապ ված էի 
Կա պա նի հետ, մա նա վանդ որ կար ինք նա-
թիռ, ո րով կա րե լի էր ե րե սուն-քա ռա սուն 
րո պեում հաս նել մեր հայ րե նի քի այդ գե ղե-
ցիկ անկ յու նը: Իսկ ժո ղո վուր դը՝ իր բնութ յան 
նման գե ղե ցիկ մար դիկ են...

Կար ծում եմ՝ բուն զան գե զուր ցու տե սա-
կը եր բեք չպետք է մա րի ոչ մի հա յի հո գում, 
ո րով հետև այդ տե սա կը պար տադ րում է ու-
սում նա սի րել մեր հայ րե նի քի պատ մութ յու-
նը, ի մա նալ, տե րը լի նել մեր հո ղի, ջրի... 

Եր բեք չեմ մո ռա նում, թե ինչ վի ճա կում էր 
Կա պա նը կամ ինչ վի ճա կում էին Գո րի սը, Սի-
սիա նը, նրանց հա րա կից գյու ղե րը... 

Ո՞նց կա րող էի չլի նել Զան գե զու րում ու 
չեր գել Գու սան Ա շո տի հո բել յա նին՝ 80-ամ յա-
կին, ո՞նց կա րող էի նրա գրած եր գե րը չեր-
գել, ո՞նց կա րող էի այն եր գը, որ իմ երգ չա-
կան ար շա լույ սի հրա վա ռութ յուն նե րից մեկն 
է, չեր գեի հենց Կա պա նում կամ Գո րի սում 
կամ Սի սիա նում: Չէի կա րող, ո րով հետև դա 
ինձ պար տադ րող խթան էր, ո րից հե տո իս-
կա կան բա րե կա մի, հա րա զա տի նման էի եր-
ևում բե մա հար թա կում: 

Շատ եմ հա մերգ ներ ու նե ցել Քա ջա րա-
նում. վեր ջին ան գամ եր գի հան դես էր կազ-
մա կերպ ված այն տե ղի մար զա դաշ տում...Մի 
խոս քով՝ ե թե ինձ հարց նեն, թե ի՞նչ է Գո րի սը, 
Կա պա նը կամ Սի սիա նը՝ կա սեմ՝ դա նախ և 
ա ռաջ հայ րե նա սի րութ յան իս կա կան ար տա-

հայ տութ յուն է…
– Ձեր կա տա րում նե րը միշտ էլ սի րով են 

ըն դուն վել Ս յունի քում…
Ան մո ռա նա լի է Ձեր ջերմ հա րա բե րութ-

յու նը Գու սան Ա շո տի հետ:
Ձեր եր գա ցան կում, որ քա նով տեղ յակ 

ենք, քիչ չեն նրա եր գե րը: Օ րի նակ՝ «Ով դու 
գու սան», «Հով գի շեր, զով գի շեր»: «Հայ-
րիկ» երգն էլ, ա սում են, հա տուկ Ձեզ հա-
մար է ստեղ ծել:

– 1962 թվա կա նին, օ րե րից մի օր, փոր-
ձա սեն յակ մտավ մի հաղ թան դամ մարդ, բե-
ղե րով, փա փա խով և մուշ տա կով, իր հետ էլ՝ 
մի կին... Հարց տվե ցի մեր ե րա ժիշտ նե րին՝ 
ով քե՞ր են, ա սա ցին՝ Գու սան Ա շոտն է: Ին քը 
մո տե ցավ Ա րամ Մե րան գուլ յա նին և հարց-
րեց՝ ու՞ր է ե րի տա սարդ եր գի չը, նա էլ թե՝ 
այս տեղ նստած է: Նա յեց, ես էլ փոք րիկ էի, 
բայց երբ ձայնս լսեց... Իր լեզ վով ա սաց՝ «Բա-
լա ջան…», ու աչ քե րը լցվե ցին: Հե տո ի մա-
ցա, որ իր տղա յի ա նունն էլ է ե ղել Ռու բեն: 
Ինքն ա ռա ջին իսկ օր վա նից դար ձավ մտե-
րիմ, հա րա զատ մե կը: Ու ղեկ ցողն էլ երկ րորդ 
կինն էր՝ Ա րաքս յան...

Ես միշտ եր ջան կութ յուն եմ ապ րել, երբ 

(դեռ եր գիչ չէի) ե թե րում լսում էի «Հով սա-
րեր, մով սա րեր», «Սա րի սի րուն յար» և 
մ յուս եր գե րը, ո րոնք բարձր վար պե տութ-
յամբ կա տար վել էին թե՛ Մե րան գուլ յա նի 
ղե կա վա րած ան սամբ լում, թե՛ Ալ թուն յա նի 
ղե կա վա րած ան սամբ լում: Եվ մեր մե ծա նուն 
ար վես տա գե տերն էին եր գում «Ով դու գու-
սան»-ը, նաև Հով հան նես Բա դալ յանն էր եր-
գում: 

Մի խոս քով՝ ես ակ նա ծան քով ըն դու նե ցի 
Գու սան Ա շո տին...

«Հայ րիկ» երգն իմ հա մար է գրվել, և 
շատ եր ջա նիկ եմ, որ ա ռա ջին կա տա րո ղը 
ե ղա այդ եր գի: Չեմ մո ռա նում՝ հե ռուս տա-
տե սութ յամբ ե լութ ու նե ցա․ մե ծա րում էին 
Գու սա նին, դա 1962 թվա կանն էր: Մեր Հո-
վի կը քա ղա քում չէր, ար տա սահ մա նում էր, 
պար տա դիր պետք է կա տար վեր «Ով դու 
գու սան»-ը, իսկ Գու սա նը շատ էր ու զում, որ 
այդ եր գը կա տար վի: Մ ̔ե րան գուլ յանն ինձ 
հանձ նա րա րեց եր գել. դե ես չէի կա րող նույն 
եր գը կա տա րել այն պես, ինչ պես Հով հան նես 
Բա դալ յանն է եր գում, ես պետք է իմ պրիզ-
մա յով անց կաց նեի, իմ գի տակ ցութ յամբ եր-
գեի: Եվ եր գե ցի: Եր գե ցի, իսկ այդ հա մեր գին 
մաս նակ ցում էին նրա եր գե րի հան րա ճա նաչ 
կա տա րող նե րը՝ Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նը, 
Օ ֆել յա Համ բար ձում յա նը, Ե լե նա Վար դան-
յա նը, Ա վագ Պետ րոս յա նը... Շատ հե տաքր-
քիր էր այդ հա մեր գը, ո րով հետև կեն դա նի 
կա տա րում պետք է լի ներ: Ես եր գե ցի «Ով 
դու գու սան»-ը. բո լո րի ներ կա յութ յամբ Գու-
սա նը վեր կա ցավ տե ղից, ճա կատս համ-
բու րեց, աչ քե րը լցված ա սաց. «Շ նոր հա կալ 
եմ…». այդ քա նը միայն, և գ լու խը տա րու բե-
րու մ էր: 

Հե տո ան ցան ժա մա նակ ներ, մենք շատ 
մտեր մա ցանք: Մի ան գամ էլ ա սաց, թե իմ 
հա մար երգ է գրել. այդ ժա մա նակ՝ ես չեմ 
ա սի ան վա նի (ա մոթ է՝ մարդ իր մա սին այդ-
պես չի խո սի), բայց ճա նա չում ու նեի իմ կա-
տա րում նե րով: Ինքն ինձ կան չեց և ա սաց՝ 
«Ռու բիկ ջան, ինչ կլի նի, շատ եմ խնդրում, 
որ պես զի այդ եր գը լսես ու եր գես»: Ա սա ցի՝ 
ես ա կան ջով չեմ կա րող լսել, ե թե կա րե լի է՝ 
նո տագ րեք ու տվեք ինձ, ու ես կեր գեմ: Տ վեց 
կոմ պո զի տոր նե րին, նո տագ րե ցին, նո տա նե-
րը հանձ նե ցին ինձ և եր գե ցի այն պես, ինչ-
պես զգում եմ այդ եր գը՝ «Բա րի հայ րի կը»: 
Այն պի սի մի ար ձա գանք ու նե ցավ կա տա րու-
մը, որ դժվար է այ սօր գնա հա տել, շատ-շատ 
հա վա նե ցին բո լո րը և՛ եր գը, և՛ կա տա րու մը, 
և՛ ա մեն ին չը: 

Հե տո ինքն ա սաց՝ ի՞նչ կլի նի՝ «Հով գի-
շեր, զով գի շեր»-ը եր գի, Վա ղար շակ Սա հակ-
յանն է եր գել, բայց ու զում եմ՝ որ  դու եր գես: 
Ա սա ցի՝ կեր գեմ ու եր գե ցի այն պես, ինչ պես 
զգում եմ, ինչ պես պատ կե րաց րի: 

– Գու սա նը նաև ըն ծա յագ րեր է ուղ ղել 
Ձեզ՝ մա կագ րե լով նվիր ված գրքե րի վրա:

Դ րան ցից մեկն ու զում ենք հի շել՝ 
«Հա զար ու մի տուն ես մտել 
 ար քա յա կան քո ձայ նով, 
Հա զար սրտում հուր ես վա ռել 
 ա նա պա կան քո ձայ նով, 
Հավք ու հո վեր, ծիլ ու ծա ղիկ քո 
 ձայ նի տակ կարթ նա նան, 
Գու սա նիս սեր-տաղն է հնչում 
 հայ կա կան նուրբ քո ձայ-

Հիշում է Ռուբեն Մաթևոսյանը...

գահ Ա լեք սանդր Մար ջան յա նին, ով տար բեր 
գոր ծա ռույթ նե րի հետ մեկ տեղ Կա պա նում 
ստեղ ծեց ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նը: 
Մոսկ վա յից հրա վի րե ցին Արտ յոմ Մար ջան-
յա նին, ով դար ձավ ու սում նա րա նի ա ռա ջին 
տնօ րե նը: Դա սա վան դե լու հա մար Եր ևա նից 
հրա վիր վում են շնոր հա շատ ե րի տա սարդ 
ե րա ժիշտ նե րի, ո րոնց մեծ մա սը հե տա գա-
յում դառ նում են ան վա նի ե րա ժիշտ ներ: 
Հե տա գա յում ու սում նա րա նը դար ձավ Հա-
յաս տա նի լա վա գույն կրթօ ջախ նե րից մե կը, 
նաև, շնոր հիվ այդ գոր ծըն թա ցը նույն հետ-
ևո ղա կա նութ յամբ շա րու նա կող ու սում նա-
րա նի տնօ րեն Լիան նա Հա կոբ յա նի: Ս տեղծ-
վե ցին փո ղա յին նվա գախմ բեր, ար վես տի 
մյուս ճյու ղե րը նույն պես զար գա ցան: 

Դա է գու ցե պատ ճա ռը, որ այ սօր Կա պա-
նը մշա կու թա յին քա ղաք է: Հա ճե լի է ե լույթ 
ու նե նալ Կա պա նում, ո րով հետև ա ռայժմ դեռ 
կան դա սա կան ե րաժշ տութ յուն ունկնդ րող 
մար դիկ: Ու րախ եմ, որ ար դեն վե րա նո րոգ-
վել է ե րաժշ տա կան քո լե ջը, ու հա ջորդ փա-
ռա տո նը կա նենք այն տեղ:

– Եվ ինչ պե՞ս եք գնա հա տում երգ չախմ-
բա յին ար վես տի (ե թե կա րե լի է այդ պես ան-
վա նել) դրված քը մե րօր յա Ս յու նի քում:

– Ամ բողջ հան րա պե տութ յու նում շատ 
տխուր է ի րա վի ճա կը, քա նի որ պե տութ յան 
կող մից չեն ի րա կա նաց վում նպա տա կա-
յին գոր ծո ղութ յուն ներ՝ Հա յաս տա նում սի-
րո ղա կան երգ չախմ բա յին ար վես տի ո րա կը 
բարձ րաց նե լու հա մար: 2000 թվա կա նին, 
երբ նա խա ձեռ նե ցի «Եր գող Հա յաս տան» 
երգ չախմ բա յին մրցույթ-փա ռա տո նը, իսկ 
2006 թվա կա նին մեզ միա ցան մշա կույ թի 
նա խա րա րութ յու նը և ե րաժշ տա կան ըն կե-
րութ յու նը՝ վի ճա կը մտա հո գիչ էր: Շատ քիչ 
ման կա կան երգ չախմ բեր կա յին: Գոր ծող 
երգ չախմ բե րի ստեղ ծա գոր ծա կան մա կար-
դակն ան հանգս տաց նող էր: Այդ փա ռա տո նի 
շնոր հիվ այ սօր Հա յաս տա նում բա վա կա նին 
քա նա կա կան աճ գրանց վեց, զգա լի է նաև 
ո րա կա կան փո փո խութ յու նը: Այ սօր բո լոր 
երգ չախմ բե րի միայն բե մե լը և բե մից իջ նե-
լը, նրանց հագ ու կա պը, նրանց բե մա կան 
պահ ված քը, կարգ ու կա նո նը խո սում են այն 
մա սին, որ բե մա կան կեց ված քի ա ռու մով մի 
քա նի սանդ ղակ վեր ենք բարձ րա ցել: Իսկ 
բարդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ընդգր կու մը 
ծրագ րում նպաս տել է երգ չախմ բե րի կա տա-
րո ղա կան ար վես տի բարձ րաց մա նը: Բայց 
ստեղ ծա գոր ծա կան և տեխ նի կա կան մա-
կար դա կի, ծրագ րի հա գե ցա ծութ յան և բո-
վան դա կա յին ա ռու մով, ի հար կե, շատ-շատ 
հե ռու ենք ցան կա լի վի ճա կից: Պատ ճառ նե-
րից հիմ նա կա նը իշ խա նութ յուն նե րի վե րա-
բեր մունքն է մշա կույ թի հան դեպ, ո րակ յալ 
ե րա ժիշտ ման կա վարժ նե րի և խմ բա վար-
նե րի պա կասն է, իսկ դրա հետ ևան քով էլ՝ 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի մա կար դա կի ան-
կու մը: Այն, որ այ սօր մար զում երգ չախմ բե րի 
մեծ մա սը չեն կա րո ղա նում մեծ ծրագ րով 
մե նա հա մերգ տալ, չկան սի րո ղա կան երգ-
չախմ բեր, ար դեն մտա հո գիչ է: 

Պի տի շա րու նա կենք կազ մա կեր պել ման-
կա կան երգ չախմ բե րի փա ռա տո ներ, պի տի 
կա րո ղա նանք ստեղ ծել մի մի ջա վայր, մի 
ի րա վի ճակ, որ տեղ խմբա վար ներ կրթե լը 
պա հանջ ված կլի նի: 

Ան չափ կար ևո րում եմ երգ չախմ բա յին 
դպրոց հիմ նե լը Հա յաս տա նում: Այն ան պայ-
ման խթան կհան դի սա նա երգ չախմ բա յին 
ար վես տի զար գաց մա նը Հա յաս տա նում:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ 
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Հա յաս տա նի պե տա կան ա կա դե միա-
կան երգ չախմ բի (կա պել լա յի) սյու նիք-
յան այ ցե րը միշտ էլ ի րա դար ձութ յուն 
են ե ղել մեր լեռ նաշ խար հի հոգ ևոր-
մշա կու թա յին կյան քում:
Մեր ժա մա նա կա կից նե րը հատ կա պես 
հի շում են կա պել լա յի հյու րա խա ղե րը, 
երբ նրա գե ղար վես տա կան ղե կա վա-
րը, գլխա վոր խմբա վա րը Հով հան նես 
Չե քիջ յանն էր և է՝ կոմ պո զի տոր, երգ-
չախմ բա յին դի րի ժոր, ԽՍՀՄ ժո ղովր-
դա կան ար տիստ, ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պե-
տա կան մրցա նակ նե րի դափ նե կիր, 
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան կոն սեր-
վա տո րիա յի պրո ֆե սոր, 2017-ից՝ Հա-
յաս տա նի ազ գա յին հե րոս:
Ե րաժշ տա կան Ս յու նի քին նվիր ված 
թեր թա յին սույն հա մա րի պատ րաստ-
ման ըն թաց քում մեզ հե տաքրք րե ցին 
Հով հան նես Չե քիջ յա նի հու շե րը՝ Ս յու-
նի քում ու նե ցած ե լույթ նե րին առնչ վող, 
և մե ծա համ բավ դի րի ժո րը հա մա ձայ-
նեց զրու ցել մեր պար բե րա կա նի լրագ-
րո ղի հետ:

-Մե ծար գո պա րոն Չե քիջ յան, մեզ 
հե տաքր քում է Հա յաս տա նի պե-
տա կան ա կա դե միա կան երգ-

չախմ բի սյու նիք յան այ ցե րի կամ հյու րա-
խա ղե րի մա սին Ձեր հու շե րը կամ ու նե ցած 
տե ղե կութ յուն նե րը:

1937-ին հիմ նադր ված կա պել լան, կար-
ծում ենք, բա զում հյու րա խա ղեր է ու նե ցել 
Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջանն ընդգր կող Մեղ-
րիում, Կա պա նում, Գո րի սում, Սի սիա նում:

Բ նա կա նա բար, ա վե լի դյու րին կլի ներ 
հի շել 1961-ից հե տո տե ղի ու նե ցած հյու րա-
խա ղե րը, երբ ար դեն Դուք էիք գլխա վո րում 
Պե տա կան ա կա դե միա կան կա պել լան:

– Մենք շատ գոհ ենք Ս յու նի քի ժո ղովր դի 
ըն դու նե լութ յու նից: Մեր հա մերգ նե րը շատ 

նով»:
Ա հա՝ ինչ պես է Ձեզ գնա հա տել 

 ա մե նայն հա յոց գու սա նը:
– Բա ցի դրա նից մեկ ու րիշն էլ է գրել։ 

Ա հա՝ 
Ինչ քան բա րիք կմաղ թեն, 
Ինչ քան օրհ նանք քեզ կտան, 
Սիրտ հմա յող քո ձայ նին աղբ յուր 
 կա սեն գլգլան, 
Էն տա րա գիր հավ քերն էլ եր գիդ 
 շնչով տուն կգան: 
Շատ լավն են եր կուսն էլ։ 
Գու սան Ա շոտն ինձ հրա վի րեց իր տուն, 

այդ ժա մա նակ ին քը մեզ մոտ էր ապ րում, 
շատ մո տիկ էինք, ես՝ Ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տի մոտ էի ապ րում, ին քը տե ղա-
փոխ վել էր Տիգ րան Մե ծի փո ղոց... Երբ ե կա 
իր մոտ, ա սաց՝ «Ռու բիկ ջան, բա լա ջան, 
նստիր, քեզ բան եմ ա սե լու՝ (ին քը մի դավ-
թար ու ներ՝ ինչ-որ ա սում էր կամ նվի րում, 
ան պայ ման գրի էր առ նում, եր կու գրքի վրա 
մա կագ րութ յուն էր ա րել) սա գրել եմ, կվերց-
նես կպա հես»: Քա նի որ իր ստո րագ րութ-
յամբ էր, ինձ հա մար դա մա սունք է... Ու հե-
տո ա սաց, որ մի խնդրանք ու նի՝ «Հով գի շեր, 
զով գի շեր». երբ ա սում եմ` չեմ մո ռա նա Գու-
սան Ա շոտ ա նու նը, մի ա սա՛, գրի՝ չես մո ռա-
նա Գու սան Ա շոտ ա նու նը։ Հաս կա նում եք, 
չէ՞։ Ինքն իր դավ թա րում գրեց՝ «չես մո ռա նա 
Գու սան Ա շոտ ա նու նը»․․․ Շատ նրբազ գաց 
մարդ էր, շատ կար գին մարդ էր, հե տա գա-
յում, որ գնա ցի նո րից Գո րիս, տե սա նրա 
վերջ նա կան հանգր վա նը, գե րեզ ման չեմ ու-
զում ա սել, ես ինչ-որ հպար տութ յուն ապ րե-
ցի, որ լեռ նե րի ա մե նա բարձր տե ղում, դե պի 
քա ղաք նա յող բար ձուն քում նրա հանգր-
վանն է...

– Եվ քա նի որ մեր զրույ ցով հե տա դարձ 
հա յացք ենք ձգում Ա րամ Մե րան գուլ յա նի 
ան վան ժող գոր ծիք նե րի ան սամբ լի սյու նիք-
յան գոր ծու նեութ յա նը, չենք կա րող չհի շել 
հա մույ թի մե ծա համ բավ մյուս կա տա րող նե-

րին նույն պես՝ Ա րաքս յա Գ յուլ զադ յան, Օ ֆել-
յա Համ բար ձում յան, Հով հան նես Բա դալ յան, 
Նո րայր Մ նա ցա կան յան, Րաֆ ֆի Հով հան-
նիս յան…

– Ն րանք՝ բո լո րը-բո լո րը, իմ աշ խա տան-
քա յին ըն կեր ներն են։ 

Ա ռա ջին կազ մը շատ հե տաքր քիր է ե ղել 
մեզ մոտ, ան սամբ լը փոքր է ե ղել՝ տասն մեկ 
հո գա նոց։ 

Ա ռա ջին ան գամ ռա դիոն հայ տա րա րեց՝ 
խո սում է Եր ևա նը, ա սա ցին՝ միկ րո ֆո նի մոտ 
է Ա րաքս յա Գ յուլ զադ յա նը։ Սա ե ղավ ա ռա-
ջին կա տա րու մը ռա դիո յով, և հենց ա ռա ջին 
ան գամ ե րաժշ տութ յուն հնչեց: Այն պես որ՝ 
ռա դիո յի հետ ծնվել է նաև ան սամբ լը՝ Մե-
րան գուլ յա նի շնոր հիվ, ով քա ռա սուն տա րի 
ղե կա վա րեց, հե տո ե կավ նրան փո խա րի-
նե լու մեր երկ րորդ դի րի ժո րը՝ Ս տե փան Ջր-
բաշ յա նը, նրա մա հից հե տո Ար մեն Ման դա-
կուն յա նը շա րու նա կեց մի քա նի տա րի, ում 
ե կավ փո խա րի նե լու Ման վել Բեգ լար յա նը, 
նրա նից հե տո ան սամբ լի գե ղար վես տա կան 
ղե կա վա րի պար տա կա նութ յուն ներն ինքս 
ստանձ նե ցի. դա 1992 թվա կանն էր, բայց 
գրանց ված է 1996 թվա կա նից, ու մինչ այ սօր 
ես եմ գե ղար վես տա կան ղե կա վա րը։ 

Բայց ես փոր ձա սեն յակ չեմ մտնում այն-
պես, ինչ պես շա տերն են ի րենց ներ կա յաց-
նում իբրև տեր ու տնօ րեն: Ոչ՛, ես գա լիս եմ 
որ պես այդ ան սամբ լում ծնված ար վես տա-
գետ, գա լիս եմ որ պես բո լո րին մեկ առ մեկ 
ճա նա չող ու գնա հա տող մարդ, գա լիս եմ 
ա շա կեր տի նման։ Ես եր բեք խնդիր չեմ ու-
նե ցել և չեմ ու նե նա, ո րով հետև հար գում եմ 
ե րաժշ տին, հար գում եմ կա տա րող նե րին։ 
Ուղ ղա կի մեզ մոտ հի մա հաս տի քա վոր ված 
եր գիչ ներ չու նենք, ծախ սա տար չլի նե լու հա-
մար եր գիչ ներ չու նենք, մենք հրա վի րում ենք 
և ու նենք կուռ ան սամբլ... 

– Են թադ րում ենք, որ հնա րա վո րութ յուն-
նե րը թույլ չեն տա լիս նախ կին ակ տի վութ-
յամբ մար զեր այ ցե լել:

– Դա ծախ սե րի հետ կապ ու նի, ո րը ժա-
մա նա կին պե տութ յունն էր հո գում, հի մա ո՞վ 
պետք է ա նի... Բա վա կա նին ծախ սա տար 
կա րող է լի նել մեր տե ղա փո խու մը, վար-
ձատ րութ յու նը և այլն: Ես չեմ ու զում շատ 
փորփ րել ու գնալ ա կունք նե րը՝ հաս կա նա լու, 
թե դա որ տե ղից է գա լիս, ինչն է մի տու մը... 
Մեր աշ խա տան քը շա րու նակ վում է ռա-
դիո յում մինչև օրս... Այն քան հին լա վա գույն 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ կան, ո րոնք ինչ-ինչ 
պատ ճառ նե րով չեն ձայ նագր վել, և ա վե լի 
շատ ձայ նագ րութ յամբ ենք զբաղ ված, ֆոն դը 
հարս տաց նե լով։ Մեր գոր ծու նեութ յու նը չենք 
դա դա րեց րել, պար զա պես դրսում դժվա րա-
նում ենք լի նել, ո րով հետև ո՞վ պի տի կազ մա-
կեր պի։ Ժա մա նա կին դա ար վում էր պե տա-
կան մա կար դա կով, և ա մեն ինչ հնա րա վոր 
էր...

– Տեղ յակ եք, ան շուշտ, Ս յու նի քի շուրջ 
ռազ մա քա ղա քա կան նոր ի րա վի ճա կին, ո րոշ 
հար ցե րում ա նո րո շութ յուն է, սպա սում ներ 
են…

Ըստ Ձեզ՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում ի՞նչ 
կա րող է ա նել հայ եր գը…

– Գի տե՞ք, հայ եր գը միշտ սա տա րել է հայ 
մար դուն: Հա յոց լե զուն և եր գը մնա յուն ար-
ժեք ներ են ու դրանք մեր ազ գի նկա րա գիրն 
են, ար ժա նա պա տիվ գո յատևման ե րաշ խա-
վո րը: Հայ երգն ու նի նաև դի վա նա գի տա կան 
նշա նա կութ յուն. ժա մա նա կին ամ բողջ աշ-
խար հում ներ կա յաց րել եմ Հա յաս տա նը (չկա 
այն պի սի հայ կա կան օ ջախ, որ տեղ ե ղած 
չլի նեմ, դա էլ լուրջ հո գա ծութ յան արդ յունք է՝ 
հա յա պահ պան ման և ընդ հան րա պես երկ րի 
կա յու նութ յան ի մաս տով)։ Լ սում են խոս քը, 
լսում են լե զուն, և եզ րա կաց նում՝ ե թե եր գը 
կա՝ նշա նա կում է եր կիրն ապ րում է։

Ի դեպ՝ այս տար վա երկ րորդ կե սին ռա-
դիոն պետք է գոր ծի դնի իր հնա րա վո րութ-
յուն նե րը և Ձեր մտա հո գութ յու նը կյան քի կո-
չի, ո րով հետև չի կա րե լի ժո ղովր դից կտրվել. 
մեզ բո լորն են սպա սում, մինչ դեռ, դժբախ-

տա բար, մարդ կանց հետ հան դի պում ենք 
հե ռուս տա տե սութ յան էկ րա նին կամ ռա դիո-
յի ե թե րում։

– Ար դեն խո սե ցինք Գու սան Ա շո տի հետ 
ու նե ցած Ձեր ջերմ հա րա բե րութ յուն նե-
րի մա սին: Ու րիշ ու՞մ եք հի շում նշա նա վոր 
ե րա ժիշտ նե րից, կա տա րող նե րից՝ սյու նիք-
յան ծա գու մով...

– Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նը եր բեք չմո-
ռա ցավ իր ար մատ նե րը և հ պար տա նում էր, 
ու ես ու րախ էի, որ նա շատ մտե րիմ է Գու-
սան Ա շո տի հետ: Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նը 
շատ լուրջ և զուսպ կին էր ու խոս քը եր բեք 
հենց այն պես չէր ա սի, գնա հա տութ յունն էլ 
հենց այն պես չէր ա նի: 

Գու սա նի գոր ծե րը շա տերն են կա տա րել՝ 
թե՛ Ար մե նակ Տեր-Աբ րա համ յա նը, թե՛ Օ ֆել յա 
Համ բար ձում յա նը, թե՛ Հով հան նես Բա դալ-
յա նը, թե՛ ին քը՝ Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նը, 
շատ հրա շա լի են եր գել Աստ ղիկ Քա մալ յա նը, 
Վար դու հի Խա չատր յա նը, Նո րայր Մ նա ցա-
կան յա նը, ինքս շատ եմ կա տա րել նրա եր-
գե րը։ 

Բայց այս բո լոր ա նուն նե րի կող քին կան 
նաև Ա շոտ Սաթ յան, եղ բայ րը՝ Ա րամ Սա թուն-
ցը, տղան Սաթ յան է՝ Ա րամ Ա րա մի Սաթ յան՝ 
կոմ պո զի տոր նե րի միութ յան նա խա գա հը: 

Հա մո Սահ յա նը՝ հան ճա րեղ մեր գրո ղը։ 
Ես մտե րիմ էի Հա մոյի հետ, շատ էի հար գում 
նրան ու նրա մի բա նաս տեղ ծութ յու նը, երբ 
մի քիչ վրդով ված եմ լի նում, ան մի ջա պես հի-
շում եմ՝ 

«Ախր ես ինչ պե՞ս վեր կե նամ գնամ, 
Ախր ես ինչ պես ու րիշ տեղ մնամ․․» ... 
Այն պես որ՝ ինքն ինձ հա մար շատ լուրջ 

մտա ծող և շատ ան վա նի բա նաս տեղծ է։ 
Պարզ մե կը չէ, նա ար ժա նի է ա մեն ին չի, և 
ն րա կող քին եր բեք չպետք է մո ռա նանք՝ Սե-
րո Խան զադ յա նին, ով իս կա կան հայ էր․․․

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՎ 

ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ

լավ են ըն դուն վել Ս յու նի քի ե րաժշ տա սեր 
հա սա րա կութ յան կող մից: Ե թե ա ռիթ լի նի 
սի րով կու զե նա յինք կազ մա կեր պել հա մերգ-
ներ նոր ծրագ րով:

– Վեր ջին ան գամ, ե թե չենք սխալ վում, 
Հա յաս տա նի պե տա կան ա կա դե միա կան 
երգ չա խում բը Ս յու նիք այ ցե լեց 2017-ին…

Այդ մա սին կու զե նա յինք ի մա նալ։
– 2017 թվա կա նին IDEA հիմ նադ րա մը 

կազ մա կեր պել էր մեր այ ցը Տաթ ևի վա նա-
կան հա մա լիր՝ նկա րա հա նե լու ֆիլմ երգ-
չախմ բի մա սին:

Ե թե ու զում եք թար մաց նել մեր շրջա-
գա յութ յու նը դե պի Ս յու նիք՝ անհ րա ժեշտ է 

գտնել հո վա նա վո րող. ա ռանց դրա հնա րա-
վոր չի լի նի մեր այ ցը:

– Գո րիս քա ղա քի 1980-ա կան նե րի մշա-
կույ թի բաժ նի ղե կա վար Գա գիկ Ծատր յա նը 
մեզ հի շեց նում է, թե 1985 կամ 1986 թվա-
կա նին՝ Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
բա լե տի թատ րոնն այ ցե լել է Գո րիս, Սի սիան, 
Կա պան ու բե մադ րել Ար մեն Տիգ րան յա նի 
«Ա նուշ» օ պե րան (ըստ Թու ման յա նի), և որ 
այդ ժա մա նակ օ պե րան Դուք էիք ղե կա վա-
րում ու Ձեր գլխա վո րութ յամբ են հյու րա-
խա ղեր տե ղի ու նե ցել Ս յու նի քում: Ի՞նչ հի շո-
ղութ յուն ներ ու նեք այդ ա ռի թով:

– Ճիշտ է, որ իմ ղե կա վա րութ յան տա րի-

նե րին օ պե րան հյու րա խա ղե րի մեկ նեց Ս յու-
նիք: Բայց հի շում եմ, որ տե ղում լավ չէր կազ-
մա կերպ ված, և ներ կա յա ցում նե րն անց նում 
էին կի սա դա տարկ դահ լի ճում: Թեև ներ կա-
նե րի խան դա վա ռութ յու նը շատ մեծ էր:

– Մաեստ րո, Դուք կյան քի մեծ ճա նա-
պարհ եք ան ցել…

Ս յու նի քը ներ կա յումս դժվար ժա մա նակ-
ներ է ապ րում… Ի՞նչ եք կար ծում, մեր երկ-
րա մա սի բախ տո րոշ այս հանգր վա նում որ-
ևէ ա ռա քե լութ յուն ու նի՞ հայ եր գը:

– Մենք, որ այս դժվա րութ յուն ներն անց-
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Ա վար տին հասց վեց մշա կույ թի պա լա-
տի շի նա րա րութ յու նը, որ հան դի սա վոր 
պայ ման նե րում իր դռնե րը բա ցեց դեկ-
տեմ բե րի 16-ին: Այդ ե րե կո յան կա պան-
ցի նե րին սպաս վում էր երկ րորդ հա ճե-
լի ի րա դար ձութ յու նը: Մ շա կույ թի նոր 
օ ջա խում Ար մեն Տիգ րան յա նի «Ա նուշ» 
օ պե րա յով հան դես ե կան Եր ևա նի Ալ. 
Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
բա լե տի պե տա կան ա կա դե միա կան 
թատ րո նի ար տիստ նե րը: Այս վեր ջին 
ի րա դար ձութ յան ա ռի թով խնդրե ցինք 
ո րոշ ման րա մաս ներ ներ կա յաց նել Կա-
պան քա ղա քի պատ վա վոր քա ղա քա ցի 
Ս վետ լա նա Գ ևորգ յա նին, ով 1975-1980 
թվականներին Ղա փա նի քաղ սո վե տի 
գործ կո մի մշա կույ թի բաժ նի վա րիչն էր:

-Տի կին Գ ևորգ յան, ինչ պե՞ս գա ղա-
փար հղա ցավ Ալ. Ս պեն դիար յա-
նի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի 

թատ րո նը հրա վի րել Կա պան, մա նա վանդ 
որ դա մեծ դժվա րութ յուն նե րի հետ էր կապ-
ված, մաս նա վո րա պես, պայ մա նա վոր ված 
թատ րո նի մե ծա քա նակ կո լեկ տի վի, սիմ ֆո-
նիկ նվա գախմ բի և երգ չախմ բի ժա ման ման 
հետ, քան զի նաև պի տի հնա րա վո րութ յուն 
ստեղծ վեր նրանց (խոս քը մշա կույ թի պա լա-
տի մա սին է) տե ղա վո րե լու հա մար:

– Երբ Ղա փա նի մշա կույ թի պա լա տի շի-
նա րա րութ յունն ա վարտ վեց, իսկ դա ե ղավ 
ո րո շա կի ձգձգում նե րով և տ ևեց 10 տա-
րի, ո րոշ վեց բա ցու մը նշա նա վո րել մի ան-
մո ռա նա լի ի րա դար ձութ յամբ: Քան զի շատ 
փա ռա հեղ մի կա ռույց էր շա հա գործ վում: 
Այն ժա մա նակ շրջա նի ղե կա վա րը Ռա ֆա-
յել Մի նաս յանն էր, ով հե տա մուտ էր լի նում, 
որ ա մեն ինչ լավ ու չկրկնվող լի նի: Իր աշ-
խա տա սեն յակ կան չեց ինձ և հարց րեց Ալ. 
Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի 
թատ րո նի տնօ րե նի ա նու նը: Ի մա նա լուց հե-
տո ան մի ջա պես զան գա հա րեց, և պայ մա-
նա վոր վե ցին, որ վեր ջինս գա մեր քա ղաք և 
ծա նո թա նա մշա կույ թի պա լա տի դահ լի ճի 
բե մա հար թա կի հնա րա վո րութ յուն նե րին: Մի 
քա նի օր հե տո թատ րո նի տնօ րեն, հան րա-
պե տութ յան վաս տա կա վոր ար տիս տու հի 
Ս վետ լա նա Մե քին յա նը և թատ րո նի ռե ժի-
սո րը ե ղան մեզ մոտ: Հի շում եմ՝ ա սա ցին, 
որ սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի կազ մի հա մար 
հնա րա վոր է՝ տեղ չա նի: Ռա ֆա յել Մի նաս-
յանն իս կույն հա կա դար ձեց՝ հնա րա վո րութ-
յուն ներ կստեղ ծենք: Եվ այս պես ո րոշ վեց, որ 

նեն, կա պել լա յի հայ կա կան կա տա րում նե-
րով կվե րա կանգ նենք Ս յու նի քի ժո ղովր դի 
ո գին: 

– Հետ պա տե րազմ յան Ս յու նի քում, Ար ցա-
խում ե լույթ ներ ու նե նա լու մտադ րութ յուն և 
ծ րագ րեր ու նե՞ք արդ յոք: 

– Հետ պա տե րազմ յան շրջա նում դե պի 
Ս յու նիք հա մեր գա յին շրջա գա յութ յան մեկ նե-
լը դժվար է, քա նի որ չու նենք հա մա պա տաս-
խան ֆի նանս ներ:

– Հա յաս տա նի պե տա կան ա կա դե միա-
կան երգ չախմ բի եր կա ցան կում ե ղել են ու 
կան դա սա կան և ժա մա նա կա կից հայ կոմ-
պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գեր, օ պե րա նե-
րից հատ ված ներ…

Ու քա նի որ մեր հան դե սի սույն հա մարն 
ամ բող ջա պես նվիր ված է Ս յու նի քին ու սյու-
նիք յան թե մա տի կա յին, կու զե նա յինք ի մա-
նալ՝ արդ յո՞ք Ար մեն Տիգ րան յա նի «Դա վիթ 
Բեկ» օ պե րա յից հատ ված ներ կան կա պել լա-
յի եր կա ցան կում:

Ան շուշտ, կու զե նա յինք լսել նաև Ձեր 
խոսքն այդ օ պե րա յի մա սին:

– «Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յից հատ ված ներ 
կա տա րե լու մա սին. ե թե հի շում եք՝ կա տա րել 
ենք Կա պա նում 1998 թվա կա նին՝ մե ներգ չու-
հի Աշ խեն Թադ ևոս յա նի մաս նակ ցութ յամբ: 
Ա զա տագ րա կան պայ քա րի ա ռաջ նորդ Դա-
վիթ Բե կի կեր պա րը հար կա վոր է ա վե լի շատ 
տա րա ծել՝ հատ կա պես Հա յաս տան աշ խար-
հում: Խն դիր է՝ լավ մե նա կա տար ու նե նալ, 
ո րը հա ճախ չի պա տա հում:

– Մենք այ սօր փոր ձում ենք հե տա դարձ 
հա յացք ձգել Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան անց-
յա լին՝ որ քան հնա րա վոր է…

Հա ճե լի կլի ներ լսել Ձեր հու շե րի պա-
տա ռիկ նե րը Ս յուն յաց աշ խար հի այն զա-
վակ նե րի մա սին, ով քեր նա խորդ դա րում 
նշա նա կա լից ներդ րում են ու նե ցել հայ 
ե րաժշ տա կան ար վես տի զար գաց ման գոր-
ծում՝ Գու սան Ա շոտ, Ա շոտ Սաթ յան, Տաթ ևիկ 
Սա զան դար յան, Ա րամ Սա թունց, Կոնս տան-
տին Օր բել յան, Էմ մա Ծա տուր յան…

– Ս յուն յաց աշ խար հի ե րախ տա վոր ներ 
Ա շոտ Սաթ յա նի, այ նու հետ Ա րամ Սա թուն ցի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը մշտա պես ե ղել են 
մեր եր գա ցան կում: Սի րով հի շում եմ Տաթ-
ևիկ Սա զան դար յա նի հետ ու նե ցած մեր հա-
մերգ նե րը: Մեծ է Կոնս տան տին Օր բել յա նի 
ա վան դը հայ կա կան ջա զի կա յաց ման և տա-
րած ման գոր ծում: Նա ջա զը հասց րեց հա-
մաշ խար հա յին մա կար դա կի…

– Հայ ժո ղովր դին հայտ նի է Ձեր ակ նա-
ռու դե րա կա տա րութ յու նը Կո մի տաս յան ժա-
ռան գութ յան հան րայ նաց ման գոր ծում, ինչն 
ա նում եք նաև հի մա…

Օգտ վե լով ա ռի թից՝ կու զե նա յինք Ձեր 
կար ծիքն ի մա նալ՝ արդ յո՞ք ազ գո վի չենք հե-
ռա ցել- հե ռա նում Կո մի տա սից, մեր հոգ ևոր 
ա կուն քից:

Ինչ պե՞ս վե րա դառ նալ (ըստ պատ շա ճի) 
Կո մի տա սին, մեր հոգ ևոր ար մատ նե րին:

– Ճիշտ է, որ Կո մի տա սը մեր ժո ղովր դի 
պար ծանքն է... Իմ ծանր և տա ժա նա կիր 
պայ քա րի շնոր հիվ վեր ջա պես ստեղծ վեց 
Կո մի տա սի թան գա րան ինս տի տու տը, ո րը 
շունչ տվեց Կո մի տա սի ժա ռան գութ յան տա-
րած մա նը: Ե վրո պա յում և այ լուր ա վե լա ցան 
Կո մի տա սի նկատ մամբ օ տար ժո ղո վուրդ-
նե րի հե տաքրք րութ յու նը: Զ բո սաշր ջիկ նե րի 
այ ցե լութ յան ծրագ րե րի մեջ ա վե լա ցավ Կո-
մի տա սի թան գա րա նի ա նու նը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

«Անուշ» օպերան 
Կապանում 
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Հե ռա վոր 1977 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րին Կա պա նում տե ղի 
ու նե ցավ եր կու ի րա դար ձութ-
յուն, ո րոնց նշանակությունը 
դժվար է գե րագ նա հա տե լ:

որ ներ կա նե րից շա տե րը մայ րա ղա քում սի-
րե լի ար տիստ նե րի կա տար մամբ դի տել են 
«Ա նու շը», «Ար շակ Երկ րոր դը», «Դա վիթ Բե-
կը», սա կայն ա ռա ջին ան գամ նրանց բախտ 
է վի ճակ վում ի րենց հայ րե նի քա ղա քում՝ նո-
րա կա ռույց մշա կույ թի պա լա տում դի տե լու 
հան րա ճա նաչ «Ա նուշ» օ պե րան, ին չը յու րա-
հա տուկ ի մաստ ու ար ժեք ու նի:

Իսկ պա տաս խան խոս քում թատ րո նի 
տնօ րեն Սիլ վա Մե քին յա նը նշեց, որ կա պան-
ցի նե րի դեմ քին փայ լող ժպիտ նե րը ի րենց 
պար տա վո րեց նում են՝ Զան գե զու րի լեռ-
նաշ խար հի աշ խա տա սեր մարդ կանց, ով-
քեր գնա հա տել գի տեն իս կա կան ար վես տը, 
բարձ րա գույն հա ճույք պատ ճա ռել:

– Իսկ ինչ պի սի՞ն էր ճա նաչ ված ար տիստ-
նե րի դե րա սա նա կան խա ղը:

– Կա պան ցի հան դի սա տե սի հա մար նո-
րութ յուն չէր «Ա նուշ» օ պե րան, սա կայն ու րիշ 
ի մաստ ու ար ժեք ու ներ այն սե փա կան կա-
պան յան բե մում դի տե լը: Ա նու շի դե րում էր 
ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր ար տիս տու հի Էլ վի րա 
ՈՒ զուն յա նը: Հենց սկզբից նա գե րեց հան դի-
սա տե սին՝ իր թավշ յա սոպ րա նո յով: Խա ղա-
յին գե րա զանց տեխ նի կա յով, պլաս տի կա յի 
գու նա գե ղութ յամբ: Հան դի սա տե սը սի րեց 
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ Միհ րան 
Եր կա թի Մո սիին: Ար տիս տի խո սուն դի մա-
խա ղը, փորձ ված ու ստուգ ված մա նե րա յին 
բազ մա զա նութ յու նը հան դի սա տե սը բարձր 
գնա հա տեց: Մաս սա յա կան հա րուստ տե սա-
րան նե րը և ազ գա յիկ կո լո րի տի հնչո ղութ յու-
նը ա վե լի էին ընդգ ծում ստեղ ծա գոր ծութ յան 
գե ղար վես տա կան ար ժե քը: Մի զրույ ցի ժա-
մա նակ Էլ վի րա Ու զուն յա նը խոս տո վա նեց, 
որ Ղա փա նում ի րեն հա ջող վեց ստեղ ծել մի 
նոր «Ա նուշ, միան գա մայն թարմ ու նո րո վի: 
Հան դի սա տե սը մեկ ան գամ չէ. որ ծա փա հա-
րեց երգ չախմ բին, ո րի ղե կա վարն էր հան րա-
պե տութ յան ար վես տի վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ Ռու բեն Այ վազ յա նը:

Մի խոս քով, օ պե րա յին թատ րո նը իս-
կա կան տոն պարգ ևեց Կա պա նի բնակ-
չութ յա նը՝ ե րի տա սարդ թե տա րեց, ով քեր 
չընդ հատ վող ծա փա հա րություն նե րով և ծա-
ղիկ նե րով էին վար ձա հա տույց լի նում սի րե լի 
ար տիստ նե րին:

– Թեր թե լով այդ օ րե րի մա մու լը, մաս նա-
վո րա պես շրջա նա յին«Պղն ձի հա մար» թեր-
թը, տե ղե կա ցանք, որ հան դի պում ներ են 
ե ղել հիմ նարկ-ձեռ նար կութ յուն նե րում, աշ-
խա տա վո րա կան կո լեկ տիվ նե րում:

– «Ա նուշ» օ պե րա յի ա ռա ջին ներ կա յաց-
ման հա ջորդ օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 17-ին, օ պե-
րա յի և բա լե տի պե տա կան ա կա դե միա կան 
թատ րո նի ար տիստ նե րը ա ռան ձին խմբե րով 
ե ղան քա ղա քի արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար-
կութ յուն նե րում: Ար տիստ նե րի մի խումբ 
ե ղավ Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տի Ղա փա նի հանք վար չութ յու նում, 
ո րի պետ Ժո րա Համ բար ձում յա նը պատ մեց 
ստո րերկր յա տրանս պոր տի, հան քու ղու, 
հան քա քա րի ջարդ ման ու ա ղաց ման գոր-
ծըն թաց նե րի մա սին, ո րից հե տո հյու րե րը 
ե ղան հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յում: Ան-
կեղծ, սրտա մոտ զրույց սկսվեց սի րե լի ար-
տիստ նե րի և ֆաբ րի կա յի բան վոր-ծա ռա յող-
նե րի միջև: Լու սան կար վե ցին միա սին: Ն ման 
հան դի պում ներ ե ղան ավ տո նո րոգ ման, լու-
սա տեխ նի կա կան, «Է լեկտ րոն» գոր ծա րան-
նե րում, թիվ 27 գի շե րօ թիկ դպրոցում, ո րոնք 
ան ցան ջերմ, ան մի ջա կան մթնո լոր տում:

– Եթե հի շում եք, ի՞նչ տպա վո րութ յուն-
նե րով թատ րո նի ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ-
տի վը վե րա դար ձավ մայ րա քա ղաք:

– Չորս օր շա րու նակ մեր քա ղա քը տո նա-
կան տրա մադ րութ յան մեջ էր, յու րա քանչ յուր 
օր բե մադր վում էր «Ա նու շը», եզ րա փա կիչ 
ներ կա յա ցու մից հե տո թատ րո նի տնօ րե նը՝ 
Սիլ վա Մե քին յանն ա սաց, որ նման բծախնդ-
րութ յամբ մեկ էլ պատ րաստ վում էին Մոսկ-
վա յում ե լույթ ու նե նալ: « Պարզ վում է, որ Ձեր 
հա սա րա կութ յու նը հույժ ե րաժշ տա սեր է և 
ճշ մա րիտ ար վես տը երկր պա գող: Ներ կա-
յաց ման ժա մա նակ հա մակ ու շադ րութ յամբ 
հետ ևում էի բե մում կա տար վող գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ծա վալ մա նը, ոչ մի ա վե լորդ ձայն 
դահ լի ճում»: Թատ րո նի ղե կա վա րութ յու նը, 
ար տիստ նե րը այս տե ղից վե րա դար ձան գոհ 
և տ պա վոր ված: Այդ օ րե րի հե ռուս տա տե-
սութ յու նը, մա մու լը հան դես ե կան հա ղոր-
դումնե րով, հրա պա րա կում նե րով՝ միա ձայն 
նշե լով, որ Կա պա նում մշա կու թա յին մեծ 
ի րա դար ձութ յուն է ե ղել:

Զ ՐՈՒՅ ՑԸ՝ 
ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱ ՆԻ

Սվետլանա Գևորգյան

Ռաֆայել Մինասյան

նո րա կա ռույց մշա կույ թի պա լա տի բե մում 
ա ռա ջի նը պի տի ներ կա յաց վի Ար մեն Տիգ-
րան յա նի «Ա նուշ» օ պե րան: Պի տի ա սեմ, որ 
Կա պան ե կան «Ա նուշ» օ պե րա յի լա վա գույն 
կա տա րող նե րը՝ հան րա պե տութ յան վաս-
տա կա վոր ար տիս տու հի ներ, Ա նու շի դե րա-
կա տա րու հի ներ Էլ վի րա Ու զուն յա նը, Ան նա 
Ն շան յա նը, Ե լե նա Վար դան յա նը, ե րի տա-
սարդ մե ներգ չու հի Ա լիս Հե քիմ բաշ յա նը, Սա-
րո յի դե րա կա տար ներ, եր գիչ ներ Հով հան նես 
Կա վազ յա նը և Գե ղամ Գ րի գոր յա նը, Մո սիի 
դե րում՝ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ 
Միհ րան Եր կա թը, ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր ար-
տիստ Ար տա շես Հայր յա նը, և այլ ան վա նի 
եր գիչ-երգ չու հի ներ: Բ նա կա նա բար, նրանց 
հետ ժա մա նել էին պե տա կան օ պե րա յի սիմ-
ֆո նիկ նվա գա խում բը, երգ չա խում բը և բա-
լե տի ար տիստ նե րը:

– Ե թե չենք սխալ վում, ա մեն ինչ սկսվեց 
Կա պա նի եր կա թու ղա յին կա յա րա նում հյու-
րե րի դի մա վո րու մից:

– Ա յո, դի մա վո րու մը ևս  ան մո ռաց էր, 
չնա յած դեկ տեմ բեր յան ցրտին՝ կա յա րա նում 
էին հա վաք վել լեռ նա գործ նե րի քա ղա քի հա-
սա րա կայ նութ յան հար յու րա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, հիմ նարկ- ձեռ նար կութ յուն նե րի 
ղե կա վար ներ, մա մու լի, հե ռուս տա տե սութ-
յան, ռա դիո յի լրագ րող ներ: Կա յա րա նում 
բեմ էր տե ղադր վել, որ տե ղից դի մե լով ար-
տիստ նե րին՝ ՀԿԿ Ղա փա նի շրջկո մի ա ռա-
ջին քար տու ղար Ռա ֆիկ Մի նաս յանն ա սաց, 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ՉԵՔԻՋՅԱՆ. 

«Մեր համերգները 
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1980-ա կան թվա կան նե րի կե սին Գո-
րի սի մշա կու թա յին կյան քում տե ղի ու-
նե ցավ եր կու ի րա դար ձութ յուն, ո րոնց 
նշա նա կութ յու նը մինչև հի մա չի կորց-
րել իր այժ մեա կա նութ յու նը: Ալ.Ս պեն-
դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի 
պե տա կան ա կա դե միա կան թատ րո նը 
գո րիս յան բե մում հան դես ե կավ Ար մեն 
Տիգ րան յա նի «Ա նուշ» օ պե րա յով, իսկ 
1987-ի աշ նա նը կազ մա կերպ վեց «Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յան օ րեր Հա յաս-
տա նում», ո րի ծրագ րի շրջա նա կում Գո-
րիս այ ցե լեց ռուս մշա կու թա յին գոր ծիչ-
նե րից կազմ ված պատ վի րա կութ յու նը: 
Ռու սաս տան ցի ար վես տի գոր ծիչ նե րի 
թվում էր հան րա ճա նաչ կոմ պո զի տոր 
Յան Ֆ րեն կե լը, ով գո րիս յան բե մում 
դաշ նա մու րով կա տա րեց խորհր դա յին 
ժո ղովր դին մոտ ու հա րա զատ «Կ ռունկ-
ներ» եր գը՝ Ռա սուլ Համ զա տո վի խոս-
քե րով գրված:
Այս ի րա դար ձութ յուն նե րի ա ռի թով 
«Ս յուն յաց եր կի րը» խնդրեց ո րոշ ման-
րա մաս ներ ներ կա յաց նել Գա գիկ Ծատր-
յա նին, ով այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
Գո րի սի քաղ խորհր դի գործ կո մի մշա-
կույ թի բաժ նի վա րիչն էր (1983-1991 
թվա կան նե րին):

-Ա յն հա մո զումն ու նեի, որ գո րի սե-
ցի հան դի սա կանն ան պատ ճառ 
օ պե րա պի տի դի տի: Հան րա-

պե տութ յան այն ժա մա նակ վա մշա կույ թի 
նա խա րար Յու րի Մե լիք- Օ հան ջան յա նի հետ 
մտեր մա կան կա պեր ու նեի, զան գա հա րե ցի 
և հայտ նե ցի մտահ ղաց մանս մա սին: Ա սաց՝ 
ա րի մոտս: Իսկ երբ ար դեն նրա աշ խա տա-
սեն յա կում էի, զան գա հա րեց Հով հան նես Չե-
քիջ յա նին, ով կա պել լա յի դի րի ժոր լի նե լուն 
զու գըն թաց, ե թե չեմ սխալ վում, նաև օ պե-
րա յի և բա լե տի ա կա դե միա կան թատ րո նի 
տնօ րենն էր:

Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բե րե-
ցինք, ե կավ Գո րիս, ծա նո թա ցավ դահ լի ճի 
պայ ման նե րին: Հի շում եմ՝ հանձ նա րա րեց 

ա ռա ջին շար քի նստա րան նե րը հա նել, քա նի 
որ դահ լի ճը «փոս» չու ներ, որ նվա գա խում-
բը նստեր: Մի խոս քով՝ ա մեն ինչ ա րե ցինք, 
որ նշա նա վոր կո լեկ տի վի գո րիս յան հյու րա-
խա ղը բարձր մա կար դա կով անց նի: Այդ պես 
էլ ե ղավ: Մար դիկ օ վա ցիա նե րով ըն դու նե ցին 
«Ա նու շի» գո րիս յան բե մե լը: 

Ա սեմ նաև՝ Հով հան նես Չե քիջ յանն ինձ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց, երբ հան դի պե-
ցինք մշա կույ թի նա խա րար Յու րի Մե լիք-Օ-
հան ջան յա նի կա բի նե տում, հյու րա խա ղը 
լավ կազ մա կեր պե լու հա մար: 

Ի դեպ, մայ րա քա ղա քից ե կած նե րը գոհ 
էին Գո րի սի հան դի սա տե սից: Միայն ցա վա-
լի էր, որ Գո րի սում ա կա դե միա կան թատ րո-
նը միայն մեկ ե լույթ ու նե ցավ, նրանց ե լույթ-
նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը չա փա զանց խիտ 
էր, ներ կա յաց ման ա վար տից ան մի ջա պես 
հե տո մեկ նեց մայ րա քա ղաք: Սո վո րա բար 
նման կո լեկ տիվ նե րը, գա լով Գո րիս, հան դի-
պում ներ են ու նե նում հիմ նարկ-ձեռ նար կութ-
յուն նե րում, աշ խա տա վո րա կան կո լեկ տի-
վում, դպրոց նե րում, բայց դրա ժա մա նակն 
էլ չկար: Հար ևան Սի սիա նի շրջա նից էլ էին 
պա հան ջում, որ «Ա նուշ» օ պե րան բե մադր վի 
ի րենց մոտ… 

Ինչ վե րա բեր ում է մեկ տա րի հե տո անց-
կաց ված «Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան օ րե րը 

Հա յաս տա նում» մի ջո ցառ մա նը, գո րիս յան 
հան դի սա տե սը ջեր մութ յամբ ըն դու նեց Ռու-
սաս տա նի պատ վի րա կութ յա նը: Գո րի սը եր-
կու-ե րեք օր բուռն մշա կու թա յին կյան քով էր 
ապ րում:

Այդ ա ռի թով Գա գիկ Ծատր յա նը պատ-
մում է՝ «Յան Ֆ րեն կե լը հե տաքրքր վեց, թե 
բե մի դաշ նա մու րը «նաստ րոյ կա» ա րե՞լ եք: 
Կան չե ցի Գո րի սի լա վա գույն մաս նա գետ նե-
րին, ով քեր լծվե ցին ռո յա լի կար գա վոր մա նը: 
Հա մեր գից ա ռաջ կոմ պո զի տո րին խնդրե ցի 
փոր ձել ռո յա լը. նվա գե լուց հե տո՝ խփե լով 
մեջ քիս, ա սաց. «Ничего, бывает и хуже»: 
Ան հար մար զգա ցի, մտա ծե ցի՝ ու րեմն վատ 
է:

Ի դեպ, նաև փո քիկ մի խո րա մանկ քայ լի 

դի մե ցի: Նախ՝ շրջկո մի մշա կույ թի պա տաս-
խա նա տո ւին ա սա ցի, թե չա սեք՝ գնա ցեք 
տրի կո տա ժի միա վո րու մից կամ «Միկ րո շար-
ժիչ» գոր ծա րա նից մար դիկ բե րեք, դահ լի ճը 
լցրեք, թող ունկնդ րին ինքս ընտ րեմ. հա մեր-
գը հրա վի րա տոմ սով էր:

Առջ ևի շար քե րում նստե ցին Գո րի սի բո-
լոր դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րը և ե րաժշ տա-
կան դպրո ցի երգ չախմ բի սա նե րը: Երբ հնչե-
ցին «Կ ռունկ ներ» եր գի ա ռա ջին բա ռե րը, 
դահ լիճն էլ կոմ պո զի տո րի հետ սկսեց եր գել: 
Եր գի ա վար տին Յան Ֆ րեն կե լը կանգ նեց և 
ա սաց. «Աշ խար հի շատ բե մե րում եմ ե լույթ 
ու նե ցել, բայց այս պի սի բան տե սած չկամ»: 
Երբ հա մերգն ա վարտ վել էր, ինձ էլ կան-

չել տվեց և ա սաց. «Ձեր ռո յա լը շատ լավ էր 
«նաստ րոյ կա» ար ված, ին չից հե տո թեթ ևա-
ցած շունչ քա շե ցի»»:

Մեր զրույ ցի ա վար տին Գա գիկ Ծատր-
յանն աս վա ծին հա վե լեց՝ «Քա նի որ խո-
սե ցինք գո րիս յան հյու րա խա ղե րի մա սին, 
չեմ կա րող չհի շել մի հան գա մանք ևս. այդ 
տա րի նե րին Կոնս տան տին Օր բել յա նի հետ 
Գո րիս են այ ցե լել նաև Ալ լա Պու գա չո վան, 
Լա րի սա Դո լի նան, Ի րի նա Ա լեգ րո վան և էստ-
րա դա յի ո լոր տի ու րիշ նշա նա վոր ներ: Որ քա-
նով հի շում եմ՝ Ալ լա Պու գա չո վան ե լույթ չի ու-
նե ցել, բայց Դո լի նան և Ա լեգ րո վան ե լույթ ներ 
են ու նե ցել»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Դրվագներ գորիսյան 
հյուրախաղերից

«Ա նուշ» օ պե րա յի ա ռա ջին ներ կա-
յա ցու մից հե տո տե ղա կան թեր-
թի («Պղն ձի հա մար») թղթա կի ցը 
հան դի պել է օ պե րա յին թատ րո նի 
ար տիստ նե րին՝ խնդրե լով մի քա նի 
խոս քով ներկայացնել Կա պան գա լու 
շար ժա ռիթ նե րը, հան դի սա տե սից 
և քա ղա քից ստա ցած տպա վո րութ-
յուն նե րը: Ս տորև ներ կա յաց նում 
ենք նրան ցից ե րե քի խոս քը:

ՄԻՀ ՐԱՆ ԵՐ ԿԱԹ 
ԽՍՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ

Ղա փան գա լու հրա վե րը ինձ ևս մ տո-
րում նե րի տե ղիք տվեց. ինչ պի սին կլի նեն 
այն բե մը, դահ լի ճը, հան դի սա տե սը, որ տեղ, 
ո րի հա մար պետք է խա ղամ: Տե սածս ու 
զգա ցածս գե րա զան ցե ցին սպա սե լիք ներս: 
«Ա նու շի» ներ կա յաց ման մեջ, երբ պետք է 
նո րից սպա նեի «իմ նա մարդ ըն կե րո ջը»` 
հան կարծ զգա ցի հան դի սա տե սի ար տաս-
վա լից մագ նի սաց նող հա յաց քը: Ձեռ քերս դո-
ղա ցին, քիչ մնաց կո կորդս սեղմ վեր, հա զիվ 
ինձ զսպե ցի, որ պես զի նո րից մնա՝ որ պես 
ար տիստ, այ րեմ ինձ, որ պես զի ապ րեց նեմ 
նաև իմ շատ սի րե լի հան դի սա տե սին:

Ղա փան ցի հան դի սա տես… Ն րանց ես 
տե սա ոչ միայն թատ րո նի բե մից: Փո ղո ցում 
քայ լե լիս մարդ կանց՝ մեզ ուղղ ված ազ նիվ 
ժպիտ նե րը, նրանց աչ քե րի ան սահ ման բա-
րութ յու նը մինչև բեմ բարձ րա նա լը ար դեն 
կա շա ռել էին մեզ: Մի խոս քով, դե րա սա նի 
և հան դի սա տե սի ձուլ ման ա րա րո ղութ յու նը 
ծնվեց մինչև ներ կա յա ցու մը, ո րը մեզ շատ 
օգ նեց հո գե կան բա վա րա րութ յուն պարգ-
ևե լու մեր նո րագ յուտ, ար վես տը խո րա պես 
հաս կա ցող ու գնա հա տող ղա փան ցի հան դի-
սա տե սին… Շ նոր հա կա լութ յուն դրա հա մար:

ԷԼ ՎԻ ՐԱ ՈՒ ԶՈՒՆ ՅԱՆ 
Հան րա պե տութ յան վաս տակա վոր ար տիս-
տու հի

Անս պա սե լի էր և՛ հրա վե րը, և՛ այն, որ 
այս հե ռա վոր շրջա նում կա այս պի սի հո-
յա կապ մշա կույ թի պա լատ, որ տեղ կա րե լի 
է հնչեց նել ազ գա յին ար վես տը, այդ թվում՝ 
օ պե րա յին ար վես տը: 

Ինձ այս տեղ, Ղա փա նում այլ ա նակն կալ-
ներ էին սպա սում: Ան կեղծ ա սաց, միշտ էլ 
ա մե նու րեք ե րա զել եմ ստա նալ հան դի սա-
տե սի հա մակ րան քը, վա յե լել նրա սե րը և 
թող նել ցան կութ յուն՝ կրկին լսե լու ինձ, ու նե-
նա լու ինձ: Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մից հե տո, 
երբ դեռ իմ աչ քե րի առջև է ղա փան ցի հան-
դի սա տե սի ազ նիվ, հմա յիչ, հաս կա ցող հա-
յաց քը, ինձ հանգս տա ցած, բա վա րար ված 
եմ զգում, ու րեմն, իմ նոր, բա րի հան դի սա-
տե սը հաս կա ցել, սի րել է ինձ: Իսկ դա օգ նեց 
ինձ՝ իմ կեր տած հար յու րա վոր «Ա նուշ»-նե րի 
ցան կում ա վե լաց նե լու միան գա մայն նո րը, 
թար մը՝ «ղա փան յան Ա նու շը»: Դա մե ծա գույն 
բերկ րանք է ար տիս տի հա մար:

Ձեր մարդ կանց հո գու գե ղեց կութ յու նը, 
ան կեղծ հյու րա սի րութ յու նը, աշ խա տա սի-
րութ յունն ու բա րութ յու նը ինձ, ինչ պես և իմ 
գոր ծըն կեր նե րի՛ն տրա մադ րում են՝ կրկին 
ան գամ լի նել Ղա փա նում, ա վե լի պա տաս-

խա նա տու և բարձ րո րակ ներ կա յա ցում նե-
րով։

ՀԱ ԿՈԲ ՈՍ ԿԱՆ ՅԱՆ 
Թատ րո նի դի րի ժոր, Երևանի օպերայի և 
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն

Ինչ պի սի ան համ բե րութ յամբ, որ Ղա փա-
նի հան դի սա տե սը սպա սում էր մեր թատ րո-
նի այ ցին, նույն պի սի ան համ բե րութ յամբ էլ 
մենք էինք պատ րաստ վում՝ ոչ միայն ա ռա-
ջին ան գամ, այլև մաս նակ ցե լու Ղա փա նի 
կուլ տու րա յի պա լա տի հան դի սա վոր բաց-
մա նը: Կար ծում եմ, սխալ ված չեմ լի նի ա սե-
լու, որ դա և՛ Ղա փա նի աշ խա տա վո րութ յան, 
և՛ թատ րո նի կո լեկ տի վի հա մար կար ևոր 
ի րա դար ձութ յուն էր: Մենք, ի հար կե, ե ղել ենք 
Հայաս տա նի ո րոշ քա ղաք նե րում, շրջան նե-

րում: Սա կայն Եր ևա նից դուրս սա ա ռա ջին 
ե լույթն է, ո րին մաս նա կից էր թատ րո նի ամ-
բողջ ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ տի վը: Այդ 
հնա րա վո րութ յու նը մեզ տա լիս է ձեր կուլ-
տու րա յի հիա նա լի պա լա տը, ո րի կա ռու-

ցող նե րը հաշ վի են ա ռել ա մեն ինչ՝ մեծ կո-
լեկ տի վի պա տաս խա նա տու ներ կա յաց ման 
հա մար:

Ես կար ծում եմ, որ այն ցան կութ յուն ներն 
ու սպա սում նե րը, որ ու նեն ղա փան ցի նե-
րը՝ ա կա նա տես լի նել բարձ րո րակ ներ կա-
յաց ման, ա ռանց բե մադ րա կան և ս տեղ ծա-
գոր ծա կան որ ևէ զի ջու մի, ան պայ ման 
կկա տար վեն: Իմ ցան կութ յունն է, որ պես զի 
այս պա լա տը, ո րի «օ ծու մը» կա տա րում ենք 
մենք, մշտա պես ըն դու նի հայ և եղ բայ րա-
կան ժո ղո վուրդ նե րի բե մե րի բարձ րո րակ 
վար պետ նե րի:

– Օգտ վե լով ա ռի թից, – վեր ջում ա սաց 
դի րի ժո րը, – մեր ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ-
տի վի և ան ձամբ իմ ջերմ մաղ թանք ներն եմ 
հղում Ղա փա նի հան դի սա տե սին, նրա աշ-
խա տա սեր մարդ կանց: 
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1976 -ի մար տին Կա-
պա նի ե րաժշ տա-
կան ու սում նա րա-

նում ա ռա ջին ան գամ հնչեց եր գե հո նա յին 
ե րաժշ տութ յուն: Եր կար դե գե րում նե րից 
հե տո մշտա կան գրան ցում էր ստա ցել գեր-
մա նա կան «E.F.Walcher» ֆիր մա յի ար տադ-
րութ յան գոր ծի քը:

Ինչ պես ա մեն մի նա խա ձեռ նութ յուն, 
Կա պա նում եր գե հո նի տե ղադ րումն ու նի իր 
նա խա պատ մութ յու նը: Պե տեր բուր գի Մա-
րիին յան թատ րո նը նա խա տե սել էր ա զատ-
վել իր եր գե հո նից, ո րը ձեռք էր բեր վել 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յի նի տա րի նե րին: 
Սո վո րա բար դուրս գրված գոր ծի քի ար ժե քի 
գնա հա տու մը (եր գե հո նը գնա հատ վեց չորս 
հա զար ռուբ լի) ի րա կա նաց նում էր հա տուկ 
հանձ նա ժո ղո վը, ո րի ան դամն էր Վա հագն 
Ս տամ բոլց յա նը: Ճա նաչ ված եր գե հո նա հա-
րի, հան րա պե տութ յան գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի 
տե ղա կալ Ա լեք սանդր Մար ջան յա նի, մշա-
կույ թի նա խա րար Կ. Ու դում յա նի և ՀԿԿ 
Ղա փա նի շրջկո մի այն ժա մա նակ վա ա ռա-
ջին քար տու ղար Ռա ֆա յել Մի նաս յա նի 
ջան քե րի շնոր հիվ՝ եր գե հո նը կա պան յան 
գրան ցում ստա ցավ:

Այդ հազ վագ յուտ գոր ծի քը Կա պան տե-
ղա փո խե լուց հե տո պարզ վեց, որ նրա մե-
խա նի կա կան հատ վա ծը շար քից դուրս է 

Երգեհոնի կապանյան 
գրանցումը

Եր գե հո նը միշտ գտնվել է Կա-
պա նի ար վես տի պե տա կան 
քո լե ջի (նախ կին ե րաժշ տա կան 
ու սում նա րա նի) տնօ րեն նե րի 
ու շադ րութ յան և հո գա ծութ-
յան կենտ րո նում: Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի օ րե րին քո լե ջի 
հա մեր գա յին մեծ դահ լի ճը են-
թարկ վել է հրե տա կո ծութ յան, 
ո րից մե ծա պես տու ժել է նաև 
եր գե հո նը:
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ե կել, թե պետ ա մե նա կար ևո րը՝ գլան նե րը 
պահ պան վել էին: Գոր ծի քի վե րա կանգ-
նումն ի րա կա նաց րին «Rieger Kloss» ֆիր-
մա յի չեխ մաս նա գետ նե րը, ո րի հա մար 
վճար վեց 56 հա զար ռուբ լի: Այս պես Հա-
յաս տա նում հայտն վեց գեր մա նա կան ար-
տադ րութ յան ա ռա ջին եր գե հո նը, ո րը 

դար ձավ ոչ միայն Ղա փա նի, այլև հան րա-
պե տութ յան հպար տութ յու նը: Պահ պան վել 
է Մոսկ վա յի կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր 
Լ. Ռոյզ մա նի նա մա կը, ո րում նա բարձր է 
գնա հա տել գոր ծի քի ո րա կա կան հատ կա-
նիշ նե րը. «Զար մա նա լի և հա ճե լի տպա վո-
րութ յուն թո ղեց ինձ վրա Ղա փա նի եր գե հո-
նը, փառք ու պա տիվ Ձեզ, որ գա ղա փար 
հղա ցավ այդ «ա վե րա կը» վե րա կեն դա նաց-
նե լու, և թող կեց ցեն չե խե րը՝ դա նրանց 
լա վա գույն հիբ րիդն է: Ղա փա նի դահ լի ճը և 
ն րա ա կուս տի կան հիա նա լի են»: Ակ ներև է, 
որ պրո ֆե սո րը հնչեց րել է Կա պա նի եր գե-
հո նը, որ տե ղից էլ նրա հիա ցա կան գնա հա-
տա կա նը:

Կա պա նում կա յա ցած եր գե հո նա յին 
անդ րա նիկ հա մեր գին ե լույթ ու նե ցան եր-
գե հո նա հար Վա հագն Ս տամ բոլ ցա նը, Դա-
վիթ Գի լան յա նը, ու սում նա րա նի կա մե րա-
յին նվա գա խում բը՝ Գ րի գոր Դա նիել յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ, կրթօ ջա խի դա սա տու-
ներ և սո վո րող ներ: Հա մեր գա յին ծրագ րում 
հնչե ցին Բա խի խո րալ նե րը, հատ ված ներ 
«Մաթ ևո սի չար չա րանք նե րը» խո րա լից, 
տո կա տա և ֆու գա դե-մոլ, Շուլ ցի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րը, հայ կա կան հոգ ևոր 
ե րաժշ տութ յուն: Հա ջորդ օ րը կա յա ցավ Վա-
հագն Ս տամ բոլց յա նի մե նա հա մեր գը:

Նոր գոր ծի քի հայտ նութ յամբ Կա պա նում 
սկզբնա վոր վեց ու ամ րապնդ վեց եր գե հո-
նա յին ե րե կո նե րի անց կաց ման ա վան դույ-
թը, բազ միցս ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի 
դահ լի ճում հան դես էր ե կել Վ. Ս տամ բոլց յա-
նը, Ա. Ա դամ յա նը, Կ. Ա ղա բեկ յա նը, ար տա-
սահ ման ցի ե րա ժիշտ ներ, մաս նա վո րա պես, 
եր գե հո նա հար Ջեյմս Դալ տո նը (մեծ Բ րի-
տա նիա), Իմ րիխ Շա բո յը (Չե խոս լո վա կիա), 
Ռո բերտ Ռո ժեն (Ֆ րան սիա), Գա լի նա Կոզ լո-
վան և Գա րի Գ րոդ բեր գը (Ռու սաս տան):

Ու սա նո ղա կան հա մերգ նե րից հի շա-
տա կե լի են Եր ևա նի պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յի եր կու ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու ղում նե րը՝ 1986-ին Կ. Ա ղա բեկ յա նի 
եր գե հո նա յին դա սա րա նի և 1997-ին Վա-
հագն Ս տամ բոլց յա նի դա սա րա նի սո վո րող-
նե րի ե լույթ նե րը, վեր ջին նե րիս թվում էր այն 
ժա մա նակ վա աս պի րանտ Մե րի Մով սիս յա-
նը: Վա հագն Ս տամ բոլց յա նի մոտ դա սըն-
թաց ներ են ան ցել Մա րի նա Նա հա պետ յա նը 
և Ան նա Ա ռուս տամ յա նը: 

2006-2011 թթ. Կա պա նի ար վես տի պե-
տա կան քո լե ջի այն ժա մա նակ վա տնօ րեն 
Լիան նա Հա կոբ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
կա յա ցան հա մեր գա շա րեր՝ նվիր ված Կա-
պա նում եր գե հո նի տե ղադր ման 30 և 35-
րդ տա րե դար ձե րին, ո րոնց շրջա նա կում 
հա մեր գա յին ե լույթ նե րով հան դես ե կան 
հան րա պե տութ յան լա վա գույն եր գե հո նա-
հար նե րը, ինչ պես նաև կա պան ցի կա տա-
րող ներ:

Եր գե հո նը միշտ գտնվել է Կա պա նի ար-
վես տի պե տա կան քո լե ջի (նախ կին ե րաժշ-
տա կան ու սում նա րա նի) տնօ րեն նե րի ու-
շադ րութ յան և հո գա ծութ յան կենտ րո նում: 
Ար ցախ յան ա զա տա մար տի օ րե րին քո լե ջի 
հա մեր գա յին մեծ դահ լի ճը են թարկ վել է 
հրե տա կո ծութ յան, ո րից մե ծա պես տու ժել 
է նաև եր գե հո նը: Թեև այ սօր էլ հա մերգ նե-
րի ժա մա նակ հնա րա վոր է հնչեց նել գոր ծի-
քը, այն վե րա նո րոգ ման հույժ կա րիք ու նի: 
2009 թ. քո լե ջի տնօ րի նութ յան նա խա ձեռ-
նութ յամբ Կա պան են հրա վիր վել եր գե հո նը 
քա ղա քում տե ղադ րած չե խա կան «Rieger 
Kloss» ֆիր մա յի մաս նա գետ նե րը և կազմ վել 
վե րա նո րոգ ման հա մա պա տաս խան հա-
շիվ ու ներ կա յաց րել ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը: 
Եր կու տա րի անց քո լե ջում հյու րըն կալ վել 
են «Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ-
չախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վար և 
դի րի ժոր, պրո ֆե սոր Տիգ րան Հե քեք յա նը 
և եր գե հո նի շվեյ ցա րա ցի վար պետ Ֆեր դի-
նանդ Շ տե մե րը, ով պատ րաս տա կա մութ-
յուն է հայտ նել վե րա նո րո գել եր գե հո նը՝ հա-
մեր գա յին մեծ դահ լի ճի նո րո գու մից հե տո: 
Այ սօր էլ Կա պա նի ար վես տի պե տա կան 
քո լե ջի ղե կա վա րութ յու նը եր գե հո նը վե րա-
նո րո գե լու ու ղի ներ է փնտրում: Գոր ծի քի վե-
րա նո րոգ ման խնդի րը կար ևո րում և ի րենց 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում են պա հում 
նաև տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը: Մ նում 
է հու սալ, որ հար ցը վերջ նա կան լու ծում 
կստա նա...

ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱՆ

Վա հագն Ս տամ բոլց յա ն

Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, հա ջող վեց 
ա ռա ջին ան գամ հա մա կարգ ված ներ կա յաց-
նել Ս յու նի քի ե րաժշ տա կան փա ռա վոր անց-
յալն ու ներ կան:

Հա ջող վեց՝ շնոր հիվ Եր ևա նի Կո մի տա սի 

ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի, ՀՀ 
ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տու տի, Եր ևա նի Մես-
րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի 
բազ մա թիվ գի տաշ խա տող նե րի, դա սա խոս-
նե րի և հայ րե նա կան եր գի մե րօր յա նշա-
նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ջակ ցութ յան, 
ով քեր մե ծա գույն սի րով էին ար ձա գան քում 

մեր խնդրան քին կամ ա ռա ջար կութ յա նը, 
նաև հա ճույ քով խորհր դատ վութ յուն ի րա-
կա նաց նում մեր խմբագ րա կազ մի լրագ րող-
նե րին:

Բո լո րին, յու րա քանչ յու րին՝ մեր ան կեղծ 
ե րախ տա գի տութ յու նը:

Մեր հար գան քը Ս յու նի քի մար զի հա-
մայն քա յին իշ խա նութ յուն նե րին՝ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան հա մար:

Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն 
«Է լո լա» ՓԲ ըն կե րութ յա նը (տնօ րեն՝ Հա-
րութ յուն Ծատր յան), «Ոս մար» ՍՊ ըն կե-
րութ յա նը (տնօ րեն՝ Հա րութ յուն Ոս կան յան), 
«Կա պա նի բժշկա կան կենտ րոն» ՓԲ ըն կե-
րութ յա նը (տնօ րեն՝ Կա րեն Մել քոն յան), «Գո-
րի սի բժշկա կան կենտ րոն» ՓԲ ըն կե րութ յա-
նը (տնօ րեն՝ Դա վիթ Մա շուր յան)՝ հա մա րի 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րին 
նպաս տե լու հա մար:

Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք-

ներն ի րա կա նաց վե ցին ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա-
րի տե ղա կալ Ա րա յիկ Խզ մալ յա նի, նա խա-
րա րութ յան գլխա վոր մաս նա գետ Տաթ ևիկ 
Սու քիաս յա նի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ-
յամբ:

Իսկ այն թե մա նե րը, ո րոնք (ինչ պես 
նշե ցինք) դուրս են մնա ցել և́ ժամ ան ակ ի, 
և́ հնարա վո րո ւթյա ն սղությա ն պատճա-
ռո վ, համո զվա ծ ենք, երբևէ կհետա քրքրե ն 
ստեղծա գո րծա կա ն այլ կոլե կտի վնե րի, 
լրատվա մի ջո ցնե րի կամ հետա զո տո ղնե րի :

Ինչևէ, մեզ հաջո ղվե ց օգտա կա ր այս 
գործն ըստ պատշա ճի  կյանքի  կոչե լ:

Եվ ուրե մն՝ օրհնո ւթյո͂ ւն, պատի͂վ և 
երկ րպագութ յո͂ւն բոլոր էությունն երիս 
ա րարչին, որ կարողու թյուն տվեց մեր 
հրաշալի խմբագրակազ մին՝ նախաձեռ-
նել այս գործն ու սեղմ շարադրա նք ով և 
համառ ոտությ ամբ ավարտի ն հասցնել:

 

Երգը՝ ծնված հող հայրենիից 
և ոչ միայն ձայներից ու 
բառերից
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Հան րա հայտ է Տիգ րան Ման սուր յա-
նի սե րը Հա մո Սահ յա նի հան դեպ: 
Գու ցե շա տե րը չգի տեն, բայց հա-

յոց ժա մա նա կա կից մեծ բա նաս տեղծն 
Էլ խոր սեր ու հար գանք ու նի դե պի հա-
յոց ժա մա նա կա կից նշա նա վոր ե րա-
ժիշտ նե րից մե կի ստեղ ծա գոր ծութ յու-
նը և ան ձը: Այս փո խա դարձ զգա ցու մը 
մարմ նա վոր վել Է հա մա տեղ գոր ծով` 
Հ.Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րով գրված Տ. Ման սուր յա նի «Մայ րա-
մու տի եր գեր» վո կալ շար քով: Եվ երբ 
ե րաժշ տի ծննդյան 50-ամ յա կի ա ռի թով 
խմբագ րութ յու նում միտք ծնվեց կազ-
մա կեր պել նրա և բա նաս տեղ ծի երկ խո-
սութ յու նը, եր կուսն էլ ու րա խութ յամբ 
հա մա ձայ նե ցին: 

Թղ թա կից. - Տիգ րան Ման սուր յանն էլ, 
ու րեմն, 50 տա րե կան ե ղավ... 

Տիգ րան Ման սուր յան.- Որ պես զի եր կար 
ապ րես, պի տի հաշտ վես տա րի քիդ հետ: 

Հա մո Սահ յան. - Ապ րում ես, ապ րում, 
բայց թե կուզ մի օ րով ե րե խա ես դառ նում: 
Ան ժամ կետ աք սոր է ծե րութ յու նը: Տիգ րանն 
էլ 50 դար ձավ, բայց ախր, ինձ հա մար ե րե-
խա է... Ոչ ման կութ յուն ենք տե սել, ոչ պա-
տա նե կութ յուն, ոչ ե րի տա սար դութ յուն, ոչ 
այ րութ յուն, ու րեմն ծե րութ յուն էլ չու նենք: 
Մ խի թա րութ յունս էն է, որ ե թե մի եր կու լավ 
բան գրել եմ, ինձ թվում է, 50 տա րե կա նից 
հե տո եմ գրել: Տիգ րա նին էլ մխի թա րեմ սրա-
նով: Համ էլ շատ է ա րել, ինքն էլ չլի նի, ա րա-
ծը կմնա:

Տ.Մ. - Ինձ թվում է, շատ եմ ա րել: Ա ռա-
վել շատ կու տա կել եմ հե տա գա յում ա նե լու 
հա մար:

Հ.Ս. - Դու քո ա նե լիքդ գի տես, դրա հա-
մար քեզ թվում է, թե դեռ շատ բան ա նե լու 
ես: Ես էլ, որ չգի տեմ ա նե լիքդ, ա րա ծովդ եմ 
խո սում, տես նում եմ, որ շատ ես ա րել: Էն-
քան հայ կա կան, ինք նա տիպ է քո ե րաժշ-
տութ յու նը... Չէ, 50-ը շատ լավ տա րիք է: 

Թղթ.- Ման սուր յա նը վեր ջերս գրեց եր-
կու տա րի հե տո Ավստ րա լիա յի մայ-
րաքա ղա քում կա յա նա լիք աշ խար հի 
քրիս տոն յա նե րի հա մա գու մա րի հիմ նը: 
Այն դեռ ոչ մի տեղ հրա պա րա կայ նո րեն 

Տիգրան 
Մանսուրյանի և 
Համո Սահյանի 
երկխոսությունը

չի հնչել, բայց ես ունկնդ րել եմ՝ ներ կա 
լի նե լով ձայ նագ րութ յա նը: Ն րա նում 
լսե լի են թե՛ հայ կա կան բնութ յու նը, 
Կո մի տա սին, թե՛ եվ րո պա կան ո ճին 
բնո րոշ հնչյուն նե րը:

Հ.Ս. - Գի տեմ հիմ նի մա սին: Մեծ բան 
է... 50 ես ա սում: 50-ն ինչ է որ: Ա նե լիք ներդ 
շատ են, հա՞, ա սում ես...

Տ.Մ. - Հա, կու տակ վել է: Սի սիա նում, 
ձեր 70-ամ յա կի օ րը, մի բլուր բարձ րա ցա: 
Այն տեղ, հով տի խա ղա ղութ յան մեջ եր կու 
սո նատ կար: Եր կու սո նատ մասմա քուր: 
Ջու թա կի սո նատ ներ: Բայց առ այ սօր չեն 
գրվել: Դ րանց կեն դա նի գո յութ յու նը ինձ 
հետ են դեռ:

Թղթ. - Հա մո Աահ յա նի բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րով շարք եք գրել: Ն րա 
ստեղ ծա գոր ծութ յամբ նոր երգ, երկ 
գրե լու ծրա գիր չու նե՞ք:

Հ.Ս. - էդ եր գե րում ե րաժշ տութ յու նը 
հա մար ժեք է իմ խոս քին, ա վե լի ճիշտ` 
ե րաժշ տութ յու նը բարձր է իմ խոս քից: էդ 
եր գե րի բա ռերն էլ կար ծես կոմ պո զի տորն 
ինքն է գրել: Տիգ րանն ընտ րել է կարճ, բայց 
խորք ու նե ցող բա նաս տեղծութ յուն ներ: Եվ 
էդ խորքն է վեր հա նել:

Տ.Մ. - Վար պետ, հեշտ է եր գել ձեր բա-
նաս տեղ ծութ յու նը... Առ հա սա րակ գե ղե ցի-
կը գնա հա տե լու իմ չա փա նիշն այն է, երբ 
համ րա նում ես նրա առ ջև ինք դ քեզ կորց-
նե լու աս տի ճան: Ինչ պես Տեր յանն է ա սում. 
«Ես էլ դու եմ, ես չկամ»: Կո մի տաս շատ 
եմ սի րում` կորց նում եմ ինքս ինձ նրա 
հնչյուն նե րի առ ջև: Նույ նը ձեր բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րի դեպ քում է: Ձեր բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րի առ ջև կորց նում եմ ինքս ինձ: 
Դ րա նից է, որ եր գերս գրվե ցին:

Հ.Ս. - Նույն բա նը ես քո մա սին պի տի 
ա սեի, միայն թե հա կա ռակ կող մից: Ես 
հայտ նա բե րում եմ քո ե րաժշ տութ յան մեջ 
ինքս ինձ: Ես ինքս ինձ ճա նա չում եմ քո 
կի նոե րաժշ տութ յամբ, մար դուն եմ ճա նա-
չում, իմ ժո ղովր դին եմ ճա նա չում: Ե րաժշ-
տա կան տեր մին ներ չգի տեմ, որ բնո րո շեմ, 
բայց ա սածս էս էր: Նույ նիսկ վատ ֆիլ մեր 
էլ եմ դի տում, քա նի որ ե րաժշ տութ յու նը 
քոնն է:

Տ.Մ. - Բա նաս տեղ ծութ յու նը հա զար 
ան գամ պի տի կար դաս, հե տո կող քի դնես, 
իբ րև թե մո ռա նաս, և մի ան գամ նո րից 
կար դաս ու տես նես` երգ լի նո՞ւմ է, թե՞ ոչ: 
Ձեր բա նաս տեղ ծութ յուն ներն այդ պես երգ 

դար ձան: Ոնց որ Ի սա հակ յանն է` մի տո-
ղի մեջ և՛ լույսն է, և՛ ստվե րը, ի րար կող քի: 
Ի սա հակ յա նի տո ղը «Բա րև կու տամ` չես 
առ նի, ոտ քիդ կո խած հողն եմ, յար»: Սահ-
յա նի տո ղը «Ախ, ինձ ծլել չթո ղիր, էլ ուր 
մնաց` կա նա չել»: Այս լույս ու ստվե րի մեջ 
ար դեն ե րաժշ տութ յուն է ապ րում:

Հ.Ս. - Քո ե րաժշ տութ յու նը լսե լիս միայն 
զգում եմ, որ մի բարձր բա նի հետ գործ ու-
նեմ: Բա ցատ րել չեմ կա րո ղա նում: Միայն 
զգում եմ: Ե թե կա րո ղա նամ բա ցատ րել, էն 
չի լի նի: Իմ բա նաս տեղ ծութ յուն ներն էլ չեմ 
կա րող բա ցատ րել:

Տ.Մ. - Ս խալ է բա ցատ րե լը: Մի ժա-
մա նակ, ու սա նո ղա կան տա րի նե րիս, երբ 
ի մա նում էի ինձ հա մար այն քան սի րե լի 
ձայ նա միա ցութ յուն նե րի տե սա կան ան վա-
նու մը, օ րենք նե րը, դրանց հմայ քից ինչ-որ 
բան կոր չում էր:

Հ.Ս. - Ի՞նչ բան է` ար վես տը հաս կա-
նալ: Չ պի տի բա ցատր վի: Ար վես տը ներծծ-
վում է քո մեջ: Եվ դա է ճիշ տը: Երբ դնում-
քննար կում են` ո՞ւմ է դա պետք: Ար վես տի 
գոր ծը մեջդ մտավ կամ չմտավ: էս է հար ցը: 
Հի մա, Տիգ րան, քո ե րաժշ տութ յու նը միան-
գա մից ներ թա փան ցում է մար դու մեջ:

Թղթ. - Վար պետ, Ման սուր յա նը օ րերս 
ա վար տեց իր ա ռա ջին բա լե տը` Հ.-Ք. 
Ան դեր սե նի «Ձ յու նե թա գու հին» հե-
քիա թի հի ման վրա, ո րը ձո նեց Հա-
յաս տա նի երկ րա շար ժից զոհ ված 
մա նուկ նե րի լու սա վոր հի շա տա կին: 
Մեր Օ պե րա յին թատ րո նը բե մադ-
րում է այն: Ե րաժշ տութ յունն այն քան 
գե ղե ցիկ ու «թե թև» է, որ եր բեք չես 
մտա ծի, թե ըն դա մե նը 80 րո պե տևո-
ղութ յամբ եր կի վրա ե րե քու կես տա րի 
է տքնել:

Տ.Մ.- Գի տե՞ք, եր բեմն մեկ մար դու 
նկա րագ րի չափ հստակ տես նում ես մեր 
ամ բողջ ժո ղովր դին: Ազն վա ծին հո գի ներ 
կան, որ երբ փո թորկ վում, դուրս են գա-
լիս ի րեն ցից, ի րենք ի րենց են վնա սում, 
ու րի շին վնա սել ա նըն դու նակ են: Այդ պես 
Պուշ կի նը գնում-կանգ նում է Դան տե սի 
ատր ճա նա կի առ ջև, Բայ րո նը հայտն վում 
է Հու նաս տա նում ար ձակ վող կրա կոց նե րի 
դեմ, Լոր կան իր վրա է հրա վի րում բիրտ, 
մա հա բեր ու ժե րին: Չա րենցն է այդ պես 
մա հա նում, Սևա կը:

Մեր ժո ղո վուր դը հու նից ե լավ մի պահ: 
Եվ ազն վա ծին իր ե ռան դի դեմ իր իսկ երկ-
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Հա մո Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րը՝ վե րած ված եր գե րի. «Ս յուն յաց երկ-
րին» հե տաքրք րող այդ թե մա յի շուրջ 
զրույ ցի ենք հրա վի րել գրա կա նա գետ, 
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, «Ան տա րես» հրա տա րակ չութ-
յան գլխա վոր խմբա գիր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. 
Ա բեղ յա նի ան վան գրա կա նութ յան ինս-
տի տու տի հայ հին և միջ նա դար յան 
գրա կա նութ յան բաժ նի ա վագ գի տաշ-
խա տող Ար քեմ նիկ Նի կո ղոս յա նին:

–Պա րոն Նի կո ղոս յան, նախ շնոր-
հա կա լութ յուն՝ զրույ ցի հրա-
վերն ըն դու նե լու հա մար:

Զ րույ ցը հայ մեծ բա նաս տեղծ Հա մո Սահ-
յա նի պոե զիա յի, ա վե լի ստույգ՝ մեծ քնա րեր-
գո ւի այն ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին 
է, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում՝ տար բեր 
կոմ պո զի տոր նե րի կող մից, վե րած վել են եր-
գի:

Բայց բուն թե մա յին անց նե լուց ա ռաջ 
կու զե նա յի այս պի սի մի ի րո ղութ յուն ար ձա-
նագ րել. երբ ծա նո թա նում ենք հայ եր գար-
վես տին, ակն հայտ է դառ նում՝ եր գե րի զգա-
լի մա սը սկիզբ է առ նում մեր պոե զիա յից, 
պոե զիա կոչ վող մաք րա մա քուր ա կուն քից:

Կա րո՞ղ ենք դա հա մա րել բնա կա նոն, 
օ րի նա չափ ըն թացք եր գար վես տի զար գաց-
ման ճա նա պար հին:

– Ես եմ շնոր հա կալ: Ձեր հար ցադր ման 
մեջ ար դեն իսկ պա տաս խա նը կա: Ան շուշտ, 
եր ևույթն օ րի նա չափ է, մա նա վանդ որ՝ մե ղե-
դու և տեքս տի ներ դաշ նե ցու մը թերևս հնա-
գույն ժա մա նակ նե րից ու ղեկ ցել է մարդ կութ-
յա նը: Ա մեն դեպ քում, կար ծում եմ, որ եր գի 
ու պոե զիա յի փոխ հա րա բե րութ յու նը, այս-
պես ա սեմ՝ փո խա դարձ ներշն չում նե րի հա-
տույ թ է: Եր գը, մե ղե դին իր հմայ քով բազ միցս 
ներշն չել են բա նաս տեղ ծութ յուն գրել, և հա-
զա րա վոր բա նաս տեղ ծութ յուն ներ այն քան 
մե ղե դա յին են ե ղել, որ միան գա մից, եր բեմն 
նույ նիսկ ա կա մա՝ վե րած վել են եր գի:

– Մեր բա նաս տեղծ նե րից ո՞ւմ կա րող եք 
հատ կա պես հի շա տա կել, ո րոնց ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րի մի ջո ցով՝ եր գե րի վե րա ծե-
լով, ար տա հայտ վել ու ար տա հայտ վում են 
ժո ղովր դի հույ զերն ու խո հե րը:

– Թերևս բո լո րին, թե պետ ա ռանձ նա հա-
տուկ կա րե լի է հի շել Րաֆ ֆու «Ձայն տուր, 
ով ծո վակ», Ռա փա յել Պատ կան յա նի «Եր նեկ 
թե այս Նոր տա րին», Մկր տիչ Պե շիկ թաշլ յա-
նի «Գա րուն», «Եղ բայր եմք մեք», Նա հա պետ 
Ռու սին յա նի «Կի լի կիան», է լի շատ գոր ծեր, 

ո րոնց հի ման վրա գրված եր գե րը շատ-շատ 
հայտ նի են, և տաս նամ յակ նե րով, ու ար դեն 
նույ նիսկ կա րե լի է ա սել՝ դա րե րով մեր ժո-
ղովր դի նվի րա կան իղ ձե րի ար տա հայ տումն 
են: Հա մո Սահ յա նից, այդ ա ռու մով, կա ռանձ-
նաց նեի «Նաիր յան դա լար բար դի»-ն, ո րը 
թերևս Սահ յա նի բա ռե րով գրված ա մե նա ժո-
ղովր դա կան երգն է:

– Ե րաժշ տութ յուն ստեղ ծե լու ճա նա պար-
հին ո՞ր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը կամ բա-
նաս տեղ ծութ յան ո՞ր չա փա նիշ ներն են նա-
խընտ րե լի (ըստ Ձեր դի տար կում նե րի), ե թե 
հե տա դարձ հա յացք ձգենք բա նաս տեղ ծութ-
յուն-ե րաժշ տութ յուն բազ մա դար յա հա մա-
գոր ծակ ցութ յա նը՝ թե մա տի կա՞, տա ղա չա-
փութ յու՞ն, հնչյու նա բա նութ յու՞ն, խոս քի և 
ընդ հան րա պես տեքս տի հղկվա ծութ յու՞ն...

Մի խոս քով՝ ե՞րբ են բա նաս տեղ ծութ-
յունն ու ե րաժշ տութ յունն ըն դա ռաջ գա լիս 
միմ յանց:

Ձեր նշած բո լոր հատ կա նիշ ներն էլ կար-
ևոր են բնա կա նա բար: Բայց ես նախ և 
ա ռաջ կշեշ տեի տրա մադ րութ յունն ու է ներ-
գե տի կան: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ե թե բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ կոմ պո զի տո րը կամ 
ե րա ժիշ տը տես նում է այդ անհ րա ժեշտ 
տրա մադ րութ յունն ու է ներ գե տի կան, ա պա 
մյուս հատ կա նիշ նե րը, այս պես ա սեմ՝ հնա-
րա վոր է հար մա րեց նել: Մենք հա ճախ կա-
րող ենք հան դի պել բուն բա նաս տեղ ծութ յան 
տեքս տից՝ հա նուն ե րաժշ տութ յան փոք րիկ 
շե ղում նե րի, ո րոնք օգ նում են երգն ա վե լի լա-
վը դարձ նել:

Սա շատ ակն հայտ է հատ կա պես Հա մո 
Սահ յա նի դեպ քում, մա նա վանդ որ՝ որ քան 
ինձ հայտ նի է, նա եր բեք հա տուկ բա ռեր չի 
գրել ե րաժշ տութ յան հա մար, ինչ պես, օ րի-
նակ՝ Պա րույր Ս ևա կը գրեց «Է րե բու նի-Եր-
ևան», «Սար դա րա պատ» եր գե րի բա ռե րը: 
Ընդ հա կա ռա կը, միշտ կոմ պո զի տոր ներն են 
դի մել Սահ յա նին, նրա բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րին:

– Մեր կոմ պո զի տո րա կան դպրո ցը մինչև 
հի մա ինչ պե՞ս է անդ րա դար ձել Հա մո Սահ-
յա նի պոե զիա յին: Ն րա բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րին դի մե լու ա ռա ջին փոր ձը մեր եր գար-
վես տում:

– Ես կար ծում եմ՝ ա վե լին կա րող էր, ո րով-
հետև Սահ յա նի պոե զիան, իր՝ հատ կա պես 
քնա րա կան, խո հա փի լի սո փա յա կան մա սով, 
տե ղով մե ղե դի է: Ս տույգ չեմ կա րող ա սել, թե 
որն էր ա ռա ջին փոր ձը, բայց դեռ 50-60-ա-
կան թվա կան նե րից Գու սան Շա հե նի գրած 
«Նաիր յան դա լար բար դի», Ա լեք սեյ Հե քիմ յա-

նի «Ես չի մա ցա, թե ինչ պես…» եր գե րը շատ 
հան րա հայտ էին ու շատ ժո ղովր դա կան, և 
այդ պի սին են մինչ օրս:

Ցա վոք, հատ կա պես 1990-ա կան թվա-
կան նե րին, Սահ յա նի շատ բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րի տեքս տեր կամ ա ռան ձին հատ-
ված ներ հայտն վե ցին նաև՝ այս պես կոչ ված՝ 
ռա բիս եր գիչ նե րի եր գա ցան կում, ընդ ո րում՝ 
շատ հա ճախ տար բեր բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րի տար բեր հատ ված ներ միքս էին ար-
վում մի տեղ: Հի շում եմ՝ շատ ցա վա լի է լսել, 
թե, օ րի նակ, ինչ պես է կլկլաց վում Սահ յա նի 
«Ա ռա ջին սերս՝ ձնծա ղի կի պես…» նրբին բա-
նաս տեղ ծութ յու նը:

– Ակն հայտ է, որ հատ կա պես վեր ջին 
տա րի նե րին Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րով եր գերն ա վե լի մեծ ու հաս տա տուն 
տեղ են զբա ղեց նում և՛ ան հատ կա տա րող-
նե րի, և՛ ե րաժշ տա կան հա մույթ նե րի եր-
գա ցան կե րում, ռա դիո հե ռուս տա տե սա յին 
ե րաժշ տա կան ծրագ րե րում:

Ու րեմն և՝ ինչ պե՞ս բա ցատ րել կոմ պո զի-
տո րա կան հա մայն քի, եր գիչ-կա տա րող նե րի 
սե րը Հա մո Սահ յա նի պոե զիա յի հան դեպ: 
Կամ գու ցե այս պես ձևա կեր պենք՝ ո՞րն է 
Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը եր գի վե-
րա ծե լու գայ թակ ղութ յան գաղտ նի քը...

– Ա յո, հա մա ձայն եմ, կա այդ պի սի մի-
տում: Կար ծում եմ՝ նախ ևա ռաջ պատ ճառն 
այն է, որ Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րը թե պետ շատ խոր քա յին են, փի լի սո փա-
յա կան սու զում նե րով, սա կայն մյուս կող-
մից՝ շատ պարզ են, ա ռանց խճո ղում նե րի 
ու բա ռա բար դում նե րի, հան գի, չա փի տե-
սանկ յու նից՝ ուղ ղա կի կա տար յալ: Միևնույն 
ժա մա նակ ընդգծ ված տրա մադ րութ յուն ներ 
են պա րու նա կում, և այս պես ա սեմ՝ բխում 
են յու րա քանչ յուր մար դու սրտից, ի հար կե՝ 
թե մա տի կա յից կախ ված: Կար ծում եմ՝ դա է 
պատ ճա ռը: Թե պետ, եր բեմն կա նաև այս-
պես ա սած՝ մո դա յին տուրք տա լը: Երբ ինչ-
որ մի կա տա րող, ե րա ժիշտ երգ է հնչեց նում 
Սահ յա նի բա ռե րով և հա ջո ղութ յան հաս-
նում, մյուս նե րը փոր ձում են կրկնել այդ հա-
ջո ղութ յան ճա նա պար հը:

– Կար ծում ենք բա նաս տեղ ծի կեր պարն 
էլ պի տի (նախ ևա ռաջ) սրտանց, ջեր մո րեն 
ըն կալ վի-ըն դուն վի կոմ պո զի տո րի կող մից, 
այ լա պես ձգտու մը պա կաս կլի նի, այ լա պես 
ցան կա լի ներ դաշ նա կութ յուն չի ստաց վի և, 
ի վեր ջո, եր գը չի կա յա նա:

Հա մո Սահ յա նի հետ զրույ ցում Տիգ րան 
Ման սուր յանն ա սում է՝ «Մի օր, որ գնամ այս 
աշ խար հից, Կո մի տա սին ա սե լու եմ՝ այս օ րը 
ե ղել եմ Հա մո Սահ յա նի հետ»:

Կար ծում եմ՝ այս պի սի կամ նման ըն կա-
լում ներ պի տի լի նեն խոր քում, հա կա ռակ 
դեպ քում չէր կա րող ծնվել, ա սենք, Տիգ րան 
Ման սուր յա նի «Մայ րա մու տի եր գեր» վո կալ 
շար քը:

– Կար ծում եմ, որ ե թե բա նաս տեղ ծութ-
յու նը գտնի ե րաժշ տութ յա նը՝ բա նաս տեղ-
ծի կեր պա րը, չեմ ա սի, թե կմղվի երկ րորդ 
պլան, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, ձեր ա սա ծի 
պես չի կար ևոր վի: Թե պետ, չեմ ժխտում, 
դա նույն պես կար ևոր գոր ծոն է: Կոնկ րետ 
ձեր նշած դեպ քում մաեստ րո Ման սուր յա նի 
և Հա մո Սահ յա նի մտեր մութ յու նը և փո խա-
դարձ ջերմ հա մակ րան քը միմ յանց հան դեպ՝ 
մեծ դեր են խա ղա ցել: Եվ ընդ հան րա պես, 
Սահ յանն ին քը շատ ա ռինք նող կեր պար էր, 
հմա յիչ ան հա տա կա նութ յուն, և դա, ու զենք 
թե չու զենք, գրա վում է բո լո րին, այդ թվում 
կոմ պո զի տոր նե րին:

– Եր բեմն քո կար դա ցած ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը, ո րի բո վան դա կութ յու նը յու րաց-
րել ես, երգ դար ձած վի ճա կում ա վե լի ըն կա-
լե լի է դառ նում ու հո գե հա րա զատ:

Ու րեմն և՝ բա նաս տեղ ծա կան խոս քը 
հան րայ նաց նե լու, ժո ղովր դի ար յան մեջ 
մտցնե լու կար ևոր ու ղի նե րից մե կը բա նաս-
տեղ ծութ յու նը եր գի վե րա ծելն է:

Ուս տի և՝ ար ժեր քա ջա լե րել մեր կոմ պո-
զի տո րա կան համ քա րութ յա նը՝ ա վե լի հետ-
ևո ղա կա նո րեն ե րաժշ տա կա նաց նե լու հա-
յոց պոե զիա յի լա վա գույն գոր ծե րը, թեև այդ 
ա մենն ինք նա բուխ պրո ցես է, սրտի թե լադ-
րութ յամբ կա տար վող ա րա րում:

– Այդ պես էլ կա: Նույ նիսկ ես կար ծում 
եմ, որ շա տու շատ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ 
հենց եր գի վե րած վե լու շնոր հիվ է, որ ու նե-
ցել են եր կար կյանք և առ այ սօր հիշ վում 
են ու սիր վում: Գ ևորգ Դո դոխ յա նի «Ծի ծեռ-
նակ»-ը, Սմ բատ Շա հա զի զի «Ե րազ»-ը, և այլ 
գոր ծեր, թե պետ ինք նին հրա շա լի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ են, բայց, վստա հա բար, եր-

գի վե րած վե լը դրանց ա վե լի հան րա հայտ է 
դարձ րել և յու րո վի ան մա հութ յուն պարգ ևել: 
Մ յուս կող մից՝ նույն Ա վե տիք Ի սա հակ յա նի, 
Վա հան Տեր յա նի, Ե ղի շե Չա րեն ցի, Վա հագն 
Դավթ յա նի, Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի, Հա մո 
Սահ յա նի մի շարք բա նաս տեղ ծութ յուն ներ 
հենց եր գի վե րած վե լու պատ ճա ռով են շատ 
ա վե լի հան րա հայտ, քան կլի նեին, ե թե երգ 
չդառ նա յին: Օ րի նակ՝ Վա հան Տեր յա նի «Իմ 
խա ղաղ ե րե կոն է հի մա» բա նաս տեղ ծութ-
յու նը: Է լի կան:

– Մեր ի մաս տուն ներն են ա սել՝ եր գը պի-
տի քեզ ձգի, եր գի ա ռաջ պի տի խո նարհ-
վես...

Քա նի-քա նի պոետ ներ ու եր գիչ ներ են, 
օ րի նակ, փա ռա բա նել մայ րա կան սե րը, մոր 
աստ վա ծա յին կեր պա րը, բայց...Մոր կեր-
պա րը նո րո վի է մարդ ըն կա լում, երբ, օ րի-
նակ, ունկնդ րում է Հա մո Սահ յա նի «Մայրս» 
բա նաս տե ծութ յու նը՝ եր գի վե րած ված Սա-
սուն Պասկ ևիչ յա նի կող մից:

«Դու իմ միակն էիր, ինչ պես Հա յաս-
տանս, /Տանս ճրագն էիր և ծուխն էիր 
տանս...»:

Հ րաշք է... Եվ պա տա հա կան չէ, որ 
օ տար նե րը նույն պես (եր բեմն) եր գում են 
Հա մո Սահ յա նի խոս քե րով ստեղծ ված եր գե-
րը:

Վախ թանգ Կի կա բի ձեի կա տա րումն եմ 
հի շում՝ «Եվ չի մա ցանք, թե ին չու...»:

Եր ջան կա հի շա տակ Ա լեք սեյ Հե քիմ յանն 
էր ե րաժշ տութ յան հե ղի նա կը:

Չ գի տեմ, նման օ րի նակ ներ է լի՞ ու նենք: 
Մեկ ու րիշ աշ խար հում ես հայտն վում, երբ 
ունկնդ րում ես Կոնս տան տին Օր բել յա նի 
կող մից եր գի վե րած ված բա նաս տեղ ծութ յու-
նը՝ «Ախր ես ինչ պես վեր կե նամ գնամ...»: 
Ին քը՝ Կոնս տան տին Օր բել յանն է կա տա-
րում: Այն քա՜ն հայ կա կան է, այն քա՜ն ինք-
նա տիպ... Ունկնդ րե լիս աչ քիդ ա ռաջ հառ-
նում է հա յոց լեռ նաշ խար հը, Հա յաս տա նի 
հան դեպ պա տաս խա նատ վութ յունդ է մի 
նոր աս տի ճա նի բարձ րա նում:

Կու զե նա յինք Ձեր հա մա ռոտ անդ րա-
դար ձը լսել կոմ պո զի տոր ներ Տիգ րան Ման-
սուր յա նի, Սա սուն Պասկ ևիչ յա նի, Կոնս-
տան տին Օր բել յա նի, Ա լեք սեյ Հե քիմ յա նի 
կա տա րա ծին՝ Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րը եր գի վե րա ծե լու գոր ծում:

– Հ րա շա լի, ի րոք ըն տիր օ րի նակ ներ 
հի շե ցիք: Սա կայն ձեր նշած կոմ պո զի տոր-
նե րից յու րա քանչ յու րը յու րո վի է մո տե ցել 
Սահ յա նին, փոր ձել ներ կա յաց նել-բա ցա հայ-
տել նրա պոե զիա յի մի էա կան հատ կա նի շը: 
Օ րի նակ՝ Տիգ րան Ման սուր յա նի դի տա կե-
տում՝ փի լի սո փա յա կան խոր քի Սահ յանն է, 
Հե քիմ յա նի, ինչ-որ տեղ նաև Սա սուն Պասկ-
ևիչ յա նի մե ղե դի ներն ա ռա վել քնա րա կան 
ուղ ղութ յանն են միտ ված, Կոնս տան տին Օր-
բել յա նի ե րաժշ տութ յունն ա վե լի շատ սևեռ-
ված է ո գու վրա: Այս տեղ կար ևորն այն է, որ 
այդ բազ մա զա նութ յու նը հենց Սահ յա նինն է, 
և դա ևս մեկ ա պա ցույց է, որ նրա պոե զիան՝ 
եր գի վե րած վե լու ճա նա պար հին ուղ ղա կի 
խո չըն դոտ ներ չի ստեղ ծում, բաց է տար բեր 
մո տե ցում նե րի, ճա շակ նե րի առջև:

Ճիշտ է, այդ բա ցութ յու նը, ինչ պես վեր-
ևում նշե ցի, եր բեմն այս պես ա սեմ՝ ա ռի թա-
վո րում է նաև ցած րա ճա շա կ եր գիչ նե րին, 
բայց դա այն քան էլ էա կան չէ:

Խոս տո վա նեմ՝ 3 երգ էլ ես ինքս եմ ժա-
մա նա կին գրել Սահ յա նի բա ռե րով, ըն կերս 
էր կա տա րում: «Ծովն էր, գի շերն էր…», «Դու 
վեր ջին իմ սեր, վեր ջին աստ ված», «Դու ու-
զե ցիր, որ ես…»՝ ա հա այդ բա նաս տեղ ծութ-
յուն ներն էի ընտ րել: Բ նա կա նա բար, այն քան 
էլ լավ եր գեր չեն, բայց դրա նով ևս  ու զում եմ 
ա սել, որ Սահ յա նի պոե զիան շատ բաց է երգ 
դառ նա լու հա մար:

– Ճիշտ բա նաս տեղ ծութ յուն, հո գե բուխ 
ե րաժշ տութ յուն...

Բայց դա, ի վեր ջո, պի տի պատ շա ճո-
րեն մա տուց վի կամ մեկ նա բան վի: Այն պես 
որ՝ շատ կար ևոր է եր գիչ-կա տա րո ղի դե-
րը՝ ստեղ ծա գոր ծա կան այդ ըն թացքն ամ-
բող ջաց նե լու, եր գը վերջ նա կան հանգր վան 
հասց նե լու հա մար (ան կախ ժան րից):

Համ լետ Գ ևորգ յան, Լեյ լա Սա րի բեկ յան, 
Ե րա նու հի Գե ղամ յան, իսկ մինչ այդ՝ Հա-
րութ յուն Փամ բուկչ յան, վեր ջին շրջա նում՝ 
նաև Հա րութ յուն Մկրտչ յան, Ար թուր Խա-
չենց...

Մի գու ցե շա րու նա կե՞ք այդ շար քը:
Ն րանց ունկնդ րե լիս սկսում ես 

ա վե լի շատ սի րել մարդ կանց, կյան-
քը, եր կի րը, գե ղե ցի կը...

ԱՐՔԵՄՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ. 
«Սահյանի պոեզիան, իր՝ 
հատկապես քննարական, 
խոհափիլիսոփայական 
մասով, տեղով մեղեդի է»

42 ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 
30 ՄԱՐՏԻ 2022Թ.     5



Եր
գի
չն
եր

, ո
վք
եր

 կ
ա
տ
ա
րո
ւմ

 ե
ն 
Հա

մո
 Ս
ա
հյ
ա
նի

 
բա

նա
ստ

եղ
ծո
ւթ
յո
ւն
նե
րո
վ 
եր
գե
րը

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ. «Բա նաս-
տեղ ծը միայն մար մին է տա լիս իր 
մտքե րին ու զգաց մունք նե րին և իր 

ոգ ևո րութ յուն նե րով կեն դա նութ յան շունչ է 
տալիս նրան, որ նա ապ րի մշտա պես, բայց 

որ նա թռչի, դրա հա մար նրան թևեր են հար-
կա վոր, իսկ թևեր առ նել նա կա րող է միայն 
էն կա խար դա կան աշ խարհ քում, որ կոչ վում 
է ե րաժշ տութ յուն»: 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ. «Որ պես զի եր գը 
թռչի, պի տի եր կու թև ու նե նա՝ խոսքն ու մե-
ղե դին»:

Սկ սել եմ եր գեր հո րի նել 1958 թվա կա նից: 
Եր գե րի տեքս տե րը ինքս էի գրում, ո րոնք 
հիմ նա կա նում պարզ ո տա նա վոր ներ էին: 

Մեծ բա նաս տեղծ նե րից ա ռա ջի նը եր գի 
վե րա ծե ցի Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի. «ԿԱՐՈՏԻ 
ՊԱՀԻՆ» բա նաս տեղ ծութ յու նը: Այ նու հետև 
եր գեր հո րի նե ցի Ե ղի շե Չա րե ցի մի քա նի 
տա ղե րի հի ման վրա, ա պա հա ջոր դե ցին 
այլ բա նաս տեղծ նե րի գոր ծե րի հի ման վրա 
ստեղծ ված եր գեր՝ Վա հան Տե յա նի, Պա րույր 
Ս ևա կի, Հով հան նես Շի րա զի, Հա մո Սահ յա-
նի, Վա հագն Դավթ յա նի, Ա րա մա յիս Սա հակ-
յա նի… և ժա մա նա կա կից տար բեր բա նաս-
տեղծ նե րի գոր ծե րից: Ինձ հա մար կար ևո րը 
բա նաս տեղ ծութ յան (բնա կա նա բար՝ բա-
նաս տեղ ծի) ԱՍԵԼԻՔՆ է… Եվ ե րաժշ տութ յու-
նը պետք է հա մա հունչ լի նի այդ ԱՍԵԼԻՔԻՆ… 
Իմ հա մոզ մամբ եր գը ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄ 
Է (ընդ ո րում՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ)… Երգն էլ ու-
նի իր հո գին, ո գին, տրա մա բա նութ յու նը, 
տրա մադ րութ յու նը, շնչա ռութ յու նը, ջեր մաս-
տի ճան նե րը.... ժպիտն ու ու րա խութ յու նը, 
տխրութ յու նը, ցավն ու ար ցունք նե րը… (այս 
մա սին կա րե լի է եր կար խո սել … Թերևս՝ մեկ 
այլ ա ռի թով…: ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներն ինձ միշտ են գրա վել, հու զել, 
ապ րեց րել … Շատ էի տպա վոր ված Սահ յա-
նի «ԱՐԱԳԻԼՆԵՐԸ» բա նաս տեղ ծութ յամբ: Այն 
ար տա գաղ թի և Հայ րե նիք վե րա դառ նա լու 
մա սին է … Կար ծես՝ իմ մա սին էր գրված: Ես 
24 տա րի (1980 – 2004թթ.) ապ րել եմ Լոս Ան-
ջե լե սում (և նո րից վե րա դար ձել Հայ րե նիք)… 
Ես հա մոզ ված եմ, որ հա զիվ թե ինձ հա ջող-
վեր եր գի վե րա ծել «ԱՐԱԳԻԼՆԵՐԸ» բա նաս-
տեղ ծութ յու նը, ե թե ինքս ինձ չտես նեի, չզգա-

Արագիլները 
Երաժշ.` ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՍԿԵՎԻՉՅԱՆԻ
Երգում է ՀՀ վաստակավոր արտիստ 
Լեյլա Սարիբեկյանը

Դուք ինձ չե՞ք ասի, որբացած բներ, 
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելուց առաջ:
-ՏԱՌԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:

Դուք ինձ չե՞ք ասի, աստղեր ու արև, 
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելու պահին:
-ՏԱԳՆԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:

Դուք ինձ չե՞ք ասի, անձմեռ հեռու, 
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելուց հետո:
-ԿԱՐՈՏՈՒՄ ԷԻՆ:

Անքուն եղեգներ անձմեռ հեռվի, 
Ի՞նչ էին խոսում արագիլները
Ձեզ «մնաք բարով» ասելուց առաջ:
-ՇՏԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:

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

Երաժշտություն՝ Սասուն Պասկևիչյանի
Կատարում՝ Համլետ Գևորգյանի

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

– Ան շուշտ, դա շատ կար ևոր 
է: Ձեր թվար կած ա նուն նե րին կա-
վե լաց նեմ PROJECT LA նա խա գիծն 

ու Գոռ Սուջ յա նին, որ մեր դա սա կան 
բա նաս տեղ ծութ յան տեքս տե րով հրա շա լի 
եր գեր են ստեղ ծում ու կա տա րում: Մաս նա-
վո րա պես Հա մո Սահ յա նի բա ռե րով եր կու 
երգ ու նեն՝ «Ինձ բա ցա կա չդնեք», «Ես այն 
եմ ե ղել», ո րոնց ե րաժշ տութ յան հե ղի նա կը 
Լ ևոն Արևշատ յանն է:

Սահ յա նի «Տար ինձ ժա մա նակ» եր գի 
բա ռե րով ար տա կարգ երգ կա, որ ար տա-
կարգ կա տա րում է Սո նա Շահ գելդ յա նը: 
Ցա վոք, չգի տեմ՝ ով է կոմ պո զի տո րը, բայց 
իս կա պես շատ հզոր երգ է ստաց վել՝ Սահ-
յա նի բնո րոշ ո գե ղե նութ յունն ու քնա րա կա-
նութ յու նը մեկ տեղ ված:

– Տե ղե կութ յուն ներ ու նե՞ք, թե Հա մո 
Սահ յա նի որ գոր ծերն են հի մա եր գի վե րած-

վե լու ճա նա պար հին: Որ քա նով տեղ յակ եմ՝ 
միայն Սա սուն Պասկ ևիչ յա նը չորս երգ ու նի, 
որ պի տի ձայ նագր վի:

Այդ ճա նա պար հին շատ դեպ քե րում ֆի-
նան սա կան բնույ թի խնդիր ներ են ծա գում:

– Ճիշտն ա սած՝ ստույգ տե ղե կութ յուն ներ 
չու նեմ, բայց վստահ եմ, որ գրվում են: Չեմ 
կար ծում, թե ֆի նանս ներն այս դեպ քում շատ 
էա կան են: Պար զա պես պետք է ստեղ ծել լավ 
եր գեր, հրա վի րել կա տա րող նե րի ու շադ րութ-
յու նը, և վս տահ եմ, որ եր գե րը կձայ նագր վեն 
էլ, կտա րած վեն էլ: Մա նա վանդ որ՝ Սահ յա նի 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը հո գե հա րա զատ են 
բո լո րին, և ծա նոթ ու սիր ված բա ռե րով երգ 
լսե լը մարդ կանց ան մի ջա պես կգրա վի, և եր-
գի հա ջո ղութ յունն էլ ա պա հով ված կլի նի:

Մ յուս կող մից՝ չպետք է այն քան միա-
միտ լի նել՝ վստահ լի նե լու հա մար, որ ե թե 
եր գը Սահ յա նի բա ռե րով է, ու րեմն՝ ան պայ-

ման լավն է: Ս տեղծ վող ե րաժշ տութ յունն այս 
դեպ քում, կար ծում եմ, պետք է ար ժա նի լի նի 
Սահ յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի բարձր 
ար ժե քին ու տրա մադ րութ յուն նե րին, ո րով-
հետև մե ղե դի ներ կան՝ այս պես ա սեմ՝ փչաց-
նում են բա նաս տեղ ծութ յու նը:

– Դուք գրա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 
եք և գ րա կա նութ յան տե սանկ յու նից եք հի-
մա զրու ցում ե րաժշ տութ յան մա սին:

Չե՞ք կար ծում, որ հի մա՝ մեր պե տութ-
յան ու ժո ղովր դի հա մար ճա կա տագ րա կան, 
վճռո րոշ ներ կա ըն թաց քում ա վե լի շատ են 
պետք ապ րեց նող, գո տեպն դող, ոտ քի կանգ-
նեց նող և ոտ քի հա նող եր գե րը:

Կա րո՞ղ ենք եզ րա հան գել, որ այդ ա ռու-
մով Հա մո Սահ յա նին ա վե լի շատ լսե լու, ըն-
թեր ցե լու կա րիք ու նենք ազ գո վի:

- Այն պես չէ, որ մենք այդ պի սի եր գեր չու-
նենք: Պար զա պես հա րա բե րա կան թմբի րի 

մի պա հի այդ եր գե րը հե տին պլան մղվե ցին 
մի փոքր: Մի օ րի նակ բե րեմ: Շու շան Պետ-
րոս յա նը մի հրա շա լի կա տա րում ու նի՝ Հա մո 
Սահ յա նի «Հա յաս տան ա սե լիս» բա ռե րով: 
Մեր զրույ ցի ա ռի թով Յու թու բում փնտրե ցի 
երգն ու չգտա, որ պես զի տես նեմ՝ ով է կոմ-
պո զի տո րը: Ա հա այդ պես այդ տե սակ եր գե րը 
մղել ենք հե տին պլան: Իսկ ընդ հան րա պես, 
ոչ միայն Սահ յա նին, այլև մեր մյուս մե ծե-
րին շատ լսե լու, ըն թեր ցե լու կա րիք մշտա-
պես պետք է ու նե նանք: Եվ ոչ միայն այ սօր: 
Ն րանց չլսե լու, չկար դա լու արդ յունքն է մեր 
այ սօ րը: Ես հա վա տա ցած եմ, որ մենք կհաղ-
թա հա րենք մեր ժո ղովր դի, մեր պե տութ յան 
պատ մութ յան այս դժվար շրջա նը: Մ նում է 
գո նե այս ան գամ դա սեր քա ղած դուրս գանք 
ու նույն սխալ նե րը ա պա գա յում չա նենք:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՍԿԵՎԻՉՅԱՆ
ՀՀ ժողովրդական արտիստ

յի այն ա մե նը, ինչ ԱՐԱԳԻԼՆԵՐՆ են ապ րել ու 
զգա ցել՝ տա ռա պանք, տագ նապ, կա րոտ... և 
վեր ջա պես՝ ՀԱՎԱՏ… ու վե րա դարձ… 

«ԱՐԱԳԻԼՆԵՐԸ» երգն ան թե րի մեկ նա բա-
նել է ան զու գա կան երգ չու հի Լեյ լա Սա րի բեկ-
յա նը… Հա մո Սահ յա նի «ՄԱՅՐՍ» բա նաս-
տեղ ծութ յու նը եր գի եմ վե րա ծել 2004-2005 
թթ.: Իմ հա մոզ մամբ՝ այդ բա նաս տեղ ծութ-
յու նը հսկա յա կան կո թող է՝ նվիր ված ՀԱՅ 
ՄԱՅՐԵՐԻՆ… Նա՝ ՀԱՅ ՄԱՅՐԸ, ինչ պես Սահ-
յանն է բնո րո շել, մեր տե րութ յունն է, մեր եր-
կի րը, լրումն ու լի րը, ճա կա տա գի րը …, միով 
բա նիվ՝ մեր միա կը՝ ինչ պես ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ… 
«ՄԱՅՐՍ» եր գը նույն պես ան թե րի է մեկ-
նա բա նել ան զու գա կան եր գիչ Համ լետ 
Գ ևորգ յա նը… Մեկ այլ գլուխ գոր ծոց է Հա-
մո Սահ յա նի «ԻՄ ՔԱՐԱՓՆԵՐՆ ՈՒ ԵՍ» բա-
նաս տեղ ծութ յու նը, ո րի հի ման վրա ստեղծ-

ված եր գը ես վեր նագ րե ցի «ԻՆՁ ԲԱՑԱԿԱ 
ՉԴՆԵՔ»… (մեկ նա բա նել է Լեյ լա Սա րի բեկ յա-
նը): Հա մո Սահ յա նի ևս մի բա նաս տեղ ծութ-
յուն՝ «ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ», սքան չե լի ձոն է մեր մայ-
րե նիին… Եր գը (այդ պես էլ կոչ վում է՝ «ՄԵՐ 
ԼԵԶՈՒՆ») հրա շա լի է մեկ նա բա նել 14-ամ յա 
Ե րա նու հի Գե ղամ յա նը, ո րին ձայ նակ ցել են 
«ԼԻՎԱ» ման կա կան երգ չախմ բի մի խումբ 
ե րե խա ներ… Այս եր գե րը ստեղծ վել և ձայ-
նագր վել են մինչև 2014 թվա կա նը… Եր գի եմ 
վե րա ծել Հա մո Սահ յա նի «ՀՐԱՇՔ ԼԻՆԵՐ», 
«ԴԱՌՆԱՄ» և «ԴՈՒ ՈՒԶԵՑԻՐ»… բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րը…, բայց ա ռայժմ չեն ձայ նագր-
վել (տար բեր պատ ճառ նե րով… Այս մա սին 
կա րե լի է ար տա հայտ վել մեկ այլ՝ պա տեհ 
ա ռի թով)… ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ շատ գոր ծեր 
գրե թե պատ րաս տի եր գեր են …

 

Երգեր Համո Սահյանի 
բանաստեղծությունների 
հիման վրա 
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րի ըն դեր քի մութ ու ժին հան դի պեց: Ու րի շին 
վնաս տա լու ա նըն դու նակ է, վնա սը իր ուղ-
ղութ յամբ պի տի գար: Հի մա պի տի հի շեմ 
Սար յա նի մի խոս քը: «Մենք պի տի դե պի 
վեր ա ճենք», - ա սում էր Վար պե տը: Սար յա-
նի այս միտքն էլ ճիշտ պի տի հաս կա նանք: 
Վեր բարձ րա նա լը բազ մա հարկ շենք սար քել 
չէ, այլ՝ նախ քո հիմ քե րի բա ղադ րութ յունն ու 
ամ րութ յու նը զգալն է: Նե րո ղութ յուն, որ այս-
քան լուրջ ու մտքա յին բա ներ եմ ա սում, ի րա-
կա նութ յու նը ա նա սե լի է: Հի մա տնից դուրս 
ե կող ա մեն հայ՝ լի նի դպրո ցա կան, բան վոր 
թե ու սու ցիչ, իր հետ տա նում է ա վեր վա ծը 
նո րից կեն դա նաց նե լու հոգ սը, երկ րա շար-
ժից տու ժա ծի հետ ապ րե լու ջան քը կի սե լու 
պատ րաս տա կա մութ յու նը: Մեր պատ մութ-
յան ա մե նա ծանր տա րի նե րին Կո մի տա սը 
շատ լավ գի տեր, թե ին չու մեզ ա ռա վե լա պես 
են անհ րա ժեշտ ու րախ և լու սա վոր եր գե րը: 
Հարկ է ամ բողջ սրութ յամբ գի տակ ցել-որ-
դեգ րել կո մի տաս յան մեծ ծրագ րի այս կա-
րևոր կե տը ևս:

Հ.Ս. - Լավ է, որ երկ րա շար ժի ող բեր գութ-
յու նը ոչ թե փաստ է քո ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հիմ քում, այլ՝ ա ռիթ: Ի րոք, երկ րա շար ժը մեծ 
ա նակն կալ ու մեծ ող բեր գութ յուն է: Մեր ժո-
ղովր դի մի մա սը զոհ վեց, մյու սը հաշ ման դամ 
դար ձավ, եր րորդ մա սը եր կար կհի շի էս ող-
բեր գութ յու նը: Մեկ մար դու հի շո ղութ յուն չէ, 
այլ՝ ժո ղովր դի հա վա քա կան հի շո ղութ յուն: 
Մեր ժո ղո վուր դը պատ րաստ էր հո գու, ո գու 
հաղ թա նա կը տո նել, հան կարծ հան դի պեց 
էս դա ժան ի րո ղութ յա նը: Մեր հո գու, ո գու 
հաղ թա նակ, այ սինքն մեր միաս նութ յու-
նը դա րա բաղ յան շարժ ման մեջ, մեր ա նա-
ղար տութ յու նը, հա վա քա կան ու ժը: Ղա րա-
բաղ յան շարժ ման մեջ ա ռա ջին լուրջ քայ լը 
ե ղավ կա ռա վար ման հա տուկ ձևը, բայց 
էս ող բեր գութ յու նը` երկ րա շար ժը, չթո ղեց, 
որ ժո ղո վուրդն ապ րի, զգա բերկ րան քը: Եվ 
մին չև հի մա էլ չի զգում դրա կա րևո րութ յու-
նը: Ար դեն ա սա ցի, որ Ման սուր յա նի ե րաժշ-
տութ յան հա մար եմ նա յում կի նոն կար նե րը: 
Ն րա ե րաժշ տութ յու նը խղճի ե րաժշ տութ յուն 
է, փոքր մար դու հաղ թա նա կի ե րաժշ տութ-
յուն է, խղճի հաղ թա նա կի ե րաժշ տութ յուն է: 
Իմ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րով գրած եր գերն 
էլ խղճի ե րաժշ տութ յուն են՝ «Ար տերս, ար-
տերս վա րած, պարտ քերս մա րած մեռ նեի»: 
Մար դը պի տի մին չև վերջ ինքն ի րեն բաշ խի 
մարդ կութ յա նը և հան գիստ խղճով հե ռա նա 
աշ խար հից: Խղ ճի եր գեր են: Էդ պես էլ էս բա-
լե տը պի տի լի նի խղճի ե րաժշ տութ յուն: Ար-
վես տը մի հատ կութ յուն ու նի, որ տխրութ յուն 
եր գե լով էլ մար դուն ու րա խութ յուն է պատ-
ճա ռում: Տխ րութ յու նը ճիշտ պատ կե րե լով, 
մար դուն ու րա խաց նում է: Ա հա Տիգ րա նի 
էս բա լե տը, որ գրում էր վա ղուց և ա վար-
տեց երկ րա շար ժի օ րե րին ու ձո նեց զոհ ված 
մա նուկ նե րի հի շա տա կին, էդ պես է` կյանք 
տվող է: Հի մի ա սում ես` ե րե քու կես տա րի 
է տքնել: Հ րա շա լի է: Հա: Բա, ի հար կե: Ար-
վես տը բա ինչ պե՞ս է ստեղծ վում: Բա լե տին, 
ափ սոս, ծա նոթ չեմ: Բայց վստահ եմ, որ գե-
ղե ցիկ պի տի լի նի: Աշ խար հի մշա կույ թին 
ինչ քան որ ծա նոթ եմ, դրա նից էլ են թադ րում 
եմ, որ Տիգ րա նի` իմ լսած ու չլսած գոր ծե րը 
լավն են, էս էլ է լա վը լի նե լու... Ե րա ժիշտ նե րը 
բա նաս տեղծ նե րիս հա մե մա տութ յամբ լավ 
վի ճա կում են, նրանց գործն ա վե լի մատ չե լի 
է մարդ կանց:

Տ.Մ. - Մարմ նի պես Է բա նաս տեղ ծութ-
յու նը: Մարմ նի նման ի րենց մաշ կի շուրջ 
ջեր մութ յուն ու նեն բա ռե րը: Տաք մաշկ: Որ 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը որ այդ պես են, երգ-
վում են: Լավ են երգ վում: Ձեր բա նաս տեղ-

ծութ յուն ներն այդ պի սին են: Բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներ էլ կան, որ մաշ կի ջեր մութ յու նը 
չու նեն, ցից, ար թուն բա ռե րով են: Երգ վե լու 
պա հանջ չու նեն:

Հ.Ս. - Բա նաս տեղ ծութ յան մեջ բա ռը 
պի տի չզգաց վի: Բա ռը ե թե բա ռա րա նից է 
վերց ված, միան գա մից ե րևում է: Բայց էն, որ 
կրուն կից խու տուտ տա լով բարձ րա նում է, 
մեջ քով հաս նում ու սերդ, կո կոր դով անց նում 
լեզ վիդ ու նո րից ետ է գնում ու նո րից դուրս 
գա լիս բե րա նից, էդ է իս կա կան բա ռը: Դ րա-
նով է բա նաս տեղ ծութ յուն լի նում:

Տ.Մ. - Մի օր, որ գնամ այս աշ խար հից, 
Կո մի տա սին ա սե լու եմ` այս օ րը ե ղել եմ Հա-
մո Սահ յա նի հետ:

Հ.Ս. - Ինձ հա մար ա մե նա մե ծը ե ղել է Թու-
ման յա նը, բայց իր նշա նա կութ յամբ ե րևի Կո-
մի տասն ա վե լի մեծ էր: Իր նշա նա կութ յամբ: 
Բա նաս տեղ ծութ յուն չէ՞ որ մինչ Թու ման յանն 
ու նեինք: Եվ ոչ մե կը մեզ չէր ա սում` բա նաս-
տեղ ծութ յուն չու նեք: Բայց մեզ ա սում էին՝ 
ե րաժշ տութ յուն չու նեք: Կո մի տա սը ե կավ, 
ա սաց ե րաժշ տութ յուն ու նե՛նք, կա հա յոց եր-
գը:

Տ.Մ. - Ես խո նարհ եմ Կո մի տա սի առ-
ջև: Վիլ յամ Սա րո յանն է պատ մում. «Հայրս 
ա սաց` պետք է խո նարհ ըլ լաս»:

Հ.Ս. - Ինքն է ա սում: Հայրն ա սել է, չի 
ա սել, բայց ինքն է ա սում... Ո ղոր մե լի բան ես 
ար վես տի առ ջև: Ար վես տը մեծ է քեզ նից: Ին-
քը պի տի քեզ գտնի: Քո ա սա ծը` հեչ: 

Տ.Մ. - Հա զար ջանք թա փես, հա զար 
մտա ծես-կշռես` անհ նար է: Ինքն է գա լու: 
Ար վես տի ճիշտ ճա նա պարհ ընտ րե լու, ան-
մա հա նա լու ճի գը հեչ բան է:

Հ.Ս. - Ի՞նչ ան մա հա նալ, է…
Տ.Մ. - Ո մանց ստրա տե գիան այդ է, չէ՞: 
Հ.Ս. - Ար վեստն ինքն է ո րո շե լու... 
Տ.Մ. - Շահ մու րադ յա նը որ Կո մի տաս է 

եր գում... 
Հ.Ս. - Մի օր Դի լի ջա նում լսե ցի, մի բան 

գրե ցի: 
Տ.Մ. - Չ գի տեմ, ո՞րն է: Տ պագր վա՞ծ է... 
Հ.Ս. - Չէ: 
Տ.Մ.- Գր վա՞ծ է:
Հ.Ս. - Չէ, չեմ էլ գրել: Ան գիր ա սեմ, գրի 

չառ նեք հան կարծ... 
Տ.Մ. - Փառք տանք Աստ ծուն, որ ձեզ նից 

պա հան ջում է գրել, ա սել, խո սել: Պա հան ջում 
է՝ է լի կստա նա:

Հ.Ս. - Ին քը շատ մեծ էր: Ափ սոս, չհա-
վա տա ցինք: էյնշ տեյ նի ա սածն է. «Աստ ված 
ա սե լով, մարդ եք հաս կա ցել: Դա չէ: Աստ ված 
նա է, որ տիե զերքն իր հա մար ֆուտ բո լի 
գնդակ է»: Հի մա էյնշ տեյ նը ճիշտ Է նկա րագ-
րել, թե չէ՝ չգի տեմ: Բայց իր մտա ծո ղութ յու նը 
ճիշտ է: Ֆ. Աբ րա մո վը՝ ռուս մեծ գրո ղը, չէ՞, 
մեր կա թո ղի կո սի մոտ ե կավ, վե րա դար ձավ, 
ա սաց. «Ա վե լի մեծ մարդ չեմ տե սել: Ա վե-
լի հան ճա րեղ մարդ չեմ տե սել»: «Ին չո՞ւ», - 
հարց րի ես: «Կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա ռա ջինն 
ա սաց` երբ մար դիկ դա դա րե ցին հա վա տալ 
Աստ ծուն, դա դա րե ցին հա վա տալ ի րար»:

Տ.Մ. - Ա յո՛…
Հ.Ս. - Տիգ րան, պա տա հե՞լ է, որ հո գուդ 

մեջ ե րաժշ տութ յուն ծնվի, չհասց նես գրի առ-
նել, կորց նես, մո ռա նաս ու այ լևս չհի շես:

Տ.Մ. - Ան կա րե լի է:
Հ.Ս. - Կ յան քում ա ռա ջին ան գամ էս օ րե-

րին ու նե ցա էդ պի սի պահ: Ի՞նչ բան է, չեմ 
հաս կա նում:

Տ.Մ. - Կ գա: Ան պայ ման նո րից կգա... Ինձ 
հա մար բա նաս տեղ ծութ յու նից, հա յոց լեզ-
վից բարձր բան չկա: Ոչ ե րաժշ տութ յու նը, 
ոչ թատ րո նը, ոչ կի նոն... Ո չինչ: Ինձ հա մար 
տոն է հա յոց լե զուն: Ի՜նչ հո գե բա նութ յուն կա 
մե ջը, ի՜նչ ե րաժշ տութ յուն...

Հ.Ս. - Ի՜նչ պատ մութ յուն կա: Մի բա-

ռը քեզ եր կու հա զար տա րի ետ է տա նում: 
«Երկ նեց եր կի րը» քեզ եր կու հա զար տա րի 
ետ է տա նում: Եր կու հա զար տա րի էլ ա ռաջ 
է գցում:

Տ.Մ. - Երբ բա նաս տեղ ծութ յուն են կար-
դում, մտքիս մեջ ա սում եմ՝ հի շո ղութ յուն կա՞ 
քո մեջ, հար յուր տար վա հի շո ղութ յուն կա՞...

Հ.Ս. - Ե րաժշ տութ յունն ինձ հա մար ա վե-
լի մեծ բան է, քան բա նաս տեղ ծութ յու նը: Ի՞նչ 
կլի նի, ե րա զում եմ, որ բա նաս տեղ ծութ յունն 
ա ռանց բա ռի լի նի... 

Տ.Մ. - Բայց ե րաժշ տութ յունն է բա ռի ար-
տա հայ տութ յու նը: 

Հ.Ս. - Չէ, բառն է ե րաժշ տութ յան ար տա-
հայ տութ յու նը: 

Տ.Մ. - Կար ծո՞ւմ եք... 
Հ.Ս. -Հա:
Տ.Մ. - Հիմ քը ո՞րն է՝ բա՞ ռը, թե՞ ե րաժշ-

տութ յու նը: 
Հ.Ս. - Հիմ քը ե րաժշ տութ յունն է:
Տ.Ս. - Բայց երբ Ձեր բա նաս տեղ ծութ յուն-

նե րով գրում էի... 
Հ.Ս. - է լի ե րաժշ տութ յունն է հիմ քը...
Տ.Մ. - Ես որ կար դա ցի Ձեր «Մայ րա մուտ 

Մաս յաց գա գա թին» բա նաս տեղ ծութ յու նը, 
չո քե ցի...

Հ.Ս. - Հա... Սա կյան քում ճիշտ ապ րած 
մար դու խոսք է: Տիե զեր քում որ քան ճիշտ 
ապ րած մարդ կա, նրանք կա րող էին էդ 
բանն ա սել:

Տ.Մ. - Ե րևա նում այ սօր կան մի քա նի 
ա նուն ներ, որ սրբութ յուն են ինձ հա մար: Մե-
կը Հա մո Սահ յանն է: Ես, Վար պետ, խո սում 
եմ իբ րև հա վա տա վոր մարդ: Ձեր գո յութ յու-
նը այս ամ բողջ տա րած քում` Զան գե զուր, 
Շի րակ, Ա րա րատ յան դաշտ, մեծ ի մաստ ու-
նի: Ես այս պա հին տոն եմ ապ րում, որ Դուք 
կաք, որ ես Ձեր կող քին կամ:

Հ.Ս. - Դու ա վե լի մա քուր ես: Ս տա լին յան 
ժա մա նա կաշր ջան չես ապ րել: 

Թղթ.- Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծութ յու նը, 
Վար պետ, ո րով սի րե ցի Ձեր ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նը, «Օ րը մթնեցն» է, և նրա 
մեջ` «ժամն է ար դեն ի րիկ նա հա ցի, Տխ-
րութ յունս կա մաց-կա մաց փոխ վում է 
լա ցի» տո ղե րը:

Հ.Ս. - Ախր, դա ու ժեղ բա նաս տեղ ծութ-
յուն էլ չէ: Բայց ա մեն ինչ է: Մեր գեր դաս տա-
նը... 29 հո գով սե ղան էինք նստում` ճիշտ էր: 
Հի մա սխալ է, ո րով հե տև գեր դաս տա նից մե-
նակ եմ հա ցի նստում: Բա նաս տեղ ծութ յուն 
չէ սա: Ար վեստ չէ: Բայց ա մեն ինչ է: Բա նաս-
տեղ ծութ յու նը բա ցատ րե լը սխալ է: Հի մա եր-
կու բա նաս տեղ ծութ յուն եմ գրել: Խեն թա նա-
լու են: Բայց չեմ հաս կա նում` ինչ եմ գրել... 
Ար տա սա նեմ էդ եր կու սը, բայց գրի չառ նեք... 
Էս մի քա նի տողն ա սի: Էլ չեմ շա րու նա կե լու:

Թղթ. - Նե րո ղութ յուն հա մար ձա կութ-
յանս հա մար, ինչ պե՞ս է, որ մե ծե րից 
հե տո ե կող նե րը կա րո ղա նում են գրիչ 
վերց նել: Կո մի տա սից, Խա չատր յա նից 
հե տո Ման սուր յա նը ե րաժշ տութ յուն 
սկսեց գրել: Նա րե կա ցուց, Թու ման յա-
նից հե տո Դուք բա նաս տեղ ծութ յուն 
սկսե ցիք գրել: Խոսքս վա խի մա սին է: 
Չ կա՞ր վա խը...

Հ.Ս. - Դե րե նիկ Դե միրճ յա նին մի օր էդ պի-
սի հարց տվի: Ա սաց. «Շեքս պի րը հաց է կե-
րել, մենք չու տե՞նք»: Հար ցիդ պա տաս խան-
ներ շատ ու նեմ, մեկն էլ էս է. ժո ղո վուրդն 
ան սահ ման ե րանգ ներ ու նի, և մեկ մար դու 
կա րի քը միշտ կա, որ իր ե րանգ նե րից մե կը, 
մի նո րը ցույց տա: Տիգ րան Ման սուր յա նը բո-
լո րո վին նոր ե րանգ է բե րել: Իր մեջ էդ ե րան-
գը կար, հա նել-ցույց է տվել: Ե րանգ ներն ան-
սահ ման են: Մե կը պի տի գա, որ դրա նից մի 
ե րան գը հա նի ցույց տա: ժո ղո վուր դը եր կու 
ի րար նմա նին չի ըն դու նի: էդ պես է:

Թղթ. - ժո ղո վուրդն, ախր, գի տի, որ 
այդ ե րանգն ու նի: Ին չո՞ւ է ու զում, որ 
իր զա վակ նե րից ինչ-որ մե կը ի րեն ցույց 
տա այդ ե րան գը:

Հ.Ս. - Չի ու զում: Չի սպա սում էդ մե կին: 
Գի տի, որ էդ ե րանգն ու նի: Բայց հենց որ 
մեկն էդ ե րան գը հա նում է, ժո ղո վուր դը տես-
նում է՝ էս է: Եվ ըն դու նում է... Հա մա ձա՞յն ես, 
Տիգ րան:

Տ.Մ. - Ա յո, այդ պես է... ժո ղո վուրդն ան-
սահ ման է: 

Հ.Ս. - Ե սա սեր է ժո ղո վուր դը: Ու զում է 

ինքն ի րեն ի մա նալ: 
Տ.Մ. - Իր շեր տերն է բա ցում իր մի քա-

նի զա վակ նե րի մի ջո ցով: Ըն դու նե ցիր, դի-
մա ցար, կի սե ցիր, բա ցե ցիր՝ այդ ես: Զա վակ 
ես...

Հ.Ս. - Ե րաժշ տութ յան մեջ, մտա ծում եմ, 
ո՞ւմ են պետք միութ յուն նե րը: Ան հա տա կա-
նութ յուն ներն են ո րո շում, ոչ թե կո լեկ տի վը... 
Ար վեստն իր գործն ա րել է, այնո ւա մե նայ-
նիվ: Ս տա լի նիզմ, ճահ ճա ցում` հա, բայց ար-
վեստն իր գործն ա րել է: Նա հաս կա ցել է, որ 
էս պես ու էս պես պետք է ապ րել: է սօր մենք 
հաս կա ցել ենք դա: 

Տ.Մ. - Ե թե ո րևէ ե լա կե տա յին հարց կա 
ինձ հա մար` Թու ման յա նի և Կո մի տա սի 
սահ ման նե րում է:

Թղթ. - Ար վես տի դերն, ինձ թվում է, ոչ 
թե գե ղա գի տութ յուն, խնդիր, այլ դա-
րե րի ծալ քե րում մար դուն մո ռա ցու մից 
փրկելն է: Հո մե րոս, Նա րե կա ցի, Բախ, 
Բեթ հո վեն, Կո մի տաս... Բո լո րը կոչ ված 
են ե ղել մար դուն մո ռա ցու մից փրկել: 
Դա րե րի մո ռա ցու մից: Եվ նրան, նրա 
պատ կե րը, հո գին սե րունդ նե րին հասց-
նել:

Հ.Ս. - Տո՛ւն, մար դու տուն վե րա դառ-
նա լու խնդիրն է ար վես տի խնդի րը: Գե ղե-
ցիկ հե քիաթն այն է, որ ին քը` մար դը տուն 
վե րա դառ նա, ինքն ի րեն իր տա նը գտնի: 
Ըն տա նիք, տուն... Վեր ջին ան գամ Ֆոլկ նե-
րի «Աղ մուկ և ցա սում» վե պը` ըն տա նի քի 
պատ մութ յու նը, ինձ հրեց դե պի այդ գա ղա-
փա րը` ըն տա նի քի, տան գա ղա փա րը: Ամ-
բողջ ֆոլկ նե րը տան, ըն տա նի քի խնդիրն է:

Թղթ. - Ամ բողջ ֆոլկ նե րը, բայց, ե րևի, ոչ 
աշ խար հի գրա կա նութ յու նը, ար վես տը:

Հ.Ս. - Ամ բողջ գրա կա նութ յունն ու ար-
վես տը... Ինչ հո յա կապ բան ա սիր, Տիգ րան, 
էդ տան հար ցը: Տո՛ւն: Տո՛ւն:

Թղթ. - Ինչ պե՞ս է, որ մի ար վես տա գե տի, 
գրո ղի հետ ծնվում է լե գեն դը, մյուսն իր 
մա հից հե տո է լե գենդ դառ նում:

Հ.Ս. - Չ գի տեմ: Էդ պի սի մի բա նաս տեղ-
ծութ յուն եմ գրել: Տ պագր վել է: Հի մա չեմ 
հի շում: Կա էդ պի սի բան: Բայց հար ցի պա-
տաս խա նը չգի տեմ: Ե թե Չա րեն ցը լե գենդ 
է՝ հո յա կապ է: Սևա կը լե գենդ է` հո յա կապ 
է: Շի րա զը լե գենդ է՝ հո յա կապ է: ժո ղովր-
դին պետք է էդ լե գեն դը, որ ապ րի, զո րա նա: 
Մար դը պի տի խո նարհ վի: Էդ պա հանջն ու-
նի: Խո նարհ վի լե գեն դի առ ջև, որ ապ րի: 
Լ սե՞լ է, ճա նա չո՞ւմ է, գի տի՞, չգի տի՞... Էդ կա-
րևոր չէ: Կա րևո րը լե գեն դի գո յութ յունն է... 
Տիգ րա նի շուրջ էդ լե գեն դը չի կա րող չլի նել, 
կա: Կա՛: Լե գենդն էլ պետք է: Լավ է, որ ի րեն 
կեն դա նութ յան օ րոք ա սենք:

Թղթ. - Վար պետ, հայ րա կան զգա ցում 
ու նե՞ք Ման սուր յա նի, մյուս կրտսեր նե-
րի հան դեպ:

Հ.Ս. - Շատ նե րո ղութ յուն, ամ բողջ ժո-
ղովր դի հան դեպ ու նեմ: Տա րիքս է էդ պի սին: 
75 տա րե կան եմ, է՜... Կա րևորն էն է, որ 75 
տա րե կա նում քեզ քո ժո ղովր դի հայրն ես 
զգում: Հինգ հա զար տա րե կան ժո ղովր դի 
զա վակն ես, որ է սօր բո լոր ապ րող նե րից 
ա մե նա տա րի քովն ես՝ նրանց հայրն ես քեզ 
զգում: Եր կու գգա ցում ու նեմ, մեկ` որ ժո-
ղովր դի զա վակն եմ, մեկ՝ որ հայրն եմ: Բո-
լորն իմ զա վակ ներն են, և ու զում եմ, որ իմ 
թաղ ման օ րը բո լո րը ներ կա լի նեն: Զա վակ-
նե րը տար բեր են լի նում: Ն րանց տե սա կը 
կա րևոր չէ: Հայրն ի րա վունք չու նի տար բե-
րութ յուն դնե լու իր զա վակ նե րի մի ջև: Բայց 
բո լոր դեպ քե րում սի րում է նրան, ով ա ռա վել 
մեծ գործ է ա նում ազ գի հա մար: Ման սուր-
յա նը մեծ գործ է ա նում ազ գի հա մար: Ն րա 
գոր ծը ամ բող ջո վին էս ժո ղովր դին է ար տա-
հայ տում: Հան կարծ ազ գը չլի նի, նրա գրած 
ե րաժշ տութ յու նը մնա, ու րեմն` ազ գը կա: 
Ե թե նրա գրա ծը ար տա հայ տիչն է ժո ղովր դի 
ո գու, ու րեմն` ժո ղո վուր դը կա, ինքն էլ կա ու 
կմնա:

Տ.Մ. - Աշ խար հում ա մեն ինչ սխալ Է: 
Ե րաժշ տութ յունն էլ է սխալ: Լավ է, երբ եր-
կիրն է մեծ, ժո ղո վուրդն է մեծ, մարդն է մեծ...

ԶՐՈՒՅՑԸ ՎԱՐԵՑ` 
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆԸ

Տիգրան 
Մանսուրյանի և 
Համո Սահյանի 
երկխոսությունը
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Էմմա Ծատուրյան

Ծ ն վել է 1920թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին Բա-
քու քա ղա քում: Ծա գու մով Կա պա նի 
Ս ևա քար գյու ղից էր:

1951 թվա կա նին ա վար տել է Եր ևա նի 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիան, 1982 թվա-
կա նից՝ պրո ֆե սոր։ 1949-1959 թվա կան նե-
րին ե ղել է Հա յաս տա նի պե տա կան երգ-
չախմ բի դի րի ժոր-խմբա վար։ 1958-1982 
թվա կան նե րին դա սա վան դել է ՀՊՄԻ-ում։ 
Հա յաս տա նի երգ չախմ բա յին ըն կե րութ յան 
հիմ նա դիր նե րից է։ 1968 թվա կա նից՝ Ա րամ 
Տեր-Հով հան նիս յա նի ան վան երգ չախմ բի 
գե ղար վես տա կան ղե կա վար, 1975-1987 
թվա կան նե րին՝ նա խա գահ։ 1987 թվա կա-
նից՝ Հա յաս տա նի ե րաժշ տա կան ըն կե րութ-
յան նա խա գահ։ 1977-1987 թվա կան նե րին, 
1990-1991 թվա կան նե րին ե ղել է հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան եր գի-պա րի հա մույ թի գե-

ղար վես տա կան ղե կա վար։
ՀԽՍՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ 

էր (1967)։
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ էր (1982)։
ՀԽՍՀ Պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր 

էր (1985)։
Հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան մի ջազ գա յին 

փա ռա տո նի 1-ին մրցա նա կի դափ նե կիր էր 
(1994)։

Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն են՝
Ու թամ յա դպրո ցի ծրագ րեր 1962-63 ու-

սում նա կան տար վա հա մար։ Երգ-ե րաժշ-
տութ յուն (I-VIII) դաս, Ծա տուր յան Էմ մա 
Ա ղա բե կի, Եր ևան, Հայ պե տուս մանկհ րատ, 
1962, 

Ման կա կան խմբեր գե րի ժո ղո վա ծու։ 
Ծա տուր յան Էմ մա Ա ղա բե կի, Սան դալջ յան 
Գ., Եր ևան, Հայ պետհ րատ, 1964, 

Սո վե տա կան հան րա պե տա կան տոն։ 
Ծա տուր յան Էմ մա Ա ղա բե կի, Կուլ տու րա յի 
մի նիստ րութ յուն, ՀԽՍՀ, Եր ևան, ՀԿԿ Կենտ-
կո մի հրա տա րակ չութ յուն, 

Հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գեր։ Թա-
թուլ Ալ թուն յա նի մշակ մամբ, եր գի-պա րի ան-
սամբ լի հա մար, Ալ թուն յան Ռու բեն Թա թու լի, 
Ծա տուր յան Էմ մա Ա ղա բե կի, Եր ևան, «Սո վե-
տա կան գրող», 1981, 

Հա յաս տա նի երգ չախմ բա յին ըն կե րութ-
յան 25 տա րին։ Ծա տուր յան Էմ մա Ա ղա բե կի, 
Սարգս յան Ա., Եր ևան, «Սո վե տա կան գրող», 
1988։

Մա հա ցել է 1996թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին:
 

Երաժիշտ-մանկավարժների 
սերունդներ կերտողը

Հ այ եւ ոչ միայն հայ ե րաժշ տա կան 
դաս տիա րա կութ յան խո շոր դեմ քե րից 
է խմբա վար-դի րի ժոր, ման կա վար ժա-

կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վաս տա-
կա վոր ման կա վարժ ՅՈՒ ՐԻ ՎԱ ՂԱՐ ՇԱ ԿԻ 
ՅՈՒԶ ԲԱՇ ՅԱ ՆԸ: Ծն վել է 1935 թ. սեպ տեմ-
բե րի 11-ին, Գո րի սում: 1959-ին ա վար տել է 
Ռ. Մե լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նը, 1964-ին` Կո մի տա սի ան վան կոն-
սեր վա տո րիա յի խմբա վա րա կան բա ժի նը՝ 
ստա նա լով երգ չախմ բի դի րի ժո րի եւ ու սուց չի 
ո րա կա վո րում: Ու սում նա ռութ յա նը զու գըն-
թաց` աշ խա տել է Ե րե ւա նի հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում` որ պես ե րաժշ տութ յան ու-
սու ցիչ եւ եր գե ցիկ խմբի ղե կա վար: 1962-70 
թթ. հա մա տե ղութ յամբ աշ խա տել է Ե րե ւա նի 
քաղ ժողկրթ բաժ նի մե թոդ կա բի նե տում` որ-
պես ե րաժշ տութ յուն ա ռար կա յի մե թո դիստ, 
ա պա` Ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա գործ ման 
քա ղա քա յին ինս տի տու տում` որ պես ե րաժշ-
տութ յան կա բի նե տի վա րիչ: 1965-ից մին չեւ 
օրս դա սա խո սում է Ե րե ւա նի Խ. Ա բով յա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար-
ժա կան հա մալ սա րա նում, նաեւ բու հի երգ-
չախմ բի ղե կա վարն էր: 1973-87 թթ. ե ղել է 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի գե ղար-
վես տա կան դաս տիա րա կութ յան եւ տար րա-
կան ու սուց ման մե թո դի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, 
1987-98 թթ.` գե ղար վես տա կան դաս տիա րա-
կութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, 2001-2010 թթ.` 
խմբա վա րութ յան եւ ձայ նադր ման ան բիո նի 
վա րիչ: Արդ յու նա վոր է ե ղել Յու. Յուզ բաշ յա նի 
գրի չը դա սագր քաս տեղծ ման գոր ծում. 1967 
թ.-ից հե ղի նակ եւ հա մա հե ղի նակ է 1-8-րդ 
դա սա րան նե րի ե րաժշ տութ յան 26 դա սագր-
քե րի, Ե րաժշ տութ յուն ա ռար կա յի չա փո րո-
շիչ ծրագ րե րի եւ մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի 
(«Կրտ սեր դպրո ցա կան նե րի ե րաժշ տա կան 
մտա ծո ղութ յան զար գա ցու մը» (1982), «Նո-
տագ րութ յան ու սու ցու մը հա րա բե րա կան եւ 
բա ցար ձակ մե թոդ նե րով» (1972), «Ե րաժշ-
տութ յան այ բու բեն» (1983) եւ այլն), 120-ից 
ա վե լի գի տա մե թո դա կան հոդ ված նե րի, տե-
սալ սո ղա կան մի ջոց նե րի (աղ յու սակ ներ, ձայ-

նե րիզ ներ (CD), ե րաժշ տա կան քար տեր եւ 
այլն), ո րոնք առնչ վում են ե րաժշ տա կան դաս-
տիա րա կութ յան ար դի խնդիր նե րին: Ն րա 
ար ժե քա վոր աշ խա տութ յուն նե րից է «Դպ րո-
ցա կան նե րի ե րաժշ տա կան մտա ծո ղութ յան 
զար գաց ման ազ գա յին հա մա կար գի տե-
սա մե թո դա կան հի մունք նե րը» մե նագ րութ-
յու նը (1996): Պ րո ֆե սո րը նաեւ մաս նակ ցել 
է հան րա պե տա կան, միու թե նա կան եւ մի-
ջազ գա յին մի շարք գի տա ժո ղով նե րի եւ գի-
տա մե թո դա կան խորհր դակ ցութ յուն նե րի: 
Եր կա րամ յա ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յան եւ ե րե խա նե րի ե րաժշ տա-
կան դաս տիա րա կութ յան հա մա կարգ եւ 
ու սում նա մե թո դա կան գրա կա նութ յան հա-
մա լիր ստեղ ծե լու հա մար Յու. Յուզ բաշ յանն 
ստա ցել է մի շարք կա ռա վա րա կան պար գեւ-
ներ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վաս-
տա կա վոր ման կա վար ժի կո չում (2003), Խ. 
Ա բով յա նի ան վան մե դալ (1986), ԽՍՀՄ նվա-
ճում նե րի ցու ցա հան դե սի «Ժո ղովր դա կան 
կրթութ յան տա ղա վա րի» մե դալ (1984): Նա 
նաեւ Ն յու- Յոր քի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի 
պատ վա վոր ա կա դե մի կոս է, ան դա մակ ցում 
է ե րե խա նե րի եւ պա տա նի նե րի ե րաժշ տա-
կան դաս տիա րա կութ յան հա մաշ խար հա յին 
2 միութ յուն նե րի (Հուն գա րիա` 1975, Ֆին-
լան դիա` 1990): Ար ժա նա ցել է ա մե րիկ յան 
կեն սագ րութ յուն ներ ու սում նա սի րող մի ջազ-
գա յին ինս տի տու տի 1994 եւ 2009 «Տար վա 
մարդ» տիտ ղո սին, պար գե ւատր վել նույն 
ինս տի տու տի «Ձեռք բե րում նե րի ոս կի սկա-
վա ռակ»-ով (1996): Յու. Յուզ բաշ յա նի մա սին 
նյու թեր են տպագր վել ՀՀ հան րա գի տա րա-
նում (Ե րե ւան, 1999, 3-րդ հա տոր), Գ. Ս տե-
փան յա նի «Կեն սագ րա կան բա ռա րա նում» 
(գիրք 1-ին, Ե րե ւան, 1990), Հուն գա րիա յի հա-
նա րա գի տա րա նում (2010) եւ «Ով ով է» մի-
ջազ գա յին կեն սագ րա կան հան րա գի տա րան-
նե րում (ԱՄՆ, Կա րո լի նա, 1995, 1997): 1988 
թ.-ից առ օրս մեր կրթութ յան, գի տութ յան ու 
ե րաժշ տութ յան ե ռան դուն մշակ նե րից մե կը 
ԵՊՄՀ գիտ խորհր դի, իսկ 2000 թ.-ից` ՀՀ ԳԱԱ 
Ար վես տի ինս տի տու տի ար վես տա գի տութ-
յան գծով գի տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող 
խորհր դի ան դամ է: 2004-ից մինչ օրս ղե կա-
վա րում է ՀՀ ԿԳՆ Կր թութ յան ազ գա յին ինս-
տի տու տի «Ե րաժշ տութ յուն» ա ռար կա յա կան 
հանձ նա ժո ղո վը: Այժմ 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 պրո ֆե սոր է: Այ սօր էլ կյան-
քի ութ սու նե րորդ տա րին բո լո րած նվիր յալ 
մաս նա գե տը շա րու նա կում է ե րի տա սար դա-
կան ավ յու նով աշ խա տել` կազ մել դա սագր-
քեր, կեր տել ե րա ժիշտ-ման կա վարժ նե րի 
նո րա նոր սե րունդ ներ` ու շիու շով հե տե ւե լով 
դպրոց նե րում ե րաժշ տութ յան դա սա վանդ-
ման դրված քին:

ՀՐԱՉՅԱ ԴԱՎՈՅԱՆ
«ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ, 

11.11.2015Թ․

Արկադի Շեկունց

Ե  րա ժիշտ, խմբա վար, ման կա վարժ, 
սցե նա րիստ, պրո ֆե սոր:

Ծն վել է 1936թ. հուն վա րի 1-ին, 
Տեղ գյու ղում: Ա վար տել է Գո րի սի հ. 1 միջ նա-
կարգ դպրո ցը, զո րա կոչ վել բա նակ, այն տեղ 
ստա ցել ե րաժշ տա կան կրթութ յուն, ե ղել փո-
ղա յին նվա գախմ բի ղե կա վար:

1962թ. ա վար տել է Կո մի տա սի խմբա-

վա րա կան և կ լառ նե տի բա ժի նը: Աշ խա տել 
է հե ռուս տա տե սութ յան և ռա դիո յի ե րաժշ-
տա կան հա ղոր դում նե րի խմբա գիր, ա վագ 
և գլ խա վոր խմբա գիր, միա ժա մա նակ դա-
սա վան դել Խ. Ա բով յա նի ան վան ման կա-
վար ժա կան ինս տի տու տում, որ տեղ ստեղ-
ծել է կա մե րա յին նվա գա խումբ, ղե կա վա րել 
խմբա վա րութ յան և ձայ նադր ման ամ բիո նը: 
Եղել է գե ղար վես տա կան դաս տիա րա կութ-
յան ֆա կուլ տե տի դե կանը:

Ն վա գախմ բի և երգ չախմ բի հա մար փո-
խադ րել է շուրջ 50 ստեղ ծա գոր ծութ յուն, 
կա տա րել 150 հե ռուս տա ֆիլ մե րի և ներ կա-
յա ցում նե րի ե րաժշ տա կան ձևա վո րում ներ: 
Հե ղի նակ է մի քա նի սցե նար նե րի և 10-ից 
ա վե լի ե րաժշ տա կան ձեռ նարկ նե րի («Երգ-
չախմ բա յին ար վեստ», «Խմ բա վա րա կան 
ար վեստ», «Հայ կոմ պո զի տոր նե րի ա կա պել-
լա խմբեր գե րը», «Գ րի գոր Ս յու նի» և այլն): 
Ար կա դի Շե կուն ցը Հա յաս տա նում խմբեր-
գա յին ար վես տի տե սա կան և մե թո դա կան 
գրա կա նութ յան ա ռա ջա տար հե ղի նակ նե-
րից է, ՌԴ հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի թղթա կից ան դամ: 

Վալերի Գասպարյան

Վ ա լե րի Գաս պար յա նը նշա նա կա լից 
դեր է կա տա րել Գո րի սի ե րաժշ տա-
կան ար վես տի զար գաց ման գոր ծում։

Ծն վել 1945 թվա կա նին, սո վո րել Գո րի-
սի թիվ 2 միջն. դպրո ցում, 1966թ. ա վար տել 
Խ.Ա բով յա նի անվ. հայ կա կան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի Գե ղար-
վես տա կան ֆա կուլ տե տի երգ-ե րաժշ տութ-
յան բա ժի նը։

1977թ. ա վար տել է Եր ևա նի Կո մի տա սի 
անվ. պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի խմբա-
վա րութ յան բա ժի նը։

Աշ խա տել է Գո րի սի ման կա վար ժա կան 
ու սում նա րա նում, ման կա վար ժա կան ինս-
տի տու տում, ե ղել քա ղա քա յին մշա կույ թի 
տան տնօ րեն, աշ խա տել Ա. Սաթ յա նի անվ. 
ե րաժշ տա կան դպրո ցում՝ ու սու ցիչ, տնօ րեն։

1993 – 1998 թվա կան նե րին 60369 զո-
րա մա սում ղե կա վա րել է զին վո րա կան զո-
րա մա սի նվա գա խում բը։ Վ. Գաս պար յանն 
այ նու հետև տե ղա փոխ վել է Եր ևան, 1999-
2003 թվա կան նե րին աշ խա տել է Եր ևա նի 
պե տա կան հու մա նի տար քո լե ջում՝ խմբա-
վա րութ յան դա սա տու և երգ չախմ բի ղե կա-
վար, 2000թվա կա նից Խ.Ա բով յա նի անվ. պե-
տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
խմբա վա րութ յան և ձայ նադր ման ամ բիո նի 
խմբա վա րութ յան դա սա խոս։ 

Իր ման կա վար ժա կան ու ե րաժշ տա-
կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում Վ. Գաս-
պար յա նը Գո րի սում ղե կա վա րել է շատ 
երգ չախմ բեր ու հա սել լուրջ հա ջութ յուն նե-
րի։ Թ վար կենք նշված խմբե րից մի քա նի սի 
ա նուն նե րը. 1967-77թթ․ Ման կա վար ժա կան 
ու սում նա րա նի երկ սեռ երգ չա խումբ, ինչ-
պես նաև ար տադ րա կան կոմ բի նա տի ժո-
ղովր դա կան եր գի ու գոր ծիք նե րի հա մույթ։ 
1976-1980թթ․ քա ղա քա յին մշա կույ թի տան 
երկ սեռ երգ չա խումբ ու ժող գոր ծիք նե րի 
նվա գա խումբ, 1981-1988թթ․ Գո րի սի թիվ 
6 միջն. դպրո ցի աղ ջիկ նե րի երգ չա խումբ, 
Ա.Սաթ յա նի անվ. ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
ման կա վարժ նե րից կազմ ված երկ սեռ երգ-
չա խումբ։ 

1989-1993թթ. Ս յուն յաց թե մի Սբ Գ րի գոր 
Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցու և Տաթ ևի երգ չախմ բե-
րի ղե կա վար։ 

Վ. Գաս պար յա նը շուրջ 30 տա րի նո-
տագ րել է Ա շուղ Ա շո տի նո րաս տեղծ եր գե րը, 
միա ժա մա նակ հայտ նա բե րել ինք նուս ստեղ-
ծա գոր ծող նե րի, ո րոնց եր գե րը նո տագ րել ու 
ներ կա յաց րել է տպագ րութ յան։ 

Վա լե րի Գաս պար յա նի աշ խա տան քա յին 

գոր ծու նեութ յան մա սին ա հա թե ինչ է գրում 
Հա յաս տա նի ե րաժշ տա կան ըն կե րութ յան 
նա խա գահ, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Դա վիթ Ղա զար յա նը. 
«Վա լե րի Գաս պար յա նը մեր հան րա պե-
տութ յան ա ռա ջա տար խմբա վար նե րից էր։ 
Ապ րե լով և աշ խա տե լով Գո րի սում՝ կազ-
մա կեր պել և ղե կա վա րել է բազ մա թիվ երգ-
չախմ բեր։ 1969թ. աշ խա տել է ըն կե րութ յան 
Գո րի սի բա ժան մուն քի մե թո դիստ՝ մինչև 
1992 թվա կա նը։ Մաս նակ ցել է հան րա պե-
տա կան մրցույթ նե րի, փա ռա տո նե րի, եր գի 
տո նե րի։ Ն րա ղե կա վա րութ յամբ ման կա-
վար ժա կան ու սում նա րա նի երկ սեռ քա ռա-
ձայն երգ չա խում բը Կո մի տա սի 100-ամ յա-
կին նվիր ված մրցույ թում ար ժա նա ցել է 
3-րդ կար գի մրցա նա կի։ 1983թ. Գո րի սի 
շրջա նա յին մշա կույ թի տան երգ չա խում բը 
հան րա պե տա կան մրցույ թում ար ժա նա ցել 
է 2-րդ կար գի մրցա նա կի։ Իսկ 1985թ. ման-
կա կան երգ չախմ բե րի հան րա պե տա կան 
մրցույ թում Գո րի սի թիվ 6 միջն. դպրո ցի 
երգ չա խումբն ար ժա նա ցավ ա ռա ջին կար-
գի մրցա նա կի։ 1990թ. Վ. Գաս պար յա նի ղե-
կա վա րութ յամբ Գո րի սի ման կա վար ժա կան 
ու սում նա րա նի կա նանց (միա սեռ) երգ-
չա խումբն ար ժա նա ցել է ա ռա ջին կար գի 
մրցա նա կի»։ Խմ բա վար Վ. Գաս պար յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ և ջան քե րով ա ռա ջին 
ան գամ Գո րի սում անց կաց վեց քա ղա քա յին 
եր գի տոն։ Վա լե րի Գուր գե նի Գաս պար յան 
պրո ֆե սիո նալ խմբա վա րի աշ խա տանքն 
ար ժա նի է դրվա տան քի։ Եր կար տա րի նե-
րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի հետ 
հա մա տեղ նա ծա վա լել է ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նեութ յուն։ Հա յաս տա նի ե րաժշ-
տա կան ըն կե րութ յու նը բարձր է գնա հա տել 
Վա լե րի Գա սպա րյա նի աշ խա տան քը։ Իմ 
կող մից ա վե լաց նեմ, որ ես եր գել եմ մշա-
կույ թի տան Վ.Գաս պար յա նի ղե կա վա րած 
երգ չախմ բում, մաս նակ ցել շատ հա մերգ-
նե րի։ Նաև հպար տութ յամբ եմ նշում, որ 
իմ նա խա ձե ռութ յամբ և ան մի ջա կան մաս-
նակ ցութ յամբ էր, որ քա ղա քի թիվ 6 միջն.
դպրո ցում Վա լե րի Գաս պար յա նի խմբա-
վա րութ յամբ 1981թ. ստեղծ վեց 80 հո գա-
նոց երգ չա խումբ, որ հա րատ ևեց 8 տա րի՝ 
հա մերգ ներ տա լով քա ղա քի հա մար յա բո-
լոր մեծ մի ջո ցա ռում նե րում, ինչ պես նաև 
Եր ևա նում՝ մաս նակ ցե լով փա ռա տո նե րի, 
մրցույթ նե րի։ Հան դես ե կանք նաև հե ռուս-
տա տե սութ յամբ։ Ա յո, շատ մեծ էր Վա լե րի 
Գաս պար յա նի ներդ րու մը Ս յու նի քում և այ-
լուր ե րաժշ տա կան, հատ կա պես երգ չախմ-
բա յին ար վես տի տա րած ման գոր ծում։ Մեր 
երգ չախմ բե րը տար բեր փա ռա տո նե րում, 
մրցույթ նե րում հա ջո ղութ յամբ մրցակ ցում 
էին Եր ևա նի և այլ քա ղաք նե րի հայտ նի 
երգ չախմ բե րի հետ և գ րա վում պատ վա-
վոր տե ղեր։ Ցա վոք, Վա լե րի Գաս պար յա-
նը շուտ հե ռա ցավ կյան քից։ Ե րեք տա րի 
ա ռաջ նա ծանր հի վան դա ցավ և կն քեց իր 
մահ կա նա ցուն Եր ևան քա ղա քում, ու այն-
տեղ էլ հու ղա կա վոր վեց։ Գո րիս քա ղա քի 
իշ խա նութ յուն նե րը, մենք ըն կեր նե րով շատ 
էինք ու զում Վա լե րիին հու ղա րկա վո րել Գո-
րի սում, Մեծն Գու սա նի մոտ, բայց դա մեզ 
չհա ջող վեց։ Պատ ճառ նե րը տար բեր էի ն։ 
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Կարինե Խառատյան 

-Շ ուրջ մեկ տա րի ա ռաջ էր` Մեղ րու 
ար վես տի դպրո ցի ազ դա գի րը 
հրա վի րում էր դաշ նա մու րա յին 

բաժ նի չոր րորդ դա սա րա նի ա շա կեր տու-
հի Կա րի նե Խա ռատ յա նի մե նա հա մեր գին, 
- գրել է Մեղ րու շրջա նա յին «Ա րաքս» թեր թը 
1993թ. օ գոս տո սի 20-ի հեր թա կան հա մա-
րում: – Բազ մա մարդ էր մշա կույ թի պա լա տի 
մեծ դահ լի ճը: Կա րի նեի դա սըն կեր ներն էին, 
ման կա վարժ ներ, հյու րեր, դպրո ցի սա ներ 
և այլք… Ե րե կոն ամ բող ջո վին հյուս ված էր 
շնոր հա լի աղջ նա կի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րից ու կա տա րում նե րից: Ն րան նվա գակ-
ցում էր նույն բաժ նի շրջա նա վարտ քույ րը՝ 
Ռու զան նա Խա ռատ յա նը: Իր տա րեր քի մեջ 
էր Կա րի նեն՝ հա մակ ե րաժշ տութ յուն: Հան-
րահռ չակ կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի նրա կա տա րում նե րին հա-
ջոր դում էին եր գեր՝ ման կութ յան աշ խար հի 
ազ նիվ հույզ ու ապ րում նե րից հյուս ված, 
նրբո րեն ներ դաշ նակ, ջերմ ու ան մի ջա կան, 
հո գե հա րա զատ յու րա քանչ յու րին: Եր գե-
րի տեքս տե րը տար բեր բա նաս տեղծ նե րի 

էին, իսկ ե րաժշ տութ յու նը ին քը՝ Կա րի նեն 
էր հո րի նել: Ներ կա նե րը բա վա կա նութ յան ու 
հիաց մուն քի բուռն պա հեր ապ րե ցին՝ սրտա-
բուխ ծա փե րի ար ժա նաց նե լով փոք րիկ ինք-
նուս ստեղ ծա գոր ծո ղին: 

… Ն րա ե րաժշ տա կան ձիր քը դեռևս ե րեք 
տա րե կա նում էր դրսևոր վել, երբ մատ նե րը 
հա զիվ դաշ նա մու րի ստեղ նե րին հասց նե-
լով, նվա գում էր, ե րաժշ տութ յուն հո րի նում: 
Հենց այդ հա սա կում էր, երբ ա ռա ջին ան-
գամ հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յան «Լ րա-
բեր» ծրա գի րը նրան ներ կա յաց րեց հան րա-
պե տութ յան հա սա րա կայ նութ յա նը: Չորս 
տա րե կա նից նա ար դեն Մեղ րու ար վես տի 
դպրո ցի դաշ նա մու րա յին բաժ նի սան էր, 
իսկ յոթ տա րե կա նում ա ռա ջին ան գամ մաս-
նակ ցեց «Նոր ա նուն ներ» հան րա պե տա կան 
մրցույթ - փա ռա տո նին, որ տեղ նրա ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներն ար ժա նա ցան լա վա գույն 
գնա հա տա կա նի՝ պատ վա վոր դիպ լո մի: Ն րա 
գոր ծե րը, դեռ այդ հա սա կում, մեկ ան գամ 
չէ, որ հնչել են հան րա պե տա կան ռա դիո յով 
ու հե ռուս տա տե սութ յամբ, իսկ հե ղի նա կա-
յին կա տա րում նե րը բարձր գնա հա տա կա նի 
ար ժա նա ցել Եր ևա նում անց կաց ված ստեղ-
ծա գոր ծա կան բա զում մրցույթ նե րում: Հի-
շար ժան էր շնոր հա լի աղջ նա կի հան դի պու մը 
հան րահռ չակ դաշ նա կա հա րու հի, պրո ֆե սոր 
Ան նա Ամ բա կում յա նի հետ, ո րի մի ջամ տութ-
յամբ Կա րի նեին կոն սեր վա տո րիա յում լսե ցին 
կոմ պո զի տոր ներ՝ ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ս տե փան Լու սիկ յա նը և կոն սեր վա-
տո րիա յի պրո ռեկ տոր Ար մեն Սմ բատ յա նը… 
Այ նու հետև՝ նրանց միջ նոր դութ յամբ միան-
գա մից պա տա նի ստեղ ծա գոր ծող նե րի հան-
րա պե տա կան փա ռա տո նի եր րորդ փուլ ու 
ա մե նա բարձր պարգ ևը… Նաև մի նոր, պա-
տաս խա նա տու քննութ յուն՝ աշ խար հահռ-

չակ կոմ պո զի տոր Ա րամ Խա չատր յա նի տուն 
թան գա րա նում՝ նրա ծննդյան 90 - ամ յա կին 
նվիր ված հա մեր գին մաս նակ ցե լու պա տիվն 
ար վեց Կա րի նեին, ուր ար ժա նա ցավ հաղ թա-
կան դիպ լո մի ու դրա մա կան ա մե նա բարձր 
պարգ ևին: Մի նոր հա ճե լի ա նակն կալ էր 
«Հա յաս տան–Ավստ րիա» մշա կու թա յին ըն-
կե րութ յան բաց ման ա րա րո ղութ յու նը, ո րին 
Կա րի նեն մաս նակ ցեց ըն կե րութ յան պատ-
վա վոր նա խա գահ, հան րահռ չակ կոմ պո զի-
տոր Ա վետ Տեր տեր յա նի հրա վե րով: Փայ լուն 
էր ա մե նակրտ սեր մաս նակ ցի ե լույ թը: Հան-
րա պե տութ յան թեր թե րից շա տերն ար ձա-
գան քե ցին, լու սան կա րը զե տե ղե ցին, որ պես 
մի ջո ցառ ման հի շար ժան ակ նթարթ նե րից մե-
կը, իսկ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն» 
թեր թը հու նի սի 30-ի (1993թ.) իր հա մա րում 
այս պես է գրել «…Կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան 
տան մթնո լոր տը տո նա կան էր ու աշ խույժ: 
Հա մեր գաս րա հում հնչում էր Մո ցար տի ու 
Շտ րաու սի ե րաժշ տութ յու նը… Ինչ պես վա-
յել է Ավստ րիա յի պես ե րաժշ տա կան երկ րին, 
ներ կա յաց վեց հա մեր գա յին ճոխ ծրա գիր, 
ո րը վա րում էր «Հա յաս տան–Ավստ րիա» ըն-
կե րութ յան նա խա գահ, կոմ պո զի տոր Ա վետ 
Տեր տեր յա նը: Ա նակն կալ էր ին նամ յա մեղ րե-
ցի աղջ նա կի՝ Կա րի նե Խա ռատ յա նի ե լույ թը: 
Նա դաշ նա մու րով կա տա րեց իր սե փա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը՝ «Ե թե րա յին» կոչ վող 
վալ սը: Հի րա վի մի սքան չե լի ու կա տար յալ 
գործ, որ ցնցող տպա վո րութ յուն գոր ծեց: 
Ե րաժշ տա կան հա սա րա կայ նութ յու նը հա վա-
նա բար իր խոս քը կա սի այդ շնոր հա լի աղջ կա 
մա սին»: Իսկ «Ռես պուբ լի կա Ար մե նիա» թեր-
թը 1994թ. սեպ տեմ բե րի 4 -ի հա մա րում զե-
տե ղած «Վալ սի ա պա գա թա գու հին 11 տա-
րե կան է» հոդ վա ծում նշել է «… տաս նամ յա 
աղջ նա կի գրած վալ սի հե ղի նա կը լի նե լուց չէր 

հրա ժար վի նույ նիսկ վալ սե րի ար քա Յո հան 
Շտ րաու սը»: 

ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յան մի ջամ-
տութ յամբ նույն տա րին՝ ա ռանց սահ ման ված 
քննութ յուն նե րի, նրան ըն դու նե ցին Եր ևա նի 
Չայ կովս կու ան վան ե րաժշ տա կան հա տուկ 
դպրո ցի վե ցե րորդ դա սա րան, իսկ կոմ պո-
զի ցիա ա ռար կա յի ու սու ցան ման պար տա-
վո րութ յու նը ստանձ նեց կոն սեր վա տո րիա յի 
պրո ռեկ տոր, կոմ պո զի տոր Ար մեն Սմ բատ-
յա նը: Միա ժա մա նակ՝ պե տա կան օ ժան դա-
կութ յամբ լուծ վեց նաև Եր ևա նում բնակ մա-
կե րե սով ա պա հո վե լու հար ցը, ին չի հա մար 
մի ջոց ներ հատ կաց րեց արդ յու նա բե րութ յան 
նա խա րա րութ յու նը: Այդ տա րի նե րին Կա րի-
նեն ար դեն դաշ նա մու րա յին մի շարք ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի, հի սու նից ա վե լի եր գե-
րի հե ղի նակ էր, ու ներ տա սից ա վե լի (3 – 4 
–ը՝ ա նա վարտ) վալ սեր, ջա զա յին ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն, ա նա վարտ օ պե րա: Դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո շնոր հա շատ աղջ նակն 
ա վար տեց Եր ևա նի պե տա կան կոն սեր վա-
տո րիան, ա պա և աս պի րան տու րան: Ն րա 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը բա զում ան գամ-
ներ հնչել են հան րա պե տա կան ռա դիո յով ու 
հե ռուս տա տե սութ յամբ, ձայ նագր վել են զա-
նա զան ստու դիա նե րում, նկա րա հան վել են 
տե սա հո լո վակ ներ, ո րոնք ջերմ ըն դու նե լութ-
յուն են գտել հան րութ յան շրջա նում: Դ րան-
ցից հատ կա պես հարկ է նշել Մե րու ժան Տեր 
Գու լան յա նի խոս քե րով գրված «Իմ միակ սի-
րե լի» լայն ճա նա չում ստա ցած եր գի տե սա-
հո լո վա կը՝ Ա րա մեի կա տար մամբ, Անդ րա նիկ 
Աբ րա համ յա նի խոս քե րով, Ար մին կա յի կա-
տար մամբ հնչած «Եր ևան» եր գը, Մա րիա 
Հա կոբ յա նի խոս քե րով գրված «Քեզ հա մար» 
եր գը և բա զում այլ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:

 

Արմեն Ղուկասյան

Ֆ լեյ տա հար, Կո մի տա սի ան վան պե-
տա կան կոն սեր վա տո րիա յի դո-
ցենտ: Կա պա նի Հու նան Ա վե տիս յա-

նի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում ու թամ յա 
կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո ու սա նել է Կա-
պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի ֆլեյ-
տա յի բաժ նում (Հայկ Ա վագ յա նի դա սա րան): 
Այ նու հետև ըն դուն վել է Եր ևա նի Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի ֆլեյ-
տա յի բա ժի նը:

1979-ին՝ երկ րորդ կուր սում սո վո րե լիս, 
Բաք վում կա յա ցած անդր կով կաս յան մրցույ-
թում իբրև ֆլեյ տա հար-մե նա կա տար դար-
ձել է հաղ թող: 1981-ին հան րա պե տութ յան 
գե ղա գի տա կան կենտ րո նում հիմ նադ րեց 
կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան ան սամբլ, ո րը 
հա ջորդ տա րի կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան 
անդր կով կաս յան մրցույ թում ար ժա նա ցել է 
ա ռա ջին մրցա նա կի:

30 տա րուց ա վե լի է, ինչ Ար մեն Ղու կաս յա-
նը դա սա վան դում է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան-
վան կոն սեր վա տո րիա յում, որ տեղ ու նե ցել է 
և ու նի թե ֆլեյ տա յի, թե կա մե րա յին ե րաժշ-
տութ յան դա սա րան ներ: Դա սա խո սա կան 
աշ խա տան քը հա ջո ղութ յամբ զու գակ ցում է 
ե րա ժիշտ-կա տա րո ղի գոր ծու նեութ յան հետ: 
Եր կու ան գամ հա մեր գա յին շուր ջերկր յա ճա-
նա պար հոր դութ յուն է ու նե ցել Ջիբ րալ թա րից 
մինչև Պետ րո պավ լովսկ-Կամ չատսկ՝ իր ար-
վես տին հա ղոր դա կից դարձ նե լով բյու րա վոր 
մարդ կանց:

Ն րա անկրկ նե լի ար վես տին ան մի ջա կան 
տո ղեր է ձո նել Դա նիել Ե րա ժիշ տը.

Կա խար դա կան սրնգի աս պետ, 
Հնչ յուն նե րի ան հաս վար պետ, 
Սիրտդ եր գով, տա ղով լի, 
Ն վագդ միշտ փա փա գե լի:
Ար մեն Ղու կաս յա նը եր բեք չի խզել կա պը 

ծննդա վայր Կա պա նի, մա նա վանդ Կա պա նի 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի (այժմ՝ ար վես-

տի քո լեջ) հետ, փոր ձի փո խա նակ ման նպա-
տա կով լի նում է հա րա զատ դար ձած կրթօ-
ջա խում, վար պե տաց դա սեր անց կաց նում 
դա սա խոս նե րի, ու սա նող նե րի հա մար: 

Է լեո նո րա Կա րա պետ յան

Հ ԽՍՀ վաս տա կա վոր ու սուց չու հի, 
ե րաժշ տա կան կրթութ յան մեծ ե րախ-
տա վոր, Կա պա նի ե րաժշ տա կան 

դպրո ցի ա ռա ջին ու սուց չու հի: 
Ծն վել է Գո րի սում 1930-ին, շու տով ըն-

տա նի քը տե ղա փոխ վում է Եր ևան, որ տեղ 
ըն դուն վում է Ալ. Ս պեն դիար յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան դպրո ցը, այ նու հետև սո վո-
րում և ա վար տում է Եր ևա նի Ռո մա նոս Մե-
լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում նա-
րա նի դաշ նա մու րի բա ժի նը՝ ա շա կեր տե լով 
պրո ֆե սոր Ռո բերտ Անդ րեաս յա նին:

1952-ի հոկ տեմ բե րին ե րաժշ տա կան ու-
սում նա րա նի շրջա նա վարտ Է լեո նո րա Կա-
րա պետ յա նը գոր ծուղ վում է Կա պան՝ աշ խա-
տե լու ե րաժշ տա կան դպրո ցում: Ի զար մանս 
մայ րա քա ղա քից ե կած ե րի տա սար դու հու՝ 
Կա պա նում դպրոց չտե սավ և նոր միայն 
հաս կա ցավ, թե ինչ ա ռա քե լութ յամբ է 
հայտն վել Կա պա նում: Նա պետք է ներ կա յա-
նար քա ղա քի ղե կա վա րութ յա նը, և միա սին 
պի տի հիմ նեին ե րաժշ տա կան դպրոց: Մի 
քա նի օր հե տո Կա պան ժա մա նած Եր ևա նի 
կոն սեր վա տո րիա յի շրջա նա վարտ, փո ղա յին 
գոր ծիք նե րի մեծ գի տակ Թո րոս Լավչ յա նի 
հետ ձեռ նա մուխ ե ղավ դպրո ցի ստեղծ մա-
նը: Դպ րոց, ո րի միակ դաշ նա մու րը բեր վել 
էր Գե ղա նուշ գյու ղի որ բա նո ցից: Հա մառ ու 
քրտնա ջան աշ խա տան քը տվեց իր արդ յուն-
քը. դպրո ցի գո յութ յան երկ րորդ տա րում նրա 
սա նե րը հաշ վե տու հա մեր գով հան դես ե կան 
մայ րա քա ղա քի խստա պա հանջ հան դի սա-
տե սի առջև:

Ան չափ մեծ է Է լեո նո րա Կա րա պետ յա նի 
վաս տա կը մա տաղ սերն դի գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յան, կա պան ցի ե րե խա նե-

րին դա սա կան ե րաժշ տութ յա նը հա ղոր դա-
կից դարձ նե լու գոր ծում: Չ բա վա րար վե լով 
ստա ցած կրթութ յամբ՝ Է. Կա րա պետ յանն 
ըն դուն վեց Եր ևա նի պե տա կան կոն սեր վա-
տո րիա յի դաշ նա մու րա յին բա ժի նը՝ հա մա-
տե ղե լով ու սումն աշ խա տան քի հետ:

Կա պա նում Է. Կա րա պետ յա նը ստեղ ծեց 
դաշ նա մու րա յին մի ու րույն դպրոց և դաս-
տիա րա կեց ե րա ժիշտ նե րի մի ամ բողջ սե-
րունդ, ով շա րու նա կեց իր սկսած գոր ծը: 

Գառ նիկ Խա չատր յան

Վ աղ դրսևոր վեց Գ.Խա չատր յա նի 
հա կու մը ե րաժշ տութ յան հան դեպ: 
Տասն չորս տա րե կա նում ար դեն ե րա-

ժիշտ-կա տա րող էր: Այն տա րի նե րին, երբ դե-
ռևս չու ներ ե րաժշ տա կան կրթութ յուն և չէր 
տի րա պե տում նո տագ րութ յա նը, նվա գում էր 
թառ, քա ման չա, շվի, դու դուկ, զուռ նա, կլար-
նետ, ա կոր դեոն, քա նոն, ուդ, բամ բիռ, ջու-
թակ, թավ ջու թակ, շե փոր, տրոմ բոն և բո լոր 
գոր ծիք նե րին գե րա զանց էր տի րա պե տում: 
Եվ միայն 1957-1960-ին ու սա նել է Ե րևա նի 
Ռո մա նոս Մե լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա կան 
ու սում նա րա նում:

1962 թվա կա նից Կա պա նի N1 ե րաժշ-
տա կան դպրո ցում դա սա վան դում էր սոլ-
ֆե ջիո և հայ ժո ղովր դա կան նվա գա րան-
ներ, գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 
այդ կրթօ ջա խի և Ղա փա նի ե րաժշ տա կան 
ու սում նա րա նի ժող գոր ծիք նե րի բա ժին նե րի 
հիմ նադր մա նը: Այդ կրթօ ջախ նե րում և թիվ 
27 գի շե րօ թիկ-սա նա տոր դպրո ցում ու սու-
ցա նում էր ժող գոր ծիք ներ, դա սա վան դում 
տե սա կան ա ռար կա ներ, վա րում եր գի-պա-
րի հա մույթ ներ, երգ չախմ բեր: Տա ղան դա վոր 
եր գա հա նը հան դես է ե կել որ պես ա ռա ջին 
խմբա վա րը և պա րու սույ ցը Ղա փա նում: 
Նա կազ մա կեր պեց ա ռա ջին բազ մա ձայն 
երգ չա խում բը, եր գի-պա րի ան սամբ լը՝ 120 
մաս նակ ցով: Բազ մա թիվ ան գամ նրա սա-
նե րը և ղե կա վա րած խմբե րը մաս նակ ցել են 

հան րա պե տա կան հաշ վե տու հա մերգ նե րի, 
ե րաժշ տա կան օ լիմ պիա դա նե րի, տուն դար-
ձել մրցա նակ նե րով: Ին քը որ պես ե րա ժիշտ-
կա տա րող ե լույթ ներ է ու նե ցել Մոսկ վա յում, 
Ռի գա յում, Կիևում, Անդր կով կա սի մի շարք 
քա ղաք նե րում, դար ձել դափ նե կիր, մե դա լա-
կիր: 

Գառ նիկ Խա չատր յա նը հայտ նի է որ պես 
եր գա հան: Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն ներ է գրել 
դաշ նա մու րի, ջու թա կի, թավ ջու թա կի հա-
մար: 1965-ին «Ծաղ կիր, իմ Հա յաս տան» 
փա ռա տո նում Գառ նիկ Խա չատր յա նի թա ռի 
կոն ցերտն ար ժա նա ցել է ոս կե մե դա լի: Գ րել 
է «Ս յու նիք» սյո ւի տը, որ կա տա րել է Էմ մա 
Ծա տուր յա նի ղե կա վա րած ան սամբ լը: Եր-
գա հա նի «Իմ Կա պան» երգն ա ռա ջին ան-
գամ հնչել է 1978 թվա կա նին՝ Հա յաս տա նի 
հե ռուս տա տե սութ յան և ռա դիո յի սիմ ֆո նիկ 
նվա գախմ բի կա տար մամբ: Ն րա ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րի և կա տա րում նե րի մի շարք 
մտել է Հա յաս տա նի ռա դիո յի ոս կե ֆոն դը:

Գառ նիկ Խա չատր յա նի դի ման կա րը թե-
րի կլի նի, ե թե չնշվի հա սա րա կութ յան մեջ 
նրա ակ տիվ կեն սա դիր քի մա սին: Գառ նիկ 
Խա չատր յա նին ճա նա չող նե րի հա մար, թե-
րևս, ա մե նատ պա վո րի չը հայ րե նա սի րութ-
յունն էր, ո րով նա ա ռանձ նա նում էր նույ նիսկ 
այն տա րի նե րին, երբ չէր թույ լատր վում կամ 
շա տե րը չէին հա մար ձակ վում խո սել հայ-
րե նա սի րութ յան և հա յա սի րութ յան մա սին: 
Իսկ Ար ցախ յան շարժ ման տա րի նե րի ա ռա-
ջին իսկ օ րե րից շարժ ման ա կունք նե րում էր, 
մարդ կանց հոր դո րում էր պայ քա րել մեր ժո-
ղովր դի այդ հատ վա ծի ար դար պա հան ջա-
տի րութ յան հա մար: Գառ նիկ Խա չատր յա նը 
հայ րե նի քա ղա քի հա սա րա կա կան կյան-
քի ակ տիվ մաս նա կից էր, ընտր վել է քաղ-
խորհր դի պատ գա մա վոր, պար գևատր վել 
էր «Աշ խա տան քա յին գե րա զան ցութ յան հա-
մար» մե դա լով, բազ մա թիվ պատ վոգ րե րով: 
Ն րա վաս տա կը գնա հատ վեց նաև մեր օ րե-
րում. Կա պան քա ղա քի օր վա կա պակ ցութ-
յամբ նրան հետ մա հու շնորհ վել է «Կա պան» 
ոս կե հու շա մե դալ:

Հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր ար-
տիստ, պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր, 
կոմ պո զի տոր Ռո բերտ Ա միր խան յա նը Գառ-
նիկ Խա չատր յա նի մա սին ա սել է. «Ն րա 
մեջ կար աշ խարհն ըն կա լե լու, աշ խար հը 
սի րե լու, աշ խար հին նվիր վե լու մի տե սակ, 
զուտ Գառ նիկ խա չատր յա նա կան տե սակ, 
նա ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի վիր տո ւոզ 
կա տա րող էր, և այդ պի սի նվա գող մար դը, 
այդ պի սի ըն դու նա կութ յուն ներ ու նե-
ցող անձ նա վո րութ յու նը չէր կա րող 
չստեղ ծա գոր ծել: Նա շատ ա րագ 
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ստեղ ծա գոր ծում էր ժո ղովր դա կան 
մի մե ղե դի և իս կույն ո րևէ գոր ծի քով 
նվա գում: Կա րե լի է ա սել, որ ստեղ-

ծա գոր ծե լը նրա հա մար դյու րին մի 
բան էր…»: 

Ֆե լիքս Հայ րա պետ յան

Կ ա պան յան ե րաժշ տար վես տի ո լոր-
տում կրթա կան-ման կա վար ժա կան 
կյան քում մնա յուն հետք թո ղած մտա-

վո րա կան նե րից է Ֆե լիքս Հայ րա պետ յա նը՝ 
պար կեշտ, ազ նիվ մարդն ու իր երկ րի ճշմա-
րիտ քա ղա քա ցին, ով ի րա վամբ կրում էր 
«Մաեստ րո» պատ վա նու նը:

Ծն վել է 1934 թ. Էջ միած նում, կադ րա յին 
զին վո րա կա նի ըն տա նի քում: Սկզբ նա կան 
կրթութ յու նը ստա ցել է հայ րե նի քա ղա քում, 
այ նու հետև ա վար տել է Եր ևա նի Ռո մա նոս 
Մե լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նի փո ղա յին բա ժի նը: Խորհր դա յին 
բա նա կում ծա ռա յե լուց հե տո աշ խա տել է 

«Սա սուն ցի Դա վիթ» կի նո թատ րո նում՝ ե րա-
ժիշտ: 1962-ին ըն դուն վել է Եր ևա նի Կո մի-
տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա-
յի փո ղա յին բա ժի նը: Այն ա վար տե լուց հե տո 
1967 թ. գոր ծուղ վել է Կա պան՝ աշ խա տել 
նո րա բաց ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում 
և դա սա վան դել մինչև 1993 թվա կա նը, ե ղել 
փո ղա յին բաժ նի վա րիչ: Ու սում նա րա նում 
աշ խա տե լու տա րի նե րին նրա ղե կա վա րած 

փո ղա յին նվա գա խում բը բազ միցս մաս նակ-
ցել է հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի՝ ար-
ժա նա նա լով մրցա նակ նե րի և պարգևնե րի, 
ճա նաչ վել հաղ թող: Հա մերգ նե րով հան դես 
է ե կել Ս յու նի քի քա ղաք նե րում և Եր ևա նում: 

Ժա մա նա կա կից նե րը պատ մում են, որ 
վար պե տութ յամբ հնչեց նում էր հա մար յա 
բո լոր ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րը՝ փո ղա յին 
թե լա րա յին, լավ եր գում էր, նաև ա րիա ներ 
«Ա նուշ» օ պե րա յից: Տար բեր մի ջո ցա ռում-
նե րի ժա մա նակ շե փո րով մեծ հա ճույ քով 
էր հնչեց նում Առ նո Բա բա ջան յա նի «Սե րե-
նա դը»: Մ տե րիմ նե րը նրան «Մարդ-նվա գա-
խումբ» էին ան վա նում: 1993 թ. հուն վա րի 
1-ից՝ Ար ցախ յան պա տե րազ մի թեժ օ րե րին, 
մաեստ րոն դի մեց Կա պա նում տե ղա կայ-
ված զո րա մա սի հրա մա նա տա րութ յա նը՝ 
ղե կա վա րե լու փո ղա յին նվա գա խում բը: Հա-
յաս տա նի հա րա վար ևել յան սահ ման նե րը 
պաշտ պա նող մար տիկ նե րին միշտ այ ցե լում 
էր զին վո րա կան նվա գա խում բը, գո տեպն-
դում փո ղա յին ե րաժշ տութ յամբ: Մինչև 1997 

թվա կա նը ղե կա վա րեց այն՝ մաս նակ ցե լով 
հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի և մր ցա նակ-
նե րի ար ժա նա ցել: Ն րա նից հե տո նվա գախմ-
բի դի րի ժո րա կան փայ տի կը միջ նեկ որ դու՝ 
ե րա ժիշտ Սամ վե լի ձեռ քին էր, ով շա րու նա-
կեց հոր կի սատ թո ղած գոր ծը՝ հաս տատ հա-
մոզ մունք ու նե նա լով, որ զոր քի մար տա կան 
ո գին կա րե լի է բարձ րաց նել նաև փո ղա յին 
ե րաժշ տութ յամբ:

1996 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ից 
մաեստ րոն Կա պա նի թիվ 1 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցում էր՝ դարձ յալ իր տա րեր քի մեջ: 
Ս տեղ ծեց փո ղա յին նվա գա խումբ, որ պա-
տիվ բե րեց ոչ միայն դպրո ցին, այլ նաև քա-
ղա քին: Դժ վար է հի շել մի հա մա քա ղա քա յին 
մի ջո ցա ռում, ո րից ան մասն մնար այդ փո-
ղա յին նվա գա խում բը: 

Մինչև իր ի մաս տա լից կյան քի վեր ջը Ֆե-
լիքս Հայ րա պետ յա նը կրթա կան-ե րաժշ տա-
կան ո լոր տում էր, ու ներ բա զում ծրագ րեր, 
ո րոնք, ա վաղ, ա նա վարտ մնա ցին...

 

«Տաթևի 
զանգակներ» 
երգչախումբը

«Տ աթ ևի զան գակ ներ» խում-
բը ստեղծ վել է 2016թ.՝ Տաթ ևի 
վա նա կան երգ չախմ բին կից՝ 

Տաթ ևի վան քի վա նա հայր Տ. Մի քա յել վրդ. 
Գ ևորգ յա նի օրհ նութ յամբ, «Տաթ ևի վե րած-
նունդ» ծրագ րի, «Հա յաս տա նի զար գաց-
ման նա խա ձեռ նութ յուն ներ» հիմ նադ րա մի 
(IDeA) ա ջակ ցութ յամբ և Տաթ ևի վա նա կան 
երգ չախմ բի գեղ. ղե կա վար ու խմբա վար 
Լու սի նե Սարգս յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ և 
ն վի րու մով: Իր փոր ձա ռութ յունն է փո խան-
ցել «Զան գակ ներ» երգ չախմ բի կա յաց մա նը 
նաև Տ. Հով հան քա հա նա Խո ջա-Էյ նաթ յա նը:

«Տաթ ևի զան գակ նե րը» հա վա քա կան 
խումբ է՝ կազմ ված Տաթ ևի վան քի հա րա կից 
գյու ղե րի շնոր հա լի ե րե խա նե րից:

Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում «Տաթ ևի 
զան գակ ներ» երգ չա խում բը մաս նակ ցել է 
բազ մա թիվ փա ռա տո նե րի և հա մերգ ներ ու-
նե ցել Հա յաս տա նի տար բեր ե կե ղե ցի նե րում 
ու հա մեր գաս րահ նե րում:

2016թ. «Տաթ ևի զան գակ ներ»-ն իր ա ռա-
ջին քայ լե րը սկսեց ուխ տա վո րա բար այ ցե լե-
լով Դի լի ջան, Հա ղար ծին, իսկ ա ռա ջին հա-
մեր գա յին կա տա րում նե րով ե լույթ ու նե ցավ 
Գո շա վան քում և Իջ ևա նի Սբ Ներ սես Շ նոր-
հա լի ե կե ղե ցում:

Կար ևոր ա ռա ջըն թաց էր նաև Եր ևա նի 
Առ նո Բա բա ջան յան հա մեր գաս րա հում ե լույ-
թը, որն ար ժա նա ցավ շնոր հա կա լագ րի:

Հե տա գա յում «Շա րա կան» փա ռա տո նի 
շրջա նա կում հոգ ևոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րի կա տար մամբ ամ բող ջա կան ծրագ րով 

ե լույթ ու նե ցավ Տաթ ևի վան քում: Փա ռա-
տո նին մաս նակ ցում էին Հա յաս տա նի կա-
մե րա յին պե տա կան երգ չա խում բը (գեղ. 
ղե կա վար, դի րի ժոր՝ Ռ. Մլ քե յան) և Եր ևա նի 
կա մե րա յին երգ չա խում բը (դի րի ժոր, գեղ. 
ղե կա վար՝ Է. Թո փիկ յան):

Ե րե խա նե րի հետ վար պե տաց դաս անց-
կաց րեց մաեստ րո Ռո բերտ Մլ քե յա նը: 

2017թ. Տաթ ևի վա նա կան երգ չա խումբն 
ու «Զան գակ նե րը» հա մեր գա յին ամ բող-
ջա կան ծրագ րով ե լույթ ու նե ցան Եր ևա նի 
«Նա րե կա ցի» ար վես տի կենտ րո նում և Սբ 
Եր րոր դութ յուն ե կե ղե ցու հա մեր գաս րա հում:

«Շա րա կան» փա ռա տո նը 2017թ. Տաթ-
ևի վան քում հյո ւըն կա լեց «Գե ղարդ» եր գե-
ցիկ խմբին՝ գեղ. ղե կա վար Մ հեր Նա վո յան, 
ո րից հե տո տե ղի ու նե ցավ վար պե տաց դաս: 
Ա ռա ջին ան գամ փա ռա տո նին մաս նակ ցեց 
նաև Շի նու հայ րում ձևա վոր ված խում բը:

2018թ. Տաթ ևի վան քի բա կում Ռո լան 
Հայ րա պետ յա նի ղե կա վա րած Musicatreize 
ան սամբ լը, Ֆ րան սիա յի ռա դիո յի պա տա նե-
կան (Radio France) երգ չա խումբն ու «Տաթ-
ևի զան գակ ներ» ման կա կան երգ չա խումբն 
ա ռա ջին ան գամ միա սին կա տա րե ցին 
ֆրան սա հայ կոմ պո զի տոր Մի շել Պետ րոս-
յա նի «Ար շա կի եր գը» ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: 
Այն շփման ու մշա կու թա յին հա ղոր դակ ցութ-
յան կա մուրջ ստեղ ծեց հայ և ֆրան սիա ցի 
ե րե խա նե րի միջև, որն ան մո ռա նա լի փոր-
ձա ռութ յուն էր թե՛ Տաթ ևի ե րե խա նե րի, թե՛ 
ֆրան սիա ցի պա տա նի նե րի հա մար:

2018-2019թթ. «Տաթ ևի զան գակ ներ»-ը 

մաս նակ ցել է «Եր գող Ս յու նիք» փա ռա տո-
նին՝ Գո րի սում, 2019 թվա կա նին՝ «Եր գող 
Հա յաս տան» փա ռա տո նին՝ Եր ևա նում՝ ար-
ժա նա նա լով խրա խու սա կան մրցա նա կի:

Հի շար ժան է նաև «Տա թևի զան գակ նե-
րի» այ ցը Շու շի, որ տեղ էլ «Եր գով ու խա չով» 
հա մեր գա յին ամ բող ջա կան ծրագ րով ե լույթ 
ու նե ցան «Նա րե կա ցի» ար վես տի կենտ րո-
նում:

2019թ. «Կո մի տաս -150» մի ջո ցա ռում-
նե րի շրջա նա կում «Տաթ ևի զան գակ ներ»-ը 
հա մեր գա յին ե լույթ ու նե ցավ Եր ևա նում՝ 
«Նա րե կա ցի» ար վես տի կենտ րո նում: Հե-
տո ե րե խա ներն այ ցե լե ցին Պան թեոն՝ Կո-
մի տա սի մա սունք նե րին խո նարհ վե լու և 
Կո մի տա սի թան գա րա նում մի քա նի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն կա տա րե ցին՝ ձո նե լով ի րենց 
նվի րումն ու սե րը Վար դա պե տին:

Հի շար ժան հան դի պում ներ են ե ղել 
մաեստ րո Տիգ րան Հե քեք յա նի և «Հա յաս-
տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ չախմ բի ե րե-
խա նե րի հետ:

Կոմ պո զի տոր Ս տե փան Ռոս տոմ յա-

նի հրա վե րով ե րե խա ներն այ ցե լե ցին նաև 
Բ յու րա կա նի ար վես տի ա կա դե միա և ծա-
նո թա ցան մե ծա նուն ե րա ժիշտ նե րի գոր-
ծու նեութ յա նը Հա յաս տա նում՝ «Եր ևան յան 
հե ռան կար ներ» փա ռա տո նի շրջա նա կում: 
Այն տեղ փոք րիկ ե լույ թից հե տո Ս տե փան 
Ռոս տոմ յա նի կող մից ու շագ րավ խոր հուրդ-
ներ լսե ցին, հե տո այ ցե լե ցին Բ յու րա կա նի 
աստ ղա դի տա րան:

2020թ. «Տաթ ևի զան գակ նե րի» ոգ ևո-
րութ յունն ու աշ խա տե լու ե ռանդն ար հես-
տա կա նո րեն նվա զեցին՝ կո րո նա վի րու սի 
պատ ճա ռած ար գե լանք նե րի և պա տե րազ-
մի պատ ճա ռով:

2021թ. Տիգ րան Հե քեք յա նը նա խա ձեռ-
նեց «Եր գով ու սի րով» փա ռա տո նը՝ Ս յու նի-
քի և Ար ցա խի երգ չախմ բե րի մաս նակ ցութ-
յամբ: 

«Տաթ ևի զան գակ ներ»-ի խմբա վարն ու 
ե րե խա նե րը կրկին լցվե ցին ոգ ևո րութ յամբ, 
ա րագ ինք նա կազ մա կերպ վե ցին և սի րով 
մաս նակ ցե ցին փա ռա տո նին…
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Երգչախումբ, որ իր կազմում 100 
մանկավարժ ուներ

2015 -ին լրա ցավ Հա յոց 
մեծ ե ղեռ նի 100-ամ-
յա կը, և տ խուր 

տա րե լի ցի առ թիվ կազ մա կերպ ված ա րա-
րո ղութ յուն նե րը նե րա ռում էին տար բեր մի-
ջո ցա ռում ներ: 

Ապ րի լի 24-ին Կա պա նի Բա ղա բուր-
ջի հու շա հա մա լի րում ա վան դա կան ծաղ-

կեդ րու մից հե տո ներ կա ներն ունկնդ րե ցին 
ման կա վարժ նե րից կազմ ված 100 հո գա նոց 
երգ չախմ բի (խմբա վար՝ Ռու զան նա Ա վա-
նես յան) ե լույ թը, որ մեծ բա վա կա նութ յուն 
պատ ճա ռեց և հիաց րեց կա տա րո ղա կան 
բարձր վար պե տութ յամբ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հայ ազգային երաժշտական 
արվեստի երախտավորը
Լ րա ցավ հայ ազ գա յին ե րաժշ տա կան 
ար վես տի ե րախ տա վոր, բազ մաշ նորհ 
ինք նուս ե րա ժիշտ և եր գա հան Շա միր 
Բա լա սա նի Հա րութ յուն յա նի ծննդյան 
հար յու րամ յա կը:

Ծ ն վել է 1921թ. Ղա փա նի շրջա նի 
Կաղ նուտ գյու ղում, դարբ նի ըն տա-
նի քում: Մի գողտ րիկ, գե ղա տե սիլ, 

լեռ նած վար գյուղ է Կաղ նու տը: Չորս բո լո րը 
ան տառ՝ լի թռչուն նե րի եր գով և դայ լայ լով, 
յու րա հա տուկ բնա կան ե րաժշ տութ յամբ, 
ո րի ազ դե ցութ յամբ մա նուկ Շա մի րի հո գու 
և սր տի լա րե րը սկսե ցին նվա գել: Ա մեն ինչ 
սկսվեց նրա նից, որ ի նը տա րե կան Շա մի րը 
պա հա ծո յի տու փից փոր ձեց քա ման չա սար-
քել և ձիու մա զե րից պատ րաստ ված «սմի չո-
կով» նվա գել: Ինք նա շեն քա ման չան ձայն չէր 
հա նում: Պարզ վեց, որ ա ղե ղին պետք է բևեկ-
նա խեժ (կա նի ֆոլ) քսել: Դա գոր ծի քա յին 
ե րաժշ տա կան աշ խար հի գաղտ նիք նե րից 
ա ռա ջինն էր: Հե տո աս տի ճա նա բար բաց-
վե ցին մյուս գաղտ նիք նե րը, ո րոնց տի րա-
պե տում էր Շա մի րը, կա տա րե լա գործ վում: 
Գ յու ղա կան ա ռօր յա յից հոգ նած կաղ նուտ-
ցի նե րը՝ մեծ թե փոքր, զմայլ վում էին դպրո-
ցա կան Շա մի րի նվա գով և եր գե ցիկ ձայ նով: 

Շու տով ին քը սկսեց ի րեն նվա գակ ցել՝ հոր 
ա ռած ման դո լի նը կրծքին սեղ մած:

Ե կավ 1937 թի վը, ու Շա մի րի հո րը՝ Բա լա-
սա նին էլ հա սավ... Հա սա րակ դարբ նի մեղքն 
այն էր, որ նո րո գել էր Զո րա վար Անդ րա նի կի 
զին վոր նե րի հրա ցան նե րը և չէր հա վա տա-
ցել Ա ղա սի Խանջ յա նի շին ծու ինք նաս պա-
նութ յա նը՝ ա սել էր՝ «Բե րիա յի ձեռ քի գործն է, 
Խանջ յանն ինքն ի րեն սպա նո ղը չէր»: «Եռ յա-
կի» ո րոշ մամբ «Ժո ղովր դի թշնա մի» պի տա-
կը կպցնե լով՝ գնդա կա հար վել էր Գո րի սում, 
իսկ ըն տա նի քի ողջ ու նեց ված քը բռնագ րավ-
վել:

Չ նա յած դժվա րին կյան քին, ո րը հոր մա-
հից հե տո բա ժին էր հա սել տասն վե ցամ յա 
Շա մի րին (իր վրա էր վերց րել մոր և ե րեք 
եղ բոր ու քրոջ ապ րուս տի հոգ սը), նա իր 
ողջ կյան քում մնաց ե րաժշ տութ յան ծա ռան: 
Հար սա նիք նե րին քա ման չա նվա գե լով ու եր-
գե լով էր հաց վաս տա կում, մինչև որ մի օր 
պա տա հա կա նո րեն նրա նվա գը լսեց մեր 
նշա նա վոր հայ րե նա կից, ինք նուս ե րա ժիշտ 
ու ստեղ ծա գոր ծող, ար դեն տա րիքն ա ռած 
Մար տի րոս Սարգս յա նը: Լ սեց, հա վա նեց ու 
ընդգր կեց իր ե րաժշ տախմ բում և հե տա գա-
յում էս տա ֆե տը հանձ նեց նրան:

Սկս վեց Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-

մը, և բո լո րի հետ Շա մի րին ևս կան չե ցին 
զին կո մի սա րիատ: Մո րաք րոջ հու ղար կա-
վո րութ յան պատ ճա ռով ու շա ցած Շա մի-
րը՝ ա հա բեկ վե լով ի րեն դա սա լիք ան վա-
նած զին կո մից, վա խե նա լով, որ «ժո ղովր դի 
թշնա մի» հոր նման կգնդա կա հա րեն, շուրջ 
ութ ա միս դար ձել էր «ղա չաղ», թաքն վել 
ան տառ նե րում, սնվել ան տա ռի խղճուկ 
բա րիք նե րով: Եր բեմն մայ րը կա րո ղա նում 

էր թա քուն ու տե լիք տալ, և այդ օ րե րը տոն 
էին լի նում Շա մի րի հա մար: Վա խե նում էր 
ա մեն ին չից, քնում կեն դա նի նե րի որ ջե րում, 
մար դուն հա մա րում վայ րի կեն դա նի նե րից 
ա ռա վել սար սա փե լի գի շա տիչ: Քա ման չան 
էր նրա «ղա չա ղութ յան» միակ ըն կե րը եր-
կար ու ձիգ ա միս նե րի ըն թաց քում, ո րի վրա 
ցած րա ձայն, թա քուն նվա գում էր ու եր գում 
իր հո րի նած և հայտ նի ա շուղ նե րի եր գե րը: 
Ան տառ նե րում քա ման չան նրան պա հեց 
որ պես բա նա կան էակ՝ չթող նե լով, որ խե լա-
գար վի մե նա կութ յու նից և վա խից:

Գար նա նը տե ղե կա նա լով զին կո մի սա-
րա տից, որ ի րեն կնե րեն, ե թե ներ կա յա նա և 
մեկ նի ռազ մա ճա կատ՝ Շա մի րը դո ղը սրտում 
ներ կա յա նում է Գո րի սի զին կո մի սա րիատ և 
ու ղարկ վում գոր ծող ռազ մա ճա կատ, ա ռա-
ջին գիծ՝ «Մա լա յա Զեմլ յա»: Այն տեղ էլ էր 
քա ման չա սար քել, նվա գել ու եր գել՝ պա-
տե րազ մա կան դա ժան ա ռօր յա յում բնա կա-
նոն կյան քի պատ րանք և հույս նե րար կե լով 
ռազ միկ նե րին: Մեկ տա րի կռվե լով ու թե րորդ 
գվար դիա կան բրի գա դի կազ մում, «Մա լա յա 
Զեմլ յա»-ի շրջա նում մղվող մար տե րում 1943 
թ. ծանր վի րա վոր վել էր, ա վիա ռում բի պայթ-
յու նից կոն տու զիա ստա ցել: Մար տե րում ցու-
ցա բե րած խի զա խութ յան հա մար Շա մի րը 
պարգ ևատր վել է «Կար միր աստղ», «Հայ րե-
նա կան պա տե րազ մի ա ռա ջին աս տի ճա նի» 
մար տա կան շքան շան նե րով և բազ մա թիվ 
մե դալ նե րով: Զո րացր վե լուց հե տո կես տա-
րի բուժ վել հոս պի տալ նե րում: Այն տեղ 
էլ էր նվա գել, եր գել՝ ու րա խաց նե լով 
վի րա վոր նե րին և բ ժիշկ նե րին: Ք սա-

Սիսիանի Համո Սահյանի անվան 
քաղաքային մշակույթի կենտրոնի ժող. 
գործիքների անսամբլ

Ա ն սամբ լը ստեղծ վել է 2009 թվա կա-
նին և սկզ բում բաղ կա ցած էր չորս 
ե րաժշ տից: Հե տա գա յում հա մույ թը 

հա մալր վեց տա ղան դա շատ եր գիչ նե րով և 
ե րա ժիշտ կա տա րող նե րով: 2012 թվա կա նին 
Գ յում րու «Վար դան Ա ճեմ յա նի» ան վան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նում կա յա ցած «Արտ 
Էքս պո» մրցույթ-փա ռա տո նին մաս նակ ցեց 
նաև Սի սիա նի հա մույ թը և զ բա ղեց րեց 2-րդ 

պատ վա վոր տե ղը: 
Հա մեր գա յին հա րուստ ծրագ րե րով ու 

եր գա ցան կով ան սամբ լը հան դես է ե կել նաև 
Գո րի սում, Կա պա նում, Քա ջա րա նում, Դի-
լի ջա նում, Ջեր մու կում, Սի սիան հա մայն քի 
գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րում, ինչ պես նաև 
հա մայն քում կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում-
նե րում:
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Վոկալ-գործիքային 
անսամբլներ

1970 -1980-ա  կան  նե  րին 
Կա պա նում ե ղել են 
վո  կալ-գոր  ծի  քա  յին 

ան սամբլ ներ՝ «Կա պան» (գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար՝ Վալ տեր Բա լա յան) և «Վար դա-
գույն քա րեր» (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ 
Հայկ Ա վագ յան): Վեր ջինս գոր ծում էր «Քա-
ջա րան շին» տրես տի մշա կույ թի պա լա տին 
ա ռըն թեր:

Այդ խմբե րը, մաս նա վո րա պես, «Կա-
պան» վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբլն ան-
մասն չէին քա ղա քում տե ղի ու նե ցող մի-
ջո ցա ռում նե րից: Հան դի սա վոր նիս տե րից 
հե տո ան պատ ճառ ե լույթ էին ու նե նում՝ 
ե րաժշ տա կան անկրկ նե լի մթնո լորտ ստեղ-
ծե լով: Նաև ե լույթ էին ու նե նում աշ խա տա-
վո րա կան կե լեկ տիվ նե րում, զին վո րա կա-

նութ յան առջև: Մի ան գամ էլ ա գիտգ նաց քով 
«Կա պա նը» ե րաժշ տա կան շրջա գա յութ յան է 
մեկ նել այն տա րի նե րին կա ռուց վող Բայ կալ-
ա մուր յան մայ րու ղի: 

«Կա պան» վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբ լը 
եր կու ան գամ՝ 1988 և 1990 թվա կան նե րին 
հան դես է ե կել բե լո ռու սա կան Վի տեբսկ քա-
ղա քում կա յա ցած լե հա կան եր գի հա մա միու-
թե նա կան փա ռա տո նին՝ ա ռա ջին ան գամ 
ար ժա նա նա լով դիպ լո մի, երկ րորդ ան գամ՝ 
եր րորդ մրցա նա կի, հան դի սա կա նի վրա հա-
ճե լի տպա վո րութ յուն թող նե լով:

– Մեր մրցու թա յին եր գա ցան կում լե հա-
կան եր գեր կան, ո րոնց գոր ծի քա վոր ման 
ժա մա նակ հայ կա կան տար րեր ենք օգ տա-
գոր ծել, ին չը մեզ շատ դուր ե կավ: Բե մում, 
ի հար կե, դուք հայ կա կան ազ գա յին գոր ծիք 

ներ կու տա րե կա նում ար դեն դար ձել 
էր ա շուղ՝ ա շուղ Շիր վա նի. ինքն էր 
ի րեն այդ պես ան վա նում իր գրած 

եր գե րում: Այդ ա նու նով էլ Շա մի րը վե րա-
դար ձավ հայ րե նի Կաղ նուտ:

Գե ղե ցիկ տղա մարդ էր Շա մի րը, բայց 
հաշ ման դամ էր դար ձել. նյար դա յին ցնցում-
ներ ու ներ դեմ քի շրջա նում, հե նակ նե րով մի 
կերպ էր տե ղա շարժ վում: Սի րա հար վեց գյու-
ղի ա մե նա տես քով աղ ջիկ նե րից մե կին՝ Հայ-
կա նու շին, ով պա տե րազ մը սկսվե լուց հե տո 
ին նե րորդ դա սա րա նից թո ղել էր դպրոցն 
ու դառ նա լով կոլտն տե սութ յան պա հես տա-
պետ՝ աղջ կա կան իր վտիտ ու սե րին վերց րել 
բա նա կին պա րեն մա տա կա րա րե լու դժվա-
րին հոգ սը: Ո րո շել էր պա տե րազ մի ա վար-
տից հե տո սո վո րել բու հում և ու սուց չու հի 
դառ նալ: Սի րա հար ված Շա մի րը լավ եր գեր 
էր գրում, նաև Հայ կա նու շին նվի րում. 

Ցո րե նի ար տում դու հունձ ես ա նում, 
Հունձ ես ա նում, ու փունջ ես ա նում:
Այ սի րուն աղ ջիկ, հա յաց քովդ հուր, 
Իմ ջա հել ջի վան հո գին ես հա նում:

Հաշ ման դամ Շա մի րի հետ ա մուս նա նա-
լու Հայ կա նու շի մտադ րութ յու նը միան շա-
նակ չըն դուն վեց հա մագ յու ղա ցի նե րի կող-
մից: Միայն մայրն էր՝ Մա րիա մը, ով ա սաց 
«Քի նի բա լա, տը րան ալ ա մար պե րած, ու-
րան ալ բի դի մի նը սի րի չէ՞, մարդ ա»:1944 թ. 
Շա միրն ու Հայ կա նու շը պսակ վե ցին ա ռանց 
հար սա նի քի՝ բնա կութ յուն հաս տա տե լով 
ան հար մա րութ յուն նե րով լի գյու ղա կան տա-
նը: Հա ջորդ տա րի տե ղա փոխ վե ցին Ղա-
փան: 

Շա մի րը կնոջ ու ղեկ ցութ յամբ ե ղավ 
տար բեր ա ռող ջա րան նե րում, այ ցե լեց 
բժիշկ նե րին, ով քեր Հայ կա նու շին սո վո րեց-
րին բու ժա կան մեր սում ներ և ա ռող ջա կան 
վի ճա կի բա րե լավ ման հույս հայտ նե ցին՝ 
դրանք կա նո նա վոր կի րա ռե լու և հա տուկ 
սննդա կարգ պահ պա նե լու դեպ քում: Ե րեք 
տա րի հե տո Հայ կա նու շի հո գա տար վե րա-
բեր մուն քի շնոր հիվ 180 սմ հա սակ և 42 կգ 

քա շով հաշ ման դամ Շա միրն ա պա քին վեց, 
քա շը հա սավ 60 կգ -ի, իսկ 1951 թվա կա նից 
հրա ժար վեց հաշ ման դա մութ յան թո շա կից՝ 
աս տի ճա նա բար վե րա դառ նա լով լիար ժեք, 
գոր ծուն կյան քի:

1944թ. սո վե տա կան բա նա կի ծննդյան 
օր վա նա խօր յա կին Ղա փա նի բան վո րա կան 
ա կում բում, որ տեղ ա ռա ջին ան գամ Շա մի-
րին բե րել էր ինք նուս ե րա ժիշտ Մար տի րոս 
Սարգս յա նը, անդ րա նիկ հա մեր գով հան դես 
ե կավ Շա մի րի նո րաս տեղծ հա մույ թը (խում-
բը), ո րի ա ռա ջին ան դամ ներն էին Գուր գեն 
Կա րա պետ յա նը, Բագ րատ Կի րա կոս յա-
նը, Լու սիկ Ղա զար յա նը, Եր մոն յա Ղոն յա նը, 
Գուր գեն Հով հան նիս յա նը, Շամ խալ Ա վա-
նես յա նը: Եր բեմն թվում է, թե այդ հա մեր գում 
եր գել կամ պա րել է ամ բողջ Ղա փա նը...

1945թ. գար նա նից Շա միր Հա րութ յուն-
յա նը ղե կա վա րել է Ղա փա նի բան վո րա կան 
ա կում բի ժող գոր ծիք նե րի հա մույ թը, ժո ղովր-
դից ընտ րել շնոր հա լի նե րին, նրանց հա մար 
կա նաչ ճա նա պարհ հյու սել դե պի հայ ազ գա-
յին ար վեստ:

Բան վո րա կան ա կում բում կա յա ցած 
ա ռա ջին հի շար ժան հա մեր գից մեկ տա րի 
հե տո հա մույ թը մաս նակ ցեց Եր ևա նում անց-
կաց ված գու սա նա կան եր գի ստու գա տե սին: 
Ա ռա ջին ճա նա չումն էր: Հա մերգ ներ էին տա-
լիս օր վա մեջ մի քա նի ան գամ, հան քե րում, 
ստոր գետն յա հան քու ղում, ար տադ րա մա սե-
րում, հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յում, գյու ղե-
րում:

Հե տո հա մույ թը մաս նակ ցեց հան րա պե-
տա կան և միու թե նա կան գե ղար վես տա կան 
ինք նա գոր ծու նեութ յան բա զում փա ռա տո նե-
րի, օ լիմ պիա դա նե րի ու տար բեր մրցույթ նե-
րի: Բազ մա թիվ մրցա նակ ներ, պատ վոգ րեր 
ու դիպ լոմ ներ են ստա ցել հա մույթն ու նրա 
ղե կա վա րը. 1965 թվա կան. ինք նա գոր ծու-
նեութ յան փա ռա տոն, բրոն զե մե դալ, 1967 
թվա կան․ ար ծա թե մե դալ, 1980 թվա կան 
ա ռա ջին կար գի դիպ լոմ…

Շուրջ 45 տա րի Շա միր Հա րութ յուն յա-
նը գլխա վո րել է Ղա փա նի պղնձա հան քա յին 

կոմ բի նա տի մշա կույ թի պա լա տի ժող գոր-
ծիք նե րի, եր գի-պա րի ինք նա գործ հա մույթ-
նե րը, որ տեղ յու րա հա տուկ դպրոց են ան ցել 
ու կա տա րե լա գործ վել ար դեն ճա նաչ ված 
նվա գող ներ Մար տուն Ղա րա խան յա նը, Վո-
լոդ յա Գ րի գոր յա նը, Գու մե դին Հա րութ յուն-
յա նը, Գուր գեն Հով հան նիս յա նը, Ռազ միկ 
Միր զո յա նը, Ալ յո շա Ավ թան դիլ յա նը, Ալ յո շա 
Պետ րոս յա նը և է լի ու րիշ ներ, ո րոն ցից յու րա-
քանչ յու րը հե տա գա յում՝ ի րենց աշ խա տան-
քի վայ րում, դար ձել են ինք նա գործ խմբի 
ղե կա վար ներ: Ինք նուս եր գիչ նե րի և ե րա-
ժիշտ նե րի քա նի-քա նի սե րունդ է ան ցել Շ. 
Հա րութ յուն յա նի դպրո ցով:

Ինչ պես 1984 թ. գրել է մեր հայ րե նա կից, 
բա նաս տեղծ Ա վագ Եփ րեմ յա նը, «Շա մի րի 
խում բը» իս կա պես Ղա փա նի ման կութ յան 
խորհր դա նիշ նե րից մեկն է: Ա յո, կար ժա մա-
նակ, երբ, ինչ պես ա սում են, մի Ղա փան էր, 
մի «Շա մի րի խումբ», երբ նրա հա մերգ նե րը 
տոն էին հա մա քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

Շ. Հա րութ յուն յա նը ոչ միայն կա տա րող 
էր, այլև ստեղ ծա գոր ծող: Ն րա գոր ծի քա-
յին «Ս յո ւի տը», «Հնձ վոր աղ ջի կը», ՀԽՍՀ 
50-ամ յա հո բել յա նին նվիր ված «Լու սա բաց» 
ե րաժշ տա կան պատ կե րը, «Ղա փա նի մե-
ղե դի նե րը», «Ե րի տա սար դա կան քայ լեր գը» 
հա ճա խա կի էին հա ղորդ վում հան րա պե տա-
կան ռա դիո յով:

Մեծ է Շ. Հա րութ յուն յա նի ա վան դը հատ-
կա պես մա տաղ սերն դի ե րաժշ տա կան դաս-
տիա րա կութ յան ազ գա պահ պան գոր ծում, 
ո րին անմ նա ցորդ նվիր վել է 1990-2008 թթ.՝ 
աշ խա տե լով Կա պա նի ման կա պա տա նե կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րո նում: Ն րա ան-
մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ հայ ազ գա յին 
ե րաժշ տա կան ար վես տին հա ղոր դա կից են 
դար ձել բազ մա թիվ պա տա նի ներ և աղ ջիկ-
ներ, շա տե րին է նվա գել ու եր գել սո վո րեց-
րել, նրանց մեջ ե րաժշ տութ յան նկատ մամբ 
սեր արթ նաց նե լով՝ հետ պա հել վատ ճա նա-
պար հի վրա հայտն վե լու գայ թակ ղութ յու նից: 
Քա ման չա, թառ, ուդ, ման դո լի նա, քա նոն, 
շվի, դու դուկ, կլար նետ, զուռ նա, դհոլ… Ա հա 

այն գոր ծիք նե րի ոչ լրիվ ցան կը, ո րոն ցով Շ. 
Հա րութ յուն յա նը նվա գել է սո վո րեց րել: Ա շա-
կերտ նե րից շա տե րը դար ձել են հա ջո ղակ և 
հայտ նի ե րա ժիշտ ներ:

Շ. Հա րութ յուն յա նը լայն ժո ղովր դա կա-
նութ յուն էր վա յե լում ոչ միայն Կա պա նի, 
այլև ողջ Զան գե զու րի ե րաժշ տա սեր հա սա-
րա կութ յան շրջա նում: Ն րա ար վես տը շատ 
բարձր էին գնա հա տում հատ կա պես հա-
մույ թի ան դամ նե րը: Ա հա վա սիկ, հա մույ թի 
մե ներ գիչ, լրագ րող Մար տուն Ա սաս յա նի՝ Շ. 
Հա րութ յուն յա նի հո բել յա նի առ թիվ՝ 1996թ. 
գրած բա նաս տեղ ծութ յու նը.

Թառը դոշիդ հիսուն տարի դու 
Կապանում

Քո հմայիչ նվագ-երգով հեգ սրտեր ես 
իրար կապում:

Ձայնարարիչ քո մատներով շունչ ես 
տալիս թառիդ սադափ

Ու լցնում ես սիրտ ու հոգի սիրո կրակ դու 
ափեափ:

Ոչ թե թառիդ, այլ քո սրտի լարերից է
 երգը ծորում, 
Ինչպես զանգակ աղբյուրներն են խենթ 
 կարկաչում գյուղիդ ձորում…
Թառդ՝ սրտիդ, սիրտդ՝ թառիդ կյանք են 
 տալիս սիրողի պես, 
Մեկդ մեկու համար եք դուք 
 սեր-աշխարհում ծնվել ասես…
Քո բնատուր ձիրք ու շնորհք՝ թանկ 
 գանձի պես շռայլորեն
Բաշխում ես դու քանի տարի 
 մանուկներին անշահորեն:
Թառդ սերդ է բուրում ծարավ քո 
 սաներին շնորհաշատ, 
Կյանքդ երկար լինի, Շամիր, քո 
 արվեստով միշտ լուսառատ:
Հպարտացիր և դու Կապան քո նվիրյալ 
 մեծ վարպետով, 
Ու թող միայն երգը քայլի նրա հյուսած 
 արահետով:

ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՅԱՉՅԱՆ
Ք. ԱՆԺԵՐ, ՖՐԱՆՍԻԱ

27.04.2021Թ.

չեք տես նի, - փա ռա տո նի օ րե րին լույս տես-
նող «Фестиваль» թեր թի թղթակ ցին ա սել 
է ան սամբ լի գե ղար վես տա կան ղե կա վար 
Սերժ Բա լա յա նը:

Ընդ հան րա պես խորհր դա յին տա րի նե-

րին մշա կու թա յին օ ջախ նե րում գոր ծել են այլ 
վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբլ ներ ևս, ա հա-
վա սիկ՝ «Զան գե զուր»-ը (գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար՝ Սա սուն Ա ռա քել յան):

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Կապանի մշակույթի կենտրոնի 
ժողովրդական նվագարանների անսամբլը

Խ որհր դա յին Միութ յու նում պե տա-
կան բարձր մա կար դա կով խրա-
խուս վում էր ժո ղովր դա կան ինք-

նա գոր ծու նեութ յու նը: Վո կալ-գոր ծի քա յին, 
ժող գոր ծիք նե րի, եր գի-պա րի ան սամբլ ներ 
էին գոր ծում մշա կույ թի պա լատ նե րում, հիմ-
նարկ - ձեռ նար կութ յուն նե րում, դպրոց նե-
րում, ե թե կու զեք՝ կոլ խոզ նե րում և սով խոզ-
նե րում: 

Կա պա նում ժո ղովր դա կան ինք նա գոր-
ծու նեութ յան ռահ վի րան ներ են ե ղել Շա միր 
Հա րութ յուն յա նը, Գու մե տին Հա րութ յուն յա-
նը, Հ րան տիկ Գ րի գոր յա նը, Ալ բերտ Գ րի գոր-
յա նը և ու րիշ ներ: 

Ժող գոր ծիք նե րի ո լոր տի կա յաց ման մեջ 
մեծ ա վանդ ու նի ե րա ժիշտ, կոմ պո զի տոր, 
ման կա վարժ Գառ նիկ Խա չատր յա նը: Ո լոր-
տի նվիր յալ նե րից են Մա րի ցա Պետ րոս յա նը, 
 Նո րա Դավթ յա նը, Ա նա հիտ Բաղ դա սար յա-

նը, քա նո նա հա րու հի Ար մի նե Ա սատր յա նը 
հե տա գա յում նվա գում էր պա րի պե տա կան 
ան սամբ լում: Կազ մա կերպ վում էին փա ռա-
տոն ներ, հա մեր գա յին շրջա գա յութ յուն ներ՝ 
հյու րա խա ղեր: Մաս նա վո րա պես, կազ մա-
կերպ վեց Գառ նիկ Խա չատր յա նի ան վան 
ժող գոր ծիք նե րի փա ռա տոն՝ Կա պա նի ինք-
նա գործ խմբե րի մաս նակ ցութ յամբ:

1989 թվա կա նին Կա պա նի շրջա նա յին 
կուլ տու րա յի տան ժող գոր ծիք նե րի ան սամբ-
լը ( ղե կա վար՝ Ա նա հիտ Բաղ դա սար յան) հա-
մերգ նե րով հան դես է ե կել Չե խոս լո վա կիա-
յում և Ար ևել յան Եվ րո պա յի այլ երկր նե րում՝ 
ներ կա յաց նե լով մեր ազ գա յին երգն ու պա րը, 
ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յու նը: 

Հա յաս տանն ան կա խութ յուն ձեռք բե-
րե լուց հե տո ժո ղովր դա կան ինք նա գոր-
ծու նեութ յունն առ ժա մա նակ հե տին պլան 
մղվեց: Ինք նա գործ խմբե րը, մաս նա վո րա-

Գորիսի մշակույթի կենտրոնի ժողգործիքների 
համույթը՝ հիմնադրված Գուսան Աշոտի 
կողմից ու մինչև այժմ գործող

Գորիսի գրադարանների կենտրոնացված 
համակարգի երգչախումբը (1980-ականներ, 
գեղ․ ղեկավար՝ Վալերիկ Գասպարյան)

Կար այդպիսի 
մի կոլեկտիվ՝ 
պատերազմի 
վետերանների 
երգչախումբ

1980 -ա կան նե րին Կա պա-
նում տե ղի ու նե ցող 
մշա կու թա յին մի ջո-

ցա ռում նե րից ան պա կաս էին պա տե րազ մի 
վե տե րան նե րի երգ չախմ բի ե լույթ նե րը։ 1982-
ի ապ րի լին գա ղա փար հղա ցավ նման երգ-
չա խումբ ստեղ ծել, ո րի ղե կա վար դար ձավ 
Ա լիկ Բա լա յա նը։ Նախ կին ճա կա տա յին նե րը 
հնչեց նում էին պա տե րազ մա կան տա րի նե րի 
հա վերժ կեն դա նի «Սր բա զան պա տե րազմ», 
«Կատ յու շա», «Ս մուգլ յան կա» և այլ եր գեր։ 
Եր բեմն դահ լիճն այդ եր գե րը հոտն կայս էր 
լսում։ Երգ չախմ բին այս պի սի տո ղեր են ձո-
նել․

Երբ ա մեն ան գամ դուք բեմ եք ել նում
Ա ռույգ քայ լե րով խրոխտ ու վսեմ, 
Քա րա նում է լուռ դահ լի ճը ա սես, 
Մար տա կան տես քից կա խարդ վում 
 մե կեն։
Ա լե հեր, հպարտ, երբ բեմ եք ել նում, 
Համ րա նում է լուռ դահ լիճն ա սես։
Երգ չա խում բը հան դես էր գա լիս զո-

րա մա սե րում, հիմ նարկ-ձեռ նար կութ յուն-
նե րում, մշա կույ թի պա լատ նե րում։ Հե տո 
ընդ լայն վեց աշ խար հագ րութ յու նը։ 1984-ին 

հան դես ե կավ Ե րևա նում՝ հան րա պե տութ-
յան երգ չախմ բա յին ըն կե րութ յու նում, 1987-
ին Ե րևա նի օ պե րա յի և բա լե տի ա կա դե միա-
կան թատ րո նի բե մա հար թա կում։

Այժմ չկան երգ չախմ բի ան դամ նե րը, 
բայց մարզ կենտ րո նի մի ջին և ա վագ սերն-
դի հու շե րում դեռ ան մար են Մեծ հայ րե նա-
կա նի քա ռու ղի նե րով ան ցած վե տե րան նե րի 
խրոխտ եր գե րի հնչյուն նե րը, նրանց ան կեղծ 
կա տա րում նե րը։

Լույս իջ նի ձեր շի րիմ նե րին, եր գի նվիր յալ 
զին վոր նե ր։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

պես՝ ժող գոր ծիք նե րի, ցրվե ցին, քա նի որ ոչ 
մի հո գա ծութ յուն չկար (այդ թվում՝ ֆի նան-
սա կան): 

Ինչ ևէ, 2013 թվա կա նից Կա պա նի մշա-
կույ թի կենտ րո նում գոր ծում է ժո ղովր դա-
կան նվա գա րան նե րի ան սամբ լը (գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար՝ Վի գեն Հով հան նիս յան): 
Ան սամբ լը պար բե րա բար հան դես է գա լիս 
տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ, իսկ 
2020թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Եր ևա նի Ա լեք-
սանդր Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 

բա լե տի ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րո նի 
բե մա հար թա կում ե լույթ ու նե ցավ Կա պա նի 
մշա կույ թի կենտ րո նի «Զան գե զուր» ժո ղովր-
դա կան պա րի հա մույ թը՝ մշա կույ թի կենտ րո-
նի ժողն վա գա րան նե րի ան սամբ լի նվա գակ-
ցութ յամբ: 

Ի դեպ, կա պան ցի նե րը նման մեծ կազ-
մով օ պե րա յի և բա լե տի բե մա հար թա կում 
հան դես էին ե կել տաս նամ յակ ներ ա ռաջ…
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Կապանի երաժշտական 
ուսումնարան (այժմ՝ 
արվեստի պետական քոլեջ)
Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի 
հիմ նադր ման պատ մութ յու նը սկսվել է 
լրագ րա յին մի հրա պա րա կու մից: 1964-
ի սեպ տեմ բե րին «Սո վե տա կան Հա յաս-
տան» թեր թում տպագր վել էր «Զան գե-
զու րում անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ե րաժշ-
տա կան ու սում նա րան» վեր նագ րով մի 
թղթակ ցութ յուն: 1965 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 1-ից Ղա փա նում բաց վել է Ռո-
մա նոս Մե լիք յա նի ան վան ու սում նա րա-
նը, ո րը մեկ տա րի հե տո վե րա կազ մա-
վոր վել է ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի:

Կ ր թօ ջա խի հիմ նադր ման և կա յաց ման 
գոր ծում ա նու րա նա լի է ՀՀ գի տութ-
յուն նե րի ա կա դե միա յի այն ժա մա-

նակ վա նա խա գա հի տե ղա կալ Ա լեք սանդր 
Մար ջան յա նի և ՀԿԿ Ղա փա նի շրջկո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար Ռա ֆա յել Մի նաս յա նի 
դե րը: Հիմ նադր ման օր վա նից ու սում նա կան 
հաս տա տութ յու նը ղե կա վա րել են Ար տեմ 
Մար ջան յա նը (1965-1967), Ար մեն Բա լա սան-
յա նը (1967-1993), Ռո մեո Մար տի րոս յա նը 
(1993-1999), 1999-ից 2015 թվա կա նը՝ Լիան-
նա Հա կոբ յա նը, 2015թ-ից մինչ այ սօր՝ Վար-
դան Քո չար յա նը: Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը 
ղե կա վա րել են Ան ժե լա Հա կոբ յա նը, Լիան նա 
Հա կոբ յա նը, Վ յա չես լավ Միր զո յա նը, 2003 
թվա կա նից մինչև օրս՝ Ա շոտ Խա չատր յա-
նը: Ու սում նա րա նում սկզբնա կան շրջա նում 
դա սա վան դել են կոն սեր վա տո րիա յի շրջա-

նա վարտ նե րը և աս պի րանտ նե րը, ա պա 
նրանց փո խա րի նե լու ե կան բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ստա ցած մաս նա գետ ներ, ո րոնց 
հե տա գա յում միա ցան Ղա փա նի ե րաժշ տա-
կան ու սում նա րա նի բու հա վարտ սա նե րը:

Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա-
նում հիմ նադր ման օր վա նից գոր ծել է վեց 
բա ժին՝ դաշ նա մու րա յին, լա րա յին գոր ծիք-
նե րի, փո ղա յին և հար վա ծա յին գոր ծիք նե-
րի, ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի, մե ներ գե-
ցո ղութ յան, երգ չախմ բա վա րութ յան: 1990 
թ. ա վե լա ցել է «Ե րաժշ տա կան տե սութ յուն» 
բա ժի նը: Դաշ նա մու րա յին բա ժի նը միշտ էլ 
ա մե նա շատ դի մորդ ներն էր ու նե նում: Այս-
տեղ դա սա վան դում էին Եր ևա նից հրա վիր-
ված մաս նա գետ ներ: Աս տի ճա նա բար նրանց 
փո խա րի նե ցին մայ րա քա ղա քում բարձ րա-
գույն կրթութ յուն ստա ցած և հայ րե նի քա-
ղաք վե րա դար ձած կա պան ցի ե րա ժիշտ ներ:

Ծան րակ շիռ է կրթօ ջա խի եր կա րամ յա 
տնօ րեն Ար մեն Բա լա սան յա նի վաս տա կը, 
ում ղե կա վա րութ յան օ րոք կա ռուց վել են 
ու սում նա կան մաս նա շեն քը, հա մեր գա յին 
դահ լի ճը, ու սում նա րա նը հա մալ րել մաս նա-
գետ նե րով: Սանկտ Պե տեր բուր գից տե ղա-
փոխ վել և կա պան յան գրան ցում է ստա ցել. 
չե խա կան ար տադ րութ յան եր գե հո նը:

Ար ցախ յան գո յա մար տի տա րի նե րին 
չընդ հատ վեց ու սում նա կան գոր ծըն թա-
ցը: 1992-ի նո յեմ բե րին ու սում նա րա նի ու-
սում նա կան մաս նա շեն քը, եր գե հո նա յին 
դահ լի ճը են թարկ վե ցին հրե տա կո ծութ յան, 
ո րից վնաս վեց նաև եր գե հո նը: Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մի տա րի նե րին նոր 
կազ մա վոր ված բրի գա դի հրա մա նա տար, 
փոխգն դա պետ Մի քա յել Գ րի գոր յա նի ա ռա-
ջար կութ յամբ ու սում նա րա նի ման կա վարժ 
տղա մար դիկ Ֆե լիքս Հայ րա պետ յա նի ղե-
կա վա րութ յամբ ան դա մագր վե ցին զին վո-
րա կան նվա գախմ բին: Այդ ծանր ժա մա-
նա կա հատ վա ծում կա պան ցի նե րի ո գին 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով 1993 թ. փետր-
վա րի 23-ին կրթօ ջա խի դա սա խոս նե րի ու ժե-
րով հրե տա կո ծութ յու նից տու ժած դահ լի ճում 
կազ մա կերպ վեց հա մերգ:

Կր թօ ջա խի գոր ծու նեութ յու նը միշտ ե ղել 

է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պետական 
կոն սեր վա տո րիա յի ղե կա վա րութ յան ու շադ-
րութ յան կենտ րո նում: Իսկ, ընդ հան րա պես, 
կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր ներ Սեր գեյ 
Քե չե կին և Ան ժե լա Ա թա բեկ յա նին կա րե լի է 
հա մա րել կոն սեր վա տո րիա յի «դես պան ներ» 
Ս յու նի քում:

2015 թվա կա նին մեծ շու քով նշվեց կրթօ-
ջա խի կես դար յա հո բել յա նը: Ե լույթ նե րից 
մե կում այն միտ քը հայտն վեց, թե Կա պա-
նից մինչև Եր ևան ոչ մի տա րա ծաշր ջա նում 
այդ պի սի կրթօ ջախ չկա, որ այդ քան հետ ևո-
ղա կա նո րեն հան րայ նաց նում է դա սա կան 
ե րաժշ տութ յու նը և ե րաժշ տա կան-ման կա-
վար ժա կան կադ րեր պատ րաս տում:

Ժա մա նա կի հրա մա յա կա նով 2006-ին 
«Կա պա նի պե տա կան ե րաժշ տա կան ու-
սում նա րան» ՊՈԱԿ-ը վե րան վան վեց «Կա-
պա նի ար վես տի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի, 
որ տեղ ե րաժշ տա կան մաս նա գի տութ յուն նե-
րին զու գա հեռ ներդր վել են «Պա րար վեստ», 
«Դե րա սա նա կան ար վեստ» և գե ղար վես տի 
այլ մաս նա գի տութ յուն ներ: Քո լեջն ի րա կա-

2015 թվա-
կա նին մեծ 
շու քով նշվեց 
կրթօ ջա խի 
կես դար յա 
հո բել յա նը: 
Ե լույթ նե-
րից մե կում 
այն միտ քը 
հայտն վեց, 
թե Կա պա նից 
մինչև Եր ևան 
ոչ մի տա րա-
ծաշր ջա նում 
այդ պի սի 
կրթօ ջախ 
չկա, որ այդ-
քան հետ ևո-
ղա կա նո րեն 
հան րայ նաց-
նում է դա սա-
կան ե րաժշ-
տութ յու նը և 
ե րաժշ տա-
կան-ման կա-
վար ժա կան 
կադ րեր պատ-
րաս տում:

2006-ին «Կա պա նի պե տա կան 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րան» 
ՊՈԱԿ-ը վե րան վան վեց «Կա-
պա նի ար վես տի պե տա կան 
քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի

Վարդան Քոչարյան

Արմեն Բալասանյան Ռոմեո Մարտիրոսյան

Արտեմ Մարջանյան

Լիաննա Հակոբյան

նաց նում է մի ջին մաս նա գի տա կան կրթա-
կան ծրագ րեր՝ 14 մաս նա գի տութ յան գծով, 
ինչ պես նաև նա խա մաս նա գի տա կան ու սու-
ցում ու կար ճա ժամ կետ դա սըն թաց ներ: Իր 
գոյութ յան ըն թաց քում կրթօ ջախն ու նե ցել է 
1250 շրջա նա վարտ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Կապանի Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ 
1 երաժշտական դպրոցը
1950-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին 
Կա պա նում հա սու նա ցել էր մա նուկ նե-
րի կրթութ յան և գե ղա գի տութ յան դաս-
տիա րա կութ յան խնդի րը, իսկ ա մեն 
ինչ սկսվեց նրա նից, որ 1952-ի հոկ-
տեմ բե րի 6-ին Կուլ տու րա յի մի նիստ-
րութ յան ար վես տի գոր ծե րի վար չութ-
յան պետ Խանջ յա նի կար գադ րութ յամբ 
Ղա փա նում հիմ նադր վեց ե րաժշ տա կան 
դպրոց: 

Կ ր թօ ջա խը ստեղծ վեց շատ դժվա րին 
պայ ման նե րում. ու ներ ընդա մե նը 
մեկ ե րաժշ տա կան գոր ծիք՝ դաշ նա-

մուր, ո րը սի րով հատ կաց րել էր Գե ղա նու շի 
որ բա նո ցի տնօ րեն Ա վիս Էլչ յա նը: Նո րա բաց 
դպրո ցի տնօ րեն նշա նակ վեց Եր ևա նի կոն-
սեր վա տո րիա յի շրջա նա վարտ, կլար նե տա-
հար Թո րոս Լավչ յա նը: Ա ռա ջին դաշ նա մու րի 
դա սա տուն էր Ռո մա նոս Մե լիք յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի շրջա նա-
վարտ Է լեո նո րա Կա րա պետ յա նը: Ե րաժշ-
տա կան դպրո ցի բա ցու մը մեծ ի րա դար ձութ-
յուն էր ամ բողջ Զան գե զու րի հա մար, քա նի 
որ այն սկիզբ դրեց մեր մա նուկ նե րի պրո-
ֆե սիո նալ ե րաժշ տա կան դաս տիա րա կութ-
յան կար ևո րա գույն գոր ծին: Ա ռա ջին ան գամ 
դպրոց ըն դուն վեց 49 սան՝ դաշ նա մուր, ջու-
թակ և կ լար նետ մաս նա գի տութ յուն նե րով: 
1957-ին դպրո ցի տնօ րեն նշա նակ վեց ջու-
թա կա հար Վո լոդ յա Կուր ղին յա նը, իսկ 1966-
ին կրթօ ջա խի ղե կա վա րութ յունն ստանձ նեց 
Եր ևա նի պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի 
շրջա նա վարտ, դպրո ցի նախ կին սան Ռո մեո 
Մար տի րոս յա նը, ընդ ո րում՝ այդ ժա մա նակ 
նա ըն դա մե նը 24 տա րե կան էր: Ն րա ղե կա-
վա րութ յան օ րոք՝ 27 տար վա ըն թաց քում 
կրթօ ջա խը վե րած վեծ ե րաժշ տա կան կադ-
րե րի պատ րաստ ման դարբ նո ցի: Հ մուտ ղե-
կա վարն ու ե րա ժիշ տը մշտա պես տա րեր քի 

մեջ էր: Ի դեպ, դպրո ցում պաշ տո նա վար ման 
տա րի նե րին՝ 1970-1973 թվա կան նե րին, ըն-
դուն վեց և ա վար տեց Լե նինգ րա դի Ռիմ սի-
կի-Կոր սա կո վի ան վան կոն սեր վա տո րիա յի 
աս պի րան տու րան: Ռո մեո Մար տի րոս յա նը 
ստեղ ծեց լա վա գույն ա վան դույթ ներ, ստեղ-
ծա գոր ծա կան մթնո լորտ: Դպ րո ցը ճա նա չե լի 
դար ձավ Զան գե զու րում և ն րա սահ ման նե-
րից դուրս: Տ նօ րե նի ան մի ջա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ կա պեր հաս տատ վե ցին Լե նինգ-
րա դի, Մոսկ վա յի, Տալ լի նի ե րաժշ տա կան 
դպրոց նե րի հետ: Ե ղան փո խայ ցե լութ յուն-
ներ, ե րաժշ տութ յան դա սա վանդ ման փոր-
ձի փո խա նա կում: Ե րաժշ տա կան դպրո ցը 
հայտ նի էր հմուտ ման կա վարժ նե րով, զո րօ-
րի նակ՝ Գառ նիկ Խա չատր յա նը, ում ա վան դը 
ժող գոր ծիք նե րի բա ժին ստեղ ծե լու գոր ծում 
անգ նա հա տե լի է: Կա տա րո ղա կան բարձր 
ար վես տով հան դես է ե կել ոչ միայն հան-
րա պե տութ յու նում, այլ նրա սահ ման նե րից 
դուրս: Ն րա սա ներ Ա րա րատ և Մա րի նե 
Պետ րոս յան նե րը մաս նակ ցել են տար բեր 
մրցույթ-փա ռա տո նե րի, ար ժա նա ցել մե դալ-
նե րի, դիպ լոմ նե րի՝ բարձր պա հել հա րա զատ 
կրթօ ջա խի պա տի վը: Ժող գոր ծիք նե րի բաժ-
նում մնա յուն հետք են թո ղել վաս տա կա շատ 
ման կա վարժ Գու մե դին Հա րութ յուն յա նը, 
Ս վետ լա նա Նա հա պետ յա նը, ով քեր տաս-
նամ յակ ներ ի վեր ի րենց փոր ձը և դա սա-
վանդ ման մե թոդ նե րը փո խան ցել են սկսնակ 
ման կա վարժ նե րին:

1972-ին դպրո ցը զբա ղեց րեց ե րաժշ-
տա կան ու սում նա րա նի նո րա կա ռույց մաս-
նա շեն քի երկ րորդ հար կա բա ժի նը, որ տեղ 
մինչև այ սօր էլ շա րու նա կում է իր գոր ծու-
նեութ յու նը: Կր թօ ջա խի յու րա քանչ յուր տնօ-
րեն իր խաչն է կրել. 1993-ին Ռո մեո Մար-
տի րոս յա նի՝ ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի 
տնօ րե նի պաշ տո նը ստանձ նե լու կա պակ-
ցութ յամբ դպրո ցի տնօ րեն է նշա նակ վել 

Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցը
Մարզ կենտ րո նի մա տաղ սերն դի գե ղա-
գի տա կան դաս տիա րա կութ յան գոր-
ծում նշա նա կա լի ա վանդ ու նի թիվ 2 
ե րաժշ տա կան դպրո ցը, ո րը ստեղծ վել է 
1977 թ. հու նի սին (հիմ նա դիր տնօ րեն՝ 
Լիան նա Հա կոբ յան): 

Ի սկզբա նե կրթօ ջախն աչ քի է ըն կել 
անց կաց վող բազ մաբ նույթ մի ջո ցա-
ռում նե րով, նո րա րա րութ յամբ: Հիմ-

նադր ման տար վա նից գոր ծում էին քա նո-
նա հար նե րի, ջու թա կա հար նե րի խմբեր, 
վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբլ, փո ղա յին նվա-
գա խումբ, երգ չախմ բեր (ման կա կան, ա րա-
կան, ման կա վարժ նե րի): Կա պա նում ա ռա-
ջին ան գամ բե մադր վեց ման կա կան եր կու 
օ պե րա՝ «Երգ ան տա ռում» և «Չա րի վեր ջը», 
ո րին մաս նակ ցե ցին դպրո ցի ա շա կերտ նե րը 
և դա սա տու նե րը: Դպ րո ցի մի խումբ դա սա-
տու ներ լու սա վո րութ յան նա խա րա րութ յան 
հրա մա նով փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա-
կով մեկ նե ցին Լե նինգ րադ (այդ ժա մա նակ 
բա ցա ռիկ եր ևույթ էր):

1989-1996 թթ. կրթօ ջա խը ղե կա վա րել 
է դաշ նա կա հար, եր գա հան Վար դան Սար-

դար յա նը, ո րից հե տո տնօ րե նի պաշ տո նը 
ստանձ նել է Վար դան Քո չար յա նը, 2015 թ. 
դպրո ցը ղե կա վա րում է Գա յա նե Հա րութ յուն-
յա նը:

Դպ րո ցի սա նե րը ոչ միայն տպա վո րիչ 
ե լույթ ներ են ու նե նում ա մե նամ յա հաշ վե-
տու հա մերգ նե րում, հան րա պե տութ յան 
մշա կու թա յին կյան քի բո լոր կար ևոր ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ժա մա նակ բազ մաբ նույթ 
մի ջո ցա ռում նե րում, այլև հա ջո ղութ յամբ 
մաս նակ ցում բազ մա թիվ հան րա պե տա կան 
և մի ջազ գա յին մրցույթ նե րի, փա ռա տո նե րի, 
ո րոն ցից միշտ էլ վե րա դառ նում են մրցա-
նակ նե րի և պատ վոգ րե րի ար ժա նա ցած:

Դպ րոցն ու նե ցել է հա զար եր կու հար յու-
րից ա վե լի շրջա նա վարտ, ո րոն ցից շա տե րը 
դար ձել են Կա պա նում և հան րա պե տութ յու-
նում լա վա գույն ե րա ժիշտ կա տա րող ներ ու 
ման կա վարժ ներ: Կր թօ ջա խում աշ խա տում 
էին և այ սօր աշ խա տում են Կա պա նում ճա-
նաչ ված մի շարք դա սա տու ներ, ով քեր մաս-
նակ ցում են մարզ կենտ րո նում տե ղի ու նե ցող 
մի ջո ցա ռում նե րին և ն պաս տում քա ղա քի 
մշա կույ թի զար գաց մա նը: 

 

Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոցը

Կր թօ ջա խը հիմ նադր վել է 1986 թվա-
կա նին Կա պա նի թիվ 1 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի հիմ քի վրա՝ ինք նու րույն կար-
գա վի ճա կով: 

Դ պ րո ցի տնօ րեն նշա նակ վեց Ռու-
զան նա Ա վա նես յա նը, ով պաշ տո-
նա վա րեց մինչև 1993 թվա կա նը, 

ո րից հե տո մոտ 2 տա րի կրթօ ջա խի տնօ րե-
նը Հայկ Ա վագ յանն էր: 1995-ից մինչև 2009 
թ. պաշ տո նա վա րել է Սու րեն Գ րի գոր յա նը, 
ո րից հե տո մինչև այժմ դպրո ցը ղե կա վա-
րում է Լու սի նե Մար տի րոս յա նը: Կր թօ ջա խը 
նա խա պես գտնվում էր Բա ղա բերդ թա ղա-
մա սի թիվ 6 շեն քի նկու ղա յին հար կում: Ղե-
կա վա րութ յան ջան քե րի շնոր հիվ դպրո ցին 

տրա մադր վեց նոր մաս նա շենք, ո րը վե րա-
կա ռուց վեց և վե րա նո րոգ վեց ա մե րիկ յան 
Սի-Էյջ-Էֆ Ին թեր նեյշնլ կազ մա կեր պութ յան 
կող մից: 2007-ի հուն վա րից կրթութ յունն 
ի րա կա նաց վում է նո րա կա ռույց դպրո ցում՝ 

Ձոր քի 20 հաս ցեում: Դպ րո ցը նոր պայ ման-
նե րում վե րելք ապ րեց, ա վե լա ցավ ա շա-
կերտ նե րի թի վը, բաց վե ցին նոր աշ խա տա-
տե ղեր: Գոր ծում է դաշ նա մու րա յին, լա րա յին, 
եր գե ցո ղութ յան, փո ղա յին (կլար նետ), շե փո-
րի և ֆ լեյ տա յի դա սա րան ներ, ժող գոր ծիք-
նե րի բաժ նից՝ շվիի, քա նո նի, դհո լի դա սա-
րան ներ: Իր գո յութ յան ըն թաց քում դպրոցն 
ու նե ցել է 500-ից ա վե լի շրջա նա վարտ: Ն րա 
սա նե րը մաս նակ ցել են Գ յում րիի «Վե րած-
նունդ», «Արտ մյու զիք» հան րա պե տա կան և 
հա մա քա ղա քա յին մրցույթ-փա ռա տո նե րի, և 
ս տա ցել բազ մա թիվ մրցա նակ ներ տար բեր 
ան վա նա կար գե րում: Այ սօր դպրոցն ու նի 23 
աշ խա տող, ո րից 16-ը՝ ման կա վարժ: Դպ րո-
ցի շրջա նա վարտ նե րից Նաի րա Ներ սիս յա-

նը, Շու շա նիկ Գ ևորգ յա նը, Ար մեն Դավթ յա նը 
և Կա րեն Սա հակ յա նը կրթութ յու նը շա րու-
նա կել են տար բեր հաս տա տութ յուն նե րում և 
այժմ դա սա վան դում են դպրո ցում:

 

2002-ի դեկ տեմ բե րի 5-ին դպրո-
ցի 50-ամ յա կի ա ռի թով Կա-
պա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
ո րոշ մամբ դպրո ցը կոչ վեց մե-
ծա համ բավ կոմ պո զի տոր Ա րամ 
Խա չատր յա նի ան վամբ:

Ռու զան Ա վա նես յա նը: Շա րու նակ վում էր 
Ար ցախ յան պա տե րազ մը, Կա պա նի վրա ար-
կեր էին պայ թում, բայց դպրո ցում դա սապ-
րո ցե սը եր բեք չի ընդ հատ վել, նաև դպրո ցի 
կո լեկ տի վի ու ժե րով հա մերգ ներ էին կազ-
մա կերպ վում Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նում 
տե ղա կայ ված զո րա մա սե րում: 2002-ի դեկ-
տեմ բե րի 5-ին դպրո ցի 50-ամ յա կի ա ռի թով 
Կա պա նի քա ղա քա պե տա րա նի ո րոշ մամբ 

դպրո ցը կոչ վեց մե ծա համ բավ կոմ պո զի-
տոր Ա րամ Խա չատր յա նի ան վամբ: 2007-ից 
Գ յում րիում կազ մա կերպ վող «Վե րած նունդ» 
փա ռա տո նին, որ եր կու տա րի հե տո դար-
ձավ մի ջազ գա յին, դպրո ցի սա նե րը մաս նակ-
ցել են պար բե րա բար և տուն վե րա դար ձել 
մրցա նակ նե րով: 2009 թվա կա նին կրթօ ջա-
խի տնօ րեն նշա նակ վեց դպրո ցի շրջա նա-
վարտ Լի լիա Վար դան յա նը: Պահ պա նե լով 
լա վա գույն ա վան դույթ նե րը՝ կրթօ ջա խի 
ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վը շա րու նա կում 
է մա տաղ սերն դի գե ղա գի տա կան դաս տիա-
րա կութ յան և ե րաժշ տա կան կրթութ յան 
գոր ծը: Իր գո յութ յան ըն թաց քում կրթօ ջա խը 
տվել է 2000-ից ա վե լի շրջա նա վարտ:

Դպ րոցն ու նե ցել է և այ սօր էլ ու նի ստեղ-
ծա գոր ծող ման կա վարժ ներ՝ Գառ նիկ Խա-
չատր յան, Ռու զան Ա վա նես յան (եր գե րի հե-
ղի նակ) և Շու շա նիկ Գ ևորգ յան (եր գե րի և մի 
շարք գոր ծի քա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
հե ղի նակ):
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Մեղրիի «Արևիք» 
արվեստի դպրոցը

«Մ եղ րի հա մայն քի «Ար ևիք» ար-
վես տի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը հիմ-
նադր վել է 2018 թվա կա նի սեպ-

տեմ բե րի 1-ին: Դպ րո ցի շուրջ 300 ա շա կեր տը 
գե ղար վես տա կան կրթութ յուն է ստա նում 
դպրո ցի հետևյալ բա ժին նե րում՝ 

  դաշ նա մու րա յին, 
  լա րա յին (ջու թակ), 
  փո ղա յին (կլար նետ, շե փոր, ֆլեյ տա), 
  ազ գա յին նվա գա րան նե րի (քա նոն, շվի), 
  վո կալ (դա սա կան և ժո ղովր դա կան երգ), 
  պա րա յին, 
  նկար չա կան, 
  դե կո րա տիվ կի րա ռա կան ար վեստ:
Դպ րո ցում գոր ծում է ժո ղովր դա կան 

նվա գա րան նե րի հա մույթ, փո ղա յին նվա գա-
խումբ, վո կալ հա մույթ, ման կա կան երգ չա-
խումբ, ու սու ցիչ նե րի երգ չա խումբ:

Ման կա կան երգ չա խում բը մար զա յին և 
հա մա պե տա կան փա ռա տոնե րի է մաս նակ-
ցել:

Լո ւի զա Խա չատր յա նը «Փոք րիկ քայլ» 
հան րա պե տա կան մրցույթ – փա ռա տո նի II 
կար գի մրցա նա կա կիր է, մշա կույ թի նա խա-
րա րութ յան «Մ շա կու թա յին ա ջակ ցութ յան 
հիմ նադ րամ» -ի կող մից ընտր վել է Ս յու նի քի 
մար զից որ պես լա վա գույն դաշ նա կա հար և 
մաս նակ ցել հան րա պե տա կան հաշ վե տու 
հա մեր գին:

«Ե ղե գան փող» հան րա պե տա կան 
մրցույթ-փա ռա տո նին ազ գա յին նվա գա րան-
նե րի շվիի բաժ նի ա շա կերտ Է րիկ Աբ յանն 
արժա նա ցավ III, իսկ Նա րեկ Գալստ յա նը՝ II 
մրցա նա կին:

Մ շա կույ թի նա խա րա րութ յան «Մ շա կու-
թա յին ա ջակ ցութ յան հիմ նադ րամ» -ի բարձ-
րա կարգ մաս նա գետ նե րի կող մից դպրո ցը 
քա նիցս ար ժա նա ցել է բարձր գնա հա տա-
կա նի:

Դպ րո ցը հա մերգ նե րով հան դես է ե կել 
«Մ շա կու թա յին Ս յու նիք» ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում՝ Քա ջա րան, Գո րիս քա ղաք նե րում:

Ակ տիվ է հա մայն քա յին մի ջո ցա ռում նե-
րին: 

Գորիսի Աշոտ 
Սաթյանի անվան 
երաժշտական 
դպրոցը 

Գ ո րի սի Ա շոտ Սաթ յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան դպրո ցը սկսել է գոր-
ծել 1955թ․ հոկ տեմ բե րի 1-ից՝ հա մա-

ձայն ՀԽՍՀ կուլ տու րա յի մի նիստր Շա հին յա-
նի օ գոս տո սի 25 N 358 հրա մա նի: Դպ րո ցում 
սկզբնա կան շրջա նում ընդգրկ վել է 30 ա շա-
կերտ՝ դաշ նա մու րա յին բաժ նում, տնօ րեն՝ 
Ռո զա Հով հան նիս յան։ 

1957թ․ սեպ տեմ բե րի 1-ից բաց վել է նաև 
ջու թա կի բա ժի նը։

Տա րի նե րի ըն թաց քում դպրո ցը ղե կա-
վա րել են մայ րա քա ղա քից գոր ծուղված լա-
վա գույն ե րա ժիշտ-մաս նա գետ նե րը։ 1962-
1967թթ․ ղե կա վա րել է գո րի սե ցի Հ րանտ 
Մի նաս յա նը, 1967-1992թվա կան նե րին՝ Ռո-
բերտ Ա ռա քել յա նը, 

1992-1993թվա կան նե րին՝ Վա լե րի Գաս-
պար յա նը, իսկ 1993-ից առ այ սօր Մա դո րա 
Սևլիկ յա նը։

1970-ից դպրո ցի սա նե րը մաս նակ ցել են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մշա կույ թի 
նա խա րա րութ յան կող մից կազ մա կերպ ված 
մի շարք ստու գա տես-փա ռա տո նե րի՝ գրա-
վե լով մրցա նա կա յին տե ղեր։

Դպ րո ցի գոր ծու նեութ յունն ա ռանձ նա-
նում է նրա նով, որ ա շա կերտ նե րը ստա-
նում են ոչ միայն ե րաժշ տա կան կրթութ յուն, 
այլև գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յուն։ 
Ն րանք ծա նո թա նում են կոմ պո զի տո նե րի 
կյան քին ու գոր ծու նեութ յա նը, դա սա կան և 

ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին, 
նրանց կա տա րում նե րին։

Ներ կա յումս դպրո ցում գոր ծում են դաշ-
նա մու րա յին, լա րա յին, ազ գա յին նվա գա-
րան նե րի, փո ղա յին և եր գե ցո ղութ յան բա-
ժին ներ, որ տեղ սո վո րում է 118 ա շա կերտ։ 

Ա վար տած ա շա կերտ նե րի մի մասն ու-
սու մը շա րու նա կում են ե րաժշ տա կան ու-
սում նա րան նե րում և կոն սեր վա տո րիա յում, 
այնուհետև ի րենց ե րաժշ տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը շա րու նա կում ինչ պես մեր հան-
րա պե տութ յու նում, այն պես էլ հան րա պե-
տութ յու նից դուրս։

Դպ րո ցում գոր ծում է նաև երգ չա խումբ, 
ո րը բազ միցս մաս նակ ցել է մար զա յին և 
հան րա պե տա կան մրցույթ-փա ռա տո նե րի ու 
ար ժա նա ցել մրցա նակ նե րի և պատ վոգ րե րի։ 
Իսկ հա մայն քի մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում նե-
րին հան դես են ե կել հա մերգ նե րով։ 

Քաջարանի արվեստի դպրոցը

Կ ուլ տու րա յի նախ կին մի նիստր Անդ-
րա նիկ Շա հին յա նի հրա մա նով 1960թ. 
բաց վեց Ղա փա նի ե րաժշ տա կան 

դպրո ցի Քա ջա րա նի մաս նաճ յու ղը: Դա մեծ 
ի րա դար ձութ յուն էր լեռ նա գործ նե րի քա-
ղա քում: Դպ րո ցը հաս տատ վեց մի փոք րիկ 
տնա կում, որ տեղ դրվեց մշա կույ թի պա լա-
տի միակ դաշ նա մու րը, ո րը պահ պան վում է 
մինչ օրս: Սկզբ նա կան շրջա նում դպրո ցում 
սո վո րում էր 10 ա շա կերտ՝ դաշ նա մու րա յին 
բաժ նում:

Դպ րո ցի ա ռա ջին դա սա տու ներն են ե ղել 
Նա տա լիա Ռ յա շի նան, Սեյ րան Օ հան յա նը, 
Գ րի շա Փար սա դան յա նը, Վ լա դիս լավ Զեմ-
շեն կոն և ու րիշ ներ:

Կուլ տու րա յի մի նիստ րի թիվ 1960թ.դեկ-
տեմ բե րի 1-ին թիվ 209 հրա մա նով մաս նաճ-
յու ղը դար ձավ ինք նու րույն ե րաժշ տա կան 
դպրոց: Քա ջա րան գոր ծուղ վեց կրթօ ջա խի 
անդ րա նիկ տնօ րե նը՝ Ս վետ լա նա Նամչ ևա-
ձեն, ով դպրո ցը ղե կա վա րել է մինչև 1972 թ.:

1972 թ. սեպ տեմ բե րին դպրո ցի տնօ րեն 
է նշա նակ վում Լիա նա Գ րի գո րի Հա կոբ յա նը, 
ով մեծ ե ռան դով ձեռ նա մուխ է ե ղել դպրո ցի 
հե տա գա զար գաց ման աշ խա տանք նե րին:

1976 թ. ե րաժշ տա կան դպրո ցին կից 
բաց վել է գե ղար վես տի դպրոց, ո րի ա ռա ջին 
ու սու ցիչն էր Լեռ նիկ Հ մա յա կի Պետ րոս յա նը:

1977 թ. ե րաժշ տա կան դպրո ցի տնօ րեն է 
նշա նակ վել Ալ բերտ Շա հե նի Ա ռա քել յա նը, ով 
ստեղծ ված բա զա յի վրա ո րա կա կան ա վե լի 
բարձր մա կար դա կի հասց րեց դպրո ցը:

1984 թ. դպրո ցին կցվեց նաև գե ղար վես-
տի դպրո ցը, և այն վե րան վան վեց Ար վես տի 
ման կա կան դպրոց: Բաց վե ցին նոր բա ժին-
ներ ու ա վե լա ցավ ե րե խա նե րի քա նա կը:

1993 թ. դպրո ցի տնօ րեն նշա նակ վեց ջու-
թա կի դա սա րա նի շրջա նա վարտ Սու րեն Վո-
լոդ յա յի Խա չատր յա նը:

2000 թ. հուն վա րից դպրո ցի տնօ րեն 
նշա նակ վեց կլար նե տի դա սա րա նի շրջա նա-
վարտ Դե րե նիկ Վա ղար շա կի Մկրտչ յա նը:

2013 թ. հու նի սից դպրո ցի տնօ րենն է Ար-
մի նե Վ լա դի կի Թու ման յա նը:

2014 թ. դպրո ցում վե րա բաց վել է փո ղա-
յին նվա գա րան նե րի դա սա րա նը, ազ գա յին 
նվա գա րան նե րից՝ շվիի և դ հո լի դա սա րան-
նե րը: Բաց վել են պա րար վես տի, ար վես տի 
պատ մութ յան դա սա րան ներ: Ինչ պես նաև 
շա րու նա կում են գոր ծել դաշ նա մու րի, վո կա-
լի, քա նո նի դա սա րան նե րը:

2016 թ. մա յի սի 17- ին, հա մա ձայն Քա-
ջա րան հա ման քի ա վա գա նու N 15 – Ա ո րոշ-
ման, «Քա ջա րա նի ման կա կան ար վես տի 
դպրոց» ՀՈԱԿ-ը վե րան վան վել է «Քա ջա րա-
նի ար վես տի դպրոց» ՀՈԱԿ:

Սիսիանի 
մանկական 
երաժշտական 
դպրոցը

Ս ի սիան քա ղա քի «Էմ մա Աս յա նի ան-
վան Սի սիա նի ման կա կան ե րաժշ-
տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ը հիմ նադր վել 

է 1960-ին: Դպ րո ցի ա ռա ջին տնօ րեն է նշա-
նակ վել Հեն րիկ Սա հակ յա նը, իսկ 1961-1997 
թվա կան նե րին՝ Էմ մա Աս յա նը, ում ա նու նով 
էլ կոչ վել է ե րաժշ տա կան դպրո ցը: 

1970- ա կան թվա կան նե րին Ս նայ պեր 
Ս րապ յա նի ջան քե րով ստեղծ վեց երգ չա-
խումբ: 

Այժմ էլ դպրո ցում գոր ծում է երգ չա խումբ՝ 
բաղ կա ցած 30 ան դա մից, ո րի խմբա վա րը 
Լու սի նե Գաս պար յանն է:

 

2018 թ. բաց վեց թա տե րար վես տի բա-
ժի նը, ո րի ա շա կերտ նե րը մինչ օրս շա րու-
նա կում են մաս նակ ցել հանրապետական և 
մի ջազ գա յին մրցույթ նե րի՝ գրա վե լով պատ-
վա վոր հո րի զո նա կան ներ:

2018 թ. սկսվել են դպրո ցի կա պի տալ 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը՝ «ԶՊՄԿ» 
ՓԲԸ հո վա նա վո րութ յամբ:

2020 թ. ա վարտ վել են վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րը, դպրո ցի ա շա կերտ նե րը 
սո վո րում են հար մա րա վետ պայ ման նե րում:

Ս տեղծ ման օ րից դպրոցն ու նե ցել է և՛ 

վե րելք ներ, և՛ վայ րէջք ներ, սա կայն դպրո ցի 
սա նե րը միշտ էլ ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են 
ու նե ցել հա մա քա ղա քա յին, պե տա կան մի ջո-
ցա ռում նե րին:

Ա շա կերտ նե րը մաս նակ ցել են նաև բազ-
մա թիվ մրցույթ-փա ռա տո նե րի, ստա ցել կո-
չում ներ և մր ցա նակ ներ:

2021 թ. տվյալ նե րով՝ դպրո ցում աշ խա-
տում է 37 ու սու ցիչ, ու սա նում 365 ա շա կերտ:

Դպ րո ցի դա սա տու նե րի մեծ մա սը հենց 
այս դպրո ցի սա ներն են, իսկ նրան ցից մի 
քա նի սը դար ձել են ան վա նի ե րա ժիշտ ներ: 

Դպ րո ցի գոր ծու նեութ յունն 
ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ 
ա շա կերտ նե րը ստա նում են ոչ 
միայն ե րաժշ տա կան կրթութ-
յուն, այլև գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յուն։
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Կապանի արվեստի մանկական դպրոցը

Կ ա պա նի ար վես տի ման կա կան դպրո-
ցը գոր ծել սկսել է 1981 թ. սեպ տեմ-
բե րի 1-ից: Նա խա պես եր կու բա ժին 

կար՝ պա րար վես տի (Ար մեն և Կա րի նե Է լո-
յան) և ժող գոր ծիք նե րի (Գառ նիկ Խա չատր-
յան): Հիմ նա դիր տնօ րե նը ջու թա կի մաս նա-
գետ Վա լեն տին Պետ րոս յանն էր: Նա խա պես 
դպրո ցը տե ղա վոր վել էր Գա րե գին Նժ դեհ 
փո ղո ցի թիվ 16 բազ մաբ նա կա րան շեն-
քի ա ռա ջին հար կում: Անն պաստ էին աշ-
խա տան քի պայ ման նե րը: Ան բա րե խիղճ 
բնակիչների պատ ճա ռով ջուր էր լցվում դա-
սա սեն յակ նե րը: 1985-ից կրթօ ջա խը տե ղա-
փո խել են ներ կա յիս շեն քը, որ տեղ ժա մա նա-
կին քիմ մաքր ման ծա ռա յութ յուն էր գոր ծում: 
Ե րեք տաս նամ յակ գոր ծե լուց հե տո շեն քը 
հայտն վել էր անմ խի թար վի ճա կում: Ի վեր ջո 
ձեռ նա մուխ ե ղան շեն քի նո րոգ մա նը: 2017 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րից Կա պա նի ար վես-
տի ման կա կան դպրո ցի ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տիվն ու սա նե րը նոր ուս տա րին սկսե-
ցին վե րա նո րոգ ված և վե րա կա ռուց ված 
կրթօ ջա խի մաս նա շեն քում, որ տեղ հիա նա լի 
պայ ման ներ են ստեղծ ված մա տաղ սերն դի 
գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան հա-

մար:
1983 թվա կա նից ման կա կան գե ղա գի-

տա կան դաս տիա րա կութ յան այդ օ ջա խը 
ղե կա վա րել է Սեյ րան Գ րի գոր յա նը: Սկզ բում 
բաց վել են լա րա յին և վո կալ բա ժին նե րը 
(Կա րի նե Բա բա յան): Մեկ տա րի հե տո հիմ-
նադր վել են դաշ նա մու րա յին և գե ղար վես տի 
բա ժին նե րը (գե ղար վես տի դա սա տու՝ Ստ-
յո պա Դավթ յան, դաշ նա մու րի մաս նա գետ՝ 
Վեր ժի նե Ա լեք սան յան): 1985-ին բաց վեց փո-
ղա յին բա ժի նը՝ Սա սուն Ա ռա քել յա նի ղե կա-
վար մամբ: Սեյ րան Գ րի գոր յա նը կրթօ ջա խը 
ղե կա վա րեց 30 տա րի: 

2013 թվա կա նից դպրո ցի ղե կա վա րու մը 
ստանձ նել է Մա րի նա Նա հա պետ յա նը: 

2014 թվա կա նին դպրո ցում հիմ նադր վել 
է թա տե րա կան բա ժին, ո րի սա նե րը հան-
րա պե տա կան և մի ջազ գա յին մրցույթ նե րից 
վե րա դառ նում են մրցա նա կա յին տե ղեր շա-
հած:

Վեր ջին տա րի նե րին կրթօ ջա խի սա նե-
րը «Վե րած նունդ», «Արտ-մյու զիք» ար վես տի 
մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա տո նե րից վե րա-
դառ նում են մրցա նակ նե րով:

 

Խնձորեսկի Ա. Սաթունցի անվան 
երաժշտական դպրոցը

Ս  յու նի քի տա րա ծաշր ջա նում, թե րևս 
ողջ Հա յաս տա նում, դժվար կգտնվի 
մի գյուղ, որ հայ ազ գին պար գևած լի-

նի մշա կույ թի այն պի սի տա ղան դա շատ գոր-
ծիչ ներ, ինչ պի սին Խն ձո րեսկն է: Գի տութ յան 
ու մշա կույ թի հայ րե նիք է հա յոց աշ խար հի 
այս գե ղա տե սիլ հե քիա թա յին գյու ղը: Ժա-
մա նա կի հրա մա յա կա նով ար վես տա ծին 
այս հո ղում մշա կույ թի օ ջախ ու նե նա լը անհ-
րա ժեշ տութ յուն էր և 1981թ. սեպ տեմ բե րին 
բաց վեց Խն ձո րես կի ե րաժշ տա կան դպրո ցը: 
Այս կա րևո րա գույն գոր ծին ի րենց ներդ րումն 
ու նե ցան Գո րի սի շրջա նա յին կուլ տու րա յի 
բաժ նի վա րիչ՝ Հեն րիկ Շահ նա զար յա նը, Խն-
ձո րես կի գյուղ սո վես տի նա խա գահ Վազ գեն 
Թոխ սան ցը և գյուղ սո վես տի քար տու ղար 
Ռա յա Ա քուն ցը:

Տոն էր Խն ձո րես կում, հա զա րամ յակ նե րի 
պատ մութ յուն ու նե ցող գյու ղը ե րի տա սար-
դա ցել էր, ցնծում էր, աշ խույժ ե ռու զեռ էր 
սկսել, բո լորն ու զում էին ի րենց ե րե խա նե րին 
ե րաժշ տա կան դպրոց ու ղար կել: Թ վում էր, 
ե րաժշ տա կան դպրո ցը բո լո րի վա ղե մի ե րա-
զանքն էր, և այն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
տա րի քը հաշ վի չէին առ նում: Եվ ա ռա ջին 
տա րին դպրոց ըն դուն վեց 110 ա շա կերտ, 
ո րոնք պետք է սո վո րեին դաշ նա մու րի, ջու-
թա կի, քա նո նի, ա կոր դեո նի և ֆ լեյ տա յի դա-
սա րան նե րում: Սկզբ նա կան շրջա նում դպրո-
ցը տե ղա կայ ված էր գյու ղի մշա կույ թի տա նը: 
Պայ ման նե րը բա վա րար չէին, բայց պա րապ-
մունք նե րը անց նում էին ո գևո րութ յամբ և 
մեծ նվի րու մով: Նո րա բաց դպրո ցում աշ-
խա տե լու էին գոր ծուղ վել Կա պա նի ե րաժշ-
տա կան ու սում նա րա նի շրջա նա վարտ ներ 
Թա մա րա Ա դուն ցը (դաշ նա մուր), Ա նա հիտ 
Մով սիս յա նը (ջու թակ), Սաի դա Ա լեք սան-
յա նը (ֆլեյ տա): Ա ռա ջին տա րին աշ խա տող 
դա սա տու նե րից էին նաև Նա րի նե Ափ յա նը 
(դաշ նա մուր) Օ ֆել յա Սար դար յա նը (սոլ ֆե-
ջո), Վա լե րիկ Ա ռա քել յա նը (ա կոր դեոն), Ան-
ժե լա Ան տոն յա նը (քա նոն):

Դպ րո ցի տնօ րեն նշա նակ վեց փոր ձա ռու 
ման կա վարժ Ռո լանդ Ա ռա քել յա նը: Ե ռան-
դուն և խստա պա հանջ ղե կա վա րի աշ խա-
տան քը իր պտուղ նե րը տվեց: Դպ րո ցը շատ 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում իր ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յամբ մշա կույ թի օ ջախ հան-
դի սա ցավ, ինչ պես Խն ձո րես կի, այն պես էլ 
հա րևան գյու ղե րի հա մար: 1983թ. դպրո ցը 
տե ղա փոխ վեց նախ կին գյուղ սո վե տի շեն քը, 
ո րը վե րա նո րոգ վեց և տրա մադր վեց ե րաժշ-
տա կան դպրո ցին: 

1984թ. Ռ. Ա ռա քել յա նը այլ աշ խա տան քի 
տե ղա փոխ վեց և տնօ րե նի պաշ տո նը ժա մա-
նա կա վոր զբա ղեց րեց Ար մեն Գ րի գոր յա նը, 
որն այդ ժա մա նակ ա կոր դեոն էր դա սա վան-
դում: 1986թ. տնօ րեն նշա նակ վեց Ռա դիկ 
Խա ռատ յա նը՝ հան րա ճա նաչ բա լետ մայս-
տեր Ռու դոլֆ Խա ռատ յա նի եղ բայ րը, որն էլ 
աշ խա տեց մին չև 1990թ-ը: Այդ տա րի նե րին 
դպրո ցը հա մալր վեց նոր դա սա տու նե րով՝ 
Է լա դա Աբ րա համ յան, Կա րի նե Գ րի գոր յան, 
Ա նա հիտ Ա դունց, Հաս միկ Ա ղա բեկ յան, Նել լի 
Հով հան նիս յան: 

Ար ցախ յան ա զա տա մար տի տա րի նե-
րին Խն ձո րես կը սահ մա նա մերձ լի նե լով 
մշտա պես գնդա կո ծութ յուն նե րի թի րախ էր 
թշնա մու հա մար: Այդ դժվարին տա րի նե րին 

դպրո ցը շա րու նա կում էր իր գոր ծու նեութ յու-
նը: Ե րևա նաբ նակ տնօ րե նը տե ղա փոխ վեց 
մայ րա քա ղաք: Եվ այդ պա տաս խա նա տու 
տա րի նե րին տնօ րեն նշա նակ վեց դպրո ցի 
դաշ նա մու րա յին բաժ նի վա րիչ Ա նուշ Տա-
տինց յա նը: Այդ տա րի նե րի աշ խա տան քը 
հե րո սա կան կա րե լի է հա մա րել: Մշ տա կան 
վախն ու վտան գը ան տե սե լով Գո րի սից գյուղ 
էին հաս նում պա տա հա կան մե քե նա նե-
րով, եր բեմն ճա նա պար հի կե սը ոտ քով էին 
գնում: Տա տինց յա նի հետ այդ տա րի նե րին 
աշ խա տել են Նու նե Նա զար յա նը, Ա նա հիտ 
Խան զադ յա նը, Նա րի նե Մի րում յա նը, Նել լի 
Մա նու չար յանը (մին չև այժմ աշ խա տում է): 
Չեմ կա րող չներ կա յաց նել վաս տա կա շատ և 
փոր ձա ռու ման կա վարժ Զու բեյ դա Աս լո յա նի 
աշ խա տան քա յին կարճ, բայց ար գա սա բեր 
տա րի նե րը;

Ա նուշ Տա տինց յա նը աշ խա տեց մին չև 
2010թ.: Ան ժա մա նակ մա հը նրա նվիր ված 
աշ խա տան քա յին գոր ծո ւնեութ յան ա վար տը 
հան դի սա ցավ: 

2010թ-ից մին չև այժմ տնօ րե նի պաշ-
տո նը զբա ղեց նում է ջու թա կի դա սա տու 
Ա նա հիտ Մով սիս յա նը: Նա ջանք ու ե ռանդ 
չի խնա յում թե դպրո ցի բա րե կարգ ման աշ-
խա տանք նե րի և թե կրթա կան ծրագ րե րի ու-
սուց ման մա կար դա կը արդ յու նա վետ բարձ-
րաց ման ուղ ղութ յամբ: 

2001թ. դպրո ցի 20-ամ յա կին, ե րաժշ տա-
կան դպրո ցը ան վա նա կոչ վեց այս հող ու ջրի 
ծնունդ՝ Սաթ յան կոմ պո զի տո րա կան մեծ 
տոհ մի զա վակ Ա րամ Սա թուն ցի ա նու նով:

Խն ձո րես կում նո րից տոն էր: Ներ կա 
էր Սաթ յան գեր դաս տա նը՝ Ա րամ Սաթ յա-
նի գլխա վո րութ յամ բ և մայ րա քա ղա քից, 
մարզ կենտ րո նից ժա մա նել էին ե րա ժիշտ-
ներ, մշա կույ թի գոր ծիչ ներ: Հա մեր գա յին մեծ 
ծրագ րով ե լույթ ու նե ցան դպրո ցի ա շա կերտ-
նե րը և Կա պա նի ե րաժշ տա կան քո լե ջի ու-
սա նող նե րը: Ե լույթ ներ, մե ծար ման խոս քեր, 
գո վա սանք ներ, այս ա մե նը ու ղեկց վում էր 
ե րաժշ տա կան ե լույթ նե րով, մի խոս քով հա-
մագ յու ղա կան մեծ տո նա կա տա րութ յուն էր 
Խն ձո րես կում: 

Մեծ է Սաթ յան նե րի կոմ պո զի տո րա-
կան տոհ մը, ո րը շատ հայտ նի է թե Հա յաս-
տա նում, և թե Հա յաս տա նից դուրս: Մենք 
հպարտ ենք, որ այդ տա ղան դա վոր տոհ-
մի ժա ռա գորդ ներն ենք: Դպ րո ցի հա մար 
անգ նա հա տե լի մեծ նվեր է Ա. Սաթ յա նի ու-
ղար կած ե րաժշ տա կան գրա կա նութ յու նը, 
դաշ նա մու րը և դպրո ցի հա մար վա ղուց 
ե րա զանք դար ձած ռո յա լը, ո րը ո րա կա կան 
մեծ փո փո խութ յուն մտցրեց մեր հա մեր գա-
յին ծրագ րե րի մեջ: Հա մեր գա յին այդ գոր-
ծի քը զար դա րում է դահ լի ճը: Եվ մեզ պար-
տա վո րեց նու մ և ո գևո րում է Ա րամ Սաթ յա նի 
նվիր վա ծութ յու նը և այն մեծ ու շադ րութ յու-
նը, ո րը ցու ցա բե րում է դպրո ցին, ո րի հա-
մար շատ շնոր հա կալ ենք: 

Մեզ հա մար մեծ նվեր էր նաև 2018թ. 
հու լի սի 27-ի դպրո ցի դահ լի ճում տե ղի ու նե-
ցած հա մեր գա յին այն յու րօ րի նակ ծրա գի րը, 
ո րը ի րա կանաց րեց Ա. Սաթ յա նը: Մեծ կոմ-
պո զի տո րը՝ Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե-
րի միութ յան նա խա գա հը, նվա գու մ 
է դպրո ցա կան ա շա կերտ նե րի և իր 
հա մագ յու ղա ցի նե րի հա մար, մտեր-

Շինուհայրի երաժշտական դպրոցը

Ա յն ստեղծ վել է 1987թ. և հա մար վել 
Խն ձո րես կի ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
մաս նաճ յուղ: 1988 թվա կա նից ինք-

նու րույն կրթօ ջախ է և ան վան վել է Շի նու-
հայ րի ե րաժշ տա կան դպրոց: Սկզբ նա կան 
շրջա նում ու նե ցել է դաշ նա մու րի, ֆլեյ տա յի, 
քա նո նի, ա կոր դեո նի, կի թա ռի, կլառ նե տի 
բա ժին ներ. դրան ցում սո վո րել են 100-ից 
ա վե լի ա շա կերտ: Լա վա գույն մաս նա գետ-
նե րի աշ խա տան քի արդ յուն քում շնոր հա լի 
ա շա կերտ նե րը մաս նակ ցել են մար զա յին, 
հան րա պե տա կան ե րաժշ տա կան փա ռա-
տո նե րի և ար ժա նա ցել պատ վոգ րե րի: Սա-
նե րից ո մանք շա րու նա կել են կրթութ յու նը 
բու հե րում, ա վար տե լուց հե տո հա մալ րել 
ե րաժշ տա կան դպրո ցի ու սու ցիչ նե րի շար-
քե րը: 

Դպ րոցն ու նի երգ չա խումբ, որ տեղ ու-
սա նում են քա ռա ձայն պար տի տու րա ներ, և 
քա նիցս մաս նակ ցե լով մրցույթ-փա ռա տո նե-
րի՝ երգ չա խումբն ար ժա նա ցել է գո վես տի և 

վե րա դար ձել փառ քով: 
Ե րաժշ տա կան դպրո ցում աշ խա տում են 

մաս նա գետ ներ, ով քեր գա լիս են Գո րի սից ու 
մեծ սի րով աշ խա տում հա մայն քի ե րե խա նե-
րի հետ և ս տեղ ծա գոր ծում սի րե լի մի ջա վայ-
րում: 

Դպ րոցն ու նե ցել է նվիր յալ տնօ րեն ներ՝ 
Ռո բերտ Ա ռա քել յան, Սու սան նա Սո ղո մոն-
յան, Ա նուշ Մկրտչ յան, իսկ ներ կա յիս տնօ-
րենն է Գա յա նե Մկրտչ յա նը: 

Սո վո րում են 100-ից ա վե լի ա շա կերտ: 
Դա սա կան և ժա մա նա կա կից ստեղ ծա-

գոր ծութ յուն նե րի հա մադ րութ յամբ դպրո ցը 
պար բե րա բար կազ մա կեր պում է մի ջո ցա-
ռում ներ: Լի նե լով հա մե րաշխ և միաս նա կան 
կո լեկ տիվ՝ դպրո ցը սե րունդ ներ կրթե լով՝ 
ճա նա պար հում է նրանց դե պի նոր կյանք: 
Հա մա գոր ծակ ցե լով Տաթ ևի վա նա կան հա-
մա լի րի «Զան գակ ներ» երգ չախմ բի հետ՝ հա-
մա տեղ կազ մա կերպ վել են մրցույթ ներ:
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Ծ ն վել է 1982թ. օ գոս տո սի 2-ին` Խն-
ձո րեսկ գյու ղում: 1999թ. ա վար տել 
է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցը, ա պա` 

անգ լե րե նի ան հա տա կան պա րապ մունք նե-
րի հա ճա խե լուց հե տո ըն դուն վել Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րան` ռո մա նա գեր մա-
նա կան ֆա կուլ տե տի թարգ ման չա կան բա-
ժի նը: 2004 թ. ա վար տել է հա մալ սա րա նը և 
ս տա ցել բա կա լավ րի կո չում: 2014թ. ու սու մը 
շա րու նա կել է Եր ևա նի պե տա կան ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նում ու ա վար տե-
լով 2016-ին` ստա ցել մա գիստ րո սի կո չում: 

Երգ չու հու մաս նա գի տութ յունն ու կա-

րիե րան նրա հա մար ման կութ յան ե րա զանք 
չի ե ղել: Միշտ ապ րել է երգ ու ե րաժշ տութ-
յան մեջ, սի րել ու գնա հա տել այդ ար վես-
տը, դպրո ցա կան տա րի նե րին մաս նակ ցել 
ե րաժշ տա կան մի ջո ցա ռում նե րին` զու գա-
հեռ ա վար տե լով Խն ձո րես կի ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի դաշ նա մու րա յին բա ժի նը: Սա կայն 
ա վե լի լուրջ ձգտում ներն ա ռաջ են ե կել հա-
մալ սա րա նա կան տա րի նե րին, երբ ակ տի վո-
րեն մաս նակ ցում էր ու սում նա կան խորհր դի 
կազ մա կեր պած մի ջո ցա ռում նե րին: Լ սե-
լով նրա ձայ նա յին տվյալ նե րը` խոր հուրդ 
են տվել լրջո րեն զբաղ վել եր գար վես տով: 
Եվ ա ռա ջին քայ լը սկսվեց Դո-Ռե-Մի վո կալ 
ստու դիա յից, ո րին հա ջոր դե ցին մրցույթ նե-
րը: 2004 թ. հոկ տեմ բե րին Եր ևա նում կա յա-
ցած Դո-Ռե-Մի մի ջազ գա յին մրցույ թում ար-
ժա նա ցել է ա ռա ջին մրցա նա կի, իսկ նույն 
տար վա դեկ տեմ բե րին մաս նակ ցել է Էս տո-
նիա յի EDU-2004 մրցույ թին` ար ժա նա նա լով 
հան դի սա տե սի հա մակ րանք մրցա նա կին: 
Դ րան հա ջոր դեց 2005թ. Մոսկ վա յում տե ղի 
ու նե ցած «Տար վա երգ» ա մե նամ յա մրցույ թը, 
ո րը նրան տվեց 3-րդ տե ղի մրցա նակ:

2006-ին հիմն վեց Տաթև և Ա նե լիք բենդ 
խում բը, որ տեղ նրան հրա վի րե ցին հան դես 
գալ որ պես բեք-վո կա լիստ: Խմ բում հան դես 
գա լուց բա ցի` սկսեց հե ղի նա կա յին եր գի վրա 
աշ խա տել, ու պրո ֆե սիո նալ թի մով եր կար 
ա միս նե րի աշ խա տան քի արդ յուն քում 2007-
ին լույս տե սավ «Կա պույտ թռչուն» սինգ լը` 
իր տե սա հո լո վա կով: Հենց այդ տա րում էլ 
հայ կա կան ա մե նամ յա ե րաժշ տա կան մրցա-
նա կա բաշ խութ յան ժա մա նակ ար ժա նա ցավ 

Ծ ն վել է 1982 թ. փետր վա րի 17-ին՝ Գո-
րիս քա ղա քում։ Մե ծա ցել է ստեղ ծա-
գոր ծող ըն տա նի քում՝ հայ րը հայտ նի 

կլառ նե տա հար էր: Վա չեին չորս տա րե կա-
նում ֆլեյ տա է նվի րել, և նա սկսեց սո վո րել 
նվա գել այդ գոր ծի քը։ Հե տո սո վո րեց դաշ-
նա մուր, սկսեց ե լույթ ու նե նալ հա մերգ նե րի 
և տո նե րի ժա մա նակ։ Իր տա ղան դի և շ քեղ 
կա տար ման հա մար Վա չեն ստա ցել է փոք-
րիկ Պա գա նի նի մա կա նու նը։

Երբ Վա չեն 13 տա րե կան էր, Հա յաս տա-
նից տե ղա փոխ վեց Տաշ քենդ՝ ա վագ եղ բոր 
մոտ՝ ար դեն ճա նաչ ված ե րա ժիշտ։

Վա չեն շատ հա մառ է, կա տա րե լա գոր-
ծում է իր ձայ նա յին կա րո ղութ յուն նե րը և 
հայտ նի դառ նում Տաշ քեն դում ապ րող հա յե-
րի շրջա նում։ 

21 տա րե կա նում Վա չեն տե ղա փոխ վում 
է Ղա զախս տան և ս տեղ ծում ա ռա ջին հո լո-
վակ նե րը։ Կա տա րում է ռու սե րեն, հա յե րեն 
և անգ լե րեն լե զու նե րով եր գեր, ու նի բազ մա-
թիվ երկր պա գու ներ, և ա հա եր գի չը սպա-
սում է իր կեն սագ րութ յան նոր շրջա դար ձի՝ 
նրան հրա վի րում են Չի նաս տան։

Վեր ջա պես Վա չեն տե ղա փոխ վեց Մոսկ-
վա և այն տեղ ձայ նագ րեց իր նոր ալ բո մը։

Մայ րա քա ղա քը բա րե հաճ է ըն դու նում 
գե ղե ցիկ ձայ նով նրբա գեղ, գե ղե ցիկ տղա-
մար դուն, երկր պա գու նե րին վերջ չկա... 
Վա չեն անձ նա կան կյան քում շատ եր ջա նիկ 
է, հա ջո ղակ ու պա հանջ ված, նրա եր գե րը 
(«Улетай», «КРЕСТ», «Անձր ևի կա թիլ ներ», 
«Միայն դու», «Բա լա», «Խե լառս» և այլն) 
սիր ված են և հա ճախ հրա վի րում են հան դես 
գա լու մի ջո ցա ռում նե րի, կոր պո րա տիվ ե րե-
կույթ նե րի ժա մա նակ:

 

Ծ ն վել է 1967 թ. փետր վա րի 24-ին՝ 
 Կա պան քա ղա քում:  Միջ նա կարգ 
կրթութ յու նը ստա ցել է  Կա պա նի 

թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում: 1985-1987 
թթ. ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում՝ 
 Սա րա տով քա ղա քում: 1987-1989 թթ. սո-
վո րել է  Սա րա տո վի  Չեր նիշևս կու ան վան 
պե տա կան հա մալ սա րա նում:  Թող նե լով ու-
սու մը՝ վե րա դար ձել է  Հա յաս տան և ակ տիվ 

մաս նակ ցել  Ղա րա բաղ յան շարժ մա նը:
 Դեռ փոքր հա սա կում սի րել է երգ-ե րաժշ-

տութ յու նը: 
1992թ. ստեղ ծե լով «Ար մե նիա» էստ րա-

դա յին հա մույ թը՝ բարձ րա ցել է բեմ: Ար ցախ-
յան պա տե րազ մի տա րի նե րին՝ հա մար յա 
սահ մա նա յին բո լոր կե տե րում բա րե գոր ծա-
կան հա մերգ ներ է տվել՝  Տա վու շից մինչև 
 Հո րա դիզ:  Հա մերգ նե րով շրջում էր նաև 
 Հա յաս տա նի շատ բնա կա վայ րե րով և գո-
յա ցած գու մար նե րը փո խան ցում զոհ ված, 
վի րա վոր ա զա տա մար տիկ նե րի ըն տա նիք-
նե րին:

1997թ. սկսել է ստեղ ծա գոր ծել և  մինչ 
այ սօր ու նի գրե թե 100 հե ղի նա կա յին երգ: 
 Ժո ղովր դի մեջ շատ հայտ նի եր գե րից են՝ 
«Երբ ձյու նը գա», «Ես ա ռանց քեզ», « Օ, իմ 
սեր», «  Խո սիր աղբ յուր», «Եր ևան-3000», 
«Հի սու սին», «Նո րից դու չկաս» և այլ բա զում 
եր գեր:

Այ սօր էլ «Ար մե նիա» հա մույ թը գոր ծում 
է, ստեղ ծա գոր ծում, հա մերգ ներ տա լիս հան-
րա պե տութ յան տար բեր բնա կա վայ րե րում:

2002 թվա կա նից մինչև 2009թ. աշ խա-
տել է  Կա պա նի մշա կու թա յին օ ջախ նե րում՝ 
տնօ րեն:  Հի մա՝ խմբի հետ, աշ խա տում է 
 Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նում: 

Գևորգ 
Հարությունյանի 
տրիումֆը «Նոր 
ալիք-2018» 
երաժշտական 
մրցույթում

Ս եպ տեմ բե րի 4-ին մեկ նար կել և մինչև 
սեպ տեմ բե րի 9-ը շա րու նակ վել է «Նոր 
ա լիք-2018» ե րաժշ տա կան մրցույ թը: 

Մր ցու թա յին ա ռա ջին օ րը Գ ևոր գը կա տա րել 
է Լաու րա Պեր գո լի ցի (Laura Pergolizzi) «Lost 
on you» եր գը՝ ստա նա լով ա ռա վե լա գույն 100 
միա վոր:

«Նոր ա լիք-2018» ե րաժշ տա կան մրցույ-
թի երկ րորդ մրցու թա յին օ րը մաս նա կից նե րը 
կա տա րել են ի րենց երկր նե րի հի թե րը:

Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող Գ ևորգ Հա-
րութ յուն յա նը հան դես է ե կել «Կ յանք ու 
կռիվ» եր գով՝ ստա նա լով ա ռա վե լա գույն՝ 100 
միա վոր: Մր ցույ թի ա ռա ջին և երկ րորդ օրն 
ա ռա վե լա գույն 100 միա վոր ստա ցել է միայն 
Գ ևորգ Հա րութ յուն յա նը:

Մր ցու թա յին եր րորդ օ րը մաս նա կից նե րը 
ներ կա յա ցել են ի րենց սե փա կան եր գա ցան-
կից կա տա րու մով:

Մաս նա կից նե րը գնա հա տել են ժյու րիի 
10 ան դա մի կող մից՝ յու րա քանչ յու րը 10-ը 
միա վո րա յին սանդ ղա կով:

Մր ցույ թին մաս նակ ցել է 15 կա տա րող 
Ռու սաս տա նից, Ի տա լիա յից, Մալ թա յից, Հու-
նաս տա նից, Ադր բե ջա նից, Կա նա դա յից, Ղա-
զախս տա նից, Ուկ րաի նա յից, Բուլ ղա րիա յից:

 

Արփինե 
Շահնուբարյան

Գագիկ Գրիգորյան

միկ զրու ցում և օգ տա կար խոր-
հուրդ ներ տա լիս: Շատ հի շար ժան 
օր էր, եր բեք չենք մո ռա նա այդ հան-

դի պու մը;
38-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող դպրո-

ցը 400-ից ա վե լի շրջա նա վարտ ներ է տվել, 
ո րոն ցից շա տերն են քայ լել ե րաժշ տութ յան 
դժվա րին ա րա հետ նե րով և ի րենց ա պա գան 
ար վես տին և գե ղե ցի կին ծա ռա յեց րել:

Եվ դպրո ցի շրջա նա վարտ նե րից շա տե-
րը շա րու նա կե լով ե րաժշ տա կան ու սու մը, 
վե րա դար ձան և սկսե ցի ն աշ խա տել նույն 
դպրո ցում. Նաի րա Մեժ լում յան, Ան ժե լա Ջուլ-
հակ յան, Ար մե նու հի Թե լունց, Գա յա նե Գ րի-
գոր յան, Անդ րա նիկ Շահ նու բար յան, Լու սի նե 
Շահ նու բար յան:

Ե րաժշ տա կան տար բեր կրթօ ջախ նե-
րում են սո վո րել դպրո ցի շրջա նա վարտ նե րը.

Գևորգ յան Եվ գեն յան՝ Ե րևա նի ման կա-
վար ժա կան ինս տի տու տի ե րաժշ տութ յան 
բա ժին, Կա պա նի ար վես տի քո լե ջում են սո-
վո րել Լու սի նե Գևորգ յա նը (ջու թակ), Ան նա 
Հով հան նիս յա նը (դաշ նա մուր և այժմ աշ-
խա տում է հա րա զատ դպրո ցում), Աշ խեն 
Բա բա լար յա նը (քո լեջն ա վար տե լուց հե տո 
ու սու մը շա րու նա կել է Ե րևա նի Կո մի տա-
սի ան վան կոն սեր վա տո րիա յի դաշ նա մու-
րի բա ժ նում): Ե րևա նի Ռ. Մե լիք յա նի ան-
վան քո լե ջում են սո վո րել Վա չե Ման վել յա նը 
(ժող. եր գե ցո ղութ յուն) և Սո նա Ման վել յա նը 
(խմբա վա րութ յուն), ո րոնք գյուղ են վե րա-
դար ձել և աշ խա տում են մեր դպրո ցում: 
Խա չա տուր Ար զան յա նը սո վո րում է նույն 
քո լե ջի դու դու կի բաժ նում: Վո լոդ յա Բա լո յա-
նը ու սու մը շա րու նա կել է Ե ղեգ նա ձո րի ա շու-
ղա կան դպրո ցում: Նշ ված շրջա նա վարտ նե-
րը բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ են սո վո րել, 
հա ճա խա կի մաս նակ ցել փա ռա տոն ե րի և 
մրցույթ նե րի: Հ պար տութ յամբ կա րող եմ 
նշել, որ  Վա չե Ման վել յա նը  մաս նակ ցել է ժո-
ղովր դա կան եր գիչ նա խագ ծին՝ ընդգրկ վե լով 
լա վա գույն հնգյա կում:

Դպ րո ցի շրջա նա վարտ նե րից է նաև 
էստ րա դա յին ջազ երգ չու հի Ար փի Շահ նու-
բար յա նը, ո րը իր թավշ յա ձայ նով հիաց նում 
է հայ խստա պա հանջ հան դի սա տե սին:Դպ-
րո ցի սա նե րից է նաև Վա հե Ս րա բուն ցը, 
ո րը ակ տիվ ե րաժշ տա կան գործ նեութ յամբ 
է զբաղ վում ՌԴ-ում ու Ջի վան Գևորգ յա նը, 
ո րը Խն ձո րես կի մշա կույ թի տան տնօ րենն է 
և ակ տիվ մաս նակ ցում է հա մայն քա յին մի-
ջո ցա ռում նե րին և հա մերգ նե րին:

Այժմ դպրո ցում սո վո րում է 70 ա շա կերտ՝ 
դաշ նա մու րի, ջու թա կի, քա նո նի, շվիի, դու-
դու կի և եր գե ցո ղութ յան դա սա րան նե րում: 
Ու նենք երգ չա խումբ, ժող. գոր ծիք նե րի, 
քա նո նա հար նե րի, ջու թա կա հար նե րի ան-
սամբլ ներ: Այս տար վա 8 շրջա նա վարտ-
նե րից Մե րի Ա ռուս տամ յա նը (Ե րևա նի պե-
տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան՝ 
վո կալ բա ժին) և Մա նուշ Գ յուլ խաս յա նը (Ա. 
Բա բա ջան յա նի ան վան ե րաժշ տա կան քո լե-
ջի ջու թա կի բա ժին) ու սու մը շա րու նա կե լու 
են ե րաժշ տա կան կրթօ ջախ նե րում: Դպ րո-
ցում հա ճա խա կի կազ մա կերպ վում են հա-
մերգ ներ, ե րաժշ տա կան, ու սու ցո ղա կան 
մի ջո ցա ռում ներ և վիկ տո րի նա ներ: Ա ռա-
վել մեծ ու շադ րութ յամբ հի շու մ և մե ծա րում 
ենք մեր ե րախ տա վոր նե րին: Հա մեր գա յին 
մեծ ծրագ րով նշել ենք Տ. Սա զան դար յա-
նի 100-ամ յա կը, Ա. Սա թուն ցի 100-ամ յա կը, 
Ա րամ Սաթ յա նի 70-ամ յա կը: 2019 թվա կա նը 
ամ բող ջութ յամբ նվիր ված էր Կո մի տա սին:

Դպ րո ցի ա շա կերտ նե րը ե րաժ շտա կան 
կա տա րում նե րով ակ տիվ մաս նակ ցում են 
հա մայն քում կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում-
նե րին: 

Դպ րո ցում աշ խա տող ման կա վարժ նե րը 
հիմ նա կա նում խն ձո րեսկ ցի ներ են.

Ա նա հիտ Մով սիս յան, Ան ժե լա Ջուլ հակ-
յան, Նաի րա Հով հան նիս յան, Վար դու հի 
Պետ րոս յան, Ք նա րիկ Մի րում յան,  Սա թե նիկ 
Պատ վա կան յան, Ան նա Հով հան նիս յան, 
 Վա չե և Սո նա Ման վել յան ներ; Նել լի Մա նու-
չար յա նը և Վ լա դի միր Տո ռոզ յա նը Գո րի սից 
են գա լիս;

Ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վը հա-
մախմբ ված, շարու նա կե լով դպրո ցի լա վա-
գույ ն ա վան դույթ նե րը, մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յամբ և նվի րու մով աշ խա տու մ է, 
որ մշա կույ թի ար մատ նե րով հա րուստ գյու-
ղում Սաթ յան նե րին և Սա զան դար յան նե րին 
ար ժա նի սե րունդ ա ճեց նի:

ԽՆՁՈՐԵՍԿԻ Ա. ՍԱԹՈՒՆՑԻ ԱՆՎԱՆ 
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ 

ԱՆԱՀԻՏ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

Բաղդասար 
Հարությունյան

Ծ ն վել է 1961 թվա կա նին ք. Եր ևա նում: 
Ծ նող ներն ար մատ նե րով սյու նե ցի 
են՝ Հար ժիս գյու ղից: 1955 թվա կա նին 

ծնող նե րը գյու ղից տե ղա փոխ վել են Եր ևան: 
Միջ նա կարգ դպրոցն ա վար տել է Եր ևա-

նում: 1979թ ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա-
կում: Ա մուս նա ցած է, ու նի եր կու ե րե խա:  

Վաչե Ամարյան
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«Տար վա հայտ նութ յուն» մրցա նա կին: Ա ռա-
ջին տե սա հո լո վա կին հա ջոր դե ցին մյուս-
նե րը` «Կա րոտ» (2008թ), «Աշ խար հումս» 
(2009), իսկ հե տո ե ղավ ա ռա ջին դո ւե տա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հայտ նի եր գա հան 
Դեր Հո վա յի և ռեփ փեր Դա վո յի հետ` «Իմն 
ես» եր գով, ո րի հե ղի նակ նե րից մեկն ինքն է: 
2009թ. ստեղծ վեց Հա յո ւեյ խում բը, ո րի կազ-
մում ընդգրկ վեց որ պես հիմ նա կան սո լիստ: 
Մինչ այդ մաս նակ ցել է տար բեր մի ջազ գա յին 
մրցույթ նե րի, օ րի նակ` Առ նո Բա բա ջան յա նի 
ան վան մրցույ թը, Ռու սաս տա նի Նո վո ռո սիսկ 
քա ղա քում տե ղի ու նե ցած «Ծո վա յին հան-
գույց» մրցույ թը… Սա կայն նրա հա մար ա մե-
նա կար ևոր ե լույթ նե րից մե կը 2011թ. «Եվ րա-
տե սիլ» եր գի մրցույ թում հան դես գալն էր` 
որ պես բեք-վո կա լիստ: Նույն թվա կա նի մա յի-
սի 22–ին տե ղի ու նե ցավ հայտ նի եր գիչ, Հա-
յաս տա նի վաս տա կա վոր ար տիստ Ար ման 
Հով հան նիս յա նի մե նա հա մեր գը Հան րա պե-
տութ յան հրա պա րա կում, ո րին նույն պես 
մաս նակ ցեց՝ որ պես բեք-վո կա լիստ: Որ պես 
բեք-վո կա լիստ մաս նակ ցել է նաև հայ ան-
վա նի երգ չու հի Ք րիս տի նե Պե պել յա նի մե նա-
հա մեր գին, ո րը տե ղի է ու նե ցել 2012 թ–ին՝ 
Եր ևա նի մար զա հա մեր գա յին հա մա լի րում: 
Նույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րին, որ պես բեք 
վո կա լիստ, ե լույթ է ու նե ցել ա մե րի կա հայ, 
լո սան ջե լե սաբ նակ երգ չու հի Ա րաքս յա Վար-
դե րես յա նի՝ Ար ցա խի մայ րա քա ղաք Ս տե փա-
նա կեր տի հրա պա րա կում տե ղի ու նե ցած 
հա մեր գին: 2013թ. Հա յո ւեյ խմբով հրա վեր 
ստա ցավ հա մերգ նե րով հան դես գալ Քա թա-
րի մայ րա քա ղաք Դո հա յում` մաս նա վո րա-
պես Ռո տա նա հյու րա նո ցի ջազ ա կում բում: 
Դ րան հետ ևե ցին մի շարք հա մերգ ներ ու 
շրջա գա յութ յուն ներ Հա յաս տա նից դուրս` 
տար բեր քա ղաք նե րում: 2014թ. սկսվե ցին 
ա ռա ջին ձայ նաս կա վա ռա կի ստեղծ ման աշ-

խա տանք նե րը: Այն ընդգր կում է հայ ժո ղովր-
դա կան ու ազ գա յին ար վես տի նմուշ ներ, և 
պա տա հա կան չէ, որ ու նի «Գան ձեր» ան-
վա նու մը: Ձայ նաս կա վա ռա կը լույս է տե սել 
2015թ. գար նա նը, ո րին հա ջոր դեց «Զեփ յու-
ռի նման» եր գի տե սա հո լո վա կը: Նույն թվա-
կա նին հրա վեր ստա ցավ մաս նակ ցել Լոս 
Ան ջե լե սի Փա սա դե նա Սի վիք-ում տե ղի ու նե-
ցած հա մեր գին, ո րը կա յա ցավ «Երգ եր գոց» 
հա ղոր դա շա րի շրջա նակ նե րում (սիր ված և 
ճա նաչ ված հա ղոր դում` Հա յաս տա նի հան-
րա յին հե ռուս տաա լի քի ե թե րում): 2016թ. 
փետր վա րին հրա վեր ստա ցավ «Զեփ յու ռի 
նման» եր գով հան դես գալ Մոսկ վա յում կա-
յա ցած «Ար մե նիա» ա մե նամ յա մրցա նա-
կա բաշ խութ յա նը` նվիր ված հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան 100 ամ յա կին: Դ րան հա ջոր դեց 
«Թամ զա րա» եր գի տե սա հո լո վա կը, ո րը մեծ 
ար ձա գանք ու նե ցավ հան դի սա տե սի կող-
մից և նույն թվա կա նի աշ նանն ար ժա նա ցավ 
«Տար վա լա վա գույն ժո ղովր դա կան մշա-
կում» մրցա նա կին` Լոս Ան ջե լե սի Microsoft 
Theatre-ում կա յա ցած Pan Armenian Enter-
tainment Awards մրցա նա կա բաշ խութ յա նը: 
2016թ. ա վար տեց Կա նա դա յում` ա մա նոր յա 
հա մեր գով հան դես գա լով հայ կա կան հա-
մայն քի հա մար: Իսկ 2017-ը նշա նա վոր վեց 
նրա նով, որ սկսեց բուռն աշ խա տանք նե րը 
վա ղուց ե րա զած «Օ րո րերգ» ձայ նաս կա վա-
ռա կի ձայ նագր ման վրա` հա մա գոր ծակ ցե-
լով հայտ նի ե րա ժիշտ-գոր ծի քա վո րող ներ 
Գա րե գին Ա ռա քել յա նի (Գա թա բենդ) և Դեր 
Հո վա յի հետ: 2017-ի ամ ռա նը Հա յո ւեյ խմբով 
բա րե գոր ծա կան մե նա հա մերգ ու նե ցավ հայ-
րե նի Խն ձո րեսկ գյու ղում` մեծ ու րա խութ-
յուն պարգ ևե լով տե ղի բնակ չութ յա նը: Իսկ 
2017-ի հոկ տեմ բե րին, որ պես բեք-վո կալ, 
մաս նակ ցեց ա մե րի կաբ նակ հայտ նի եր-
գիչ Կա րեն Բոկս յա նի մե նա հա մեր գին, ո րը 
տե ղի ու նե ցավ Կա րեն Դե միրճ յա նի ան վան 
մար զա հա մեր գա յին հա մա լի րի հա մեր գաս-
րա հում: Նույն թվա կա նի նո յեմ բե րին Ավստ-
րա լիա յի Սիդ նեյ քա ղա քում հայ կա կան հա-
մայն քի հրա վե րով հան դես ե կավ փոք րիկ 
մե նա հա մեր գով` նվիր ված հա մայն քի ա մե-
նամ յա բա րե գոր ծա կան գոր ծու նեութ յա-

Նո յեմ բե րի 25-ին տո նա կան տեսք էր 
ստա ցել Մեղ րին: Զար դար ված փո ղոց-
ներն ու ա ռա վոտ վա նից հնչող ե րաժշ-
տութ յու նը մեղ րե ցի նե րին հրա վի րում 
էին մար զա դաշտ՝ ներ կա լի նե լու «Ար-
ևիք-Մեղ րի» տո նա հան դե սին: Ն ման 
մի ջո ցա ռում ա ռա ջին ան գամ էր անց-
կաց վում և բ նա կան էր ա նընդ հատ հո-
սան քով դե պի մար զա դաշտ շարժ վող 
մեղ րե ցի նե րի հե տաքրք րութ յու նը: 

Տ ո նա հան դե սի էին ե կել շրջա նի արդ-
յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի, 
հիմ նար կութ յուն նե րի, կոլտն տե սութ-

յուն նե րի և սով խոզ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
նրանք, ում հայ րե նան վեր աշ խա տան քով 
ստեղծ վում են հռչակ վա յե լող խա ղողն ու միր-
գը, պա հա ծո ներն ու է լեկտ րա տեխ նի կա կան 
սար քա վո րում նե րը, նրանք, որ լե ռան կուրծքն 
են ճեղ քում, պղնձի ու մո լիբ դե նի խտան յու թեր 
ստա նում, նրանք, ով քեր կռվել են մեր այ սօր-
վա հա մար, ով քեր վե րա կանգ նել են հետ պա-
տե րազմ յան տնտե սութ յու նը, ով քեր այ սօր էլ 
շար քում են և շա րու նա կում են ի րենց հայ րե-
նան վեր աշ խա տան քը:

Այս տեղ են նաև շրջա նի կու սակ ցա կան, 
սո վե տա կան ղե կա վար աշ խա տող ներ:

Ա ռա վոտ յան ժա մը 10-ին տո նա հան դե սի 
ծրագ րով տե ղի ու նե ցավ գե ղա գի տա կան դաս-
տիա րա կութ յան Հան րա պե տա կան կենտ րո նի 
Մեղ րու մաս նաճ յու ղի սա նե րի աշ խա տանք նե-
րի անդ րա նիկ ցու ցա հան դե սի բա ցու մը: Մաս-
նաճ յու ղի կեր պար վես տի ստու դիա յի ղե կա-
վար Ա դել Հայ րա պետ յա նի բաց ման խոս քից 
հե տո ՀԿԿ շրջկո մի ա ռա ջին քար տու ղար ընկ. 
Ա. Վար դան յա նը կտրեց ժա պա վե նը: Ներ կա-
նե րը մեծ հե տաքրք րութ յամբ դի տում էին 5-10 
տա րե կան ե րե խա նե րի՝ Ա շո տի, Սո նա յի, Նա-
րե կի, Թա գու հու, Ար փի նեի, մյուս նե րի գե ղան-
կար չա կան աշ խա տանք նե րը:

…Երկ ներ եր կին, երկ ներ եր կիր, -երկ ներ և 

ծով ծի րա նի…
Հայ ժո ղովր դի ծնունդն ազ դա րա րող այս 

տո ղե րով սկսվում է տո նա հան դե սը: Այ նու-
հետև երգ չա խում բը կա տա րում է Մա կար Եկ-
մալ յա նի «Ով հա յոց աշ խարհ» եր գը:

Ա պա ձայ նը տրվում է ՀԿԿ Մեղ րու շրջկո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար Ա. Վար դան յա նին:

Ու տո նախմ բութ յու նը շա րու նակ վում է: 
Մար զա դաշ տով մեկ տա րած վում է հա ղոր-
դա վար նե րի ձայ նը: Պատ մում են նրանք ի լուր 
ա մեն քի հայ ժո ղովր դի, Հա յաս տան երկ րի 
գլխով ե կած ու ան ցած հող մե րի ու փո թո րիկ-
նե րի մա սին, ներ կա յաց նում քա րե րի եր կիր 
Հա յաս տա նը և որ պես փյու նիկ մո խիր նե րից 
հառ նած, Սո վե տա կան Հա յաս տա նը: Դա րեր 
շա րու նակ՝ Ա րա Գե ղե ցի կից մինչև Ա վա րայր 
ու Սար դա րա պատ, «Մենք մեռ նե լով ենք հաղ-
թել» և հա վա տում ենք, որ կա րե լի է ու պետք 
է այ սու հետև «Հաղ թել ապ րե լով»: Ա հա այդ-
պի սի մի թա տե րա կա նաց ված տե սա րան էր 
«Իմ Հա յաս տան» գրա կան-գե ղար վես տա կան 
կոմ պո զի ցիան, ո րը բե մա կա նաց րին Մեղ րու 
8-ամ յա դպրո ցի ա շա կերտ նե րը Լ. Պո ղոս յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ: Ն րանք հա յոց պատ մութ-
յան տար բեր ժա մա նակ ներն էին ներ կա յաց-
նում՝ Մես րոպ Մաշ տոց ու հա յոց Փա ռան ձեմ 
թա գու հի, Սա յաթ-Նո վա ու Խա չա տուր Ա բով-
յան… Կար ծես կեն դա նա ցել են նրանք ու հան-
դի սա տե սին մտո վի տե ղա փո խում են դե պի 
պատ մութ յան խոր քե րը՝ ան հի շե լի ժա մա նակ-
նե րից մինչև մեր օ րե րը:

Թն դում է դհոլ-զուռ նա յի խրոխտ ձայ նը, 
պա րահ րա պա րակ է մտնում ազ գա յին տա-
րազ ներ հա գած պա րի ան սամբ լը, ի րար են 
հա ջոր դում հայ կա կան ժո ղովր դա կան մեղ մօ-
րոր ու առ նա կան պա րե րը:

Հն չում է «Եղ բայր եմք մեք» եր գը՝ ար վես-
տի դպրո ցի ու սուց չա կան երգ չախմ բի կա-
տար մամբ: 

Գե ղար վես տա կան կո լեկ տիվ նե րի ե լույթ-
ներն ընդ մի ջում են հա ղոր դա վար ներ Ռ. Հով-

հան նիս յա նի և Մ. Հա րութ յուն յա նի ձայ նը: 
Ն րանք հրա շունչ խոս քով դրվագ ներ են պատ-
մում մեր հե րո սա կան անց յա լի է ջե րից:

Շա չե լով ան ցել են հա յոց պատ մութ յան 
հող մե րը, և ար շա լույս ե ղավ…

Ար շա լույ սը, ո րը վճռո րոշ ե ղավ հայ ժո-
ղովր դի հա մար: Հոկ տեմ բե րի ա զա տա րար 
դրո շը ծա ծան վեց նաև Մեղ րու լեռ նաշ խար-
հում: Ու զին վո րա կան քայ լեր գի հնչյուն նե րի 
տակ մար զահ րա պա րակ են մտնում զին վոր-
նե րի կուռ շար քե րը, ինչ պես որ ա զա տա րար 
զին վոր ներն էին… 

Մար զա դաշ տում դհոլ-զուռ նա յի հետ ծայր 
է առ նում ռու սա կան չաս տուշ կան, եր գում, 
պա րում, ու րա խա նում են միա սին, և ինչ պես 
բա նաս տեղ ծը կա սեր՝

– Թող հնչեն Հա յաս տա նի 
եր գե րը աշ խար հով մեկ,
Եվ թող հնչեն հա յոց հո ղում 
աշ խար հի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի 
եր գե րը:
Հա մա ժո ղովր դա կան այս մեծ տո նախմ-

բութ յու նից ան մասն չէին մնա ցել նաև մեր 
ա մե նա փոք րիկ քա ղա քա ցի նե րը՝ N1 ման կա-
պար տե զի, հայ կա կան միջ նա կարգ դպրո ցի 
ա ռա ջին դա սա րա նի ե րե խա նե րը՝ ներ կա-
նե րին ու րա խաց նե լով ի րենց երգ ու պա րով, 
մար զա կան գե ղե ցիկ հա մար նե րով: Իսկ մշա-
կույ թի պա լա տի պա րա յին ան սամբ լը բաց 
մար զա դաշ տում այս ան գամ նո րո վի ներ կա-
յաց րեց «Իմ Մեղ րի» պա րա յին սյո ւի տը, ո րի 
լրա ցումն էր ե րի տա սարդ բա նաս տեղծ Մ. Հա-
րութ յուն յա նի «Մեղ րի» բա նաս տեղ ծութ յան 
տո ղե րը՝

Մեղ րի-փոք րի մի ժայ ռակ տոր,
Մեղ րի-աշ խարհ մի ար ևա բույր:
Եվ քա րեր, լեռ ներ, ձո րեր
Եվ կա պույտ-կա պույտ եր կինք…
Դ րան հա ջոր դում է երգ չախմ բի կող մից Լ. 

Ա միր խան յա նի «Մեղ րի» եր գի կա տա րու մը:
Ա պա հրա պա րակ վում է ՀՍՍՀ գե րա գույն 

սո վե տի նա խա գա հութ յան 1984թ. մա յի սի 
31-ի հրա մա նա գի րը՝ Մեղ րին շրջա նա յին են-
թա կա յութ յան քա ղաք նե րի շար քը դա սե լու 
մա սին: Մեղ րի քա ղա քի քաղ սո վե տի գործ կո-
մի ո րոշ մամբ՝ հաս տատ վել է Մեղ րիի պատ-
վա վոր քա ղա քա ցու կո չու մը: Մեղ րի քա ղա քի 
աշ խա տա վոր ներն ի րենց ա ռա ջին պատ վա-

վոր քա ղա քա ցի ներ ընտ րե ցին մեղ րե ցի գիտ-
նա կան-լեզ վա բան, ՀՍՍՀ գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս, ՀՍՍՀ գե րա գույն 
սո վե տի դե պու տատ Էդ վարդ Ա ղա յա նին, Մեղ-
րու կոլտն տե սութ յան ան վա նի այ գե գործ, Լե-
նի նի և Աշ խա տան քա յին կար միր դրո շի շքան-
շան նե րի աս պետ Հով հան նես Սարգս յա նին, 
շրջբուժ միա վոր ման բժշկու հի, ՀՍՍՀ վաս տա-
կա վոր բժշկու հի Ա նուշ Սի մոն յա նին: Մեղ րու 
քաղ սո վե տի նա խա գահ Ռ. Հայ րա պետ յա նը 
նրանց է հանձ նում պատ վա վոր քա ղա քա-
ցու շնոր հա գի րը և «Մեղ րու պատ վա վոր քա-
ղա քա ցի» մա կագ րութ յամբ ժա պա վեն ներ: 
Պատ վա վո րը քա ղա քա ցի նե րի ա նու նից 
շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նում Ա. Սի մոն յա-
նը: Ա պա հա ղոր դա վար նե րը հրա պա րա կում 
են փաս տեր, ո րոնք ցույց են տա լիս Մեղ րի 
քա ղա քի զար գա ցու մը, ա ռա ջըն թա ցը կյան-
քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: Յու րա քանչ յուր 
տա րի Մեղ րիում շա հա գործ ման են հանձն-
վում նոր բնա կե լի ներ, ծնվում նոր ըն տա նիք-
ներ: Եվ ա հա վկան՝ Մեղ րու լերկ ժայ ռե րին 
ար ձա գանք է տա լիս դհոլ-զուռ նա յի ձայ նը 
ու հար սա նե կան պա րի մե ղե դի նե րի տակ 
մար զահ րա պա րակ են մտնում հար սան քա-
վոր նե րը՝ տո նախմ բութ յու նը հա մըն կել էր մի 
նոր-ըն տա նի քի ստեղ ծու մով, մի նոր զույ գի 
դա շին քին: Ն րանք՝ ե րի տա սարդ բժիշկ Ս. Պո-
ղոս յանն ու շի նա րար-ին ժե ներ Հ. Գալստ յանն 
են: Տո նախմ բութ յան մաս նա կից նե րի աչ քի 
առջև օ րի նա կա նաց վեց նրանց միութ յու նը, 
շրջսո վե տի գործ կո մի ԶԱԳՍ-ի բյու րո յի վա-
րիչ Ա. Հա րութ յուն յա նը եր ջան կութ յան մաղ-
թան քի խոսք է ա սում նո րապ սակ նե րին և 
ն րանց հանձ նում ա մուս նութ յան վկա յա կան: 
Նո րից ա լիք վում է հար սա նե կան ու րախ մե-
ղե դին, նո րից երգ ու պա րով ճա նա պար հում 
են նրանց: Էլ ի՞նչ տո նախմ բութ յուն ա ռանց 
հար սա նի քի: 

Ու րախ տո նա հան դե սը, երգ ու պա րը շա-
րու նակ վում են, ի րար են հա ջոր դում մշա կույ-
թի պա լա տի աղ ջիկ նե րի վո կալ-գոր ծի քա յին 
ան սամբ լը, ման կա կան երգ չա խում բը: Ներ-
կա նե րը մեծ խան դա վա ռութ յամբ դի տե ցին 
նաև մար զա կան հա մար նե րը, ո րով հան դես 
ե կան մար զադպ րո ցի սա նե րը: Կար-
ծես ա լիք վում էր մար զա դաշ տը, երբ 
ի րենց գե ղեց կութ յունն էին ցու ցադ-

«Արևիք-Մեղրի» տոնահանդեսը

Վաչե Մանվելյան

Ծ ն վել է 1997 թ. օ գոս տո սի 19-ին՝ Խն-
ձո րեսկ գյու ղում: Կր թութ յու նը ստա-
ցել է Գ. Ս ևուն ցի ան վան միջ նա կարգ 

դպրո ցում: Միա ժա մա նակ հա ճա խել է Ա րամ 
Սա թուն ցի ան վան ե րաժշ տա կան դպրոց 
և Եր ևա նի Ջի վա նու ան վան ա շու ղա կան 
դպրոց: 2007 թ. մաս նակ ցել է Նի կոլ Գա-
լան տեր յա նի ան վան բե մար վես տի ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նի նա խա ձեռ նած 

«Բեմ-2009» բե մար վես տի ման կա պա տա-
նե կան հան րա պե տա կան 7-րդ մր ցույթ-փա-
ռա տո նին, որ տեղ զբա ղեց րել է ա ռա ջին 
պատ վա վոր հո րի զո նա կա նը: 2010 թ. մաս-
նակ ցել է նաև Գ յում րիում կազ մա կերպ ված 
«Վե րած նունդ» մի ջազ գա յին փա ռա տո նին, 
որ տեղ ար ժա նա ցել է հա տուկ մրցա նա կի: 
Նույն թվա կա նին հա մեր գա յին ծրագ րով ե ղել 
է Սի րիա յի Հա լեպ քա ղա քում: Մաս նակ ցել է 
նաև Ուկ րաի նա յի Թեո դո սիա քա ղա քում կա-
յա ցած պա տա նի տա ղանդ նե րի «Крымские 
волны» մրցույթ-փա ռա տո նին: Ե րաժշ տա-
կան կրթութ յու նը շա րու նա կե լու նպա տա կով 
տե ղա փոխ վել է Եր ևան Ռո մա նոս Մե լիք յա նի 
ան վան ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան քո լեջ: 

2014 թ. մաս նակ ցել է «Շանթ» հե ռուս-
տաըն կե րութ յան «Ժո ղովր դա կան եր գիչ 4» 
նա խագ ծին և ե ղել լա վա գույն քառ յա կում:

2016 թ. մեկ նել է զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան: Ծա ռա յել է Ար ցա խում, մաս նակ ցել 
Ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մին: Ծա ռա-
յութ յու նից հե տո ա վար տել է նաև ու սու մը, 
ա պա վե րա դար ձել ծննդա վայր՝ Խն ձո րեսկ՝ 
իր գի տե լիք ներն ու փոր ձը փո խան ցե լու նոր 
սերն դին:

Տար բեր հա մեր գա յին ծրագ րե րով ե ղել 
է նաև Վ րաս տա նում, Ռու սաս տա նում և 
Ֆ րան սիա յում: 

նը: Այդ տար վա հու լի սին, Տո րոն տո յի հայ 
հա մայն քի հրա վե րով, ե լույթ ու նե ցավ ա մե-
նամ յա հայ կա կան եր գե րի ա մա ռա յին փա-
ռա տո նին: Այդ ըն թաց քում շա րու նա կում էր 
աշ խա տել «Օ րո րերգ» ձայ նաս կա վա ռա կի 
մե ծա ծա վալ աշ խա տանք նե րին, նոր՝ «Ծաղ-
կած բա լե նի» եր գի տե սա հո լո վա կի նա խա-
պատ րաստ մա նը: Այն նկա րա հան վեց 2019 
թ. հուն վա րին, իսկ փետր վար ամ սին ե լույթ 
ու նե ցավ Բեյ րու թի Մես րոպ յան վար ժա րա նի 
հիմ նադր ման 80-ամ յա կին: Տա րին շա րու-
նակ վեց բե ղուն նա խագ ծե րով: Եր կու տա րի 
աշ խա տե լով «Օ րո րերգ» ձայ նաս կա վա ռա կի 
վրա՝ այն վեր ջա պես տպագր վեց ԱՄՆ –ում 
և թո ղարկ վեց սեպ տեմ բեր ամ սին՝ փոք-
րիկ հա մերգ–շ նոր հան դե սով: Նույն թվա կա-

նի ամ ռա նը հրա վեր ստա ցավ՝ հան դես գալ 
որ պես ժյու րիի հիմ նա կան ան դամ «Շանթ» 
հե ռուս տաըն կե րութ յան «Ազ գա յին եր գիչ» 
ե րաժշ տա կան նա խագ ծում: Նա խա գի ծը 
տևեց 4 ա միս և ու նե ցավ բուռն ար ձա գանք 
թե՛ Հա յաս տա նում, թե՛ սփյուռ քում: Նա խագ-
ծի ըն թաց քում հրա վեր ու նե ցավ մաս նակ ցել 
մեծ հա մեր գա յին շրջա գա յութ յան՝ Եվ րո պա-
կան մի շարք երկր նե րում: Հայ հան դի սա-
տե սը մեծ կա րո տով ու խան դա վա ռութ յամբ 
ըն դու նեց նրան Հոլ լան դիա յի, Գեր մա նիա-
յի, Ֆ րան սիա յի, Իս պա նիա յի և Բել գիա յի մի 
շարք քա ղաք նե րում: 2020 թվա կա նը սկսվեց 
ռա դիո Վա նի Van Music Awards մրցա նա կա-
բաշ խութ յամբ: 
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րում Ա գա րա կի հայ կա կան միջ-
նա կարգ դպրո ցի մար զիկ նե րը: 
Գե ղա գի տա կան կենտ րո նի Մեղ-

րու մաս նաճ յու ղի սա նե րը տո նախմ-
բութ յան մաս նա կից նե րին ու րա խաց րե ցին 
նաև ի րենց ազ գագ րա կան պա րե րով և 
խա ղիկ նե րով:

– Ա վան դույ թի հա մա ձայն հին Մեղ-
րիում հայ կա կան մեծ զա տի կին նա խոր-
դող կի րա կի օ րը նշվել է որ պես կար միր-
կա նաչ կի րա կի: Ի նշան հյու րա սի րութ յան, 
մար դա սի րութ յան, միա բա նութ յան՝ բաց-
վում էին ճոխ սե ղան ներ, ժո ղո վուրդն այդ 
օ րը հագ նում էր կար միր-կա նաչ շո րեր:

Թող որ մեր օ րե րում էլ այդ տո նը նշվի 
ժա մա նա կա կից կյան քի ե րանգ նե րով… 
Այս պես ներ կա յաց րեց հա ղոր դա վարն ու 
պատ մեց կար միր-կա նաչ կի րա կի հնա-
վանդ տո նի էութ յան մա սին:

Ու բաց վում են տո նա կան ճոխ սե-
ղան ներ հենց մար զահ րա պա րա կի 
շուրջ բո լո րը: Շր ջա նի հիմ նարկ-ձեռ նար-
կութ յուն նե րի, կո լեկ տիվ ու պե տա կան 
տնտե սութ յուն նե րի աշ խա տա վոր նե րը 
բերք ու բա րի քի ա ռա տութ յուն են ցու ցադ-
րում, հրա վի րում բո լո րին համ տես ա նե լու, 
կե նաց խմե լու ու բա ժակ բարձ րաց նե լու: 
Ամ բողջ մար զա դաշ տով մեկ հնչում է Պա-
րույր Ս ևա կի «Հ րա վի րում, ու րա խա նում 
եմ» բա նաս տեղ ծութ յու նը.

…Հ պար տութ յամբ ու ան հա տույց 
 ե րախ տի քով
հի շենք բո լոր ըն կած նե րին՝
Հե րո սա բար հան գած նե րին 
Հա նուն լույ սի 
Եվ մեզ հա մար 
Հի շենք նաև նրանց ծնող,
Ն րանց սնող,
Ն րանց զի նող 
Հայ րե նի քը հե րո սա մայր:
Մի քա նի ժամ մար դիկ ու րա խա նում, 

եր գում պա րում էին, բաց հրա պա րա կում 
շուրջ պար էին բռնել աշ խա տա վո րա-
կան կո լեկ տիվ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
պա րում էին մեծ ու փոքր, ա հել ու ջա հել, 
սրտա բուխ, ինք նա մո ռաց:

Տո նախմ բութ յու նը մո տե նում է ա վար-
տին, լա զուր եր կին քը շա ռա գու նում է հրա-
վա ռութ յան լու սե ծիա ծա նով:

Ա վարտ վում է Ար ևիք-Մեղ րի տո նա-
հան դե սը: Թող որ այն դառ նա ա վան դա-
կան:

Ն.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
«ԱՐԱՔՍ» ԹԵՐԹ, 
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Յ ոթ ա միս ա ռաջ էր, երբ Մեղ րու ման-
կա կան ե րաժշ տա կան դպրո ցի դի րեկ-
տոր, խմբա վար Լո րիս Ա միր խան յա նի 

նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ վեց շրջկենտ րո-
նի ե րի տա սար դա կան կա նանց երգ չա խում-
բը։ Յոթ ա միս ա նընդ հատ հա մառ և քրտ նա-
ջան աշ խա տանք։ Աշ խա տանք, ո րի քաղցր 
պտուղ նե րը երգ չախմ բի ան դամ նե րը ճա շա-
կե ցին մա յիս յան այս պայ ծառ օ րե րին։

Հա յաս տա նի երգ չախմ բա յին ըն կե րութ-
յան, կոմ պո զի տոր նե րի միութ յան և կուլ տու-
րա յի մի նիստ րութ յան նա խա գա հութ յամբ 
մա յի սի 18-ին և 19-ին Եր ևա նում կազ մա-
կերպ վեց ՀՍՍՀ երգ չախմ բե րի ստու գա տես։ 
Ս տու գա տե սը անց էր կաց վում Հայ ֆիլ հար-
մո նիա յի փոքր դահ լի ճում։ Մր ցույ թի էին 
դուրս ե կել Հա յա սա տա նում գոր ծող թվով 
21 երգ չախմ բեր։ Մր ցա նա կա բաշ խութ յու նը 
սահ ման ված էր կա նանց, տղա մարդ կանց և 
խա ռը երգ չախմ բե րի հա մար։

Եր ևան յան խստա պա հանջ, ար վես տա-
սեր հա սա րա կութ յան առջև հան դես ե կավ 
նաև մեր նո րաս տեղծ՝ 34 հո գա նոց երգ չա-
խում բը, ո րը կա տա րեց Ջ. Գ յո զալ յա նի «Երգ 
բա րե կա մութ յան», Հ. Օ հան յա նի «Ե րի տա-
սարդ կա ռու ցող նե րի եր գը» և Ստ. Ջր բաշ յա-
նի «Ք նա րա կան» եր գե րը։

Ժյու րիի կազ մը ներ կա յաց նում էին կոմ-
պո զի տոր նե րի միութ յան նա խա գահ է դո-
ւարդ Միր զո յա նը, կոմ պո զի տոր Է մին Ա րիս-
տա կես յա նը, Հա յաս տա նի երգ չախմ բա յին 
ըն կե րութ յան նա խա գահ էմ մա Ծա տուր-
յա նը, կուլ տու րա յի մի նիստ րութ յան ե րաժշ-
տա կան բաժ նի վա րիչ Ռո միկ Դավթ յա նը, 
ե րաժշ տա կան քննա դատ ներ, հմուտ խմբա-
վար ներ։ Մեր երգ չախմ բի կա տա րած բո լոր 
հա մար ներն էլ ժյու րիի կող մից ըն դուն վեց 
մեծ գո հու նա կութ յամբ։ Մաս նա գետ նե րը 
հատ կա պես նշե ցին մեր երգ չախմ բի բարձր 

Երաժշտական դաստիարակության օջախը

Մ եղ րու ման կա կան ե րաժշ տա կան 7֊
ամ յա դպրո ցը բո լո րեց իր գո յութ յան 
քա ռորդ դա րը:

1956 թ. սեպ տեմ բե րի նախ օր յա կին Մեղ-
րու բո լոր ան ցու դար ձե րի միակ վկա դա րա-
վոր չի նա րիի բնի վրա եր ևաց մեկ ազդա գիր, 
որն ազ դա րա րում էր մեղ րե ցու վա ղե մի ե րա-
զան քը՝ ման կա կան ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
բա ցու մը։ Մի փոք րիկ լսա րան, մեկ դաշ նա-
մուր։ 25 (շնոր հա լի) ե րե խա նե րի մի խումբ 
Եր ևա նից գոր ծուղ ված ե րի տա սարդ դա սա-
տու Մե լի նե Աս լան յա նի ղե կա վա րութ յամբ 
ա ռա ջին քայ լերն էին ա նում ե րաժշ տութ-
յան կա խար դա կան աշ խար հում: Շր ջա նի 
կու սակ ցա կան, սո վե տա կան մար մին նե րը, 
բո լոր մեղ րե ցի նե րը սի րով շրջա պա տե ցին 
ե րաժշ տա կան մշա կույ թի նո րաս տեղծ օ ջա-
խը։ Այ նու հետև դպրո ցի ղե կա վա րութ յու նը 
ստանձ նե ցին շնոր հա լի ե րա ժիշտ ներ Ռ. Հա-
կոբ յա նը, Ա.Աբ րա համ յա նը և ու րիշ ներ: Այդ 
տա րի նե րին բաց վե ցին նաև ժող գոր ծիք նե-
րի, թա ռի, քա նո նի, քյա ման չա յի և ջու թա կի 
բա ժին նե րը։ Ե րաժշ տա կան դպրո ցի գո յութ-
յու նը մեծ չա փով նպաս տեց շրջա նում գե ղա-
գի տա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան զար գաց-
մա նը։ Հան րակր թա կան դպրոց նե րում ևս 
ս տեղծ վե ցին ժող գոր ծիք նե րի ան սամբլ ներ, 
ման կա կան երգ չախմ բեր: Շուրջ 20 տա րի 
դպրո ցի դաշ նա մու րի դա սա տու աշ խա տեց 
Ռ. Դ յուր միշ ևան, որն ար ժա նա ցավ ՀՍՍՀ 
վաս տա կա վոր ու սուց չի կոչ ման: Դպ րո ցում 
տար բեր տա րի նե րի դա սա տու ներ են աշ-
խա տել ան վա նի ման կա վարժ Հ. Վար դան յա-
նը, ե րա ժիշտ ներ Մ. Վա հան յա նը, Ս. Պետ րոս-
յա նը, Վ.Ա միր յա նը և շատ ու րիշ ներ:

Յու րա քանչ յուր նոր սե րունդ ստեղ ծեց 
ի րե նը և շա րու նա կեց նա խորդ նե րի ա վան-
դույթ նե րով հա րուստ գոր ծը։ Ար գա սա վոր 
ե ղան դպրո ցում հիմք դրված ա վան դույթ-
նե րը։ Դ րանց բա րե բեր ազ դե ցու թյամբ ձևա-
վոր վե ցին, մաս նա գի տա կան կա յուն գի տե-
լիք ներ ստա ցան այն նույն կադ րե րը, ով քեր 
այ սօր դար ձել են այդ լավ ա վան դույթ նե րը 
շա րու նա կող նե րը։ Ի րոք, վեհ ու ազ նիվ գործ 
են կա տա րում նրանք՝ ե րե խա նե րի մեջ զար-
գաց նե լով ե րաժշ տա կան ու նա կութ յուն ներ։ 
Ար դեն 70֊ա կան թվա կան նե րի սկզբին դպրո-
ցի սո վո րող նե րի թի վը հա սավ 170-ի։ Այ սօր 
դպրո ցի 4 բա ժին նե րում 32 մաս նա գետ֊ ման-
կա վարժ ներ նրանց սո վո րեց նում են նվա գել 
13 ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ՝ դաշ նա մուր, 

ջու թակ, թավ ջու թակ, քա նոն, ա կոր դեոն, 
թառ, շվի, ֆլեյ տա, կլար նետ և այլն։ Ա սենք 
նաև, որ Մեղ րու դպրո ցի բա զա յի վրա շուրջ 
12 տա րի ա ռաջ շրջա նում բաց վեց երկ րորդ 
ման կա կան ե րաժշ տա կան դպրոցն Ա գա րակ 
ա վա նում, ուր հա ճա խում են շուրջ 120 շնոր-
հա լի ե րե խա ներ:

Քիչ դժվա րութ յուն ներ չի հաղ թա հա րել 
նո րաս տեղծ դպրոցն ա ռանձ նա պես մաս-
նա գետ կադ րե րի հար ցում: Մաս նա գետ նե-
րը միշտ հրա վիր վել են դրսից, մինչև որ մեր 
շրջա նա վարտ նե րը, ե րաժշ տա կան հա մա-
պա տաս խան կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո, 
հա մալ րել են ման կա վարժ նե րի շար քե րը: 25 
տար վա ըն թաց քում ե րաժշ տա կան դպրո-
ցում ի րենց աշ խա տան քա յին մկրտութ յունն 
են ստա ցել 65 ե րի տա սարդ ման կա վարժ-
ներ: Վեր ջին 18 տա րում դպրո ցը տվել է 220 
շրջա նա վարտ: Ն րան ցից 62-ը շա րու նա կել 
են ի րենց ու սու մը ե րաժշ տա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում, միայն 26 հո գի աշ խա տում 
են Մեղ րու, մյուս նե րը՝ Ա գա րա կի և հան րա-
պե տութ յան այլ ե րաժշ տա կան դպրոց նե-
րում։ Այժմ մեր շրջա նա վարտ նե րից 24-ը դեռ 
ու սա նում են ե րաժշ տա կան ու սում նա րան-
նե րում։ «Ե րաժշ տութ յուն զգա լը, հաս կա նա-
լը և սի րե լը ցան կա լի շնորհ է, և այդ բո լո րը 
միա սին տրվում է գու ցե ոչ բո լո րին, սա կայն 
միան գա մից հնա րա վոր է, որ այդ ա մե նին 
հա ղոր դա կից դարձ վեն շատ-շա տե րը». ա հա 

մեր երկ րում գե ղա գի տա կան դաս տիա րա-
կութ յան կար ևոր խնդիր նե րից մեկն էլ դա է... 

Անժխ տե լի է այն դե րը, որ կա տա րել է 
դպրո ցը լայն մաս սա նե րի շրջա նում, հայ, 
ռու սա կան և արևմ տաեվ րո պա կան եր գա-
յին ար վես տի պրո պա գանդ ման, ժո ղովր դա-
կան ինք նա գոր ծու նեութ յան զար գաց ման 
գոր ծում: Հա սա րա կութ յան կող մից լավ ըն-
դու նե լութ յուն է գտնում դպրո ցի ման կա կան 
երգ չա խում բը, ո րը ղե կա վա րում է դպրո ցի 
դի րեկ տոր Լ. Ա միր խան յա նը։ Այն իր գո յութ-
յան 11 տա րի նե րի ըն թաց քում տվել է 60 
շե ֆա կան և 10 հաշ վե տու հա մերգ։ Վեր ջին 
տա րի ներս դպրո ցում ստեղծ վե ցին նաև ջու-
թա կա հար նե րի (ղեկ.՝ Հ. Վար դան յան), քա-
նո նա հար նե րի (ղեկ.՝ Կ. Հով հան նիս յան) և 
փո ղա յին (ղեկ.՝ Վ. Պո ղոս յան) ան սամբլ նե րը։ 
Այս խմբե րի ու կո լեկ տի վի ու ժե րով 35 շե ֆա-
կան հա մերգ ներ են տրվել գյու ղի աշ խա տա-
վոր նե րի ու սահ մա նա պահ մար տիկ նե րի 
հա մար։ Դպ րո ցը թևա կո խել է իր գո յութ յան 
եր րորդ տաս նամ յա կը, ո րի ման կա վար-
ժա կան կո լեկ տի վը հսկա յա կան ջան քեր է 
գոր ծադ րում հա մա կող մա նի ու ներ դաշ նակ 
զար գա ցած սե րունդ դաս տիա րա կե լու հա-
մար։

Ռ.ՄԱՆՈԻՉԱՐՅԱՆ
ՇՐՋՍՈՎԵՏԻ ԳՈՐԾԿՈՄԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ 

ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ
19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1981Թ․

Նորաստեղծ երգչախմբի հաջողությունը
կա տա րո ղա կա նութ յու նը, ճիշտ վո կալ 
դրված քը, ան սամբ լը՝ երգ չախմ բի, նվա գակ-
ցո ղի (Մ. Ա զատ յան) և խմ բա վա րի միջև: Դր-
վա տան քի խոս քեր աս վե ցին հատ կա պես 
խմբա վա րի հաս ցեին։

ժյու րիի միա ձայն ո րոշ մամբ Մեղ րու 
միա սեռ ե րի տա սար դա կան երգ չախմ բին 

շնորհ վեց երկ րորդ կար գի մրցա նակ, 600 
ռուբ լի դրա մա կան պարգև և Հա յաս տա նի 
երգ չախմ բա յին ըն կե րութ յան պատ վո գիր: 
Իսկ խմբա վար Լ. Ա միր խան յա նը պարգ-
ևատր վեց 100 ռուբ լի դրա մով։ 

Ձեռք բե րած հա ջո ղութ յու նը, ինչ խոսք, 
նոր ուժ ու ե ռանդ կհա ղոր դի երգ չախմ բի 

ան դամ նե րին, կնպաս տի նրանց կա տա րո-
ղա կան ար վես տի ա ռա վել բարձ րաց մա նը։ 
Նո րաս տեղծ երգ չախմ բին ցան կա նանք ե րի-
տա սար դա կան ե ռանդ ու նո րա նոր հա ջո-
ղութ յուն ներ՝ հե տա գա գոր ծու նեութ յան մեջ։

Ի. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
25 ՄԱՅԻՍԻ 1974Թ․
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Հ ե ղի նակ է բազ մա թիվ և բազ մա-
ժանր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի՝ 
դաշ նա մու րա յին գոր ծեր (կոն-

ցերտ, սո նատ, պիես ներ, պրել յուդ ներ), 
ջու թա կի և թավ ջու թա կի, կի թա ռի հա-
մար գրված ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ։ 
Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա-
նի ա կոր դեո նի բա ժինն ա վար տե լուց 
հե տո անվ ճար ըն դուն վել է Եր ևա նի 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յի վո կալ-տե սա կան բա ժի նը, 
ա շա կեր տել Ա լեք սանդր Հա րութ յուն-
յա նին։ Բուհն ա վար տել է «կոմ պո զի-
տոր-դա սա տու» ո րա կա վոր մամբ։ Կա-
պա նում մինչ պա տե րազմ յան շրջա նում 
հիմ նել է «Վան Տոսպ» և «Հա յացք» ռոք 
խմբե րը։ 

1996թ. կնոջ՝ երգ չու հի Սիլ վա 
Սարգս յա նի հետ հիմ նել է «Վա հան Մա-
նուկ յան» եր գի ստու դիան և այդ տեղ 
հա ճա խող ե րե խա նե րին ա պա հո վել 
մշտա պես թարմ ու ի րենց տա րի քին 
հա մա պա տաս խան՝ ման կա գիր նե րի 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հի ման վրա 
գրված սրտա մոտ եր գե րով։ Ն րանց 
ստու դիան թո ղար կել է 5 ձայ նաս կա-
վա ռակ և մինչ օրս շա րու նա կում է 
նո րա նոր եր գեր ու տե սա հո լո վակ ներ 
թո ղար կել։ Վեր ջին շրջա նում դրանք 
ա ռա վե լա պես վե րա բե րում են հայ րե նի-
քին, մեր չքնաղ ծննդա վայր Կա պա նին։ 
Վա հան Մա նուկ յա նը մշտա պես թարմ 
ու գու նեղ է պա հում իր ե րաժշ տա կան 
ներ կապ նա կը և շա րու նա կում է մշտա-
պես նոր ուղ ղութ յուն ներ փնտրել ու 
տար բեր ճյու ղե րով զար գաց նել իր եր-
գա դա րա նը: 

Արշակ Իսախանյան

Ծ ն վել է 1965թ. նո յեմ բե րի 30-ին 
Գո րիս քա ղա քում։ Սո վո րել և 
1982թ. ա վար տել է Ակ սել Բա-

կուն ցի ան վան միջ նա կարգ և Ա. Սաթ-
յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրոց նե-
րը։

Ուս ման տա րի նե րին բազ միցս մաս-
նակ ցել է մար զա յին և հան րա պե տա-
կան մրցույթ-փա ռա տո նե րի և ար ժա-
նա ցել դիպ լոմ նե րի, մրցա նակ նե րի։

Հենց այդ տա րի նե րին էլ, որ պես 
քա ման չա հար, մաս նակ ցել է Գո րի սի 
շրջա նա յին մշա կույ թի տա նը գոր ծող՝ 
ժո ղովր դա կան կոչ ման ար ժա նա ցած 
ժող գոր ծիք նե րի ան սամբ լի աշ խա-
տանք նե րին։ 

1982թ. ըն դուն վել և 1986թ. ա վար-
տել է Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նի ժող գոր ծիք նե րի բաժ նի քա-
ման չա յի դա սա րա նը։ Այդ ըն թաց քում 
հրա վիր վել և որ պես քա ման չա հար 
մաս նակ ցել է Կա պա նի ժող գոր ծիք նե րի 
ան սամբ լի գոր ծու նեութ յա նը։

1983 թվա կա նից, որ պես քա ման չա-
յի դա սա տու, աշ խա տել է Կա պա նի N2 
ե րաժշ տա կան դպրո ցում։

1986թ. պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան է մեկ նել խորհր դա յին 

բա նակ՝ այն տեղ ևս ցու ցա բե րե լով իր 
ե րաժշ տա կան ու նա կութ յուն նե րը։ Լի-
նե լով ա կում բի վա րիչ, ստեղ ծել է վո կալ-
գոր ծի քա յին խումբ, կա տա րել տար բեր 
ազ գե րի վո կալ-գոր ծի քա յին եր գեր, 
հան դես ե կել Ռու սաս տա նի տար բեր 
մար զե րի զին վո րա կան զո րա մա սե-
րում, բնա կա վայ րե րում։ Մաս նակ ցել 
է Կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նի զո րա-
միա վո րում նե րի մրցույթ-փա ռա տո նե-
րի՝ ար ժա նա ցել մրցա նակ նե րի, պատ-
վոգ րե րի։

1988թվա կա նին, ա վար տե լով ծա-
ռա յութ յու նը, վե րա դար ձել է հայ րե-
նիք և աշ խա տան քի ան ցել Գո րի սի 
ման կա վար ժա կան ու սում նա րա նի 
նո րաս տեղծ ե րաժշ տա կան բաժ նում 
և Ա. Աա թուն ցի ան վան ե րաժշ տա-
կան դպրո ցում՝ քա ման չա յի դա սա տու 
(մինչն 1999թ.)։

2000թ. Գո րի սի քա ղա քա յին մշա-
կույ թի տա նը ստեղ ծել է վո կալ֊ գոր ծի-
քա յին «Մթ նա ձոր» հա մույ թը և աշ խա-
տել խմբի ղե կա վար։

Բազ մա թիվ հա մերգ նե րով հան դես 
է ե կել Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան մի 
շարք բնա կա վայ րե րում, նաև այն տեղ 
տե ղա բաշխ ված հա յոց բա նա կի զին-
վոր նե րի և կա մա վոր նե րի հա մար։

1990թ. ըն դուն վել է Կո մի տա սի ան-
վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի 
ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի բաժ նի քա-
ման չա յի դա սա րան։ 

1994թ. ա վար տե լով կոն սեր վա տո-
րիան, կրկին վե րա դար ձել է հայ րե նի 
Գո րիս, ան ցել նախ կին աշ խա տանք նե-
րին։ 

Մոտ տա սը տար վա ըն թաց քում մեծ 
քա նա կութ յան հա սա րա կա կան, մար-
զա յին և քա ղա քա յին խո շոր մշա կու թա-
յին ծրագ րեր, աշ խա տանք ներ է ի րա-
կա նաց րել, այդ թվում՝ Գո րի սի գնդում: 

2005թ. ապ րի լի 1-ից Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դա կան նվա գա րան նե րի պե-
տա կան նվա գախմ բի ան դամ է:

Աշ խա տե լով այդ նվա գախմ բում՝ 
մաս նակ ցել է բազ մա թիվ հա մերգ նե րի, 
ձայ նագ րութ յուն նե րի, հե ռուս տան կա-
րա հա նում նե րի և ե լույթ նե րի, ակ տի-
վո րեն մաս նակ ցե լով նաև խմբի հա-
սա րա կա կան ու կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք նե րին։

Որ պես վար պետ՝ պատ րաս տում 
է ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ՝ թառ, քա-
ման չա, և դ րա նով նույն պես նպաս-
տում ե րի տա սարդ սերն դի ե րաժշ տա-
կան դաս տիա րա կութ յա նը։ 

Աշոտ Խաչատրյան 

Մ ի ջին-մաս նա գի տա կան կրթութ-
յուն է ստա ցել Կա պա նի ե րաժշ-
տա կան ու սում նա րա նում, 

այ նու հետև ըն դուն վել և ա վար տել Եր-
ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան 
կոն սեր վա տո րիան (1983-1990թթ.)՝ ճա-
նաչ ված թավ ջու թա կա հար Մե դեա Աբ-
րա համ յա նի դա սա րա նը:

Դա սա վան դել է Կա պա նի թիվ 2 և 
1 ե րաժշ տա կան դպրոց նե րում, 1990 
թվա կա նից դա սա խո սում է Կա պա նի 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում (այժմ՝ 
ար վես տի պե տա կան քո լեջ), 2002թ. 
սեպ տեմ բե րից 2003-ի օ գոս տո սը ե ղել 
է Կա պա նի քա ղա քա պե տա րա նի մշա-
կու թա յին հիմ նարկ նե րի միա վոր ման 
տնօ րեն: 2003թ. սեպ տեմ բե րից մինչև 
այժմ Կա պա նի ար վես տի պե տա կան 
քո լե ջի ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով փոխտ նօ րենն է:

Ե րա ժիշտ-կա տա րող (թավ ջու թա-
կա հար) է ե ղել « Ի կար» կա մե րա յին 
խմբում (Եր ևան 1988-1990թ.), Հա յաս-

տա նի ֆիլ հար մո նիկ նվա գախմ բի (ղե-
կա վար՝ Լո րիս Ճգ նա վոր յան) և «Հա-
յաս տա նի վիր տո ւոզ ներ» կա մե րա յին 
նվա գախմ բի կազ մում 2002-2003 թվա-
կան նե րին հյու րա խա ղե րով հան դես է 
ե կել Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե-
տութ յու նում (Թեհ րան): 2019 թվա կա-
նից ե րա ժիշտ կա տա րող է Կա պա նի 
մշա կույ թի կենտ րո նի ժո ղովր դա կան 
նվա գա րան նե րի նվա գախմ բում: 

Որ պես դա սա խոս՝ իր սա նե րի հետ 
Գ յում րու «Վե րած նունդ» մի ջազ գա յին 
8-րդ մր ցույթ-փա ռա տո նում ար ժա նա-
ցել է ա ռա ջին մրցա նա կի:

Դա սա կան ե րաժշ տութ յան (և ոչ 
միայն) պրո պա գանդ մանն են միտ ված 
նրա կազ մա կեր պած «Դեկ տեմ բեր յան 
ե րե կո ներ», «Գա րուն», «Ն վի րում», «Ա-
շոտ Խա չատր յա նը ներ կա յաց նում է» և 
այլ խո րագ րե րով ե րե կո նե րը: 

Վարդիթեր 
Գասպարյան

Ծ ն վել է Օր ջո նի կի ձե քա ղա քում, 
1967 թվա կա նին Եր ևա նի պե-
տա կան կոն սեր վա տո րիան 

ա վար տե լուց հե տո տե ղա փոխ վել է 
Կա պան, աշ խա տան քի ըն դուն վել քա-
ղա քի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում: 
Մինչև 1989 թ. ղե կա վա րել է կրթօ ջա խի 
խմբա վա րա կան բա ժի նը: Նույն ժա մա-
նա կա հատ վա ծում, մշա կույ թի պա լա-
տում կա նանց երգ չախմ բի գե ղար վես-
տա կան ղե կա վարն էր, որ ճա նա չում 
է ու նե ցել հան րա պե տութ յու նում: Երգ-
չախմ բա վար նե րի մի ողջ սե րունդ է 
դաս տիա րա կել, ով քեր այժմ էլ հա ջո-
ղութ յամբ շա րու նա կում են նրա գոր ծը:
 

Հայկ Ավագյան

Ֆ  լեյ տա հար, հան րա պե տա կան 
և մի ջազ գա յին մրցույթ նե րի 
դափ նե կիր, Կա պա նի ար վես-

տի պե տա կան քո լե ջի փո ղա յին բաժ նի 
նախ կին ղե կա վար:

1960 թվա կա նին Ե րևա նից ժա մա-
նած մի խումբ ե րա ժիշտ-մաս նա գետ-
ներ Կա պա նում հա վա քագ րում էին 
ե րաժշ տա կան ձիր քով օժտ ված տղա-
նե րի, ով քեր պի տի սո վո րեին Ե րևա նի 
գի շե րօ թիկ ե րաժշ տա կան դպրո ցում: 
Ընտր յալ նե րի մեջ էր նաև տաս նամ յա 
Հայ կը, ով գի շե րօ թի կում փայ լուն սո վո-
րե լուց հե տո ա ռա ջար կութ յուն է ստա-
նում նվա գե լու Թ բի լի սիի զին վո րա կան 
նվա գախմ բում: Հըն թացս սո վո րում և 
ա վար տում է Թ բի լի սիի Փա լիաշ վի լու 
ան վան ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նը՝ 
ֆլեյ տա հա րի մաս նա գի տութ յամբ: Ու-
սում նա ռութ յան տա րի նե րին հղկվում է 
նրա կա տա րո ղա կան ար վես տը, ընդս-
մին մաս նակ ցում է մի շարք հան րա պե-
տա կան և մի ջազ գա յին մրցույթ նե րի՝ 
ար ժա նա նա լով դափ նեկ րի կոչ ման: 
Հայկ Ա վագ յան ե րա ժիշտ-կա տա րո ղը 
չէր կա րող բա վա րար վել ու սում նա րա-
նի կրթութ յամբ, ուս տի ըն դուն վում և 

ա վար տում է (գե րա զանց ա ռա ջա դի-
մութ յամբ) Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիան (պրո-
ֆե սոր՝ Հայկ Ղա սաբ յա նի դա սա րա նը): 
Միա ժա մա նակ դա սա վան դում է Կա-
պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում՝ 
հիմ նադ րե լով ֆլեյ տա յի դա սա րա նը, 
որ տեղ աշ խա տել է մինչև 2009թ.: Դաս-
տիա րա կել է ֆլեյ տա հար նե րի մի քա-
նի սե րունդ, ով քեր հպար տա նում էին 
ի րենց ու սուց չով, ու սու ցիչն էլ՝ ի րեն ցով: 
Հայկ Ա վագ յա նը (1993-1994թթ.) ղե կա-
վա րել է Կա պա նի թիվ 3 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցը՝ այս ան գամ էլ դրսևո րե լով 
կազ մա կերպ չա կան ձիրք՝ բարձ րաց նե-
լով սա նե րի ե րաժշ տա կան-կա տա րո-
ղա կան ար վես տը, նպաս տե լով նրանց 
գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յա նը: 

Հայկ Ա վագ յա նը Կա պան քա ղա-
քում նպաս տել է գե ղար վես տա կան 
ինք նա գոր ծու նեութ յան զար գաց մա նը՝ 
հիմ նադ րե լով «Վար դա գույն քա րեր» 
վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբ լը: 1978-ին, 
երբ ղե կա վա րում էր «Կա պան» վո կալ-
գոր ծի քա յին ան սամբ լը, հա մեր գա յին 
շրջա գա յութ յան է մեկ նել Բայ կալ-Ա մուր-
յան մայ րու ղի, ին չի հա մար կո լեկ տիվն 
ար ժա նա ցել է ժո ղովր դա կա նի կոչ ման: 
Եր կար տա րի ներ ղե կա վա րել է Կա պա-
նի Սուրբ Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցու 
երգ չա խում բը՝ այդ պի սով հոգ ևոր եր գե-
ցո ղութ յու նը դարձ նե լով շատ-շա տե րի 
սե փա կա նութ յու նը:

Հայկ Ա վագ յա նի կյան քում ևս մի 
ու շագ րավ դրվագ կա. Ար ցախ յան պա-
տե րազ մի տա րի նե րին ար ձա գան քեց 
եր ջան կա հի շա տակ մաեստ րո Ֆե լիքս 
Հայ րա պետ յա նի կան չին՝ ընդգրկ վե լով 
զին վո րա կան նվա գախմ բի կազ մում:

Ճա կա տագ րի բե րու մով Հայկ 
Ա վագ յանն ապ րում և ս տեղ ծա գոր ծում 
էր Բել գիա յում, որ տեղ էլ 2020 թ. հուն-
վա րին կնքեց մահ կա նա ցուն: 

Ա նա հիտ 
Բաղ դա սար յան

Կ ա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նի և Եր ևա նի Խ.Ա բով յա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի գե-
ղա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի ե րաժշ-
տութ յան բաժ նի շրջա նա վարտ:

«Ժո ղովր դա կան գոր ծիք ներ» մաս-
նա գի տութ յան դա սա խոս էր:

Կա պա նի պե տա կան ե րաժշ տա-
կան ու սում նա րա նում աշ խա տել է 1974 
թվա կա նից: Քա նո նա հա րու հի էր, տվել 
է բազ մա թիվ շրջա նա վարտ ներ, ով քեր 
աշ խա տում են Ս յու նի քի մար զի ե րաժշ-
տա կան ու ար վես տի դպրոց նե րում, մի 
մասն էլ շա րու նա կել ու սու մը բարձ րա-
գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն-
նե րում և աշ խա տում են մայ րա քա ղա-
քի տար բեր ե րաժշ տախմ բե րում:

Ու սում նա րա նում աշ խա տե լու տա-
րի նե րին հիմ նադ րել է ժո ղովր դա կան 
գոր ծիք նե րի ան սամբլ: Ս տեղ ծել է քա-
նո նա հար նե րի ան սամբլ՝ ժո ղովր դա-
կան գոր ծի քա յին ար վես տի և ժո ղովր-
դա կան երգար վես տի զու գակ ցու մով, 
որ բարձր գնա հա տա կա նի է ար ժա-
նա ցել Խա չա տուր Ա վե տիս յա նի, Էմ մա 
Ծա տուր յա նի, կոն սեր վա տո րիա յի պրո-
ֆե սոր ներ Ան ժե լա Ա թա բեկ յա նի, Վիլ լի 
Մո կաց յա նի և այ լոց կող մից: 

Ա նա հիտ Բաղ դա սար յա նի սա նե րը 
և ղե կա վա րած կո լեկ տիվ նե րը ե լույթ-
նե րով հան դես են ե կել ոչ միայն Հա-
յաս տա նում, այլև նրա սահ ման նե րից 
դուրս՝ Ռու սաս տան (Մոսկ վա), Ուկ րաի-
նա, Չե խոս լո վա կիա և այլն՝ ար ժա նա-
նա լով դափ նեկ րի կոչ ման: 
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Սվետլանա Կոստանյան 

Կ ա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նում որ պես դաշ նա մու րի 
դա սա խոս աշ խա տում էր հիմ-

նադր ման օր վա նից: Աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում տվել է մոտ 
ի նը տասն յակ շրջա նա վարտ, ո րոնց մի 
մասն ու սու մը շա րու նա կել է Եր ևա նի, 
Բաք վի, Ս վերդ լովս կի բարձ րա գույն ու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում, 
մի մասն էլ ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յուն է ծա վա լել Ս յու նի քի մար զի և 
հան րա պե տութ յան մյուս բնա կա վայ րե-
րի ե րաժշ տա կան և ար վես տի դպրոց-
նե րում: Ն րա սա նե րը մաս նակ ցել են 
հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի, ար ժա-
նա ցել մրցա նակ նե րի և պատ վոգ րե րի:

Ս վետ լա նա Կոս տան յա նը եր կար 
տա րի ներ ղե կա վա րել է ու սում նա րա-
նի դաշ նա մու րի բա ժի նը: Ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նեութ յա նը զու գըն թաց՝ 
հան դես է ե կել կա տա րո ղա կան գոր ծու-
նեութ յամբ:

1977-ին մաս նակ ցել է հան րա պե-
տա կան կոն ֆե րան սի, բաց դա սով 
հան դես ե կել Եր ևա նի Կո մի տա սի ան-
վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յում՝ 
«Ե րաժշ տա կան կրթութ յան հիմ նախն-
դիր նե րը միջ նա կարգ ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում» թե մա յով և 
կր թութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
ար ժա նա ցել հա տուկ պատ վոգ րի: 

Սվետլանա 
Նահապետյան 

Ծ ն վել է Կա պան քա ղա քում, 
ա վար տել թիվ 3 միջ նա կար գը: 
Նո րա բաց ե րաժշ տա կան դպրո-

ցի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րից է, աշ-
խա տել է որ պես կոն ցերտ մայս տեր: 
Միջ նա կարգ դպրո ցը, Եր ևա նի Ռ. Մե-
լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րանն ա վար տե լուց հե տո, ու ղեգ րով 
աշ խա տան քի է ան ցել Կա պա նի թիվ 1 
ե րաժշ տա կան դպրո ցում, որ պես դաշ-
նա մու րի դա սա տու, աշ խա տան քը 
շա րու նա կել Եր ևա նի Ա. Տեր-Ղ ևոնդ յա-
նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցում: 
Ա վար տել է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի դաշ նա-
մու րա յին բա ժի նը: Աշ խա տան քը շա-
րու նա կել է հա րա զատ կրթօ ջա խում՝ 
հա մա տե ղե լով նաև ու սում նա րա նում 
որ պես փոխտ նօ րեն ու սում նա կան 
գծով, աշ խա տել մեծ նվիր վա ծութ յամբ:

Ս. Նա հա պետ յանն իր սա նե րի հետ 
բազ միցս մաս նակ ցել է մրցույթ-փա-
ռա տո նե րի, հա մա տեղ հա մերգ նե րով 
հան դես ե կել Մոսկ վա յում, Տալ լի նում, 
իսկ սա նե րից՝ Մե րի Մա նուկ յա նը և Մե-
րի Մով սիս յա նը՝ Հա յաս տա նի պե տա-
կան սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բում: Ո մանք 
ու սու մը շա րու նա կել են կոն սեր վա տո-
րիա յում, աս պի րան տու րա յում, ո մանք 
էլ աշ խա տել են իր հետ, հպար տա ցել 
իրենց ու սուց չի վաս տա կով և ն վիր ված 
հե ղի նա կութ յամբ: 

Է դո ւարդ Ե ղիա զա րով և 
Աի դա Աբ գար յան

Կ ա պա նի ե րաժշ տա կան լա րա-
յին բա ժին կա յաց մա նը և զար-
գաց մա նը մե ծա պես նպաս տել 

է Է դո ւարդ Ե ղիա զա րո վը: Նախ նա կան 
ե րաժշ տա կան կրթութ յուն է ստա ցել 
Պ յա տի գորս կում. հա ճա խել է ե րաժշ-
տա կան դպրո ցի ջու թա կի դա սա րան: 
Այ նու հետև սո վո րել է Ս տավ րո պո լի 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում (ջու-
թա կի դա սա րան): Ա վար տե լուց հե տո 
ըն դուն վել է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան-
վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա: 
Բուհն ա վար տե լուց հե տո եր կու տա րի 
նվա գել է Կիս լո վոդս կի սիմ ֆո նիկ նվա-
գախմ բում: Այ նու հետև նրա ե րաժշ տա-
կան գոր ծու նեութ յու նը կապ ված է ե ղել 
Կա պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա-
նի հետ, որ տեղ դա սա վան դել է 1978-
1999 թվա կան նե րին՝ որ պես ջու թա կի 
դա սա տու:

Նույն ժա մա նա կաշր ջա նում Կա-
պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում 
դա սա վան դել է նրա կի նը՝ դաշ նա կա-
հա րու հի Աի դա Աբ գար յա նը՝ նույն պես 
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան 
կոն սեր վա տո րիա յի շրջա նա վարտ: Նա 
ու սա նել է նաև Վա հագն Ս տամ բոլց յա-
նի եր գե հո նի դա սա րա նում, ին չի շնոր-
հիվ 1970-1980-ա կան թվա կան նե րին 
հնչեց րել է Կա պա նի եր գե հո նը: 

Նո րայր Ա ռա քել յան

Ծ նվել է Սի սիան քա ղա քում: Սո-
վո րել է տե ղի միջ նա կարգ և 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րում, 

նվա գել է ա կոր դեոն:
1988-92 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի Ռ. 

Մե լիք յա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու-
սում նա րա նի դու դու կի դա սա րա նում 
(դա սա տու ներ՝ Գ. Մի նա սով, Ա. Ղա զար-
յան), 1993-98 թթ.՝ Եր ևա նի Կո մի տա սի 
ան վան կոն սեր վա տո րիա յի ժողն վա-
գա րան նե րի բաժ նի դու դու կի դա սա րա-
նում (ղե կա վար ներ՝ Գ. Դա բաղ յան, Ա. 
Ս տե փան յան): 1994-97 թթ. աշ խա տել է 
«Ար մեն ներ» պա րա յին ան սամբ լի գոր-
ծի քա յին կազ մում (ղեկ.՝ Լ. Ք յուրդ յան, Ա. 
Ս տե փան յան):

2005-ին ԱՄՆ-ում, Կա նա դա յում 
մաս նակ ցել է «Գ րե րի գյու տի» 1600-ամ-
յա կին նվիր ված տո նա կա տա րութ յա նը: 
2008թ. մի կարճ ժա մա նակ աշ խա տել է 
Հա յաս տա նի ժո ղովր դա գու սա նա կան 
պե տա կան ան սամբ լի (ղեկ.՝ Գ. Մա-
նաս յան) կազ մում: 1996-ից մինչև օրս 
աշ խա տում է «Ա զա տութ յուն» (ներ կա-
յումս «Հին Է րի վան») ժո ղովր դա կան 
նվա գա րան նե րի ան սամբ լում (ղեկ.` Մ. 
Դե միրճ յան):

Հ յու րա խա ղե րով ե ղել է աշ խար-
հի շատ երկր նե րում՝ ԱՄՆ, Կա նա դա, 
Ֆ րան սիա, Գեր մա նիա, Շ վեյ ցա րիա, 
Բել գիա, Թուր քիա և այլն:

Ու նի մեկ CD – «Ա ռա վոտ լու սո», Եր-
ևան, 2008: 

Ռուզաննա Ավանեսյան

Ե  րաժշ տութ յան հան դեպ հա կու-
մը Ռու զան նա Ա վա նես յա նի մեջ 
ձևա վոր վել է ըն տա նի քում, հայ-

րը մի քա նի ժո ղովր դա կան գոր ծիք էր 
նվա գում, եր գը ևս հար գի էր ըն տա նի-
քում: Նախ ա վար տել է ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի ջու թա կի դա սա րա նը, ա պա 
գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ՝ Կա-
պա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի 
խմբա վա րա կան բա ժի նը: 1970 թվա-
կա նից տե սա կան ա ռար կա ներ է դա-
սա վան դել Կա պա նի ե րաժշ տա կան 
դպրո ցում և ե րաժշ տա կան ու սում նա-
րա նում: Իսկ Կո մի տա սի ան վան պե-
տա կան կոն սեր վա տո րիան ա վար տե-
լուց հե տո նշա նակ վել է թիվ 3 նո րա բաց 
ե րաժշ տա կան դպրո ցի տնօ րեն:

Ըն դհա նուր առ մամբ 23 տա րի ղե-
կա վա րել է թիվ 1 և թիվ 3 ե րաժշ տա-
կան դպրոց նե րը մինչև 2009 թվա կա նը: 
Ո րոշ ժա մա նակ աշ խա տել է քա ղա քա-
պե տա րա նում, 2012 թվա կա նից քա ղա-
քա պե տա րա նի ման կա պա տա նե կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րո նի տնօ-
րենն էր:

Ն րա ղե կա վա րած երգ չախմ բե-
րը մաս նակ ցել են հան րա պե տա կան 
մրցույթ նե րի, ար ժա նա ցել մրցա նակ նե-
րի: Մաս նա վո րա պես, 1996 թվա կա նին 
«Իմ ան կախ հան րա պե տութ յու նը հինգ 
տա րե կան է» մրցույթ-փա ռա տո նին 
հաղ թող է ճա նաչ վել նրա ղե կա վա րած 
դպրո ցի երգ չա խում բը:

Ռու զան նա Ա վա նես յա նը նաև 
ստեղ ծա գոր ծում է, եր գեր է հե ղի նա-
կում, ո րոնց թի վը հաս նում է 60-ի:

Ն րա անց կաց րած դա սա ժա մե րին 
այն պի սի մթնո լորտ էր ձևա վո րվում, որ 
վե րա նում էր ու սու ցիչ-ա շա կերտ սահ-
մա նա գի ծը: 

Մերի Վարդանյան 

Մ ե րի Վար դան յա նը ծնվել է Գո-
րի սում: 1987-92 թթ. սո վո րել է 
Եր ևա նի Գ. Բու դաղ յա նի ան վան 

թիվ 20 ե րաժշ տա կան դպրո ցի քա նո նի 
դա սա րա նում: 

1994-ին ըն դուն վել է Եր ևա նի Ա. Բա-
բա ջան յա նի ան վան ե րաժշ տա ման կա-
վար ժա կան ու սում նա րան՝ քա նո նի բա-
ժին (դա սա տու՝ Լ. Սեդ րակ յան):

1996 թվա կա նին աշ խա տան քի է 
հրա վիր վել Գե ղա գի տա կան դաս տիա-
րա կութ յան կենտ րո նի ժո ղովր դա կան 
նվա գա րան նե րի ան սամբլ։ Գե րա զանց 
ա վար տե լով ու սում նա րա նը, 1998 
թվա կա նին ըն դուն վել է Եր ևա նի Կո մի-
տա սի ան վան կոն սեր վա տո րիա յի ժո-
ղովր դա կան նվա գա րան նե րի բա ժին՝ 
ժո ղովր դա կան ար տիս տու հի Ան ժե լա 
Ա թա բեկյա նի քա նո նի դա սա րա նը։ Կոն-
սեր վա տո րիա յում սո վո րե լիս որ պես 
երկ րորդ մաս նա գիտութ յուն ընտ րել է 
նաև դի րի ժո րութ յու նը։ Այդ տա րի նե րին 
ու նե ցել է բազ մա թիվ հա մերգ ներ Եր-
ևա նում և Հա յաս տա նի մար զե րում։ 

2002 թ. մե նա հա մեր գով ե լույթ է ու-
նե ցել կոն սեր վա տո րիա յում։ 

2003 թ. տե ղի է ու նե ցել Մե րիի 
ա վար տա կան մե նա հա մեր գը, ո րով 
ա վար տել է կոն սեր վա տո րիան եր կու 
մաս նա գի տութ յամբ՝ քա նոն և դ իրի ժո-
րութ յուն։ Իր դիրի ժո րա կան վար պե-
տութ յու նը կա տա րե լա գոր ծել է Եր ևա-
նի Յու. Բախշ յա նի ան վան ման կա կան 
ֆիլ հար մո նիա յի ժողն վա գա րան նե րի 
ան սամբ լում (2002- 2006), ո րի հետ 
հա մեր գա յին շրջա գա յութ յան է մեկ նել 
Հուն գա րիա։ Իսկ քա նո նի կա տա րո-
ղա կան վար պե տութ յու նը կա տա րե լա-
գոր ծել է աս պի րան տու րա յում (ղեկ.՝ Ա. 
Ա թա բեկ յան, 2003 - 2005)։ Աս պի րան-
տու րան ա վար տե լուց հե տո աշ խա-
տան քի է ան ցել կոն սեր վա տո րիա յում՝ 
որ պես պրոֆ. Ա. Ա թա բեկ յա նի ա սիս-
տենտ։

2004-ին Մ. Վար դան յա նը մաս նակ-
ցել է «Հայ ժո ղովր դա կան եր գի և ն վա-
գա րան նե րի կա տա րող նե րի հան րա-
պե տա կան մրցույթ»–ին և շա հել 1-ին 
մրցա նակ։ Նույն թվա կա նին հրա վիր վել 
է աշ խա տան քի Հա յաս տա նի ռա դիո յի 
Ա. Մե րան գուլ յա նի ան վան ժող գոր ծիք-
նե րի ան սամբ լում (գեղ. ղեկ.՝ Ռ. Մաթ-
ևոս յան)։

2005-09 թթ. աշ խա տել է Հա յաս-
տա նի ազ գա յին նվա գա րան նե րի պե-
տա կան նվա գախմ բում (գեղ. ղեկ.՝ Ն. 
Դավթ յան)՝ որ պես ա ռա ջա տար քա նո-
նա հար և դի րի ժո րի օգ նա կան։

2003-ին «Կի լի կիա» քառ յա կով 
(ղեկ.՝ Մ. Վար դան յան, Մ. Ոս կան յան) 
մաս նակ ցել է էս տո նա կան Վիլ յան դի 
քա ղա քում կազ մա կերպ ված մի ջազ գա-
յին ֆոլկ փա ռա տո նին և հա մերգ ներ 
ու նե ցել Տալ լի նում։ «Կի լի կիա» քառ յա-
կով մաս նակ ցել է Վ րաս տա նում անց-
կաց վող «Արտ-էքս պո» (2004) և «Inter-
national culture fair Caucausus-2005» 
փա ռա տո նե րին։ Նույն խմբով ու նե ցել 
է հա մերգ ներ Եր ևա նում, Ջա վախ քում, 
իսկ 2006-ին դարձ յալ Տալ լի նում՝ տե ղի 
պե տա կան ֆիլ հար մո նիա յի կազ մա-
կեր պած «Գիպ լո մա տիկ նո թեր» խո-
րա գի րը կրող հա մեր գա շա րին՝ ներ կա-
յաց նե լով Հա յաս տա նը։ Հա մեր գա յին 
եր թու ղին շա րու նակ վեց Ֆ րան սիա յի 
Բել ֆոր քա ղա քում անց կաց վող փա ռա-
տո նե րում։

2006 թվա կա նի աշ նա նը Ռա-
դիո Ֆ րանս-ի, իսկ ձմռա նը՝ «consul 
generale»֊ի հրա վե րով «Օ շա կան» 
ան սամբ լի (ղեկ.՝ Գր.Ա ռա քել յան) հետ 
դարձ յալ մեկ նել է Ֆ րան սիա՝ հյու րա-
խա ղե րի։

2007-ին «Կի լի կիա»–ի կազ մում մեկ-
նել է էս տո նիա՝ մաս նակ ցե լու «Օrient» 
փա ռա տո նին, իսկ 2008-ին՝ Ֆ րան սիա, 
Բել ֆո րի մի ջազ գա յին ե րաժշ տա կան 
փա ռա տո նին։ 2008-ին թո ղարկ վել է 
«Կի լի կիա» ան սամբ լի ձայ նագ րութ յուն-
նե րի CD։ 2009-ից Մե րի Վար դան յա նը 
բնակ վում է Ֆ րան սիա յում՝ շա րու նա-
կե լով ու սու մը Լիո նի հա մալ սա րա նի 
ե րաժշ տա գի տա կան բաժ նում։

2011-ին Ավստ րիա յում մաս նակ ցել 
է ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան փա-
ռա տո նի։

Շա րու նա կում է հա մեր գա յին գոր-
ծու նեութ յու նը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով 
«Օ շա կան» և «Գ յուր ջին» ան սամբլ նե րի 
հետ։ 
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Հիմն Մեղրիի

ԽՈՍՔ ԵՎ 
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ` 
ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ

Ապրել պայքարել ես դու միշտ
Եկել դարերից իմ Մեղրի
Տանջվել ես դու հանուն կյանքի
Կերտել ուղին ապագայի:

Կրկներգ. 
Մեղրեցիներ վեհ լեռների

Եղեք ձեր հողին արժանի
Սյունյաց երկիրն այս գեղանի
Ձեզնով է միշտ կենդանի:

Սիրում եմ երկինքը քո ջինջ
Արևդ պայծառ է քո միշտ
Խոսքի, մրգի, երգի հայրենիք
Չքնաղ երկիր իմ Մեղրի:

Կրկներգ. 
Մեղրեցիներ վեհ լեռների
Եղեք ձեր հողին արժանի
Սյունյաց երկիրն այս գեղանի
Ձեզնով է միշտ կենդանի: 

Հիմն՝ Գորիսի 
պետական քոլեջի

ԽՈՍՔԸ՝ ՏԻԳՐԱՆ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ

Վաղնջական հայ դպրության
Դու նորօրյա մեր մի ջա՛հն ես, 
Դու Գորիսի ուսումնական
Ամենահին մի օջախն ես...

Դու աշխարհին շատ աննման
Կերպարներ ես մատուցանել, 
Իսկ սաներդ` նվիրական`
Մե՜ծ դեմքեր են կյանքում 
դարձել...

Դու մարդկային ոգի թրծող
Մեր հայահու՜նչ դարբնոցն ես, 
Սերունդներին կյա՜նք ուղեկցող
Մաշտոցաշու՛նչ մեր հնոցն ես...  

Հիմն՝ Գորիսի պետական համալսարանի

ԽՈՍՔԸ` ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԱՐԿԱԴԻ ՇԵԿՈՒՆՑԻ

Սյունյաց չքնաղ լեռնաշխարհի
Դու` գիտության մեր կաճառ, 
Ուսումնատենչ սերունդների`
Մեր հոգևոր սուրբ տաճար…

Դու` մեր ազգի ոգուց հառնած
Լույսի օջախ նորօրյա, 
Դու` Տաթևի վերածնված
Համալսարան մերօրյա…

Դու` հայաշունչ երազների
Անրջածուփ անդաստան, 
Ուսման ծարավ հոգիների`
Նվիրական մեր ոստան…

Դու՝ մեր չքնաղ, արևաբույր հայրենիք, 
Դու՝ ավետյաց չնաշխարհիկ մեր ոստան, 
Մեր ինքնության՝ դու սո՜ւրբ օրրան անառիկ, 
Մեր հոգեթով դրախտն ես դու, Հայաստա՛ն...

ԿՐԿՆԵՐԳ

Թող միշտ ցոլա քո դրոշը եռագույն, 
Որ նշխարն է հայոց բազկի զորության, 
Դու մեզ համար՝ հավերժական սրբություն, 
Դարե՜ր անպարտ մեր պանծալի Հայաստա՛ն...

Վսեմաշուք ծփանքը քո դրոշի
Բազում դարեր սրտերում ենք մեր կրել, 
Հազարամյա մեր ոգեղեն իղձերի
Նվիրական երազներով փայփայել..

ԿՐԿՆԵՐԳ

Թող միշտ ցոլա քո դրոշը եռագույն, 
Որ նշխարն է հայոց բազկի զորության, 
Դու մեզ համար՝ հավերժական սրբություն, 
Դարե՜ր անպարտ մեր պանծալի Հայաստա՛ն...

Արարատյան մեր հին աշխարհ, Հայաստան, 
Արշալույսի ավետիս դու մարդկության:
Փուշ-տատասկը քո շավիղի պատմական
Դու դարձրել ես շեն, շքեղ մի բուրաստան:

Կրկներգ. 
Փա՛ռք քեզ, միշտ փա՛ռք, վերածընված Հայաստան.
Քաջ որդիքըդ հերոս դարձան, սըրբացան, 
Ժառանգեցին Հայրենիք մեզ սըրբազան:
Մենք այս երգով քեզ ենք օրհնում, Հայաստան:

Ոսկե լարը քո հնչում է հայերեն, 
Ղողանջում է զիլ տավիղում մարդկության, 
Որ որդիքըդ տուն դառնան և ժողովվեն, 
Տան միմյանց ողջույն-համբույրը օրհնության:

Կրկներգ.
Մոխիրներից՝ հանց փյունիկ ես վեր հառնել, 
Քո հավատքով և լույս-մտքով անսասան:
Բիրտ ուժերը միշտ փորձել են քեզ գերել, 
Բայց կանգուն ես Սիս-Մասիսով, Հայաստան:

Կրկներգ

ՀԱ
ՅԱ
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Ն
Ի 
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ՀՆ
ԵՐ
Գ

Ա
րա
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ա
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տ
րյ
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նի

 ե
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ժշ
տ
ու
թ
յա
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հա
մա

ր 
գր
վա

ծ ՏԻԳՐԱՆ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 
ԵՐԱԺԻՇՏ

Հ.Գ. Հիմնը գրվել է Կարեն Լազարյանի նախաձեռնությամբ
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Սյունիքի հիմնը

ԽՈՍՔ’ ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆԻ

Հայրենի դու իմ Տուն Սիսական, 
Եզակի դու ընծա՝ շնորհյալ Աստըծուց, 
Իմ երկիր, իմ Սյունիք դիցական, 
Օրհնյալ է հավիտյան փառավոր քո ածուն: 

Իմ երկիր, սրբության դու խորան, 
Հիմքերդ՝ քարափներ, սյուներդ՝ քերծ ու ժայռ, 

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

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

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

Իմ Կապան

ԽՈՍՔ և ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Գ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ
Կապանի հիմնը

Սյունյաց սեգ լեռների գրկում
Չքնաղ Կապանն է վեր խոյանում, 
Ժայռերը անտառներ հագած, 
Հսկա Խուստուփ սարին թիկնած, 
Ծաղիկների փայլից շիկնած, 
Ուր էլ գնամ միշտ քեզ կգամ, 
Իմ մանկության դու օթևան, 
Երջանկության քո կյանքն է նա.

Իմ Կապան, դու Սյունիքի պարծանք ու սուրբ մատյան, 
Իմ Կապան, քաղաք իմ հերոսության փառքի աղբյուր անսպառ, 
Միշտ հիշենք Դավիթ Բեկին, որ կյանքն զոհեց հանուն ազգի, 
Եվ լինենք պատրաստ մի նոր սխրանքի Կապան քո դրոշի առաջ:

Չքնաղ Կապան դու միշտ կապրես, 
Երջանկության ու բերկրանքի մեջ, 
Քանզի գործերն են քո արդար, 
Նվաճումներդ պանծալի, 
Զավակներիդ կամքով արի:
Մի անաղարտ երգ են սիրո, 
Երգ շինարարի ու բերկրալի, 
Կապան քաղաք, Կապան քաղաք

Մասիսի ու Սյունիքի պարծանք ու Սուրբ Մատյան, 
Իմ Կապան, Կապան իմ հերոսության փառքի աղբյուր անսպառ, 
Միշտ հիշենք Դավիթ Բեկին, որ կյանքն զոհեց հանուն ազգի, 
Եվ լինենք պատրաստ մի նոր սխրանքի Կապան քո դրոշի առաջ:

1980

Գորիս քաղաքի հիմնը

ԽՈՍՔԸ՝ ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ

Քո հմայքի մեջ, իմ Գորի՛ս քաղաք, 
Այնքա՜ն թովչանք կա ու խորհուրդ վերին, 
Որ նույն ուժով ես դու միշտ կախարդում
Քեզ հազարերորդ անգամ տեսնողին... 
ԿՐԿՆԵՐԳ.
Դու` մեր քաղցրանու՜շ ավետյաց օրրան, 
Դու` մեր պապերի անպա՛րտ օթևան, 
Թող լեռնաշխարհիդ ոգին մոգական
Միշտ սերունդներիդ լինի պահապան...
Թող գալիք բոլոր քո նոր օրերում, 
Քեզ Աստծո աջը լինի հովանի, 
Մեր սիրով օծված չքնա՜ղ Լաստ սարն էլ
Մեր հավատը թող դարերին տանի...
ԿՐԿՆԵՐԳ. 
Դու` մեր քաղցրանու՜շ ավետյաց օրրան, 
Դու` մեր պապերի անպա՛րտ օթևան, 
Թող լեռնաշխարհիդ ոգին մոգական
Միշտ սերունդներիդ լինի պահապան...
Սյունյաց աշխարհի հրաշք նաիրյան... 

Հիմն Սիսիան քաղաքին

ԽՈՍՔ և ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ`ՌՈԲԵՐՏ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆԻ

Որոտանն իր հին երգով հյուսում է ասքը քո
Ու քշում, տանում իր հետ հոգսերըդ դարավոր…

Սիսական աշխարհ, 
քարակերտ մասունք, 
Խաչքարե պայքար 
Ու քարե արցունք:

Տուն մեր հայրենի, սուրբ Զորաց Քարեր
Արարման քանքարը ձեր կքայլի դարեր
Եվ հորժամ կրկին քո փառքին արժան, 
Արշալույս մի նոր երկնքում քո հին կշողա վառման:

Արշալույս մի նոր, երկնքում քո հին կշողա կրկին:
Քարածին երազը քո պատգամ հայրենական, 
Որ հառնես, ճախրես անհոգ, ծաղկես ու զորանաս…

Մեր նախնյաց արյամբ
Դարերում փրկված, 
Զարդարվիս շուքով` 
Նոր կյանքին փարված:

Լույս հազարաթև, օթևան գարնան, 
Քո որդոց ոգով անպարտ, ճառագիր հպարտ, 
Ով, տանիք հայոց, անառիկ Սիսիան, 
Արշալույս մի նոր երկնքում քո հին թող շողա վառման, 
Արշալույս մի նոր երկնքում քո հին հար շողա վառման:

Քաջարան քաղաքի հիմնը

ԽՈՍՔԸ և ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՍՈՒՍԱՆՆԱ 
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ

Լեռների լամջին թիկնած քարե հրաշք
Ուսերիդ ամպերի ճերմակ շղարշ
Քեզ են վստահված հայոց գանձերն անգին, 

Որ պահես ու տաս սերունդներին:

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

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

Մեր համառ աշխատանքով մենք 
 կհաղթենք չարին, 
Եվ թող Ձորք ու Գանձասար` 
 այս անունները հին, 
Մեծ փառքի ճամփա հարթեն հերոս 
 քո որդիներին:

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

Հ.Գ. Հիմնը գրվել է Աղասի Հակոբջանյանի 
նախաձեռնությամբ
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Բանահավաքչական 
աշխատանքներ Սյունիքում

ԼԻՆԴԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՊԿ, երաժշտագիտություն (բակալավր, III 
կուրս)

Սյունյաց աշխարհը պատմական 
հիշատակարաններում

Ս  յու նի քը Մեծ Հայ քի 9-րդ նա հանգն 
էր, ո րի «Սի սա կան» ա նու նը պատ-
մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին (V դար) 

կա պում է Հայկ Նա հա պե տի զար միկ՝ Սի սա-
կի հետ։ Որ պես խիստ լեռ նա յին երկ րա մաս, 
Ս յու նի քը բազ մա թիվ լեռ նա բա զուկ նե րով 
կտրտված մա կեր ևույթ ու նի և բ նա կան ե ղա-
նա կով բա ժան ված է ա ռան ձին բնաշ խարհ-
նե րի ու ամ փոփ շրջան նե րի (Մեղ րի, Ող ջիի 
հո վիտ, Վա յոց ձո րի գո գա վո րութ յուն և այլն)։ 
Ս յու նի քի բնակ չութ յան բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նութ յու նը հնա գույն ժա մա նակ նե րից 
մինչև այ սօր կազ մում են հա յե րը։ 14-15-րդ 
դդ․ Ս յու նի քի տա րածք են ներ խու ժել և գե-
տա հո վիտ նե րում ու բարձ րա դիր մա սե րում 
հաս տատ վել թուրք մե նա կան ցե ղեր: Ան վան 
նա խա հայ կա կան ծագ ման մա սին Լեոն իր 
«Հա յոց պատ մութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ 
գրում է. «...Ու րար տա կան սե պաձև ար ձա-
նագ րութ յուն նե րից մե կի մեջ, որ գտնվում 
է այդ նա հան գի հին սահ ման նե րի մեջ, 
կար դաց վում է Սո ւի նիա երկ րա նու նը, ո րը 
գիտ նա կան նե րի կար ծի քով հա մա պա տաս-
խա նում է «Ս յու նիք» ան վա նը»։ Հայ կա կան 
գրա վոր հի շա տա կա րան նե րից եր ևում է, որ 
Ս յու նի քում տի րող նա խա րա րա կան տոհ-
մը կոչ վում էր Սի սա կան. «...այդ ա նու նով էլ 
պար սիկ նե րը ամ բողջ նա հան գը կո չում էին 
Սի սա կան, իսկ ա րաբ նե րը՝ Սի սա ջան»։

Ըստ «Աշ խար հա ցոյ ցի» Ս յու նի քը բա-
ժան ված էր 12 վար չա տա րած քա յին շրջա նի՝ 
գա վառ նե րի և ու ներ հետև յալ տես քը․ «Ին-
նե րորդ Սիւ նիք յե լից կայ Այ րա րա տոյ ի մէջ 

Ե րաս խայ եւ Ար ցա խայ։ Ու նի գա վառս եր կո-
տա սան․ Երն ջակ, Ճա հուկ, Վա յուց ձոր, Գե-
ղար քու նի եվ ծովն, Սոտք, Ա ղա հէճ, Ծ ղուկք, 
Հա բանդ, Բաղք, Ձորք, Ա րե վիք, Կով սա կան»։ 

Ս յու նի քի աշ խար հագ րա կան դիր քը 
միշտ ե ղել է թշնա մի նե րի հա մար թի րախ, 
քան զի ու նե ցել է ռազ մա կան խիստ կար ևոր 
նշա նա կութ յուն: Ս յուն յաց աշ խար հի հետ 
է կապ ված Իս րա յել Օ րու (1670-ա կան ներ), 
Դա վիթ Բե կի և Մ խի թար Ս պա րա պե տի՝ 
թուր քե րի դեմ մղված պայ քա րը: Այդ պատ-
մա կան ի րա դար ձութ յուն ներն «Դա վիթ Բեկ» 
(1882) վե պում ան մա հաց րեց Րաֆ ֆին, ո րի 
հի ման վրա Ար մեն Տիգ րան յա նը գրեց նույ-
նա նուն օ պե րա (1950): Հա յոց պե տա կա-
նութ յուն ստեղ ծե լու միտ քը հե տա գա յում 
շա րու նա կեց Գա րե գին Նժ դե հը՝ չհաշտ վե լով 
այն մտքի հետ, որ ցա րա կան Ռու սաս տա նը 
տա պա լած և իշ խա նութ յան ե կած խորհր-
դա յին Կար միր բա նակն ու զում էր Ս յու նի քը 
հանձ նել թուր քե րին (1921):

Ս յու նի քի հոգ ևոր եր գար վես տը

Պատ մութ յան ըն թաց քում ստեղծ վել 
է հա րուստ մշա կույթ։ Այդ պես, 5-րդ դա-
րում Ս յու նի քում գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել 
Սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցը, նույն ժա մա նա-
կաշր ջա նում հիմ նադր վել է Ս յու նի քի վար-
դա պե տա րա նը: Ս յուն յաց աշ խար հի հոգ ևոր 
եր գար վես տի կա յաց ման և զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում ա նու րա նա լի է Ս տե փա նոս Ա 
Ս յու նե ցու (5-րդ դ.) դե րը, ով հե ղի նակ է ա վե-
լի քան 80 հոգ ևոր տա ղե րի և շա րա կան նե-
րի («Հա րութ յան օրհ նութ յուն», «Փա րա ւոն 
հան դերձ կա ռօքն», «Հաս տա տե ցաւ սիրտ 
իմ ի Տէր»): Ս տե փա նոս Բ Ս յու նե ցին (7-8 դդ.) 
հոգ ևոր եր գար վես տում նոր հնչո ղութ յուն և 
թար մութ յուն մտցրեց, կար գա վո րեց ե րաժշ-
տութ յան տե սութ յան ու շա րա կա նագ րութ-
յան հար ցե րը։ Իր «Ա ւագ օրհ նու թեան» կա նո-
նի շա րա կան նե րը տեղ են գտել Շա րակ նոց և 
Ման րուս մունք ժո ղո վա ծու նե րում։ Ս յուն յաց 
աշ խար հում են ծնվել հայ ա ռա ջին կին շա-
րա կա նա գիր ներ Սա հակ դուխ տը (Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցու քույ րը) և Խոս րո վի դուխ տը, 
ով քեր հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան մեջ ա ռա ջին 
ողբ, գովք շա րա կա նի հե ղի նակ ներն են։ Ե կե-
ղե ցա շի նութ յան, հոգ ևոր կյան քի և մ շա կույ-
թի զար գաց ման գոր ծում իր մեծ վաս տակն 
ու նե ցավ աստ վա ծա բան, փի լի սո փա, Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու վար դա պետ Սուրբ 
Գ րի գոր Տաթ ևա ցին: Տաթ ևա ցու դե րը մեծ 
է նաև հայ ծի սա կան և ե րաժշ տա ծի սա կան 
գրքե րի խմբագ րա կան գոր ծում. նա մշա կել 

է ո րո շա կի մի մո տե ցում, որն աս տի ճա նա-
բար կի րա ռել են Թով մաս Մե ծո փե ցին ու նրա 
ա շա կերտ նե րը, ինչ պես նաև Գ րի գոր Խ լա-
թե ցին և ն րա հետ ևորդ նե րը (15 դ.)։

Ս յուն յաց աշ խար հի Երն ջակ նշա նա վոր 
գա վա ռի հետ են կապ վում Հայ ա ռա քե լա-
կան ե կե ղե ցու միա կերպ եր գե ցո ղութ յան 
կար գա վոր ման հար ցի շուրջ ծա ռա ցած 
խնդիր նե րը: 1874-ին, երբ Ա մե նայն հա յոց 
կա թո ղի կոս Գ ևորգ Դ Կոնս տանդ նու պոլ սե-
ցու նա խա ձեռ նութ յամբ Էջ միած նում հիմ-
նադր վեց Գ ևորգ յան ճե մա րա նը, Կ.Պոլ սից 
հրա վիր վեց հմուտ ձայ նագ րա գետ Նի կո ղա-
յոս Թաշճ յա նը, որ պես զի ձայ նագ րի շա րա-
կան նե րի ե ղա նակ նե րը: Այդ գոր ծում նրան 
օգ նա կան ներ նշա նակ վե ցին Ժա ռան գա-
վո րաց դպրո ցի շրջա նա վարտ ներ Սա հակ 
Ա մա տու նին և Մա կար Եկ մալ յա նը: Էջ միած-
նի և Կ.Պոլ սի հոգ ևոր եր գե ցո ղութ յունն ի րա-
րից զգա լի տար բեր վում էին, ուս տի «Ձայ-
նագր յալ Շա րակ նո ցի» հա մար կա թո ղի կո սի 
կող մից ընտր ված ձայ նե ղա նակ նե րը Պոլ սի 
հոգ ևո րա կան նե րի կող մից հա վա նութ յան 
չար ժա նա ցան: Էջ միած նա կան ե ղա նակ նե-
րի՝ որ պես ա ռա վել ճշգրիտ և ա նա ղարտ 
եր գե ցո ղութ յան ո ճի ա պա ցույց, վկա յա կոչ-
վե ցին Ս յուն յաց նա հան գի Երն ջակ գա վա ռի 
նշա նա վոր ծե րու նի դպիր ներ Ջու ղա յե ցի Պո-
ղոս և Աս տա պատ ցի Աբ րա համ քա հա նա նե-
րին: Հենց այդ նպա տա կով, Գ ևորգ Դ Կոնս-
տանդ նու պոլ սե ցու հա տուկ հրա հան գով, 
Սա հակ վրդ. Ա մա տու նին 1884-ի փետր վա-
րին Էջ միած նից մեկ նեց Երն ջակ և ձայ նագ-
րեց զգա լի քա նա կութ յամբ շա րա կան ներ, 
ո րոնք հե տա գա յում լույս տե սան իր հայտ նի 
աշ խա տութ յան մեջ: 

Ս յուն յաց եր կիրն ազ գագ րա կան 
աղբ յուր նե րում

Ս յուն յաց աշ խար հի աշ խար հագ րութ-
յան, պատ մութ յան, ե կե ղե ցա կան և քա ղա-
քա կան կյան քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ 
ստա նում ենք պատ մա գիր, աստ վա ծա բան, 
բա նաս տեղծ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի «Պատ-
մու թիւն նա հան գին Սի սա կան» և ան վա-
նի հա յա գետ, Մ խի թար յան միա բա նութ յան 
ան դամ Հայր Ղ ևոնդ Ա լի շա նի «Սի սա կան» 
նշա նա վոր աշ խա տութ յուն նե րից: Ա ռա ջին 
բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք ներն այս 
տա րած քում՝ Զան գե զու րում, կա տա րել են 
ազ գագ րա գետ ներ Եր վանդ Լա լա յանն ու 
Ս տե փան Լի սից յա նը: Ղ. Ա լի շա նը գրում է. 
«Զան գե զուր ա նու նը ծա գել է Ձա գե ձոր ա նո-
ւան ա ղա ւա ղու մից, իսկ սա՝ Ձագ նա հա պե-

տի ա նու նից»։ Ե. Լա լա յա նի մոտ կար դում 
ենք. «... Ձա գե ձոր խօսքն էլ յա ռա ջա ցել է 
ոչ թե Ձագ նա հա պե տի, այլ «Ծա կե րի ձոր» 
ա նու նից, ո րով հետև հէնց այժմս էլ, Գո րի սից 
փոքր ինչ բարձր գտնո ւող ձո րը, ուր ե ղել է 
ա մե նա հին բնա կու թիւ նը, կոչ ւում է «Ծա կե-
րի-ձոր», այդ տեղ գտնո ւող բազ մա թիւ «Ծա-
կեր»-ար հես տա կան քա րայ րի-պատ ճա ռով։ 
Մի ա ւան դու թիւն էլ ա սում է, թէ Նոր Գո րի սից 
մի վերստ դէ պի հիւ սիս գտնո ւող վան քում 
եր բեմն մի այն պի սի մեծ զանգ է ե ղել, ո րի 
ձայ նը շատ հե ռուն լսո ւե լիս է ե ղել, ուս տի և 
ժո ղո վուր դը սո վո րել է ա սել. «Զան գը-զօռ», 
այ սինքն զան գը զօ րա ւոր, և իբր թէ դրա նից 
էլ յա ռա ջա ցել է Զան գե զուր ա նու նը»։

Ե. Լա լա յա նի և Ս. Լի սից յա նի խիստ 
ար ժե քա վոր ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
ներ կա յաց նում են այդ տա րա ծաշր ջա նի 
պատ մութ յու նը, ազ գագ րութ յու նը, բա նահ-
յու սութ յու նը, սո վո րույթ ներն ու բար քե րը, 
ծե սերն ու ա վան դույթ նե րը՝ 19-րդ դա րի 
վեր ջի և 20-րդ դա րի սկզբի տե ղե կագ րութ-
յան և տվ յալ նե րի հի ման վրա: Վեր ջերս լույս 
տե սավ մեկ այլ ծան րակ շիռ աշ խա տութ յուն՝ 
«Ս յու նի քի բա նահ յու սութ յու նը», որ տեղ ի մի 
է բեր ված ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և ազ գագ-
րութ յան ինս տի տու տի կող մից դե պի Ս յու նիք 
կա տա րած գի տար շավ նե րի ամ բողջ նյու թը:

Ե րաժշ տա գի տա կան բա նա հա-
վաք չա կան աշ խա տանք ներ Գո րի-
սում

Գո րի սը (որ պես քա ղաք) հիմ նադր վել է 
1870 թ.՝ որ պես Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի 
Զան գե զուր գա վա ռի կենտ րոն։ Նախ կի նում 
քա ղաքն ան վան վել է Գեր յու սի, Գո րես, Գո-
րիս, Հին Կ յո րես, Կ յու րիս, Կու րիս, Ձա գե ձոր, 
Զան գի զուր, Զանկ յա զուր...։ Են թադր վում է, 
որ տե ղան վան հիմ քը կազ մում են հնդեվ-
րո պա կան նա խա լեզ վի «գո ւոռ-ժայռ» և 
«էս-լի նել» բա ռե րը, այ սինքն Գո րիս-Կ յո րես՝ 
նշա նա կում է «ժայ ռոտ տեղ»։ Հ նա գույն ժա-
մա նակ նե րից քա ղա քի տե ղում ե ղել է բնա-
կա վայր, թերևս մարդն այս տեղ բնա կութ յուն 
է հաս տա տել քա րե դար յան շրջա նում։ Գո-
րիս ան վան հնա գույն հի շա տա կու մը գա լիս է 
ու րար տա կան ժա մա նա կաշր ջա նից: Ռու սա 
Ա թա գա վո րը մ.թ.ա. 8-րդ դ. թո ղել է սե պա-
գիր ար ձա նագ րութ յուն, ուր իր նվա ճած 23 
երկր նե րի մեջ նշում է նաև Գու րիա յա եր կի-
րը։ Գիտ նա կան նե րը գտնում են, որ դա Գո-
րիսն է։ Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նում գտնվել 
է նաև Ար տա շես Ա թա գա վո րի (մ.թ.ա. 189-
160) ա րա մե րեն ար ձա նագ րութ յան սահ մա-
նա քա րը։

Ե թե Ս յուն յաց նա հան գի՝ հետ ևա պես Գո-
րիս քա ղա քի վե րա բեր յալ հնա գի տա կան, 
պատ մա կան, աշ խար հագ րա կան, ազ գագ-
րա կան, բա նահ յու սա կան ու սում նա սի րութ-
յուն ներ ո րոշ չա փով կա տար վել էին, ա պա 
ե րաժշ տա կան կյան քի մա սին ոչ մի տե ղե-
կութ յան չէինք տի րա պե տում: Հետզ հե տե 
հա սու նա նում էր անհ րա ժեշ տութ յուն՝ դե պի 
Գո րիս կազ մա կեր պել գի տա կան ար շա վա-
խումբ, ո րի նպա տա կը պետք է լի ներ՝ գեղջ-
կա կան, ա շու ղա կան և հոգ ևոր եր գե րի, ինչ-
պես նաև նվա գա րա նա յին ե րաժշ տութ յան 
ձայ նագ րութ յու նը: Այդ ա ռու մով բա ցա ռիկ 
ար ժեք է ներ կա յաց նում ան վա նի ե րաժշ-
տա գետ, Լե նինգ րա դի Ն.Ռիմս կի- Կոր սա-
կո վի անվ. կոն սեր վա տո րիա յի ա սիս տենտ 
Ք րիս տո փոր Քուշ նար յա նի (Христофор 
Кушнарёв) կող մից նա խա ձեռն ված և Գո-
րի սի շրջա նում ի րա կա նաց ված ա ռա ջին 
գի տար շա վը (օ գոս տո սի 21-ից սեպ տեմ բե-
րի 7-ը 1928): Գո րի սի, Սի սիա նի, Դա րա լագ-
յա զի (Վա յոց Ձոր) շրջան նե րում կա տա րած 
շուրջ 150 ձայ նագ րութ յուն ներն ա ռանձ-
նա նում են գյու ղա կան եր գե րի ժան րա յին 
բազ մա զա նութ յամբ, նվա գա րա նա յին մու-
ղամ նե րի, ա շու ղա կան և քա ղա քա յին եր-
գար վես տի ար ժե քա վոր նմուշ նե րով, ինչ-
պես և ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
(քուրդ, ադր բե ջան ցի, թուրք) ժո ղովր դա կան 
ե րաժշ տութ յան տար բեր ժան րե րի ար ժե-
քա վոր օ րի նակ նե րով: Ք. Քուշ նար յա նի Գո-
րիս-28 գի տար շա վի նյու թե րի մի մա սը լույս 
է տե սել ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ին սի տու տի ժո-
ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան բաժ նի՝ «Հայ 
ա վան դա կան ե րաժշ տութ յուն» մա տե նա-
շա րի հա տոր նե րում: Ձայ նագ րութ յուն ներն 
ի րա կա նաց վե ցին Թո մաս Է դիս սո նի ստեղ-
ծած ֆո նոգ րա ֆով: Ի դեպ նշենք, 
որ Ք.Քուշ նար յա նի մա հից հե տո, 
Լե նինգ րա դի կոն սեր վա տո րիա-

Բղենո Նորավանք, 
միջնադարյան վանական 
համալիր, գտնվում է 
Բարձրավան գյուղի մոտ
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յի կող մից ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս-
տի տու տին փո խանց վեց ան վա նի 
ե րաժշ տա գե տի ամ բողջ ար խի վը, 

որն այ սօր կենտ րո նաց ված է Ե.Չա րեն ցի 
անվ. գրա կա նութ յան և ար վես տի թան գա-
րա նում, իսկ ե րեք գի տար շավ նե րի ըն թաց-
քում (1927-1929) ի րա կա նաց ված շուրջ 1500 
ձայ նագր յալ նմուշ նե րը, այդ թվում նաև վե-
րո հիշ յալ ֆո նոգ րա ֆը, խնամ քով պահ վում 
են Ա.Քո չար յա նի անվ. ձայ նա դա րա նում: 

Ա վե լի քան 50 տա րի անց Գո րի սում ի րա-
կա նաց վեց երկ րորդ գի տար շա վը: Այդ նպա-
տա կով Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա-
կան կոն սեր վա տո րիան (այ սու հետ՝ ԵՊԿ) 
1985 թվա կա նի հու լի սին ձեռ նա մուխ ե ղավ 
բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք նե րի։ Գի-
տար շա վի ղե կա վար նշա նակ վեց ե րաժշ-
տա գետ Լեյ լա Կա րա պետ յա նը՝ մի քա նի 
ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ (Ա ղավ նի 
Հո վա կիմ յան, Եփ րաքս յա Հո վա կիմ յան, Հայ-
րա պետ Դա նիել յան և Զա րու հի Կա րա պետ-
յան): Ձայ նագ րութ յուն նե րը տե ղի ու նե ցան 
Գո րիս քա ղա քում և հա րա կից տա սը գյու-
ղում. Կոռ նի ձոր (հու լի սի 4), Տեղ (հու լի սի 6), 
Խն ձո րեսկ (հու լի սի 7), Վե րի շեն (հու լի սի 11), 
Բ ռուն (հու լի սի 12), Հար թա շեն (հու լի սի 13), 
Շի նու հայր (հու լի սի 13), Խոտ (հու լի սի 15), 
Հա լի ձոր (հու լի սի 15), Քա րա հունջ (հու լի սի 
16), ո րի արդ յուն քում գրանց վեց 222 եր գա-
յին, պա րա յին և գոր ծի քա յին նմուշ։ Հա վաք-
ված ե րաժշ տա կան նյու թե րում տեղ են գտել 
հայ ժո ղովր դա կան եր գաս տեղ ծութ յան գրե-
թե բո լոր ժան րե րը. օ րոր ներ (Լայ-լայ), ման-
կա խա ղա ցութ յան, կա նանց աշ խա տան քա-
յին՝ առտ նին եր գեր (կովկ թի, ճա խա րա կի, 
մա ծուն մե րե լու, խնո ցու), հո րո վել ներ (կա լի, 
գու թա նի և հունձ քի եր գեր), խա ղիկ ներ և 
պա րեր գեր («Խն ձոր ու նիմ, կծած ա», «Յար 
կան չե ցի, ուշ ե կավ»), քնա րա կան եր գեր 
(«Հեյ, բարձր սա րեր»), լա ցեր գեր, պատ մա-
կան («Հա սան Ղա լա») և հայ րե նա սի րա կան 
եր գեր (Դ րաս տա մատ Կա նա յա նի, Անդ րա-
նիկ Զո րա վա րի մա սին), ծի սա կան՝ հար-
սա նե կան («Ա ման, ա դե ջան, տա նում են»), 
վի ճա կի («Ջանգ յու լում ներ»), ող բեր և զին-
վո րագ րութ յան եր գեր («Մեծ եղ բայրս բա նա-
կում»): Զ գա լի թիվ են կազ մում գոր ծի քա յին 
պա րե ղա նակ նե րը («Ղա զա խի», «Կոխ տա-
նի», «Խն կի ծառ», «Շա լա խո», «Ու զուն դա-
րա», «Թա րաք յա մի», «Ս ևա նի», «Քո չա րի», 
«Կա լո սի պռկեն», «Բաղ դագ յու լի», «Ասք յա-
րա նի», «Զուռ նի տրնգի» և այլն): 

Ա ռանձ նա հա տուկ սի րով եր գա սաց նե-
րը կա տա րել են հայ ա շուղ նե րի՝ Ջի վա նու 
(«Ձա խորդ օ րե րը»), Շե րա մի («Մո դեն էս-
պես ա»), Հա վա սու («Ա նուշ հո վեր ե կան 
գար նան»), Շի րի նի («Այ գե պան») և, ի հար-
կե, Գու սան Ա շո տի եր գե րը («Զան գե զու րի 
չոլ-չո լե րը»): Եր կա ցան կում կան նաև ա շու-
ղա կան սի րա վե պե րից երգ վող հատ ված ներ 
(«Աս լի և Ք յա րամ», «Ա շուղ Ղա րիբ», «Աղ վան 
և Օ սան», «Ք յոռ-օղ լի»): Գի տար շա վի ըն թաց-
քում բա նա սաց նե րից գրառ վե ցին ու շագ-
րավ տե ղե կութ յուն ներ ա վան դա կան ծե սերն 
անց կաց նե լու կար գե րի և սո վո րույթ նե րի՝ 
անձր ևա բե րութ յան («Ճո լի, ճո լի, մեր ճո լի»), 
Տեառ նըն դա ռա ջի (Տրն դես), Վի ճա կի (Ջանգ-
յու լում ներ), Խա չը ջու րը գցե լու ծե սի, հար-
սա նե կան կար գի, ինչ պես նաև «խլղա ցավ» 
հի վան դութ յան մա սին:

Ս տորև ներ կա յաց նենք Գո րիս-1985 գի-
տար շա վի նյու թե րից մե կը՝ ժո ղովր դա կան 
եր գար վես տում կար ևո րութ յուն ու նե ցող 
երկ րա գոր ծա կան եր գի՝ «Հո րո վել»-ի բա-
նաս տեղ ծա կան տեքս տը, ո րը ձայ նագր վել 
է Խն ձո րեսկ գյու ղում՝ Ա ռուս տամ յան Շու շա-
նի կից (հրա պա րակ վում է ա ռա ջին ան գամ):

Հո րո վել
Հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ լո, հաս ցը րա, 
 քե մա տաղ, հասց րա,
Ե լի, ե լի հա՜, գու թան վա րի, հո՜ լո՜,
Թափ տուր թևերդ, սրտով սև  ը րա, 
 հո՜ լո՜, հո՜,
Ջեյ րան եզն ա, հո՜, ու սիդ մեռ նեմ, 
 հո գիդ, մեռ նեմ, հո՜լ ը րա,
Հասց րա քե մա տաղ, հասց րա։
Թափ տուր թևերդ, սրտով սև  ը րա, 
 հո՜ լո՜, հո՜,
Ար ևը կբարձ րա նա, հո՜ լո՜,
Ս րա ցո ղը սրան լը ծե, բինգ յու րը 
 սրան կը ծե,
Հո՜ լո՜։
Խփ վե լը սրա ծի րա կյա լիս,
Բե րում եմ հի նա կյամ,
Հո՜, հո՜, բա լա հաս ցը րա, քե մա տաղ։

Հո րո վել բառն ա ռա ջա ցել է «հո» բա-
ցա կան չութ յու նից և «ա ռա վել» բա ռից, ին-
չը նշա նա կում է «շատ, ա վե լի»։ «Ա ռա վել»-ն  
այն ա զատ անմ շակ հո ղա յին տա րածքն էր, 
որն ըն կած էր եր կու հար ևան վա րե լա հո ղե-
րի միջև և ծա ռա յում էր որ պես սահ մա նա-
գիծ: Ա ռա ջին հո րո վել նե րը գրի է ա ռել և ու-
սում նա սի րել Կո մի տաս Վար դա պե տը: Ն րա 
ե րաժշ տա գի տա կան վաղ շրջա նի գլուխ-
գոր ծոց նե րից մե կը հենց «Լոռ վա գու թա-
ներգ»-ին նվիր ված ու սում նա սի րութ յունն է, 
ո րի ձայ նագ րութ յու նը հրաշ քով պահ պան վել 
է: Հարկ է նշել, որ ներ կա յաց ված օ րի նա կը 
կա տա րո ղա կան ա ռու մով բա ցա ռութ յուն 
է, քան զի ա վան դա կան հո րո վել նե րը, կապ-
ված երկ րա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի՝ 
վա րի, ցան քի, հունձ քի, կալ սի հետ, բա ցա-
ռա պես տղա մարդ կանց գոր ծա ռույթն նույն-
պես, ինչ պես կա նանց աշ խա տանք նե րի 
հա մար խնո ցի հա րե լը, բուրդ գզե լը, ճա խա-
րա կով թել մա նե լը, կով կթե լը և այլն: Երկ-
րա գոր ծա կան աշ խա տանք ներն ու ղեկ ցող 
եր գե րը հայ ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան 
հնա գույն շերտն են կազ մում: Հայ ժո ղովր-
դա կան եր գաս տեղ ծութ յան գրե թե բո լոր 
ժան րերն ու նեն ի րենց բնո րոշ կա ռու ցո ղա-
կան, շեշ տադ րա կան, մետ րա ռիթ մա կան, 
տա ղա չա փա կան, հնչյու նա յին-ել ևէ ջա յին 
և ձայ նա կար գա յին (լա դա յին) ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք էլ տվյալ տե սա կի 
(ժանր) եր գե րը տար բե րում են հար ևան ժան-
րե րից: Երկ րա գոր ծա կան եր գե րի ե րաժշ-
տա կան լեզ վի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
մա սին ե րաժշ տա գետ Մ. Բ րուտ յա նը գրում 
է.«Աշ խա տան քի ա զատ բնույ թը պայ մա նա-
վոր վել է հո րո վել նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ինք նա բուխ ու իմպ րո վի զա ցիոն բնույ թը, 
իսկ վեր ջինս էլ՝ նրանց ա զատ կա ռուց ված-
քը։ Հո րո վել նե րի բա նաս տեղ ծա կան տեքս-
տի ա զատ կա ռուց ված քի հետ մեկ տեղ ո րոշ 
տար րեր հա մար յա թե բո լոր հո րո վել նե րում 
պար տա դիր ձևով առ կա են։ Դ րանք են բա-
ցա կան չութ յուն նե րը՝ «հո՜», «հո լե՜լ», «հո՜մ» 
և այլն, ո րոնք կեր պա րա յին մեծ ինք նա տի-
պութ յուն են հա ղոր դում եր գին, կրկնա կը, 
այ սինքն՝ լծկա նին ուղղ ված խոս քե րը՝ «ջան 
ախ պեր», «սի րուն», «ծա ղիկ», «ծի րան», 
«գո մեշ ջան» և այլն, ո րոնք խո րաց նում ու 
ջեր մաց նում են եր գի բո վան դա կութ յու նը, 
աշ խա տան քի կոնկ րետ պրո ցե սը՝ «հա շա նը 
դար ման ա րա», «ես գու թանն եմ, հեր կերս 
կվա րեմ» և այլն»։

Վե րա դառ նա լով ԵՊԿ-ի Հայ ե րաժշ տա-
կան ֆոլկ լո րա գի տութ յան ամ բիո նի կող-
մից ի րա կա նաց ված Գո րիս-85 (ղե կա վար՝ 
Լ.Կա րա պետ յան) գի տար շա վա յին ձայ նագ-
րութ յուն նե րին, ա վե լաց նենք, որ այդ խիստ 
ար ժե քա վոր ե րաժշ տա կան նյու թը դեռ ու-
սում նա սիր ված և դա սա կարգ ված չէ: Ա ռար-
կա յա կան ծրագ րի սահ ման նե րում վեր ծան-
վել և նո տագր վել է ձայ նագ րութ յուն նե րի մի 
մա սը: Վեր ծան ման աշ խա տանք ներն ա վար-
տե լուն պես՝ ե րաժշ տա կան նյու թը կու սում-
նա սիր վի և լույս կտես նի «Հայ ժո ղովր դա-
կան եր գեր և ն վագ ներ» մա տե նա շա րի 
հեր թա կան հա տոր նե րից մե կում։

Նույն 1985-ի հոկ տեմ բե րին, ՀՀ ԳԱԱ ար-
վես տի ինս տի տու տի ժո ղովր դա կան ե րաժշ-
տութ յան բաժ նի նա խա ձեռ նութ յամբ, դե պի 
Գո րիս ի րա գործ վեց ևս մի գի տար շավ, ո րը 
ղե կա վա րեց ե րաժշ տա գետ Կա րի նե Խու դա-
բաշ յա նը (մաս նակ ցե ցին ե րաժշ տա գետ ներ 
Դա վիթ Դե րո յանն ու Ա րուս յակ Պետ րոս յա-
նը): Այդ գի տար շա վի ըն թաց քում ձայ նագր-
վեց 111 նմուշ, ո րից հրա տա րակ վել է ըն դա-
մե նը 3 երգ։ 

Վեր ջին (մինչ օրս ի րա կա նաց ված) գի-
տար շա վը Գո րի սում տե ղի ու նե ցավ մեկ տա-
րի անց ՝ 1986թ -ին, ե րաժշ տա գետ Դա վիթ 
Դե րո յա նի գլխա վո րութ յամբ (մաս նա կից ներ՝ 
Ա շոտ Մու րադ յան, Դիա նա Դա նիել յան), ո րի 
ըն թաց քում հա վաք վեց 78 նմուշ: Այս պի սով, 
Ս յու նի քի մար զի Գո րիս քա ղա քում ի րա կա-
նաց րած ե րաժշ տա գի տա կան չորս ար շա-
վախմ բի ըն թաց քում, ընդ հա նուր առ մամբ, 
հա ջող վեց ձայ նագ րել 500-ից ա վե լի նմուշ, 
ո րոնք ներ կա յաց նում են հայ ժո ղովր դա-
կան եր գաս տեղ ծութ յան ա մե նա տար բեր 
ժան րե րը՝ պա րերգ, հար սա նե կան, ող բերգ, 
լա ցերգ, կա տա կերգ, աշ խա տան քա յին եր-
գեր, ինչ պես նաև ժո ղովր դապ րո ֆե սիո նալ՝ 
հայ ա շուղ նե րի եր գեր և ար ևել յան սի րա-
վե պե րից երգ վող հատ ված ներ: Ամ բար ված 
ե րաժշ տա կան նյու թը մեծ ար ժեք է ներ կա-
յաց նում, և հու սանք, որ մոտ ա պա գա յում 
այն կու սում նա սիր վի և կհ րա պա րակ վի: 

317։ Ալ. Մու շեղ յան, Մես րոպ Մաշ տո ցը և նա-
խա մաշ տոց յան հայ գի րը, «Պատ մա բա նա սի-
րա կան հան դես», 2006, № 2, էջ 210-236։ 

4. Հ.Ղ. Մ. Ա լի շան, Սի սա կան. տե ղագ-
րու թիւն Սիւ նեաց աշ խար հի (այ սու հետև՝ 
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դպրու թեան պատ մու թիւն (Դ-ԺԳ դար), Վե-
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Հայ երաժշտաբանաստեղծական 
արվեստը միջնադարում և 
Սյունիքի տեղն այդ արվեստում

ո րից, ցա վոք, մեզ ո չինչ չի հա սել, բայց մենք 
հիմ քեր ու նենք պնդե լու, որ տա ճա րա յին ար-
վես տը սա հուն կեր պով փո խա կերպ վել է և 
դար ձել հայ քրիս տո նեա կան ե րաժշ տար վես-
տի կա րևո րա գույն հիմ քե րից մե կը: 

Ք րիս տո նեութ յան ըն դու նումն ու գրե րի 
գյու տը որ քա նով կա րևոր են հայ գրա վոր 
մշա կույ թի հիմ նադր ման տե սանկ յու նից, 
գրե թե նույն չա փով կա րևոր ված են ե րաժշ-
տա կան ար վես տի պատ մութ յան մեջ. հատ-
կա պես հո գևոր՝ պրո ֆե սիո նալ, ճյու ղի մա-
սին է խոս քը: Ե թե փոր ձենք պատ կե րաց նել, 
թե ինչ է հայ հո գևոր ե րաժշ տա կան ար վես-
տը, ան մի ջա պես պարզ կլի նի, որ դա շաղ-
կապ ված էր և՛ քրիս տո նեութ յա նը, և՛ գրե րին: 
Դա հայ ե կե ղե ցու ծի սա կան հա մա կար գի 
ե րաժշ տա կան բա ղադ րիչն է, ե թե փոր ձենք 
պարզ բա ցատ րել: Պե տա կան կրո նի գո յութ-
յան դեպ քում հո գևոր երգն ան պայ մա նո րեն 
կա րևոր ված էր, այլ կերպ չէին կա րող ծես 
վա րել, ե թե չկի րա ռեին ե րաժշ տա բա նաս-
տեղ ծա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: Մ յուս 
կող մից՝ գրե րի գյուտն ա ռա ջին հեր թին պա-
հանջ ված էր սուրբգ րա յին ժա ռան գութ յան 
թարգ մա նութ յան հա մար, ո րով հե տև քրիս-
տո նեութ յան տա րա ծու մը ժո ղովր դի մեջ 
ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված էր մեր 
ժո ղովր դին հաս կա նա լի լեզ վով այն քա րո-
զե լով: Հարց էր ա ռա ջա նում՝ ժո ղո վուր դը 
կա րո՞ղ է գալ օ տար լեզ վով ծես լսե լու: Մենք 
պի տի դուրս գանք այ սօր վա պատ կե րա-
ցում նե րից, երբ վեր լու ծում ենք 5-րդ դա րը, 
ո րով հե տև 5-րդ դա րի մար դը լե զու ներ հաս-
կա նա լու խնդիր ու ներ: Մենք Մաշ տո ցի, Խո-
րե նա ցու, Սա հակ Պար թևի կեր պար նե րով 
չպետք է պատ կե րա ցում կազ մենք 5-րդ դա-
րի մա սին, քա նի որ նրանք ի րենց ժա մա նա-
կի հա մաշ խար հա յին լա վա գույն կրթութ յու նը 
ստա ցած մար դիկ էին: 5-րդ դա րի հա սա րակ 
քա ղա քա ցին, հո ղա գոր ծը, գյու ղա ցին ե կե ղե-
ցի գա լով՝ ի րեն հա կա նա լի խոսք էր ու զում 
լսել, այ լա պես չէր գա: Հե տևա պես՝ ե կե ղե ցու 
և՛ ծի սա կան կար գը պի տի նրան հաս կա նա-
լի լի ներ, և՛ այն տեղ հնչող ե րաժշ տութ յու նը: 
Այդ տրա մա բա նութ յամբ է բա ցատր վում 
ե կե ղե ցու ծի սա կան բո լոր բա ղադ րիչ նե րի 
հա յա ցու մը:

Հայ հոգ ևոր եր գի հիմ նա դիր ներ ենք հա-
մա րում Սուրբ Սա հա կին և Սուրբ Մես րո պին։ 
Սա կայն հայ կա կան քրիս տո նեա կան հո գևոր 
եր գեր ա ռա ջի նը հե ղի նա կել են Սուրբ Գ րի-
գոր Լու սա վո րիչն ու Սուրբ Ներ սես Պարթ ևը։ 
Ուս տի պետք է տար բե րել ա ռա ջին հե ղի նակ 
և հիմ նա դիր հաս կա ցութ յուն նե րը: 

– Աշ խար հիկ (կամ, ե թե կա րե լի է, ժո-
ղովր դա կան, գու սա նա կան) երգ-ե րաժշ-
տութ յու նը վաղ միջ նա դա րում:

Արդ յո՞ք հե թա նո սա կան կեն սազ գա ցո-
ղութ յուն ար տա ցո լող գեղջ կա կան և գու սա-
նա կան ար վես տը մնաց անց յա լում ու դրան 
փո խա րի նե լու ե կան ա շու ղութ յու նը-սա զան-
դա րութ յու նը:

Ինչ պես նաև Գող թան եր գե րի մա սին 
կու զե նա յինք խո սել... Ի հար կե, միշտ չէ, որ 
Գող թա նը (վար չա կան տե սա կե տից) Ս յու նի-
քի կազ մում է ե ղել: Բայց և չենք կա րող վի-
ճար կել Մով սես Խո րե նա ցու տե սա կե տը, թե 
Գող թան իշ խան նե րը Սի սա կան ցե ղից էին:

Չենք կա րող վի ճար կել նաև Ս տե փա նոս 
Օր բել յան պատ մի չի վկա յութ յու նը («Ս յու նի-
քի պատ մութ յուն», Եր ևան-1986), ով ցու-
ցադ րե լով Ս յուն յաց աշ խար հի սահ ման նե րը՝ 
Երն ջակ և Գողթն գա վառ նե րը (միա սին) հա-
մա րում է նա հան գի 11-րդ գա վառ:

– Գու սա նա կան ե րաժշ տութ յունն առնչ-
վում է ժո ղովր դապ րո ֆե սիո նալ ճյու ղին, ո րի 
մա սին ես խո սե ցի: Ուշ միջ նա դա րում դրա 
փո խար կեր պու մը մենք կտես նենք ա շու ղա-
կան ար վես տով, սա կայն հին շրջա նում և 
վաղ միջ նա դար յան շրջա նում ժո ղովր դապ-
րո ֆե սիո նալ ե րաժշ տա կան ար վես տը մեկ 

բա ռով ան վա նում են գու սա նա կան: Հարկ է, 
որ չշփո թենք գու սանն ու ա շու ղը: Մե զա նում՝ 
խորհր դա յին տա րի նե րից, այդ պի սի շփոթ 
կա՝ մենք գու սանն ու ա շու ղը խառ նում ենք 
ի րար: Դ րանք էա կա նո րեն ի րա րից տար բեր 
են, ա ռա ջին հեր թին՝ ժա մա նակ նե րով: Գու-
սանն ա ռա վել հին ե րևույթ է, իսկ ա շու ղը՝ 
հա մե մա տա բար ա վե լի ուշ շրջա նի: Տար բե-
րա կիչ հատ կութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ 
գու սա նա կան ար վեստն ու ներ բազ մա թիվ 
ճյու ղա վո րում ներ. ե թե թվար կենք գու սա նա-
կան ար վես տի կրող նե րին, կա սենք՝ գու սան-
ներ, վի պա սան ներ, ա սա ցող ներ, վար ձակ-
ներ, ե ղե րեր գու կա նայք և այլն: Ն րանց մա սին 
պատ կե րա ցում ենք կազ մում միջ նա դար յան 
պատ միչ նե րի հի շա տա կութ յուն նե րից, այդ 
թվում՝ Մով սես Խո րե նա ցու հի շա տա կում նե-
րից: Այդ հի շա տա կութ յուն ներն ի մի բե րե լով 
կա րող ենք ա սել, որ գու սա նա կան ար վես տը 
խիստ զար գա ցած էր Գողթ նում, այ սինքն՝ 
այ սօր վա Նա խի ջևա նի տա րած քում, ո րը 
տար բեր ժա մա նակ նե րի Հա յաս տա նի վար-
չա տա րած քա յին բա ժա նում նե րում տար բեր 
միա վո րում նե րի մեջ է ե ղել, նաև ընդգրկ-
ված է ե ղել Ս յու նիք աշ խար հի մեջ: Առն վազն 
Ս յու նի քին հա րա կից տա րածք է: Խո րե նա-
ցին ման րա մաս նում է, որ հատ կա պես այդ 
ա վան դույ թի հիմ նա կան դրսևո րում նե րը վի-
պա կան ար վես տի տես քով էին, որ Գող թան 
ծե րու նի նե րը կամ վի պա սաց նե րը փան դիռ-
նե րի և այլ ե րաժշ տա կան նվա գա րան նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ պատ մում էին վե պեր: Հաս-
կա նում ենք, որ Գողթ նը ե րաժշ տա վի պա կան 
հա րուստ ա վան դույթ ներ ու նե ցող խո շոր 
կենտ րոն նե րից մեկն էր հին Հա յաս տա նում: 
Եվ հե տա գա յում էլ գու սա նա կան ար վես տի 
դրսևո րում ներն էլ այս կամ այն կերպ հղում 
են Գողթ նը: 

Մենք կա րող ենք ա սել, որ Գողթ նի ա վան-
դույ թը խորհր դան շա կան ա ռու մով շա րու-
նակ վում է մին չև 19-20-րդ դա րեր, ե թե նկա-
տի ու նե նանք, որ Կո մի տա սի նախ նի նե րը 
Գողթ նից էին, ըստ իր ինք նա կեն սագ րա կա-
նի՝ Ա րամ Խա չատր յա նի ծնող նե րը Վե րին 
և Ներ քին Ա զա գյու ղե րից էին, այ սինքն՝ է լի 
Գողթ նից էին: Գողթ նը մի հե տաքր քիր կա-
մար է կա պում մեր ե րաժշ տա կան պատ-
մութ յան վրա՝ Խո րե նա ցու հի շա տա կութ յուն-
նե րից մին չև Ա րամ Խա չատր յան:

– Վի պա կան եր գեր... Ի՞նչ ա սել է վի պերգ 
և ի՞նչ դրսևո րում ներ ու նե ցան դրանք: Կա-
րո՞ղ ենք փաս տել, որ պատ մութ յան նոր և 
նո րա գույն շրջա նում նույն պես ծնվում են 
վի պա կան եր գեր, պատ մա կան եր գեր:

– Այ սօր վա հայ մար դը, երբ ա սում է վեպ, 
պատ կե րաց նում է ար ձակ ժան րի, ծա վա-
լուն գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն, ո րը մա-
սամբ է ճիշտ: Ա յո, դրան էլ ենք վեպ ա սում, 
բայց դա եվ րո պա կան ռո ման ժանրն է, ո րը 

19-րդ դա րի վեր ջից ներ մուծ վեց հայ կա կան 
ի րա կա նութ յուն, և մենք ու նե ցանք գո նե 
պատ մա վե պի փայ լուն ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
Բայց պատ մա կա նո րեն վեպ բա ռը մենք 
միջ նա դա րում օգ տա գոր ծել ենք որ պես հու-
նա րեն է պոս բա ռի հա մար ժեք, և այս տեղ՝ 
վեպ ա սե լով, պետք է հաս կա նալ ա ռա ջին 
հեր թին է պի կա կան ար վեստ: Ա վե լին՝ մենք 
այս տե ղից ու նենք վի պել բա ռը, ո րը նշա-
նա կում է է պոս ստեղ ծել և ներ կա յաց նել, ես 
դիտ մամբ չեմ ա սում պատ մել, ո րով հե տև 
վի պե լը են թադ րում էր ոչ միայն խոս քը, այ-
լև ե րաժշ տութ յու նը: Մին չև 19 –րդ դար հայ 
ա վան դա կան մշա կույ թի մեջ պոե զիա և 
ե րաժշ տութ յուն ա ռանձ նաց ված գո յութ յուն 
չեն ու նե ցել, միա ձույլ ե րևույթ էին, դրա հա-
մար եմ ա սում ե րաժշ տա բա նաս տեղ ծա կան, 
դրանք նույն ար վեստն էին, հե տևա պես՝ միջ-
նա դար յան վի պա սա նը կամ վի պա սա ցը չէր 
էլ հաս կա նա, ե թե ա սեիք՝ դու տեքստն ա սա, 
ե րաժշ տութ յու նը մեկ ու րի շը կներ կա յաց նի, 
նա ստեղ ծում էր և՛ տեքս տը, և՛ դրա ե րաժշ-
տութ յու նը, ա պա ինքն էլ կա տա րում էր: Ա վե-
լին՝ նա չէր էլ կա րող խոսքն ու ե ղա նակն ան-
ջա տել, ո րով հե տև հա ճախ այն պի սի նուրբ 
հա մակ ցութ յուն ներ կա յին, որ հնա րա վոր չէ 
հաս կա նալ՝ որ տե ղից է սկսվում ե րաժշ տա-
կան ե ղա նա կը կամ ա վարտ վում զրու ցատ-
րա կան ա ռո գա նութ յու նը. չենք էլ կա րող 
հստա կեց նել այդ սահ ման նե րը, այն քան սա-
հուն էին անց նու մը մե կից մյու սին:

– Դե իսկ ժո ղովր դա կան խա ղիկ նե րը, որ-
քա նով տեղ յակ ենք, տա րած ված էին և են 
ա մե նուր: Հի մա էլ, կար ծեք, ծնվում են խա-
ղիկ ներ...

– Ժո ղովր դա կան խա ղիկ նե րը մենք ե րևի 
պետք է տար բե րենք ժո ղովր դա կան եր-
գար վես տի այլ ար տա հայ տութ յուն նե րից: 
Դ րանք, սո վո րա բար, ե րաժշ տա բա նաս տեղ-
ծա կան ար վես տի ու նի վեր սալ «շի նա րա րա-
կան նյութ» են, ո րո շա կի տա ղա չա փա կան 
կա ռուց ված քի՝ երկ տող կամ քա ռա տող, բա-
նաս տեղ ծա կան ձևա կեր պում ներ են, ո րոնք 
ու նեն ճկուն վար քա գիծ՝ հար մար վե լու ի րենց 
տա ղա չա փա կան կա ռուց ված քին հար մար 
ե րաժշ տա կան ար տա հայ տութ յուն նե րին։ 
Այ սինքն՝ ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծո ղը, 
երբ ու զե նա երգ ստեղ ծել, նա իր ե ղա նա կին 
հար մար և ա վան դույ թից իր հի շո ղութ յան 
մեջ մնա ցած խա ղի կը վերց նում և դնում է 
մե ղե դու տակ: Աս վա ծը հատ կա պես պա րեր-
գա յին դրսևո րում նե րում շատ ա վե լի պարզ է 
ե րևում: 

Կո մի տա սը նկա րագ րում է, թե ինչ պես է 
ժո ղո վուր դը ստեղ ծում պա րերգ: Ա սում է, թե 
խում բը ո րո շա կի ե ղա նա կի հիմ քով սկսում 
է պա րել, պա րախմ բի մեջ գտնվող մարդ-
կան ցից յու րա քանչ յու րը ե ղա նա կին և պա-
րի ոտ քին հար մար բա նաս տեղ ծա կան խոսք 

է օգ տա գոր ծում. ո րը հի շում է այդ պա հին, 
այդ էլ կցում է և եր գում։ Դ րա հա մար պա-
րեր գե րում, սո վո րա բար, ի մաստ կա րող է 
ար տա հայ տել ա ռա ջին տու նը կամ նույ նիսկ՝ 
ա ռա ջին եր կու տո ղը: Ո րով հե տև դրա նից 
հե տո, ի րա րից կար ծես ան կախ, բա նաս-
տեղ ծա կան բա նա ձևեր են, ո րոնք տա ղա-
չա փա կան ի րենց նկա րագ րով հար մար են 
ե ղել պա րաոտ քին կամ չա փա ռիթ մա կան 
կող մե րին, այդ պատ ճա ռով պա րա շա րի 
մաս նա կից նե րից յու րա քանչ յուրն իր միտ քը 
ե կած բա նաս տեղ ծա կան բա նա ձևը կցել և 
եր գել է: Սա ցույց է տա լիս, որ խա ղի կը շատ 
ճկուն է և կա րող է հար մար վել բա նաս տեղ-
ծա կան բազ մա թիվ միա վոր նե րի, պայ մա-
նով, որ չա փա ռիթ մա կան հա մընկ նում տե ղի 
ու նե նա: Ժո ղո վուր դը հենց այդ պես էլ օգ տա-
գոր ծում է: Ժո ղովր դա կան ոչ բո լոր եր գերն 
են, որ խա ղիկ նե րով են ստեղծ վում, պետք 
է ու շա դիր լի նել՝ ա մեն ժո ղովր դա կան եր գի 
մեջ չէ, որ խա ղիկ կգտնեք, օ րի նակ, վի պա-
կան եր գե րում, սո վո րա բար, խա ղիկ ներ չեն 
լի նում: Ա բեղ յա նը հա վա քել, դա սա կար գել և 
հրա պա րա կել է այդ խա ղիկ նե րը՝ ծա վա լուն 
աշ խա տութ յամբ:

– Ժո ղովր դա կան երգ. արդ յո՞ք սկզբուն-
քա յին տար բե րութ յուն ներ կան այդ և գու-
սա նա կան, ա շու ղա կան ու մյուս ժո ղովր դա-
կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի միջև:

– Որ պես փաստ՝ 15-16-րդ դա րե րից այս 
կողմ գու սա նա կան ար վեստ այ լևս չկա, այ-
սինքն՝ այ սօր խո սել գու սա նի մա սին, նույնն 
է, թե խո սենք հին հու նա կան դա սա կան ող-
բեր գութ յան մա սին: Ա շո տը, Շե րա մը, Ջի-
վա նին, Հա վա սին ա շուղ ներ են: Գու սանն 
ան տիկ շրջա նի ե րևույթ է, ո րը զար գա-
ցավ, ապ րեց մին չև դա սա կան միջ նա դա րի 
ա վարտ և դա սա կան միջ նա դա րի հետ էլ 
գնաց պատ մութ յան գիր կը: 

Ա շուղ բառն ա րա բե րեն է, ո րը նշա նա-
կում է սի րո եր գիչ: Խորհր դա յին տա րի նե րին 
ո մանք ձգտում ու նե նա լով ա մեն ինչ հա յաց-
նել՝ գտան իբր ա շու ղի հա յե րեն հա մար ժե-
քը, այ նինչ՝ դրանք ե րաժշ տա կան ար վես տի 
միևնույն ճյու ղը ներ կա յաց նե լով, բա ցար ձակ 
տար բեր բա ներ են: Գու սանն ա շուղ չէ...

– Հայ րեն նե րի մշա կույ թը՝ հայ ժո ղովր-
դի դա րա վոր ըն թաց քի ճա նա պար հին իբրև 
նրան դե պի լույսն ու բա րին, դե պի ազ նիվն 
ու վսեմն ա ռաջ նոր դող ար վեստ...

Մե զա նում այն տպա վո րութ յունն է, թե 
մինչև Նա հա պետ Քու չակ հայ րեն նե րը տեղ 
չու նեին մեր մշա կույ թում:

– Գու սա նա կան ար վես տի ա մե նա վառ 
դրսևո րում նե րից է հայ րե նը: Կա րող եմ ա սել, 
որ ա շուղ նե րը հայ րեն ներ չեն ստեղ ծել, ա շու-
ղա կան ար վես տում հայ րեն նե րը տա րած-
ված չեն:

Հաս կա նա լի է, որ հայ րեն նե րը ո րո շա-
կի բա նաս տեղ ծա կան նկա րա գիր, ո րո շա կի 
տա ղա չա փութ յուն ու նե ցող դրսևո րում ներ 
են։ Մե զա նից շա տե րը ե րևի չգի տեն, որ հայ-
րեն նե րը նաև երգ վում են: Երգ վող հայ րեն-
ներ գրա ռել է Կո մի տա սը, երգ վող հայ րեն ներ 
գրա ռել է նրա ա շա կերտ նե րից Միհ րան Թու-
մա ճա նը, դրանք շքեղ, գե ղեց կա գույն կտոր-
ներ են: Հայ րեն նե րը մի ջին հա յե րե նով են 
մեզ հա սել, ո րը մեկ ընդ հա նուր ձևա կերպ-
մամբ հա մա րում ենք Կի լիկ յան թա գա վո-
րութ յան շրջա նի գրա կան լե զու: Մին չև Նա-
հա պետ Քու չակ հայ րեն ներ ու նե ցե՞լ ենք... 
Ի հար կե, ու նե ցել ենք, հայ րեն նե րի չա փի 
կի րա ռութ յուն Սուրբ Գ րի գոր Նա րե կա ցու 
«Մատ յան ող բեր գութ յան» մեջ ար դեն կա: 
Ինչ վե րա բեր վում է Քու չա կին, նրա ան ձի 
հետ էլ կապ ված հար ցեր կան, վա ղուց հայ 
բա նա սի րութ յունն այդ հար ցերն ա ռաջ է քա-
շել՝ արդ յո՞ք Քու չակ հե ղի նա կը կար, արդ յո՞ք 
այն հայ րեն նե րը, ո րոնք գի տենք Քու չա կի 
ա նու նով, դրանց հե ղի նա կը Քու չակն էր, թե՞ 
Քու չակն ա վե լի ուշ շրջա նում ապ րած ա շուղ 
էր: Այն, որ ուշ շրջա նում ապ րած ա շուղ նե-
րից մե կը Նա հա պետ Քու չակ ա նունն է ու-
նե ցել, իս կա պես այդ պես է, բայց դա ա ռիթ 
չէ, որ մենք Նա հա պետ Քու չա կի ա նու նով 
պահ պան ված և մեզ հա սած հայ րեն նե րի 
հսկա յա կան ժա ռան գութ յու նը հա մա րենք 
ժո ղովր դա կան ար վես տի նմուշ: Մենք պետք 
է ա սենք, ե թե նույ նիսկ դրանք Նա հա պետ 
Քու չա կի հե ղի նա կածն էլ չեն, հայ րե նը պրո-
ֆե սիո նալ ար վես տի ար տա հայ տութ յուն է՝ 
ո րևէ այլ գու սա նի գրչին պատ կա նող: 

– Հո րո վել ներ...Թ վում է՝ դրանք էլ անց-
յա լում մնա ցին: Ի դեպ, Ս յու նիքն էլ 
իր հո րո վելներն ու ներ, որ մշա կել է 
Ա շուղ Ա շո տը:
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– Տար բեր տա րա ծաշր ջան նե-
րում կա րող ենք հո րո վել գրան ցել, 
ա վե լին՝ հո րո վել ժանր ար ձա նագր-

վել է վրա ցա կան մշա կույ թում: Իսկ այ-
սօր ստեղծ վու՞մ է, թե՞ ոչ. չի ստեղծ վում: Հի-
մա հո րո վել չի կա րող ստեղծ վել այն պարզ 
պատ ճա ռով, որ աշ խա տան քա յին պրո ցե սը, 
որն ըն կած է հո րո վե լի ստեղծ ման հիմ քում, 
այ սօր այ լևս գո յութ յուն չու նի: Հո րո վելն աշ-
խա տան քա յին երգ է, ո րը երգ վում էր հո ղը 
գու թա նով կամ ա րո րով վա րե լիս, երբ կա յին 
լծկան եզ ներ: Կո մի տա սը Լոռ վա հո րո վե լի 
վե րա բեր յալ մի ու սում նա սի րութ յուն է կա-
տա րել, ո րը ե րաժշ տա գետ նե րը հա մա րում 
են հա մաշ խար հա յին ե րաժշ տա գի տութ-
յան մեջ էթ նոե րաժշ տա գի տութ յան ա ռա ջին 
կա րևոր դրսևո րում նե րից մե կը, ո րով հե տև 
այն տեղ միայն ե րաժշ տա կան վեր լու ծութ-
յուն չի, որ ա րել է: Նա վեր լու ծել է աշ խա-
տան քի գոր ծըն թա ցը, դրա ա մե նա տար բեր 
բա ղադ րիչ նե րը, նույ նիսկ տիե զե րա կազ մա-
կան հետ նա խոր քը, բա ցատ րե լով, թե քա նի 
եզ էին լծում, յու րա քանչ յուր լուծ տիե զե րա-
կան որ լու սա տո ւին կա րող էր հա մա պա-
տաս խա նել։ Դա բնութ յան և մար դու ներ-
դաշ նակ կյան քի կա տար յալ օ րի նակն էր: 
Եր կինք, եր կիր, մարդ. այս ներ դաշ նակ հա-
մա լիրն այ սօր չկա. ոչ միայն վա րը չկա, այլև 
ներ դաշ նակ հա մա լիրն է փլուզ ված, հե տևա-
պես՝ ինչ պե՞ս եր գեն հո րո վել: 

Գ յու ղա ցի մար դը, երբ հո րո վել էր եր գում, 
նա չէր հա մա րում, որ եր գում է, այլ աշ խա-
տան քի պա հանջ վող բա ղադ րիչ նե րից մեկն 
էր լրաց նում, աշ խա տան քը չկա. այդ բա-
ղադ րիչն ինչ պե՞ս գո յա նա:

– Հայ հոգ ևոր ե րաժշ տութ յու նը, ո րը, ե թե 
չենք սխալ վում, սկիզբ ա ռավ 4-րդ դա րից... 
Եվ ու նե նա լով նախ նա կան խմոր ման մի ամ-
բողջ հար յու րամ յակ՝ հա սավ պրո ֆե սիո նալ 
եր գար վես տի աս տի ճա նի: Այդ մա սին...

– Հո գևոր ե րաժշ տութ յան ծնուն դը դի-
տար կում ենք սաղ մո սեր գութ յու նից. ինչ-
պես մյուս ե կե ղե ցի նե րում, հայ ե կե ղե ցին էլ 
հին շրջա նում իր ծե սը կազ մա կեր պում էր 
սաղ մոս նե րի և Աստ վա ծաշն չից քաղ ված այլ 
տեքս տե րով: 

Իսկ որ տե ղի՞ց էին վերց նում ե ղա նակ-
նե րը, ո րով հե տև մի բան է տեքստ վերց նել, 
մեկ այլ բան՝ ե ղա նա կը: Ս խալ մո տե ցում-
ներ էլ կան կամ գո նե վի ճար կե լի, որ մի 
ա կուն քից այդ ե ղա նակ նե րը տա րած վե ցին 
և սփռվե ցին ամ բողջ քրիս տո նեա կան աշ-
խար հում. սա գրե թե ա նա պա ցու ցե լի մո տե-
ցում է: Կո մի տասն ինքն է հար ցը դնում՝ իսկ 
ի՞նչ ե ղա նակ նե րով էին ե ղա նա կա վո րում 
այդ սաղ մոս նե րը: Ինքն էլ պա տաս խա նում 
է՝ հա վա նա բար հա յոց հին ժո ղովր դա կան 
ե ղա նակ նե րով: Սա այն է, ինչ ես ա սա ցի, որ 
ժո ղո վուր դը չէր գնա ե կե ղե ցի և չէր լսի ծի սա-
կան եր գեր, ե թե ի րեն ծա նոթ և հա րա զատ 
մե ղե դի ու լե զու չհնչեր այն տեղ: Հա մաք-
րիս տո նեա կան տեքս տե րը տե ղայ նաց վել և 
երգ վել են տե ղի ե րաժշ տա կան ա վան դույ-
թին հա մա ձայն: Են թադ րում ենք, որ ե կե ղե-
ցա կան ծի սա կան եր գե րում օգ տա գործ վել 
են նաև հնա գույն տա ճա րա յին ե ղա նակ ներ:

– Ա վե լի պար զեց նենք մեր խո սակ ցութ-
յու նը հոգ ևոր եր գե րի ա ռու մով. քրիս տո-
նեա կան ծե սի ու ա րա րո ղութ յուն նե րի մեջ 
ի՞նչ ժան րեր էինք և ենք օգ տա գոր ծում: 
Կամ՝ այս պես ձևա կեր պենք՝ ի՞նչ ա սել է ե կե-
ղե ցա կան ե րաժշ տութ յուն:

– Բանն այն է, որ դա հսկա յա կան ժան-
րա յին հա մա լիր է՝ իր բա ղադ րիչ նե րով, իր 
տե սակ նե րով, են թա տե սակ նե րով: Ե թե 
հիմ նա կան ո լորտ նե րը նշենք, կա սենք՝ 
սաղ մո սեր գութ յուն, հիմ ներ գութ յուն կամ 
օրհ ներ գութ յուն, որն էլ կա րող է բա ժան վել 
շա րա կա ներ գութ յան և հո գևոր տա ղեր-
գութ յան: Ս րանք ի րենց հեր թին բա ժան վում 
են են թա տե սակ նե րի, օ րի նակ՝ շա րա կա ներ-
գութ յան մեջ մենք տե ղա վո րում ենք կցուրդ, 
կա ցուրդ, կարգ կամ կա նոն, կար գի-կա նո նի 
ութ․ը են թա բա ղադ րիչ՝ օրհ նութ յուն, հարց և 
այլ: 

Տա ղա յին ար վեստն իր հեր թին նե րա-
ռում է տաղ, մե ղե դի, գանձ, հոր դո րակ, պա-
տա րա գի եր գե րի մի ամ բողջ հարս տութ յուն, 
ո րոնք ի րենց բազ մա պի սիութ յամբ տե ղա-
վոր ված են տա ղա րան, գան ձա րան և ման-
րուս ման գրքե րում: Ս րանց մի մա սը դե ռևս 
ու սում նա սիր ված չէ: Ա հա այս պի սի հարս-
տութ յուն ու նի հա յոց ե կե ղե ցու ե րաժշ տա-
ծի սա կան հա մա կար գը: Ճիշտ կլի նի, որ մեր 
ըն թեր ցո ղին զգու շաց նենք՝ ա մեն բա նին շա-
րա կան չա սել, շա րա կա նը շատ կոնկ րետ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 66

ժանր է:
– Թարգ մա նա կան ար վես տը մեր մշա-

կույ թի մեջ մտնե լուց հե տո արդ յո՞ք նաև 
եր գե րի տեքս տեր էին թարգ ման վում, չէ՞ որ 
մինչ այդ երգ վող ա սո րա կան, հու նա կան եր-
գե րը չէին կա րող միան գա մից դուրս մնալ:

– Եր գե րի տեքս տեր թարգ ման վել են, օ րի-
նակ՝ նշա նա վոր քրիս տո նեա կան հե ղի նակ 
Սուրբ Եփ րեմ Ա սո րու եր գա յին ժա ռան գութ-
յան տեքս տե րը թարգ ման վել և պահ պան վել 
են, բայց փաստ է՝ հայ ե կե ղե ցու հիմ ներ գութ-
յան, այ սինքն՝ ե կե ղե ցու ինք նու րույն եր գե րի, 
ոչ թե սաղ մոս նե րի, ո րոնց (ինչ պես ար դեն 
ա սա ցի) տեքս տե րը վերց ված են Աստ վա-
ծաշն չից, ամ բողջ հարս տութ յու նը հայ հե ղի-
նակ նե րի ստեղ ծած գոր ծերն են: Ե կե ղե ցում 
ա սո րա կան եր գե րի օգ տա գործ ման հի շա-
տա կութ յուն չու նենք, նույ նը և այլ մշա կույթ-
նե րից: 

Հա մաք րիս տո նեա կան նշա նա կութ յան 
մի քա նի եր գեր կան, ո րոնք ամ բողջ քրիս-
տո նեա կան աշ խար հում կամ մի շարք ե կե-
ղե ցի նե րում ըն դուն ված են, այ սինքն՝ նա խա-
պես ե ղել են հու նա րե նով կամ այլ լեզ վով, 
բայց թարգ մա նա բար մտել են բո լոր քրիս-

տո նեա կան ե կե ղե ցի նե րի ծի սա կան եր գե րի 
մեջ, օ րի նակ՝ «Լույս զվար թը», հա մաք րիս-
տո նեա կան եր գա յին տեքստ է, ո րը ներ թա-
փան ցել է մի շարք ե կե ղե ցի նե րի ծի սա կան 
ար վեստ, բայց երգ վում է յու րա քանչ յուր ե կե-
ղե ցում՝ իր տե ղա յին ա վան դույ թի ե րաժշ տա-
կան նկա րագ րով:

– Հա յոց հոգ ևոր եր գի կազ մա վոր ման, 
զար գաց ման գոր ծում Ս յուն յաց վար դա պե-
տա րա նի, Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի, Տաթ ևի 
հա մալ սա րա նի, Ս յուն յաց մեծ ա նա պա տի 
(Հա րանց մեծ ա նա պա տի) դե րա կա տա րութ-
յու նը:

– Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի դե րա-
կա տա րութ յու նը հայ ե րաժշ տա կան ար վես-
տի պատ մութ յան մեջ շատ ընդգծ ված է: Այդ 
վար դա պե տա րա նի հետ են կապ վում նշա-
նա վոր հո գևո րա կան նե րի ա նուն ներ, ով քեր 
հե տա գա յում խո շոր շա րա կա նա գիր ներ են 
ե ղել: 

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու ա նու նը պետք է 
նշենք։ Ն րա ժա ռան գութ յամբ զբաղ վող գիտ-
նա կան նե րի մեջ վեճ կա. տես նում են մեկ 
կամ եր կու հա մա նուն հե ղի նակ, ո րոն ցից 
ա ռա ջինն ապ րել է 5-րդ դա րում, մյու սը՝ 7-8-

րդ դա րի սահ մա նագ ծին: Ան նա Ա րևշատ յա-
նը գտնում է, որ ե ղել է մեկ Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցի և ն րան հա մա րում է 7-8-րդ դա րե րի 
հե ղի նակ: Ե կեք չմի ջամ տենք այդ բա նա վե-
ճին, ո րով հե տև դա բարդ գի տա կան վեճ է: 

Այ դու հան դերձ՝ 7-8-րդ դա րի սահ մա նագ-
ծին ապ րած Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, ով իր 
կրթութ յամբ կապ վում է մի կող մից Ս յուն յաց 
վար դա պե տա րա նին, մյուս կող մից՝ Մա քեն-
յաց վան քին, խո շոր ե րա ժիշտ է։ Ն րա ու-
սուց չի՝ Մով սես Ս յու նե ցի ե պիս կո պո սի կամ 
սյուն յաց մետ րո պո լի տի ա նու նով ևս հի շա-
տակ վում է ե րաժշ տա կան ժա ռան գութ յուն։ 
Սա կայն վկա յութ յուն ներն այդ մա սին պղտոր 
են, հա ճախ նույ նիսկ այս եր կու սի ժա ռան-
գութ յու նը մե կից անց նում է մյու սին՝ պատ-
միչ նե րի վե րագ րութ յամբ: 

– Սա հա կա դուխտ Ս յու նե ցի... 
Մի կողմ թող նենք վե ճը՝ Ս տե փա նոս Ս յու-

նե ցի 1-ի նի՞ քույրն է, թե՞ Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցի 2-րդի: Նա բազ մա թիվ հոգ ևոր եր գե րի 
ու «քաղց րե ղա նակ» մե ղե դի նե րի, նաև ակ-
րոս տի քո սի հե ղի նակ է: 
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Ն րա դե րը մեր հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան 
կազ մա վոր ման ու զար գաց ման գոր ծում:

– Ե րաժշ տա կան ար վես տի մեջ բա ցա ռիկ 
ի րո ղութ յուն է Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու քույ րը՝ 
Սա հա կա դուխտ Ս յու նե ցին, ով 8-րդ դա րի 
կա նո նաց ված կին հե ղի նակ է։ Ի հար կե, ևս 
մեկն ու նենք՝ Խոս րո վի դուխտ Գողթ նա ցին, 
ում ևս, եր ևի, կա րե լի է սյու նե ցի հա մա րել: 
Այս եր կու կա նայք 8-րդ դա րի հե ղի նակ ներ 
են, ո րոնց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ե կե-
ղե ցին կա նո նաց րել է: Այս մա սին բազ միցս 
խոս վել է: 

Բա ցատ րեմ՝ առ հա սա րակ միջ նա դա-
րի պատ մութ յան մեջ կի նը ստեղ ծա գոր ծեր, 
դեռ ե կե ղե ցին էլ այդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րը կա նո նա կար գեր՝ գրե թե անհ նա րին էր։ 
Եվ րո պա յի պատ մութ յան մեջ նման ե րևույթ 
տես նում ենք 12-րդ դա րում, այն էլ բա վա կա-
նին բարդ պրո ցես նե րի նկա րագ րութ յամբ:

Մեր պա րա գա յում տես նում ենք կին հե-
ղի նակ նե րի, ում ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
մտել են ե կե ղե ցու ծի սա կարգ, ո րոն ցից մե կը 
բարձ րաս տի ճան հո գևո րա կա նի ըն տա նի-
քից էր ծա գում՝ Սա հա կա դուխտ Ս յու նե ցին, 
մյու սը՝ իշ խա նա կան ծա գում ու ներ՝ Խոս րո-
վի դուխտ Գողթ նա ցին, որ Գողթ նի իշ խա-
նի դուստրն էր։ Դա ժա մա նակ նե րի հա մար 
չլսված բան էր:

Սա հա կա դուխտ Ս յու նե ցուն թույ լատր-
ված է ե ղել նույ նիսկ դա սա վան դել վար դա-
պե տա նո ցում: Պատ կե րաց րեք՝ կի նը դա սա-
վան դե լու էր կու սակ րոն հո գևո րա կան նե րին: 

– Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի 1-ին ... 
Որ քա նով տեղ յակ ենք՝ «Շա րակ նո ցում» 

նրա գրչին պատ կա նող 80 երգ կա: Հազ վագ-
յուտ գե ղեց կութ յամբ աչ քի ընկ նող և բարձ-
րար վեստ այդ եր գե րը՝ «Հա րութ յան ա վագ 
օրհ նութ յուն նե րը» մեծ գանձ են մեր ե րաժշ-
տա բա նաս տեղ ծա կան ար վես տում:

Նաև «Կ ցուր դա րանն» է վերջ նա կան 
տես քի բե րել...

– Ե կեք կցուր դա րան տեր մի նին մի քիչ 
զգու շա վոր վե րա բեր վենք, ո րով հե տև դա մի-
ջանկ յալ մի ժո ղո վա ծու էր... 

Ն կա տի ու նե նանք, որ միջ նա դա րը բազ-
մա թիվ չլուծ ված հար ցեր ու նի, և միան շա-
նակ ձևա կեր պում ներ դժվար է տալ: Ինչ 
վե րա բե րում է «Հա րութ յան ա վագ օրհ նու-
թյուն նե րին», ա յո, նրա ա նու նով պահ պան-
վել է ութ եր գա շար՝ տա սը մա սից բաղ կա-
ցած: Ո րոշ միջ նա դար յան աղբ յուր ներ ա սում 
են, որ յոթն է Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին հե ղի-
նա կել, իսկ մե կը հա վե լել է Սուրբ Ներ սես 
Շ նոր հա լին: Այդ պես է, թե ոչ, վի ճե լի հարց է: 
Փաստ է, որ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին միջ նա-
դա րի չա փա նիշ նե րով հսկա ե րաժշ տա կան 
ժա ռան գութ յուն թո ղած հե ղի նակ է: 

Տե սեք՝ նույ նիսկ այն գիտ նա կան նե րը, 
ով քեր եր կու Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու մա սին 
են խո սում, նրանք ա սում են՝ եր գե րի հե-
ղի նա կը 5-րդ դա րում ապ րած Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցին էր, իսկ դրանց դա սա կար գո ղը, 
կա նո նաց նողն ու «Շա րակ նոց» ներ մու ծո ղը 
երկ րորդն էր:

Այդ ութ շար քը ութ ձայ նե ղա նա կով է դա-
սա կարգ ված՝ ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ յան 
ե ղա նա կա յին կա նո նով:

Ս յու նե ցին նաև մեկ նիչ է ժա մա կար գութ-
յան, որ տեղ հո գևոր եր գար վես տին առնչ վող 
բազ մա թիվ հար ցեր մեկ նա բա նել է: Ու նի 
նաև քե րա կա նա կան մեկ նութ յուն, որ տեղ 
մշա կել է նաև ե րաժշ տա բա նաս տեղ ծա կան 
ար վես տի հար ցեր: Անդ րա դար ձել է նաև գու-
սա նա կան ար վես տին՝ տա լով բա նա ձևում-
ներ, ո րոնք խիստ կար ևոր են հայ միջ նա-
դար յան ար վես տի պատ մութ յան մեջ:

– Գ րի գոր Տաթ ևա ցի, նրա դե րը հայ պաշ-
տո ներ գութ յան կա նո նա վոր ման գոր ծում:

– Սուրբ Գ րի գոր Տա թևա ցին հայ փի լի-
սո փա յա կան մտքի պատ մութ յան հսկա է՝ 

Հայ երաժշտաբանաստեղծական 
արվեստը միջնադարում և 
Սյունիքի տեղն այդ արվեստում
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ա ռա ջին հեր թին: Հայ կա կան միջ նա դա րի 
վեր ջին սյու նե րից մեկն է: Ն րա առն չակ ցութ-
յու նը հո գևոր եր գար վես տին շո շա փե լի ձևով 
մնա ցել է «Շա րակ նո ցի» վեր ջին կամ նա խա-
վեր ջին խմբագ րութ յամբ, ո րով հե տև հե տո 
Թով մա Մե ծով բե ցին ո րոշ մի ջամ տութ յուն է 
ա րել, բայց վեր ջին հիմ նա կան խմբագ րութ-
յունն ի րենն է:

Ս տաց վում է, որ հայ ե կե ղե ցու ժա մեր-
գութ յան մեջ նե րառ ված շա րա կա ներ գութ-
յան բո լոր միա վոր նե րի ինչ պի սին և ինչ քա-
նա կութ յամբ լի նե լը ո րո շել է Սուրբ Գ րի գոր 
Տա թևա ցին: 

Նա կա նոն նե րից դուրս է թո ղել մի շարք 
մե ղե դի ներ և հայ տա րա րել, որ միայն այն է 
կա նո նա կան և վա վե րա կան, ինչ ին քը թո ղել 
է, մնա ցած ինչ էլ ա վե լաց նեն՝ խո տան է: Իր 
հե ղի նա կութ յամբ, իր ոս կե ղեն կնի քով կնքել 
է հայ շա րա կա ներ գութ յան գան ձա րա նի 
դռնե րը: Լի նե լով հա մալ սա րա նա կան ու սուց-
չա պետ՝ դաս տիա րա կել է նաև այն պի սի հե-
ղի նակ ներ, ով քեր հե տո մեծ հետք են թո ղել 
հայ հո գևոր ե րաժշ տութ յան պատ մութ յան 
մեջ: Մաս նա վո րա պես՝ նույն Թով մա Մե ծով-
բե ցին, Ա ռա քել Ս յու նե ցին, ում ա նու նով Հա-
րութ յան տաղ է պահ պան վել: Սա նույն պես 
Ս յուն յաց ե րաժշ տա կան փա ռա հեղ ա վան-
դույ թի գե ղեց կա գույն նմուշ նե րից է, ո րի 
ա կուն քը Տա թևա ցու բարձր դպրոցն է կամ 
հա մալ սա րա նը:

– Ա ռա քել Ս յու նե ցի, արդ յո՞ք «Ա դամ գիր-
քը» կա րե լի է գնա հա տել իբրև ե րաժշ տա-
կան գործ:

– Կա րող ենք՝ հա վա նա բար. դա ե րաժշ-
տա կան գործ է, ո րով հե տև միջ նա դա րի բո-
լոր պոեմ ներն էլ ե րաժշ տա կան բա ղադ րիչ 

ու նեին: Այլ հարց է՝ պահ պան վե՞լ է, թե՞ չի 
պահ պան վել այն: 

– Խա չա տուր վար դա պետ Կե սա րա ցու՝ 
1642-ին տպագր ված ժա մագր քից ի մա նում 
ենք, որ Մով սես Ս յու նե ցին (Տաթ ևա ցի, Խո-
տա նան ցի) կար ևոր դեր կա տա րեց ե կե ղե-
ցա կան պաշ տա մուն քի վե րա նո րո գութ յան 
մեջ, խոս քը նաև «Օրհ նութ յուն» շա րա կա-
նի հետ կապ ված նրա կար գադ րութ յան մա-
սին է:

– Մով սես Տա թևա ցին, թեև սրբաց ված չէ, 
բայց Պա տա րա գի ժա մա նակ որ պես սուրբ է 
հի շա տակ վում, այ սինքն՝ այդ քան ազ դե ցիկ է 
ե ղել նրա հե ղի նա կութ յու նը: Ա յո, նրա ա նու-
նը կապ ված է «Օրհ նութ յուն» շա րա կա նի 
հետ: Այդ շա րա կա նը բազ մա մաս եր գա յին 
շարք է: Եր գա յին շար քը բա ժան վում է ե րեք 
խմբի, ա պա վեր ջին ներս էլ՝ պատ կեր նե-
րի: Բա նաս տեղ ծա կան մեկ պատ կե րը ե րեք 
տուն երգ է: Պատ կեր բա ռը միայն կեր պար-
վես տում չի գոր ծած վում, գոր ծած վում է նաև 
հիմ ներ գութ յան մեջ:

«Օրհ նութ յունն» ու ներ «Ա վուր» պատ-
կեր ներ՝ օր վա խորհր դին հա մա պա տաս-
խան, «Տե րու նա կան» պատ կեր ներ և 
մի ջանկ յալ մի պատ կեր: Մի ջանկ յալ պատ-
կե րը հե տա գա յում է հա վել վել, ո րը կոչ վում 
է «Քաղ վածք»: Հենց այդ հա վե լումն է, որ 
կապ վում է Մով սես Տաթ ևա ցու ան վան հետ։ 
«Քաղ վածք» բա ժի նը հե տևյալ նկա տա ռումն 
ու ներ՝ օր վա խորհր դին հա մա պա տաս խան 
տար բեր շա րա կան նե րից կտոր ներ էին քաղ-
վում և զե տեղ վում այդ օր վա «Օրհ նութ յան» 
կազ մում: Ե րեք բա ժա նում նե րով պատ կեր-
նե րի քա նա կը հասց վում էր մին չև տա սի, 
ինչ պես Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու «Ա վագ օրհ-

նութ յուն ներն» են: Ս տաց վում է՝ 17-րդ դա րից 
սկսած օրհ նութ յուն նե րի պատ կեր նե րի քա-
նա կը հա վա սա րեց րել են «Ա վագ օրհ նութ-
յան» պատ կեր նե րի քա նա կին: 

– Պետ րոս Ղա փան ցու մա սին կու զե նա-
յինք ի մա նալ: Արդ յո՞ք նրա ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րից ընդգրկ ված են ձայ նագր յալ 
«Պա տա րա գի», «Տա ղա րա նի» մեջ: 

– Պետ րոս Ղա փան ցու ա նու նով պահ-
պան ված է հրա շա լի աշ խար հիկ տաղ, ո րը 
մինչ այ սօր կա: Խոսքն «Ա ռա վոտ յան քաղցր 
և ա նուշ հո վերն» տա ղի մա սին է, ո րը մշա-
կել է նաև Դա նիել Ե րա ժիշ տը, ով ևս սյու-
նե ցի է՝ Գ րի գոր Դա նիել յա նը: Այդ տա ղի մեկ 
ու րիշ տար բե րակ մշա կել է կոմ պո զի տոր Եր-
վանդ Եր կան յա նը: Պետ րոս Ղա փան ցին մեր 
ուշ միջ նա դա րի ա մե նա հայտ նի ա նուն նե րից 
մեկն է:

– Ու զում ենք խո սել «Ժա մագր քի» կամ 
Ա ղո թա մա տույց ե կե ղե ցա կան-ծի սա կան 
գրքի մա սին:

5-րդ դա րում կազմ ված և մինչև 17-րդ 
դա րը քա նիցս լրաց ված այդ գրքի կազ մութ-
յանն ու լրաց մա նը մաս նակ ցել են Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցին, Գ րի գոր Տաթ ևա ցին, ինչ պես 
նաև Թով մա Մե ծո փե ցին՝ Տաթ ևի հա մալ սա-
րա նի ա շա կերտ նե րից, ու րիշ ներ:

Կու զե նա յինք ա վե լի կոնկ րետ ի մա-
նալ նշված վար դա պետ նե րի՝ «Ժա մագր քի» 
կազմ ման և լ րաց ման գոր ծում ու նե ցած 
ներդ րում նե րի մա սին:

– Ե կե ղե ցա կան ծի սա կան գրքե րը Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցունն են: Կապ չու նի, 
թե որ հա մալ սա րա նից էին դրանց հե ղի նակ-
նե րը, քա նի որ դրանք կա նո նաց րել է ե կե ղե-
ցին:

Նույ նիսկ այն, որ Տա թևի հա մալ սա րա նը 
Ս յու նի քում էր, չի նշա նա կում, թե դա միայն 
Ս յու նիք էր: Հա յաս տան աշ խար հի ա մե նա-
տար բեր անկ յուն նե րից գա լիս էին այն տեղ 
սո վո րե լու: 

Մի այս պի սի վկա յութ յուն կա՝ Տա թևա ցին 
ե կել է Սաղ մո սա վան քում դա սա խո սութ յուն-
ներ կար դա լու և Գ րի գոր Խ լա թե ցի Ծե րենցը 
ե կել է Սաղ մո սա վան քում նրան լսե լու: Այ-
սինքն՝ ամ բողջ Հա յաս տա նից գա լիս էին այդ 
հռչա կա վոր վար դա պետ նե րին լսե լու, Տա-
թևի հա մալ սա րա նում սո վո րե լը չի նշա նա-
կում, թե սո վո րող նե րը զուտ սյու նե ցիք էին: 

Տա թևի հա մալ սա րա նը հա մա հայ կա կան 
նշա նա կութ յուն ու ներ...

Տա թևա ցուն ո րևէ տա րա ծաշր ջա նում չի 
կա րե լի տե ղա վո րել, նա հա մա միջ նա դար-
յան ձևա չա փում է հաս կաց վում, ե թե նրան 
ու նրա ա շա կերտ նե րին տե ղա վո րենք միայն 
Ս յու նի քի մեջ, ա պա ան նե րե լիո րեն կնվա զեց-
նենք նրանց թո ղած ժա ռան գութ յան կշի ռը: 
Մ յուս կող մից դա նշա նա կում է, որ Ս յու նի քը 
հայ կա կան միջ նա դա րի ողջ ձևա չա փով խո-
շոր մշա կու թա յին կենտ րոն էր, որ տեղ գոր-
ծու նեութ յուն էին ծա վա լում այդ մե ծութ յան 
հե ղի նակ ներ։

– Եվ վեր ջում փոր ձենք հա մա ռոտ ամ-
փո փել զրույցն ու ամ բող ջաց նել հար ցի պա-
տաս խա նը, թե Ս յուն յաց աշ խարհն ի՞նչ տեղ 
ու դեր ու նե ցավ հայ միջ նա դար յան ե րաժշ-
տա բա նաս տեղ ծա կան ար վես տում:

– Ս յուն յաց հո գևոր բարձ րա գույն 
դպրոց նե րի դե րա կա տա րութ յու նը դժվար 
է գե րագ նա հա տել կամ թե րագ նա հա տել 
հայ ե րաժշ տա բա նաս տեղ ծա կան ար վես-
տի զար գաց ման մեջ, այն էլ՝ միջ նա դա րի 
կտրված քով: Վ կայ ված աղբ յուր նե րով են 
ներ կա այդ կենտ րոն նե րը հայ ի րա կա նութ-
յան մեջ: 

Դա պա տա հա կան չէր՝ կապ ված էր 
կրթա կան և հո գևոր կենտ րոն նե րի հզո րութ-
յան հետ, ին չը վկա յում է նաև ժա մա նա կի 
աշ խար հիկ իշ խա նութ յան հզո րութ յան մա-
սին: Այդ հզո րութ յու նը տա րած վում էր մշա-
կույ թի բո լոր ճյու ղե րի վրա:

Հա յաս տա նի այդ տա րա ծաշր ջա նի մշա-
կույթն ար գա սիքն է հզոր ա վան դույթ նե րի, 
տա րա ծաշր ջա նի կա րևոր նշա նա կութ յան և 
պատ մա կան ի րո ղութ յուն նե րի: 

Այ սօր էլ Ս յուն յաց կա րևո րութ յու նը հա-
մա հայ կա կան նշա նա կութ յուն ու նի: Ս յու նի-
քը մեր հե նաս յունն է՝ Աստ ված մի ա րաս ցե՝ 
թե ճա քեր ա ռա ջա նան այդ հե նաս յան վրա, 
դրանք ամ բողջ հայ կա կան աշ խար հի մարմ-
նի վրա ան բու ժե լի խո ցեր կդա ռա նան ա պա-
գա յում:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՎ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ
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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` 17 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
28.03.2022թ.: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


