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Սի րե լի՛ յո թե րորդ դա սա րան ցի ներ
 

Այս դա սագր քում դուք կհան դի պեք եր կու նոր թե մա նե րի՝ «Լուրջ 

և զվար ճա կան ե րաժշ տու թյուն» ու «Լուրջ և զվար ճա կան ե րաժշ տու

թյան փոխ ներ թա փան ցու մը»: Դա սա գիր քը ձեզ կօգ նի ճիշտ կողմ

նո րոշ վե լ շր ջա պա տում հն չող բազ մա տե սակ ե րաժշ տու թյան մեջ և 

բարձր ե րաժշ տա կան ար վես տը տար բե րել  ան բո վան դակ ու ան ճա

շակ ե րաժշ տու թյու նից:

Դուք կսո վո րեք եր գեր, կլսեք բազ մա տե սակ ե րաժշ տական 

ստեղծագործություններ, ձեռք կբե րեք ե րաժշ տա տե սա կան գի տե

լիք ներ, ե րաժշ տալ սո ղա կան և կա տա րո ղա կան փորձ: Դրանով 

կհարս տաց նեք ձեր ի մա ցու թյու նը, կկարողանաք ճիշտ արժևորել 

երաժշտությունը:

 Հու սով ե նք, որ ե րաժշ տու թյու նը կշա րու նա կի մնալ ձեր լավ բա

րե կա մը: Բա րի՛ ե րթ ե րաժշ տու թյան բազ մա ճյուղ ու բազ մա գույն, 

լր ջա խոհ ու զվարթ աշ խար հում:

 
Կոմիտասի անվան կամերային համերգասրահը
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ԼՈՒՐՋ ԵՎ ԶՎԱՐ ՃԱ ԿԱՆ

Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Լուրջ ե րաժշ տու թյուն ա սե լով հաս կա նում ե նք 
դա սա կա նը, ո րը նշա նա կում է օ րի նա կե լի:

 Դա սա կան ե րաժշ տու թյու նը դի մա ցել է ժա մա
նա կի փոր ձու թյա նը և այ սօր էլ ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կու թյան մեջ ու նի իր պատ վա վոր տե ղը: 
Այն պա րու նա կում է բա րո յա կան և գե ղա գի տա կան 
այն պի սի ար ժեք ներ, ո րոնք բերկ րանք են պարգ
ևում ո ւնկնդ րին, կր թում նրա հո գին, բա րի և գե
ղե ցիկ զգաց մունք ներ ա րթ նաց նում նրա սր տում: 
Որ քան մեծ է մար դու ե րաժշ տա կան պատ րաստ
վա ծու թյու նը և լսո ղա կան փոր ձը, այն քան հեշտ է 
մտ նում դա սա կան ե րաժշ տու թյան կա խար դա կան 
աշ խար հը, հաս կա նում ո ւնկնդ րած ե րաժշ տու թյան 
նր բե րանգ նե րը, բո վան դա կու թյու նը և կա ռուց
ված քը: 

Ունկնդ րե լով դա սա կան ե րաժշ տու թյուն՝ հա
ղոր դա կից ե նք լի նում կոմ պո զի տո րի ստեղ ծա գոր
ծա կան մտահ ղաց մա նը, հետ ևում նրա ե րաժշ տա
կան մտ քի զար գաց մա նը: Այդ ա մենն ըն կա լե լու 
հա մար կա տա րում ե նք հո գե կան և մտա վոր աշ
խա տանք՝ գոր ծի դնե լով ու սում նա ռու թյան տա
րի նե րին ստա ցած ե րաժշ տա կան գի տե լիք ներն ու 
լսո ղա կան փոր ձը: 

Ու րեմն, դա սա կան ե րաժշ տու թյու նը պա հան
ջում է լուրջ և ու շա դիր վե րա բեր մունք և ե րաժշ տա
տե սա կան ու լսողական պատ րաստ վա ծու թյուն: 

Դա սա կան ե րաժշ տու թյան մեջ կան բարդ ժան
րեր, ի նչ պես՝ օ պե րան, սիմ ֆո նի ան, սո նա տը, և՝ 
պարզ, ա վե լի հեշտ ընկալվող ժան րեր, ի նչ պես՝ 
եր գը, ռո ման սը, պա րը և այլն: Ե րաժշ տա կան այդ 
պարզ ժան րե րը, չնա յած ի րենց մատ չե լի ու թյա նը, 
նույնպես հա մար վում են դա սա կան ե րաժշ տու
թյան տեսակ ներ: 

ԹԵՄԱ
1
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Սովորե՛ք «Իմ ուսուցիչ» երգը և կատարե՛ք առանձնակի ջերմությամբ:

ԻՄ ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ
 

 Մե ծա նում ե նք տա րեց տա րի,
 Հա յաց քի տակ քո բա րի,
 Մեզ տա լիս ես կրակ ու հուր 
 Քո ե րա զանք նե րով մա քուր:

Կրկ ներգ. Իմ ու սու ցիչ, իմ ու սու ցիչ,
   Դու մեր լույ սի ա կունք պայ ծառ,
   Մեզ տա լիս ես հո գուց քո ջինջ
   Խոր գի տու թյան ջահ միշտ վառ:
 
Ա ռա ջին մեր զան գով հն չեղ
 Մեզ դպ րոցն է թև տա լիս, 
Եվ գա լիքն է որ պես կան թեղ
 Մեր սր տե րի եր գով գա լիս:

Կրկ ներգ. Իմ ու սու ցիչ, իմ ու սու ցիչ...

Երաժշտ.՝ Ռ. Պետրոսյանի
Խոսք՝ Ն. Միքայելյանի
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 Մարդն ա ռօ րյա կյան քի տար բեր պա հե րին 
տար բեր հո գե վի ճակ և տրա մադ րու թյուն է ու նե
նում: Լուրջ զբաղ մուն քից բա ցի, պա հանջ է ու նե
նում  զվար ճան քի՝ ու րա խա նա լու, կա տա կե լու, 
պա րե լու: Նրան օգ նու թյան է գա լիս հան րա մատ
չե լի զվար ճա կան ե րաժշ տու թյու նը, ո րը չի պա
հան ջում ու շադ րու թյան լա րում, մտ քի լուրջ աշ
խա տանք, այլ իր քաղց րա հունչ, թեթև, պա րային 
բնույ թով ստեղ ծում է հանգս տի և ու րախ ժա ման ցի 
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տրա մադ րու թյուն: Այդպիսին են է ստ րա դային եր
գերը, պա րային թեթև ե րաժշ տու թյունը, ժա մա նա
կա կից պոպը, ռոք ե րաժշ տու թյունը, ա ռանց ո րոնց 
հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել կեն ցա ղային ու րախ 
ա րա րո ղու թյուն նե րը՝ խն ջույ քը, հար սա նի քը, պա
րա հան դե սը, ժո ղովր դա կան տո նախմ բու թյու նը:  

Այս պի սով կա րե լի է ա սել, որ կյան քի տար բեր 
պա հե րին մեզ ան հրա ժեշտ է տար բեր տեսակի 
ե րաժշ տու թյուն: Կա րե լի է նա խա պատ վու թյու նը 
տալ այդ տեսակ նե րից որ ևէ մե կին: Սա կայն միշտ 
պետք է հի շել, որ զվար ճա կան ե րաժշ տու թյու նը չի 
կա րող տալ այն հոգ ևոր հարս տու թյու նը, որ տա
լիս է լուրջ, դա սա կան ե րաժշ տու թյու նը:

Ի նչ ե րաժշ տու թյուն էլ որ հն չի, կոչ ված է ա ռա
ջին հեր թին բա վա րա րե լու մեր հոգ ևոր և գե ղա գի
տա կան պա հանջ մունք նե րը:

Ունկնդ րե՛ք, ապա երգե՛ք «Էս ա ռուն ջուր է գա
լի» հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գը Կո մի տա սի 
մշակ մամբ և կոմպոզիտոր Ար տե մի Այ վա զյա նի 
«Հա յաս տան» եր գը: Հայտ նե՛ք ձեր կար ծի քը այդ 
եր գե րի մա սին: Ի ՞նչ տրա մադ րու թյուն են ա ռա
ջաց նում դրանք:

 

ԷՍ Ա ՌՈՒՆ ՋՈՒՐ Է ԳԱ ԼԻ 

Էս ա ռուն ջուր է գա լի,
 Մի տե սեք՝ ո ՞ւր է գա լի,
 Գա լիս է, գա լիս է սեյր ա նե:

 Վարդ եմ քա ղել մա ղե րով,
 Վեր եմ դրել շա ղե րով,
 Գա լիս է, գա լիս է սեյր ա նե:

 Տա նըս տա կին կա նռ նի, 
Ես բարձ բե րեմ, դու կըռ նի,
 Գա լիս է, գա լիս է սեյր ա նե:

Ես դու մի բաղում պիտենք
Դու չինարի, ես նըռնի, 
Գալիս է, գալիս է, սեյր անե:
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ԷՍ Ա ՌՈՒՆ ՋՈՒՐ Է ԳԱ ԼԻ

Մշակումը՝ Կոմիտասի
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ

Սր տիս բո լոր վարդ է բաց վել,
 Տոնն է այ սօր հա յու թյան, 
Բույ րով է քո կյան քը լց վել, 
Ա նուշ օր րան Հա յաս տան:

Կրկ ներգ. Միշտ եր գիր, հայոց կա նաչ գա րուն, 
  Ինձ գր կիր քո չք նաղ աշ խար հում,
   Միշտ դա լա րիր, եր կիր բա րի, 
  Եր ջան կու թյան իմ չի նա րի:
 
  Աչ քե րիս մեջ գար նան օ րեր,
   Ման եմ գա լիս սա րե սար,
   Կա նաչ սա րեր, կա պույտ ձո րեր, 
  Եր կիրն եք իմ լա լա զար:

Կրկ ներգ. Միշտ եր գիր...

   Սի րում եմ քեզ, լույս հայ րե նիք, 
  Ես իմ կյան քից ա վե լի,
  Գ նում ես դու քո եր ջա նիկ
   Ճամ փա նե րով ար ևի:

Կրկ ներգ. Միշտ եր գիր...

Մարտիրոս Սարյան, «Հայաստան», 1940
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Երաժշտ.՝ Արտ. Այվազյանի

Խոսք՝ Ա. Գրաշու

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի ՞նչ եք հաս կա նում «լուրջ ե րաժշ տու թյուն» և «զ վար ճա կան ե րաժշ տու
թյուն» ա սե լով:

2. Դա սա կան ե րաժշ տու թյան ի ՞նչ բարդ և պարզ ժան րեր գի տեք:
3. Զվար ճա կան ե րաժշ տու թյան ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
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 Հայ հոգ ևոր եր գե րը՝ ի րենց մե ղե դի նե րի գե ղեց
կու թյամբ և կա ռուց ված քի կա տա րե լու թյամբ վկա
յում են միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ե րաժշ տա
կան ար վես տի բարձր զար գաց ման մա սին:

Հոգ ևոր եր գերն ի րենց ձևով ու բո վան դա կու
թյամբ տար բեր տե սակ նե րի ե ն՝ շա րա կան ներ, 
տա ղեր, գան ձեր և այլն:

Դ րանց հե ղի նակ ներն են հայ ե կե ղե ցու գոր
ծիչ ներ և մի ա ժա մա նակ ե րա ժիշտ– բա նաս տեղծ
ներ Մես րոպ Մաշ տո ցը, Սա հակ Պարթևն ու Մով
սես Խո րե նա ցին (V դար), Կոմիտաս Աղձեցին (VII 
դար), Ստեփանոս Սյունեցին (VIII դար), Գրի գոր 
Նա րե կա ցին (X դար), Ներ սես Շնոր հա լին (XII 
դար) և ու րիշ ներ, ո րոնց ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
դուրս գա լով Հա յաս տա նի սահ ման նե րից, հարս
տաց րել է հա մաշ խար հային ե րաժշ տա կան մշա
կույ թի գան ձա րա նը:

ՀՈԳԵՎՈՐ Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԵՄԱ

2

Էջմիածնի Մայր տաճարը
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 Ունկնդ րե՛ք, ա պա սո վո րե՛ք կա թո ղի կոս, միջ նա դա րյան մեծ բա նաս տեղծ, 
ե րա ժիշտ Ներ սես Շնոր հա լու «Ա ռա ւօտ լու սոյ» եր գը, ո րը սիր վել և տա րած վել 
է ժո ղովր դի մեջ և հի մա էլ կա տար վում է կեն ցա ղում, ա վան դա կան տո նե րի 
ու ծե սե րի ժա մա նակ:

ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈՅ

Ներսես Շնորհալի

Ներսես Շնորհալի
(Գ րա բար) 

Ա ռա ւօ՛տ լու սոյ, 
Ա րե գակն ար դար, 
Առ իս լոյս ծա գե ա:

Բղ խո՛ւմն ի Հօ րէ,
Բղ խե ա՛ ի հոգ ւոյս
 Բան քեզ ի հա ճոյս:

 Գա՛նձդ ո ղոր մու թե ան,
 Գան ձիդ ծած կե լոյ
Գ տող զիս ա րա:

 Դո՛ւռն ո ղոր մու թե ան
 Դա ւա նո ղիս բաց,
 Դա սե ցո վեր նոցն:
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Ա ռա վո՛տ լույ սի՝ 
Ար դար ա րե գա՛կ, 
Առ ի նձ լույս ծա գեց րու:

Բ խո՛ւմն Հո րից,
Բ խիր հո գուս մեջ
 Բան՝ քեզ հա ճե լի:

 Գա՛նձդ ո ղոր մու թյան,
 Գան ձը քո ծա ծուկ
Գտ նո՛ղ ի նձ ա րա:

 Դու ռը ո ղոր մու թյան
 Դա վա նո ղիս ա ռաջ բա՛ց,
 Դա սիր վե րին նե րի հետ:

Երուսաղեմի 

Սբ. Հակոբյանց եկեղեցի

Ինչ պես նկա տե ցիք, բա նաս տեղ ծու թյու նը հե
տաքր քիր կա ռուց վածք ու նի. ստեղծ ված է աք րոս
տի քո սի սկզ բուն քով՝ հայոց այ բու բե նի 36 տա ռե
րին հա մա պա տաս խան: Ա մեն տան ե ռա տո ղե րը 
սկս վում են միև նույն տա ռով:

 
Ունկնդ րե՛ք Գրի գոր Նա րե կա ցու «Հա ւուն– 

հա ւուն» տա ղը: Ի մա ցե՛ք, որ տա ղե րը նույն
պես եր գեր են և ու նե նում են հոգ ևոր կամ աշ
խար հիկ բո վան դա կու թյուն: Արտահայտում են 
իրականության բազմազան կողմեր, մարդկային 
տարբեր հոգեվիճակներ:

ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈՅ
 (Աշ խար հա բար) 
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ՊԱ ՏԱ ՐԱԳ

 Պա տա րա գը ե կե ղե ցա կան հիմ նա կան ծի սա
կան ա րա րո ղու թյունն է, ո րի կար ևոր մա սը կազ
մող եր գա սա ցու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ
վում է նույն Պա տա րագ ա նու նով: Պա տա րա գի 
եր գա սա ցու թյուն նե րը հոգ ևոր եր գեր են, ո րոնք հո
րի նել են միջ նա դա րյան հայ հե ղի նակ նե րը: Մինչև 
19–րդ դա րի վեր ջե րը Պա տա րա գի եր գե ցո ղու թյու
նը մի ա ձայն է ե ղել: Հայ կոմ պո զի տո րա կան ար
վես տում Պա տա րա գի եր գե ցո ղու թյան բազ մա
ձայ նեց ման օ րի նակ նե րից նշա նա վոր են Մա կար 
Եկ մա լյա նի և Կո մի տա սի մշա կում նե րը:

 Ունկնդ րե՛ք, ա պա սո վո րե՛ք «Տե՜ր, ո ղոր մե ա՛» եր
գը «Հայոց պա տա րա գից»:

« Տե՜ր, ո ղոր մե ա՛» եր գը կա տա րե՛ք գե ղե ցիկ, ար
տա հայ տիչ ձայ նով: Հետ ևե՛ք լի գայով ի րար կապ
ված հն չյուն նե րի սա հուն կա տար մա նը:

  Տէ՜ր, ո ղոր մե ա՛, Տէ՜ր, ո ղոր մե ա՛,
 Տէ՜ր, ո ղոր մե ա՛, Տէ՜ր, ո ղոր մե ա՛: 
Ա րի՛, Աս տո ւա՛ծ, հար ցըն մե րոց, 
Որ ա պա ւէնդ ես նե ղե լոց:

 Հա՛ս յօգ նու թիւն ծա ռայից Քոց, 
Ա նօգ նա կան ազ գիս հայոց:
 Տէ՜ր, ո ղոր մե ա՛, Տէ՜ր, ո ղոր մե ա՛:
Շ նոր հիւ ա ւուրս մեզ ո ղոր մե ա՛:

 ՏԷ՜Ր, Ո ՂՈՐ ՄԵ Ա

Լուսինե Զաքարյան
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 ՄԱ ԿԱՐ ԵԿ ՄԱԼՅԱՆ
(1856–1905)

 Հայ կոմ պո զի տոր, խմ բա վար, ման կա վարժ 
Մա կար Եկ մա լյա նը ծն վել է Թիֆ լի սում: Ա վար տե
լով Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նը՝ այն տեղ դա
սա վան դել է եր գե ցո ղու թյուն և հայ ե րաժշ տու թյան 
տե սու թյուն: Իր ու սուց չի՝ Նի կո ղայոս Թաշ չյա նի 
ղե կա վա րու թյամբ ու սում նա սի րել է հայ կա կան 
նո տագ րու թյու նը և մաս նակ ցել միջ նա դա րյան 
հոգ ևոր եր գե րի գրառ մանն ու հրա տա րակ մա նը: 
Մ. Եկ մա լյա նը ե րաժշ տա կան կր թու թյու ն է ստացել 
Պե տեր բուր գի կոն սեր վա տո րի այում՝ ու սա նե լով 
ռուս մեծ կոմ պո զի տոր Ն. Ռիմս կի– Կոր սա կո վի 
ստեղ ծա գոր ծա կան դա սա րա նում:

 Վե րա դառ նա լով Թիֆ լիս՝ նա դա սա վան դել է 
հայտ նի Ներ սի սյան դպ րո ցում: Ստեղ ծել է ա րա
կան ե րգ չա խումբ, ո րի մաս նա կից ներն են ե ղել 
հե տա գա յում հայտ նի եր գիչ ներ Ար մե նակ Շահ
մու րա դյա նը, Տիգ րան Նալ բան դյա նը, կոմ պո զի
տոր ներ Ար մեն Տիգ րա նյա նը, Ան տոն Մայի լյա նը, 
Ա զատ Մա նու կյա նը,  Մար տին Մազ մա նյա նը, ո րոշ 
ժա մա նակ նաև Կո մի տա սը: 

Եկ մա լյա նը գրել է «Ռո զայի դե գե րում նե րը» 
կան տա տը, «Սիմ ֆո նիկ նա խեր գանք», «Նոկ
տյուրն դաշ նա մու րի հա մար», եր գեր, ռո մանս ներ, 
կա տա րել է հայ ժո ղովր դա կան և հայ րե նա սի րա
կան եր գե րի խմ բեր գային մշա կում ներ:

Ն րա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մեջ կենտ րո նա
կան տեղ է զբա ղեց նում հայոց Պա տա րա գի մշա
կու մը քա ռա ձայն ե րգ չախմ բի հա մար a cappella (ա  
կա պե լլա), ո րը լույս է տե սել 1892 թ. Լայպ ցի գում 
(Գեր մա նի ա), ի սկ չորս տա րի ան ց՝ նաև Վի են նա
յում (Ա վստ րի ա): Դրա շնոր հիվ Եվ րո պայի ե րա
ժիշտ նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե ցան ծա նո թա
նա լու հայ հոգ ևոր եր գար վես տին:

Մակար Եկմալյան
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 Ունկնդ րե՛ք, ա պա սո վո րե՛ք հատ ված ներ հայոց Պա տա րա գից՝ «Ք րիս տոս ի 
մեջ մեր հայտ նե ցավ»՝ Մ. Եկ մա լյա նի մշակ մամբ, և «Հայր մեր» տե րու նա կան 
ա ղոթ քը Կո մի տա սի մշա կած Պա տա րա գից:

Ք ՐԻՍ ՏՈՍ Ի ՄԵՋ ՄԵՐ ՀԱՅՏ ՆԵ ՑԱՎ
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Հոգևոր երգերի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:
2. Ով քե՞ր են միջ նա դա րյան հոգ ևոր եր գե րի հե ղի նակ նե րը:
3. Ո ՞վ է «Ա ռա ւօտ լու սոյ» եր գի հե ղի նա կը:
4. Պատ մե՛ք Մա կար Եկ մա լյա նի մա սին:
5. Ի ՞նչ գի տեք հայոց Պա տա րա գի մա սին:

 ՀԱՅՐ ՄԵՐ
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Գուսանական և աշուղական երգարվեստը 
հայ երաժշտական մշակույթի ճյուղերից են: Այս
օր հաճախ այդ երգարվեստները նույնացվում 
են, չնայած դրանք մեկը մյուսից էականորեն 
տարբերվում են ոչ միայն ոճական, այլ նաև 
ժամանակային իմաստով:

Գուսանական երգերը ստեղծվել են և գոյատևել 
հին և միջնադարյան Հայաստանում: Այդ երգ
արվեստի ձևավորումը կապված է գուսանի հետ, 
որը և՛ բանաստեղծ էր, և՛ երգահան, և՛ երգիչ, և՛ 
նվագածու, և՛ ասմունքող: Արտասանությամբ ներ
կայացվող իր պատմությունը նա մերթ ընդ մերթ 
ընդմիջում էր երգով և թատերական խաղով:

Գուսանը մասնակից է եղել ժողովրդի կյանքի 
բոլոր տոնախմբություններին, խնջույք ներին, հա ր
սանիքներին, ինչպես նաև սգո արարո ղու թյուններին:

Հին գուսանական երգերը գոյատևել են բա
նավոր ձևով: Այն ժամանակի ընթացքում միա
ձուլվել է ժողովրդական հին ավանդական երգերի 
հետ և չի պահպանվել այն գուսանների անունները, 
որոնց երգերը մենք այսօր երգում ենք:

Աշուղական երգարվեստը, որի ծագումը կա պվում 
է 17–18–րդ դարերի հետ, դառնալով գուսանական 
արվեստի ժառանգորդը, ձեռք բերեց իր ուրույն 
դիմագիծը, մշակեց երաժշտական և տաղաչափական 
արվեստի իր սեփական կանոնները:

Ընդունված ավանդույթ էր աշուղական մրցու
յթներին մասնակցությունը, որոնց ընթա ցքում 
երգով պատասխանելով մրցակցի առա ջադրած 
հարցին՝ աշուղը ցուցաբերում էր ստեղծա գործա
կան վարպետություն, հանպատրաստից հորինելու 
շնորհք:

ԳՈՒՍԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ
Ե ՐԳԱՐՎԵՍՏ

ԹԵՄԱ
3
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Աշուղական երգի թեման սերն է, գեղեցկության, 
հայրենիքի, բնության, մարդկային բնավորության 
լավագույն գծերի գովքը, ժլատության, չարության, 
խաբեբայության և այլ բացասական կողմերի 
պախարակումը:

18–րդ դարի հայ աշուղական երգարվեստի հան
ճարեղ աշուղը Սայաթ–Նովան էր: Նա իր երգերը 
հորինում էր հայերեն, վրացերեն և թուրքերեն 
լեզուներով:

Սայաթ–Նովայի իսկական ժառանգորդը դար
ձավ մեկ այլ հայ հանճարեղ աշուղ՝ Ջիվանին: 
Նա ոչ միայն իր երգերն էր հորինում գրական 
հայերենով, այլ նաև թուրքերենից հայերեն թար
գմանեց ժողովրդի մեջ լայնորեն տարածված և 
սիրված աշուղական սիրավեպերը:

Եվ ահա 20–րդ դարից սկսած՝ հայ աշուղները՝ 
Շերամը, Հավասին, Շահենը, Աշոտը և նրանց 
հետնորդները ստեղծագործեցին միայն մայրենի 
լեզվով:

Աշուղներն օգտագործել են տարբեր նվա գա
րաններ՝ քամանչա, քամանի, ջութակ, սազ, թառ, 
սանթուր, քանոն:

Սայաթ–Նովայի 
անվան անսամբլ

Թովմաս Պողոսյանի 
ղևավարությամբ 
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ՋԻՎԱՆԻ
(1846–1909)

Ջիվանին (Սերովբե Լևոնյան) հայ ազգային 
աշուղական դպրոցի հիմնադիրն է:

Նա ծնվել է Ախալքալաքի շրջանի Կարծախ 
գյուղում (Վրաստան): Բնությունից օժտված 
լինելով երաժշտական լավ ընդունակություններով 
և երգչական ձայնով՝ նա փոքրուց մեծ հետա
քրքրություն է ունեցել երաժշտության, մաս
նա վորապես աշուղական արվեստի հանդեպ: 
Ջիվանու սիրած նվագարաններն էին քամանին 
և ջութակը, ընդ որում նա ջութակ էր նվագում 
քամանիի և քամանչայի նման՝ ծնկին հենած: 
Պատանի հասակից նա սկսում է երգեր հորինել, 
ինքն էլ երգում է սեփական նվագակցությամբ:

Ջիվանու երգերում հավասարապես բարձր 
արժեք ունեն թե՛ երգի բառերը, և թե՛ մեղեդիները: 
Պատահական չէ, որ Ջիվանուն համարում են 
նաև բանաստեղծ: Նրա երգերում խիստ ընդ
գծված է հայրենասիրության, ժողովուրդների բա
րեկամության, ազնվության, մարդասիրության 
թե ման և դատապարտվում է անարդարությունը, 
սոցիալական անհավասարությունը, գոռոզու
թյունն ու հիմարությունը:

Ջիվանի

Հիշենք, որ ծիրանը համարվում է հայկական պտուղ (լատիներեն 
կոչվում է «պրունուս ար մենիական», այսինքն՝ «հայկական սալոր»): 
Այդ է պատճառը, որ ծիրանենին դարձել է Հայաստանի յուրատեսակ 
խորհրդանիշը:

Սովորե՛ք Ջիվանու «Ես մեկ ծառ եմ ծիրանի» երգը:

Ուշադի՛ր կարդացեք երգի բառերը և կնկատեք, որ տեքստն ունի 
այլաբանական իմաստ: «Ծիրանի ծառ» ասելով՝ Ջիվանին նկատի ունի 
հայ ազգը:
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ԵՍ ՄԵԿ ԾԱՌ ԵՄ ԾԻՐԱՆԻ

Խոսք և երաժշտություն՝ Ջիվանու

Ես մեկ ծառ եմ ծիրանի,
Հին արմատ եմ անվանի,
Պըտուղներըս քաղցրահամ,
Բոլոր մարդկանց պիտանի:

Հին ծառ եմ արևելյան,
Չունիմ որոշ այգեպան,
Տունկերըս ամեն երկիր
Ընկած են բաժան–բաժան:

…Ուղարկեց մի այգեպան–
Հարավից մի հըսկա իշխան,
Այն հըսկայի անունով
Կոչվեցա ծառ Հայկական:

Չորս հազար տարվա ծառ եմ,
Արմատըս պինդ կայտառ եմ,
Թեպետ ուժըս պակաս է, 
Բայց անունով պայծառ եմ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Պատմե՛ք գուսանական երգարվեստի մասին:
2. Ե՞րբ է ծագել աշուղական երգարվեստը:
3. Հայ ինչիպիսի՞ գուսաններ, աշուղներ գիտեք:
4. Սայաթ–Նովայից ինչպիսի՞ երգեր գիտեք:
5. Պատմե՛ք Ջիվանու մասին:
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Այո՛, դա սա կան ե րաժշ տու թյան նմուշ ներ կան, 
ո րոնք հան րա մատ չե լի են, այ սինքն՝ հան րու թյան 
հա մար մատ չե լի, հեշտ ըն կա լե լի, հիշ վող: Հան
րա մատ չե լի լի նե լը բնավ չի նվա զեց նում ստեղ
ծա գոր ծու թյան գե ղար վես տա կան ար ժե քը: Դա
սա կան հան րա մատ չե լի գողտ րիկ ե րաժշ տու թյան 
հա ճա խա կի ո ւնկնդ րու մը կնա խա պատ րաս տի 
ձեզ դա սա կան ա վե լի բարդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը լսե լուն և ըն կա լե լուն:

 Հա մաշ խար հային դա սա կան ե րաժշ տու թյան 
մե ծե րից մե կի՝ Վոլֆ գանգ Ա մա դե ուս Մո ցար տի 
ե րաժշ տու թյու նը սի րե լի ու հաս կա նա լի է հա մայն 
մարդ կու թյա նը: Նրա ե րաժշ տու թյունն ար տա հայ
տում է մարդ կային ա մե նա նուրբ զգաց մունք նե րից 
մինչև ա մե նահ զոր պոռթ կում ներ: Մո ցար տի նր բա
գեղ և կա տա րյալ ե րաժշ տու թյան գե ղեց կու թյունն 
ար տա ցո լում է կյան քի զգա ցո ղու թյան խո րու թյու
նը, մարմ նա վո րում մար դու եր ջան կու թյան ե րա
զան քը:

 Մո ցար տի հս կա յա կան ստեղ ծա գոր ծա կան ժա
ռան գու թյան մեջ կա նաև կեն ցա ղային, հանրա
մատչելի ե րաժշ տու թյուն, ո րն ա ռանձ նա նում է 
ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րամ տու թյամբ և կեն սու
րա խու թյամբ: Ճիշտ են ա սում. «Մո ցար տի ե րաժշ
տու թյու նը ար ևային է»: Մո ցար տը հան րա մատ չե լի 
ե րաժշ տու թյուն է գրել նվա գախմ բի, տար բեր ան
սամբլ նե րի հա մար: Դրանք սյո ւիտ ներ ե ն՝ բաղ կա
ցած սե րե նադ նե րից, նոկ տյուրն նե րից, պա րե րից 
և այլն: Դա սա կան հան րա մատ չե լի հայտ նի և սիր
ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից է Մո ցար տի «Գի
շե րային փոք րիկ սե րե նա դը»՝ գր ված լա րային 
նվա գախմ բի հա մար: 

ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ
4
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Ունկնդ րե՛ք «Գի շե րային փոք րիկ սե րե նա դը» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ո րն 
օգ նում է մար դուն մո ռա նա լու հոգ նու թյուն և տխ րու թյուն, զգա լու ան սահ
ման բերկ րանք:

 Մո ցար տի ե րաժշ տու թյու նը ցն ցող ու ժով ար տա հայ տում է նաև տխուր–
ք նա րա կան կամ մռայլ –ող բեր գա կան տրա մադ րու թյուն ներ, սա կայն նույ
նիսկ այդ պի սի ե րաժշ տու թյան մեջ, այ նո ւա մե նայ նիվ, գե րակշ ռում են լու սա
վոր գույ նե րը:

 Հա մաշ խար հային դա սա կան ե րաժշ տու թյան գլուխ գոր ծոց նե րից մե կը Մո
ցար տի վեր ջին ստեղ ծա գոր ծու թյունն է, ո րը կոչ վում է «Ռեք վի եմ», այ սինքն՝ 
սգո կամ հո գե հանգս տի ե րաժշ տու թյուն: Գր ված է մե ներ գիչ նե րի, ե րգ չախմ
բի և սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար: Այն բաղկացած է 12 մասից:

Ունկնդ րե՛ք եր կու մաս «Ռեք վի ե մից»՝ «Լաք րի մո զա», որ նշա նա կում է լա
ցերգ (ի տա լե րեն «լակ րի մա»՝ ար ցունք բա ռից) և «Դի ես ի ռե», ո րի ան վա նու
մը լա տի նե րե նից նշա նա կում է «Ցաս ման օ ր»: «Ռեքվիեմը» ամբողդջությամբ 
կատարել է Հայաստանի ակադեմիական երգչախումբը Հովհաննես Չեքի
ջյանի ղեկավարությամբ:

 
Ո ւնկնդ րե լուց հե տո պատ մե՛ք ձեր տպա վո րու թյուն նե րը: 

Հայաստանի ակադեմիական երգչախումբ Հովհաննես Չեքի ջյանի ղեկավարությամբ
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՉԵՔԻՋՅԱՆ

Հայ անվանի խմբավար–դիրիժոր, մանկավարժ 
Հովհաննես Չեքիջյանը ծնվել է 1928 թ. Ստամբուլ 
քաղաքում (Թուրքիա): Վաղ են արթնացել փոքրիկ 
Հովհաննեսի երաժշտական ընդունակությունները. 
5 տարեկանում սկսել է դաշնամուր նվագել ու 
երգել: Նրա հայրը՝ Հարությունը, ջութակ է նվագել 
ու երգել Կոմիտասի ղեկավարած երգչախմբում: 
Պատահական չէ, որ Հովհաննես Չեքիջյանի 
տանը միշտ հնչել է հայ երգը, երաժշտությունը, 
մասնավորապես՝ Կոմիտասի երգերը: «Երևի թե 
դա է եղել պատճառը, որ ես դարձա երաժիշտ, այն 
էլ՝ խմբավար–դիրիժոր»,— գրում է Հովհաննես 
Չեքիջյանը:

Հովհաննես Չեքիջյանը սովորել ու ավարտել է 
Ստամբուլի կոնսերվատորիան, ապա կատարե
լագործվել Փարիզում:

1961 թ. Հ. Չեքիջյանը գալիս է հայրենիք և 
ստանձնում Հայաստանի պետական երգչախմբի 
գեղարվեստական ղեկավարի և գլխավոր դիրի
ժորի պարտականությունները: 

Կոմ պո զի տոր Արամ Խա չատ րյա նը, լսե լով Հա
յաս տա նի ակա դե մի ա կան երգ չախմ բի հա մեր
գնե րը, գրել է. «Շատ բարձր եմ գնա հա տ ում Հով
հան նես Չե քի ջյա նի կա տա րած աշ խա տան քը: Նա 
հա մաշ խար հա յին ընդգրկ ման դի րի ժոր է, խմբեր
գա յին ար վես տը հասց րել է հա մա մարդ կա յին 
հնչո ղու թյա նե: 

Իր կա տա րո ղա կան  գոր ծու նե ու թյան հա մար 
երգ չա խում բը ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ մրցա
նակ նե րի և կա ռա վա րա կան պար գև նե րի: 2012 թ. 
դեկ տեմ բե րի 17–ին նշվեց երգ չախմ բի ստեղծ ման 
75–ամյա կը, որին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան 
որոշ մամբ շնորհ վեց «Ազգային երգչախումբ» 
տիտ ղո սը: Այդ վաս տա կա շատ երգ չա խում բը 51 
տա րի անընդ մեջ ղե կա վա րել է Հով հան նես Չե քի
ջյա նը:
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Մեծ է Հ. Չե քի ջյա նի վաս տա կը նաև որ պես ման կա վարժ: 1975 թվա կա նից 
նա աշ խա տում է Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րի ա յում: 

Հ. Չե քի ջյա նը իր հա մեր գա յին ծրագ րե րում մեծ տեղ է հատ կաց րել հայ 
երաժշ տու թյա նը, մաս նա վո րա պես Կո մի տա սի խմբեր գե րին: Նա գտնում է, որ 
«Կո մի տա սը հայ ժո ղովր դի երաժշ տու թյան ոգին է, զգաց մունք նե րի ու հույ զե րի 
ար տա հայ տի չը: Ժո ղո վուր դը պետք է շատ լսի Կո մի տա սի երաժշ տու թյու նըե: 

Հ. Չե քի ջյա նը առանձ նա կի վե րա բեր մունք է ու նե ցել նաև հա մաշ խար հա
յին դա սա կան երաժշ տու թյան հան դեպ և իր հա մերգ նե րում միշտ հնչեց րել է 
Վ. Ա. Մո ցար տի «Ռեքվիեմը» և Լ. Վ. Բեթհովենի «Իններորդ սիմֆոնիան»:

Ունկնդրե՛ք այդ ստեղծագործությունները և պատմե՛ք ձեր տպավորու
թյունները:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Վեր հի շե՛ք, թե նա խորդ դա սա րան նե րում Մո ցար տի ո ՞ր ստեղ ծա գոր
ծու թյուն ներն եք ո ւնկնդ րել և սո վո րել: Ի ՞նչ գի տեք Մո ցար տի մա սին:

2. Ե րաժշ տու թյան ո ՞ր բնա գա վառ նե րին են պատ կա նում Մ. Եկ մա լյա նի 
«Պա տա րա գը» և Մո ցար տի «Ռեք վի ե մը»:

3. Ձեր ո ւնկնդ րած և կա տա րած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից ո րո՞նք  են 
բարդ և ո րո՞նք՝ հանրամատչելի:

4. Պատմե՛ք Հովհաննես Չեքիջյանի մասին:

Հայաստանի ակադեմիական երգչախումբ Հովհաննես Չեքի ջյանի ղեկավարությամբ
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ԱՌ ՆՈ ԲԱ ԲԱ ՋԱՆՅԱՆ
(1921–1983)

 Հայ ա կա նա վոր կոմ պո զի տոր Առ նո Բա բա ջա
նյա նը ծն վել է 1921 թ. Եր ևա նում:

 Շատ վաղ են դրս ևոր վել նրա ե րաժշ տա կան ըն
դու նա կու թյուն նե րը: Ըն դա մե նը 5 տա րե կան էր, 
ե րբ հոր նվի րած ֆիս հար մո նով (դաշ նա մուր հի շեց
նող փոքր եր գե հոն) կա րո ղա նում էր վարժ վե րար
տադ րել իր լսած մե ղե դի նե րը: Շու տով սկս վե ցին 
դաշ նա մու րի կա նո նա վոր պա րապ մունք նե րը: Այդ 
տա րի նե րին դրս ևոր վեց նաև նրա ստեղ ծա գոր ծա
կան տա ղան դը: Ի նը տա րե կա նում գրեց «Պի ո նե
րա կան քայ լերգ», ո րը տպագր վեց հայ մե ծա նուն 
բա նաս տեղծ Ե ղի շե Չա րեն ցի նա խա ձեռ նու թյամբ:

 Պա տա նի Առ նոն Հա յաս տա նի դաշ նա կա հար նե
րից ա ռա ջինն էր, որ ե լույթ ու նե ցավ սիմ ֆո նիկ նվա
գախմ բի հետ՝ կա տա րե լով Բեթ հո վե նի «Դաշ նա
մու րի ա ռա ջին կոն ցեր տը»: Շու տով 17 –ա մյա Առ նոն 
փայ լուն ե լույթ ու նե ցավ Մոսկ վա յում՝ կա տա րե լով 
սե փա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Մաս նա գետ
նե րը նշե ցին ոչ մի այն նրա ստեղ ծա գոր ծա կան, այլ 
նաև դաշ նա կա հա րի ան ժխ տե լի տա ղան դը: 

Ու սու մը շա րու նա կե լու նպա տա կով Բա բա ջա
նյա նը ո րո շում է մնալ Մոսկ վա յում: 

 Առ նո Բա բա ջա նյա նը հան ճա րեղ դաշ նա կա հար 
էր: Ռուս մեծ դաշ նա կա հար ներ Է. Գի լել սը և Ս. 
Ռիխ տե րը հա մոզ ված է ին, որ ե թե Առ նոն ո րո շեր 
նվիր վել դաշ նա կա հա րի գոր ծին, ա պա կա րող էր 
դառ նալ XX դա րի ա մե նահռ չակ ված կա տա րող նե
րից մե կը: Սա կայն հաղ թեց ստեղ ծա գոր ծո ղը:

 Բա բա ջա նյա նի ա ռա ջին խո շոր ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը ե ղավ «Դաշ նա մու րի կոն ցեր տը», ո րով նա 
ա վար տեց կոն սեր վա տո րի ան: Այ նու հետև գրեց 
«Պո լի ֆո նիկ սո նա տը» դաշ նա մու րի հա մար, «Ջու
թա կի կոն ցեր տը», «Հե րո սա կան բալ լա դը», «Դաշ
նա մու րային տրի ոն», «Թավ ջու թա կի կոն ցեր տը» 
և այլ հի ա նա լի գոր ծեր:  
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Ա. Բա բա ջա նյանն իր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի ըն թաց քում նաև եր գեր է 
գրել: 

 Բա բա ջա նյա նի եր գե րից յու րա քան չյու րը մի մե ղե դային գյուտ է՝ գե ղե ցիկ, 
հու զիչ, տպա վո րիչ: Դրանք կա տար վում են ոչ մի այն Հա յաս տա նում, այլ նաև 
աշ խար հի շատ ե րկր նե րում:

 
Ունկնդ րե՛ք, ա պա սո վո րե՛ք Ա. Բա բա ջա նյա նի «Իմ Եր ևան» եր գը «Ա ռա ջին 

սի րո եր գը» կի նոն կա րից:

 ԻՄ Ե ՐԵ ՎԱՆ
 
Այս տեղ եմ ծն վել ես, այս տեղ մե ծա ցել, 
Այս ջու րը խմել սառ նո րակ,
 Հա զար ճա նա պարհ ես իմ դեմ դու բա ցել, 
Իմ լավ, հա րա զատ իմ քա ղաք:
   Քարդ քա րիդ եմ շա րել,
   Քեզ հետ հա սակ եմ ա ռել,
   Իմ Եր ևան,
   Քո ա մեն շեն քի հետ
   Ես իմ կյանքն եմ կա պել առ հա վետ:

Կրկ ներգ. Քեզ միշտ սի րել եմ, իմ վար դա գո՛ւյն ըն կեր,
   Քեզ նով ապ րել եմ, քեզ միշտ եր գել,
   Դու ան խա վար լույ սի տուն, Եր ևան, 
  Ա մեն հայի հույ սի տուն, Եր ևան:

 Սի րում եմ գա րունդ փար թամ ու լու սեղ, 
Ա շունդ՝ ոս կե մի ե րազ,
 Նոր քիդ բար դի նե րը նա զուկ ու վսեմ,
 Զանգ վիդ կո հակ նե րը փի րուզ:
   Քեզ հետ կի սել եմ ես միշտ
   Թե՛ խն դու թյուն և թե՛ վիշտ,
   Իմ Եր ևան,
   Քո կա նաչ սր տի հետ
   Ես իմ սիրտն եմ կա պել առ հա վետ:

Կրկ ներգ.  Քեզ միշտ...
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Ու շադ րությո՛ւն դարձ րեք եր գի ռիթ մի և հն չե րան գի ճիշտ կա տար ման վրա:

 ԻՄ Ե ՐԵ ՎԱՆ

Երաժշտ.՝  Ա. Բաբաջանյան
Խոսք՝ Վ. Հարությունյանի



29

Ունկնդրե՛ք Առնո Բաբաջանյանի և Ալեքսանդր Հարությունյանի «Հայկական 
ռապսոդիան»՝ գրված երկու դաշնամուրի համար: Ռապսոդիայի առաջին 
կատարողները հենց իրենք՝ հեղինակներն էին: Այդ ստեղծագործությունից 
մեկ հատված արդեն ունկնդրել եք չորրորդ դասարանում, նույնիսկ սովորել եք 
երգել նրանում օգտագործված «Լուսնակը ցոլաց, գնաց» ժողովրդական երգը:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Պատ մե՛ք Առ նո Բա բա ջա նյա նի մա սին:
2. Ա. Բա բա ջա նյա նի ո ՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն եք լսել:
3. Ովքե՞ր են «Հայկական ռապսոդիայի» հեղինակները:
4. Ո՞ր կինոնկարից է «Իմ Երևան» երգը: 
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ԷԴԳԱՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
(1930–1998)

Հայ ակա նա վոր կոմ պո զի տոր Էդ գար Հով հան
նի սյա նը ծնվել է 1930 թվա կա նին Երև ա նում:

Մեծ է Է. Հով հան նի սյա նի դե րը ազ գա յին դա
սա կան բա լե տա յին ժան րի զար գաց ման աս պա
րե զում: Նրա գրչին են պատ կա նում «Մար մա րե, 
«Երկ նա գույն նոկ տյուր նե, «Հա վեր ժա կան կուռ քե, 
«Ան տու նիե բա լետ նե րը:

«Սաս նա ծռե րե ազ գա յին էպո սով ոգեշնչ ված՝ 
նա գրել է «Սա սուն ցի Դա վի թե օպե րա–բա լե տը, 
որ տեղ օգ տա գոր ծել է էպո սի ժո ղովր դա կան պա
տում նե րի եր գա յին հատ ված նե րը:

Չնա յած օպե րան և բա լե տը երաժշ տա կան տար
բեր ժան րեր են, կոմ պո զի տորն այդ եր կու ժան րե
րի մի ա ցու մով ստեղ ծել է մե ծա ծա վալ ստեղ ծա
գոր ծու թյուն, որ տեղ մի ա սին հան դես են գա լիս 
մե ներ գիչ նե րը, պա րա յին խում բը, աս մուն քող նե
րը, երգ չա խում բը և սիմ ֆո նիկ նվա գա խում բը:

Է. Հով հան նի սյա նի ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան
գու թյան մեջ մեծ տեղ են գրա վում նաև այլ ժան
րե րի գոր ծեր՝ սիմ ֆո նի ա ներ, կոն ցերտ ներ, սյո
ւիտ ներ: Իսկ երգ չախմ բի և սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի 
հա մար գրված բազ մա թիվ կան տատ նե րը, այդ 
թվում՝ Երև ա նի 2750–ամյա հո բե լյա նին նվիր ված 
«Էրե բու նի–Ար գիշ տիե կան տա տը և «Գրի գոր Նա
րե կա ցիե օրա տո րի ան վկա յում են կոմ պո զի տո րի 
մեծ հե տաքրք րու թյու նը երգ չա յին ձայ նի նկատ
մամբ:

Է. Հով հան նի սյա նը նաև հի ա նա լի եր գաս տեղծ 
է: Ո՞վ չգի տի նրա «Էրե բու նի–Երև ա նե, «Սար դա
րա պա տե, «Ար փա–Սև ա նե եր գե րը: Նա եր գա շար է 
գրել Վ. Տե յա նի խոս քե րով, կա տա րել բազ մա թիվ 
ժո ղովր դա կան եր գե րի խմբեր գա յին մշա կում ներ:
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Ունկնդրե՛ք հատվածներ «Անտունի» բալետից, որը նվիրված է Կոմիտասի 
ծննդյան 100–ամյակին: Բալետի լիբրետոն գրված է Եղիշե Չարենցի «Ռեք
վիեմի» և Պարույր Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի հիման վրա:

Բալետի գլխավոր հերոսը Անտունին է՝ հայրենասեր, մարդասեր, երգասեր 
մարդու հավաքական կերպարը, որպիսին էր ինքը՝ Կոմիտասը: Ինչպես 
Կոմիտասը բախտակից եղավ իր ժողովրդին, Անտունին իր ժողովրդի հետ 
է աշխատանքի պահին, խրախճանքի ժամանակ, տառապանքի օրերին 

և պանդխտության մեջ: Երկրորդ գործողության դրամատիկ պահերին 
նվագախմբին միանում է երգչախումբը՝ որպես գործող անձ, տառապող 
ժողովրդի ձայն: Բալետի ավարտին վերածնված ժողովուրդը երկրպագում է 
իր Անտունիին:

Բալետում կոմպոզիտորն օգտագործել է Կոմիտասի գրառած և մշակած 
մի շարք ժողովրդական երգեր և պարեր՝ «Անտունի», «Կռունկ», «Սիեփանա 
քաջեր», «Շուշիկի» և այլն: Դրանք ենթարկելով սիմֆոնիկ զարգացման՝ Է. 
Հովհաննիսյանը կերտել է արտահայտիչ կերպարներ, ստեղծել գեղեցիկ, 
ազգային երանգով հարուստ, գունեղ երաժշտություն:

Ունկնդրե՛ք Կոմիտասի «Անտունի», «Սիփանա քաջեր» երգերը և «Շուշիկի» 
պարը, ապա՝ «Անտունի» բալետում հնչող նույն մեղեդիները և պատմե՛ք ձեր 
տպավորությունները:
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Սովորե՛ք «Էրեբունի–Երևան» երգը, որի բառերը գրել է հայ մեծ բանաստեղծ 
Պարույր Սևակը, իսկ երաժշտությունը՝ անվանի կոմպոզիտոր Էդգար 
Հովհաննիսյանը: Երգը նվիրվել է Երևան քաղաքի 2750–ամյա հոբելյանին:

Վիպական շնչով ստեղծված այս երգը համայն հայոց սիրելի Երևանի 
մասին է, որը հնագույն ժամանակներից հիմնված լինելով «հայր Մասիսի» 
և «մայր Արաքսի» հարևանությամբ՝ դարերի միջով հասել է մեզ, դարձել մեր 
պաշտելի օրրանը, միշտ նորոգվող մեր քաղաքամայրը:

Իմաստուն խոսքի և հուզական մեղեդու միաձուլումը երգին հաղորդել է 
այնպիսի գեղեցկություն և արտահայտչականություն, որ երգն անմիջապես 
սիրվել ու տարածվել է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև սփյուռքում: 
«Էրեբունի–Երևան» երգը Երևան քաղաքի օրհներգն է, նրա երաժշտական 
խորհրդանիշը:

Երգը նախ ունկնդրե՛ք երկսեռ քառաձայն երգչախմբի կատարմամբ, ապա 
այն սովորե՛ք և երգե՛ք հանդիսությունների ժամանակ, ինչո՞ւ չէ, նաև տանը՝ 
ընտանիքի անդամների հետ:

Էրեբունի–Երևան տոնակատարությունը, 2012 թվական
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ԷՐԵԲՈՒՆԻ–ԵՐԵՎԱՆ

Երաժշտ.՝  Էդգ. Հովհաննիսյանի

Խոսք՝ Պ. Սևանի
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ԷՐԵԲՈՒՆԻ–ԵՐԵՎԱՆ

  Երևան դարձած իմ Էրեբունի,
  Դու մեր նոր Դվին, մեր նոր Անի,
  Մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք,
  Մեր դարե կարոտ, մեր քարե նազանք:

Կրկներգ. Երևան դարձած իմ Էրեբունի,
  Դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի,
  Քո Մասիս հորով, քո Արաքս մորով,
  Մեծանաս դարով, Երևան:

  Մենք արյան կանչեր ունենք մեր սրտում,
  Անկատար տենչեր ունենք դեռ շատ:
  Մեր կանչն առանց քեզ՝ իզուր կկորչի,
  Առանց քեզ՝ մեր տաք տենչն էլ կսառչի:

Կրկներգ. Երևան դարձած իմ Էրեբունի…

  Կյանքում ամեն սեր լինում է տարբեր,
  Իսկ մենք բոլորս ենք քեզնով հարբել,
  Տաք է սերը մեր՝ շեկ քարերիդ պես,
  Հին է սերը մեր՝ ձիգ դարերիդ պես:

Կրկներգ. Երևան դարձած իմ Էրեբունի…

ԵՐԳՉԱԿԱՆ ՁԱՅՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Դուք «Էրեբունի–Երևան» երգը լսեցիք երկսեռ քառաձայն երգչախմբի 
կատարմամբ:

Իսկ գիտե՞ք, թե ինչպիսի իգական և արական երգչային ձայներ կան:
Երգչական ձայները լինում են բարձր, միջին և ցածր:



35

ՀԱՅ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԵՐԳԻՉՆԵՐ

Իգական բարձր ձայնը կոչվում է սոպրանո, միջինը՝ մեցցո սոպրանո, իսկ ցածրաձայնը՝ ալտ:

                   
Հայկանուշ Դանիելյան

(1893–1958)
սոպրանո

     

Գոհար Գասպարյան
(1924–2007)

բարձր սոպրանո
(կոլորատուրային)        

Տաթևիկ 
Սազանդարյան

(1916–1999)
մեցցո սոպրանո (ալտ)   

Արական բարձր ձայնը կոչվում է տենոր, միջինը՝ բարիտոն, իսկ ցածր ձայնը՝ բաս:

                   
Ավագ Պետրոսյան
(1912–2000) տենոր      

Պավել Լիսիցյան
(1911–2004) բարիտոն        

Նար Հովհաննիսյան
(1913–1995) բաս   

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ երգչային ձայներ գիտեք:
2. Պատմե՛ք Է. Հովհաննիսյանի մասին:
3. Ինչպիսի՞ն է «Էրեբունի–Երևան» երգը. բնութագրե՛ք:
4. Է. Հովհաննիսյանի ո՞ր սետղծագործությունն է նվիված Կոմիտասին:
5. Ինչպե՞ս են կոչվում երգչախմբի իգական և արական երգչային ձայները:
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Հաճախ լուրջ և զվարճական երաժշտությունը 
հնարավոր չի լինում խս տո րեն սահ մա նա զա տել, 
դրանց միջև նկատ վում են փոխ ներ թա փանց ման 
եր ևույթ ներ: Օ րի նակ՝ դա սա կան ե րաժշ տու թյան 
այն պի սի բարդ ժան րում, ի նչ պի սին օ պե րան է, 
բո վան դա կու թյան թե լադ րան քով ժո ղովր դա կան 
կյան քի տե սա րան ստեղ ծե լու կամ հե րո սի հո գե
վի ճա կը բնու թագ րե լու նպա տա կով հա ճախ օգ
տա գործ վում է եր գը, ո րը պարզ կա ռուց ված քով 
տար բեր վում է ա րի այից: Ա. Տիգ րա նյա նի «Ա նուշ» 
օ պե րայի «Ամ պի տա կից», «Համ բար ձում յայ լա», 
«Ա սում են ու ռին» եր գերն այն քան սի րե լի են դար
ձել ժո ղովր դին, որ հաս տա տուն տեղ են գրա վել 
կեն ցա ղում և հա ճախ կա տար վում են խն ջույք նե րի 
ու տո նախմ բու թյուն նե րի ժա մա նակ:  

Բեթ հո վենն իր վեր ջին՝ «9–րդ սիմ ֆո նի ա յում» 
օգ տա գոր ծել է եր գը, ո րով հետև մտահ ղա ցել է, որ 
եղ բայ րու թյան և եր ջան կու թյան ձգ տե լու իր գա
ղա փար նե րը լա վա գույն ձևով կա րե լի է ար տա
հայ տել մի այն խոս քի և ե րաժշ տու թյան մի աս նու
թյան մի ջո ցով: «Մի լի ո նա վո՛ր մար դիկ, մի ա ցե՛ք»՝ 
իր ե րաժշ տու թյամբ կոչ է ա նում կոմ պո զի տո րը: 
Գեր մա նա ցի մեծ բա նաս տեղծ Շիլ լե րի «Ու րա խու
թյան ձո ներ գի» տեքս տով գր ված այդ շքեղ խմ բեր
գը կազ մում է «9–րդ սիմ ֆո նի այի» չոր րորդ մա սը՝ 
ա վար տը (ֆի նա լը): 

 ԼՈՒՐՋ ԵՎ ԶՎԱՐ ՃԱ ԿԱՆ 
Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆ ՑՈՒ ՄԸ

ԹԵՄԱ
5

Ունկնդ րե՛ք Բեթ հո վե նի «9–րդ սիմ ֆո նի այի» ա վար տը Հայաստանի ազ
գային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ՝ Հ. Չեքիջյանի ղեկա
վարությամբ:

Պատ մե՛ք ձեր տպա վո րու թյուն նե րը: 
Սովորե՛ք «Ուրախության ձոներգը» Լ. Բեթհովենի 9–րդ սիմֆոնիայից:
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ՈՒ ՐԱ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ՁՈ ՆԵՐԳ

 Հայե րեն տեքս տը՝ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի 
Ե րաժշտ.՝ Լյուդ վիգ վան Բեթ հո վե նի
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ԻՈՀԱՆ ՇՏՐԱՈՒՍ
(1825–1899)

Իո հան Շտրա ու սը ավստ րի ա ցի կոմ պո զի տոր 
ու դի րի ժոր է: Ծնվել է Վի են նա յում՝ երա ժիշտ նե րի 
ըն տա նի քում: Նրա հայ րը՝ ավագ Շտրա ու սը, հա
մար վում է վի են նա կան վալ սի ստեղ ծո ղը: Հոր մա
հից հե տո որ դին՝ Իո հան Շտրա ու սը, շա րու նա կում է 
ստեղ ծա գոր ծել և դառ նում է վի են նա կան դա սա կան 
վալ սի հիմ նա դի րը, որի հա մար նրան ան վա նել են 
«վալ սի ար քաե: Իո հան Շտրա ու սը ստեղ ծա գոր ծել 
է երաժշ տա կան տար բեր ժան րե րում, սա կայն նրա 
մի շարք վալ սեր՝ «Հի աս քանչ երկ նա գույն Դա նու
բի վրաե, «Վի են նա կան ան տա ռի հե քի աթ նե րըե, 
«Գար նա նա յին ձայ նե րե, «Ար տիս տի կյան քըե և 
այլն, հա մաշ խար հա յին ճա նաչ ման են ար ժա նա ցել:

 Պաշ տում ե նք քեզ, ու րա խությո՛ւն,
 Փա ռա վո րյալ Տե՛ր Ա ստ ված, 
Օրհ նի՛ր փառ քով, Քո մեծ կամ քով,
 Փա րա տի՛ր հոգս ու թա խիծ:
 
Օրհ նյա՜լ ես դու, եր ջան կությո՛ւն՝
Փրկ չի շն չով տո գոր ված,
 Փա ռա բա նում ե նք քեզ ան հուն,
 Մեր ո ղջ հո գով սր տա բաց:

 Շո ղա՛, ցն ծա՛, ու րա խությո՛ւն,
 Սի րո կրակն ան հատ նում
 Պա հի՛ր մեր մեջ վառ ու ար թուն՝ 
Որ պես փա րոս խա վա րում:
 
Ու րախ եր գով գնա՛նք ա ռաջ
 Հոր ձա նու տում պայ քա րի, 
Ու ղեկ ցի՛ր մեզ որ պես դրոշ՝
 Հաղ թա նա կի ու փառ քի:

Ունկնդրե՛ք և ասացե՛ք Իոհան Շտրաուսի «Արտիստի կյանքը» վալսը և 
«Տրիկ–տրակ» պոլկան երաժշտության ո՞ր տեսակին են պատկանում:

ՈՒ ՐԱ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ՁՈ ՆԵՐԳ

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո ՞րն է Բեթ հո վե նի նո րա րա րու թյու նը «9–րդ սիմ ֆո նի ա յում»: Ի ՞նչ 
ժանր է ներ մու ծել նա սիմ ֆո նիկ ե րաժշ տու թյան մեջ:

2.  Գերմանացի ո՞ր բանաստեղծի խոսքերով է գրված «Իններորդ 
սիմֆոնիայի» վերջաբանը:

3. Պատմե՛ք Ի. Շտրաուսի մասին:



39

 Դա սա կան ե րաժշ տու թյունն իր ձեռք բե րում նե
րով հիմք դար ձավ ե րաժշ տու թյան բո լոր ո ւղ ղու
թյուն նե րի հե տա գա զար գաց ման հա մար: Այ սօր էլ 
կոմ պո զի տո րա կան ար վեստն օ գտ վում է դա սա
կան ե րաժշ տու թյան մշա կած ձևե րից, ար տա հայտ
չա մի ջոց նե րից, նվա գա րա նա յին կազ մից:

 Մեր հոգ ևոր կյանքն ան հնա րին է պատ կե րաց նել 
ա ռանց Բա խի, Մո ցար տի, Բեթ հո վե նի, Չայ կովս
կու, Գրի գի, Բի զե ի, Շո պե նի, Լիս տի, Ռախ մա նի
նո վի և շատ այլ կոմ պո զի տոր նե րի ե րաժշ տու թյան: 
Մեր մշա կույ թի հարս տու թյունն է կազ մում նաև հայ 
դա սա կան ներ Կո մի տա սի, Ա. Սպեն  դի ա րյա նի, Ռ. 
Մե լի քյա նի, Ա. Խա չատ րյա նի, Ա. Բա բա ջա նյա նի, 
Ա. Հա րու թյու նյա նի, Է. Միր զո յա նի, Ղ. Սա րյա նի և 
նրանց տա ղան դա վոր հետ նորդ նե րի ար վես տը: 

Այս պի սով, դա սա կան լուրջ ե րաժշ տու թյունն 
այ սօր էլ ապ րում է, հն չում աշ խար հի լա վա գույն 
հա մեր գաս րահ նե րում՝ հո գե կան մեծ բա վա կա նու
թյուն պարգ ևե լով մարդ կանց, լի նե լով այժ մե ա
կան ու պա հանջ ված:

 ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԹԵՄԱ
6

Ունկնդ րե՛ք Ի. Ս. Բա խի «Րե  մի նոր տո կա տը և ֆու գան»՝ գր ված եր գե հո նի 
հա մար, ո րն այ սօր էլ ար դի ա կան է հն չում:

 Ֆու գան պո լի ֆո նիկ (բազ մա ձայն) ե րաժշ տու թյան կա տա րյալ և բարդ 
տե սակ նե րից է: «Ֆուգա» իտալերեն նշանակում է «վազք»: Եթե ուշադիր 
ունկնդրեք, կնկատեք, թե ինչպես են ֆուգայի գլխավոր մեղեդին՝ թեման, 
մեկ ձայնից տեղափոխվում մյուսը, ստեղծելով գեղեցիկ մեղեդիներ, որոնք 
միահյուսվելով կարծես մրցում են իրար հետ: Բա խի «Րե–մինոր տոկատը և 
ֆուգան» աչ քի է ը նկ նում հա րուստ հն չո ղու թյամբ, լայ նա շունչ մե ղե դի նե րի մի
ա ձուլ մամբ, միմյանց լրաց նող ձայ նե րի գե ղե ցիկ ել ևէջ նե րով:
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ԵՐ ԳԵ ՀՈՆ
 

Եր գե հոնն ամենահին ստեղնային–փողային 
նվագարաններից մեկն է: Այն իր հն չո ղա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րով ա մե նա հա րուստ նվա գա րանն 
է, ո րը չա փե րով բա վա կան մեծ է և ու նի բարդ կա
ռուց վածք: 

Եր ևա նում եր գե հոն է տե ղադր ված Ա. Խա չատ
րյա նի ան վան հա մեր գաս րա հում, Կո մի տա սի ան
վան կա մե րային ե րաժշ տու թյան տա նը, Հա յաս
տա նի կոմ պո զի տոր նե րի և ե րաժշ տա գետ նե րի 
մի ու թյան տան դահ լի ճում: 

Եր գե հոնն ու նի մեծ քա նա կու թյամբ տար բեր 
մե ծու թյան փո ղեր, ո րոնք ար ձա կում են տար բեր 
բարձրության և տեմբ րի հն չյուն ներ: Եր գե հո նը 

նվա գում են ստեղ նե րի մի ջո ցով: Ե րբ սեղմ վում են ստեղ նե րը, օ դն ան ցնում 
է նվա գա րա նի փո ղե րի մեջ և հն չեց նում դրանք: Հա կա ռակ դաշ նա մու րի, եր
գե հոնն ու նի մի քա նի ստեղ նա շար: Բա ցի ձեռ քով նվագ վող ստեղ նա շա րերից, 
ու նի նաև ոտ քե րով նվա գե լու ստեղ նա շար: 

Եր գե հո նից կա րե լի է ստա նալ սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի գրե թե բո լոր նվա
գա րան նե րի ձայ նե րը:

 Ի Ո ՀԱՆ ՍԵ ԲԱՍ ՏԻ ԱՆ ԲԱԽ
(1685–1750)

 Գեր մա նա ցի հան ճա րեղ կոմ պո զի տոր և երգ
եհոնահար Ի ո հան Սե բաս տի ան Բա խը ծն վել է 
1685 թ. Այ զե նախ քա ղա քում:

Ն րա նախ նի նե րը և հետ նորդ նե րը նույն պես 
ե ղել են ե րա ժիշտ ներ՝ կոմ պո զի տոր ներ, խմ բա
վար ներ, եր գե հո նա հար ներ: Բա խի տոհ մում ե ղել 
է շուրջ 80 պրո ֆե սի ո նալ ե րա ժիշտ, ո րոնք Գեր մա
նի այի ե րաժշ տու թյան պատ մու թյան մեջ մեծ դեր 
են կա տա րել:

  Հայրն է մա նուկ Ի ո հան Սե բաս տի ա նին սո վո
րեց րել ջու թակ նվա գել և ծա նո թաց րել ե րաժշ տու
թյան տար րա կան տե սու թյա նը:

Դպ րո ցում սո վո րե լու տա րի նե րին Բա խը մեծ 
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հե տաքրք րու թյամբ և սի րով է մաս նակ ցել ե կե ղե ցա կան ե րգ չախմ բի պա րապ
մունք նե րին: Ծնող նե րի մահ վան պատ ճա ռով տա սը տա րե կա նից նա ա վագ 
եղ բոր՝ Ի ո հան Քրիս տո ֆի խնամ քի տակ էր: Ա վագ եղ բայ րը եր գե հո նա հար էր: 
Նա էլ սո վո րեց րել է կրտ սեր եղ բո րը կլա վե սին և եր գե հոն նվա գել: 

Օժտ ված լի նե լով ե րաժշ տա կան բա ցա ռիկ ըն դու նա կու թյուն նե րով՝ Բա խը 
նաև չա փա զանց աշ խա տա սեր էր: 

 Բա խը բազ ման դամ ըն տա նի քի հայր էր. ա ռա ջին կնո ջից ու ներ 7 ե րե խա, 
ո րոն ցից եր կու սը հե տա գա յում դար ձան հայտ նի կոմ պո զի տոր ներ: Կնոջ՝ Մա
րի ա Բար բա րայի մա հից հե տո Բա խը ե րկ րորդ ան գամ ա մուս նա նում է Ան նա 
Մագ դա լե նայի հետ և ու նե նում ևս 13 ե րե խա: Բո լոր ե րե խա նե րը մե ծա նում 
է ին ե րաժշ տա կան մթ նո լոր տում և սո վո րում կլա վե սին նվա գել (կլավեսինը 
դաշնամուրի նախահայրն է): Ան նա Մագ դա լե նան ար տագ րում էր ա մուս նու 
ստեղ ծած փոք րիկ պի ես նե րը, որ պես զի ե րե խա նե րը նվա գեն: Այդ պես կազմ
վեց «Ան նա Մագ դա լե նա Բա խի տետր» ժո ղո վա ծուն:

 Բախն աշ խա տել է գեր մա նա կան տար բեր քա ղաք նե րի ե կե ղե ցի նե րում՝ որ
պես եր գե հո նա հար, կլա վե սի նա հար, ջու թա կա հար, մի ա ժա մա նակ ստեղ ծա
գոր ծել է բազ մա թիվ և բազ մա տե սակ ե րաժշ տա կան ստեղծագործություններ: 
Գրել է օ րա տո րի ա ներ, կան տատ ներ, մես սա ներ, ե րաժշ տու թյուն՝ դաշ նա
մու րի, ջու թա կի, եր գե հո նի և այլ նվա գա րան նե րի հա մար՝ հազարից ավելի 
պոլիֆոնիկ ստեղծագործություններ:

  Պո լի ֆո նիան բազ մա ձայ նու թյան տե սակ է, որ տեղ բո լոր ձայ նե րը ի նք նու
րույն նշա նա կու թյուն ու նե ցող մե ղե դի ներ են և մի ա ձուլ վե լով՝ ստեղ ծում են 
հա րուստ ու գեղեցիկ հն չո ղու թյուն:

Չ նա յած Ի. Ս. Բա խի մա հից ան ցել է եր կու հա րյուր վաթ սուն տա րուց ա վե
լի, սա կայն այ սօր էլ նրա ար վես տը չի կորց նում իր ար դի ա կա նու թյու նը և 
հմայ քը: Ճշ մա րիտ են ա սում. «Չ նա յած «բախ» –ը գեր մա նե րեն նշա նա կում է 
«առ վակ», սա կայն նա իր ար վես տով մի ամ բողջ օվ կի ա նոս է ր»:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ձեր կար ծի քով՝ դա սա կան ե րաժշ տու թյունն այ սօր ար դի ա կա՞ն է, թե՞ 
ոչ: Ին չո՞ւ:

2. Ի նչ պի սի՞ նվա գա րան է եր գե հո նը: Լսե՞լ եք եր գե հո նի նվա գը հա մեր
գաս րա հում:

3. Պատ մե՛ք Ի. Ս. Բա խի մա սին:
4. Պատմե՛ք Ի. Ս. Բա խի «Րե մի նոր տո կատ և ֆու գա» ստեղ ծա գոր ծու

թյու նից ստա ցած ձեր տպա վո րու թյուն նե րը:
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Յու րա քան չյուր ժո ղո վուրդ ու նի կեն ցա ղում կի
րառ վող ե րաժշ տու թյան իր տե սակ նե րը: Ա վե լին, 
յու րա քան չյուր դա րաշր ջան իր նո րա մու ծու թյուն
ներն է կա տա րում կեն ցա ղային ե րաժշ տու թյան 
տե սակ նե րի մեջ: Այ սօր քա ղա քային մի ջա վայ րում 
զանգ վա ծային ե րաժշ տա կան մշա կույ թը շատ խայ
տաբ ղետ է: Մեծ տա րա ծում ու նեն պոպ, ռոք, ռեպ 
ե րաժշ տա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը: Շա րու նա կում են 
զար գա նալ աֆ րի կյան ու ա մե րի կյան ջա զի հա մաշ
խար հային, այդ թվում՝ հայ կա կան, ազ գային ձևե րը:

 Ջա զը ե րաժշ տա կան ար վես տի ո ւղ ղու թյուն
նե րից մեկն է, ո րը սկ սեց ձևա վոր վել 19–րդ դա
րի վեր ջե րին և 20–րդ դա րում հա սավ կա տա րյալ 
զար գաց ման: Ծա գե լով աֆ րի կյան ու եվ րո պա կան 
մշա կույթ նե րի մի ա ձու լու մից՝ ջա զը տա րած վեց 
ամ բողջ աշ խար հում:

 Ջա զի հայ րե նի քը Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա
հանգ ներն են: Ջա զի ե րաժշ տու թյու նը հիմն վել է 
մի կող մից ա մե րի կյան սևա մորթ նե րի սպի րի չո ւել
նե րի, այ սինքն՝ հոգ ևոր եր գե րի, ի սկ մյուս կող մից՝ 
«բ լյուզ» կոչ վող ժո ղովր դա կան քնա րա կան եր գե
րի և ծա փե րով ու ղեկց վող պա րե րի վրա: Օգ տա
գործ վել են  նաև եվ րո պա կան դա սա կան ե րաժշ
տու թյան ձեռք բե րում նե րը:

Ս ևա մորթ նե րի եր գերն ու նեն յու րօ րի նակ մե
ղե դային ոճ և սին կո պա նե րով հա րուստ, բարդ 
ռիթ մի կա: Դրան ցով է պայ մա նա վոր ված ջա զային 
ե րաժշ տու թյան հա րուստ ռիթ մահն չե րան գային 
ան կրկ նե լի ու թյու նը, ո րը պա հան ջում է կա տա րո
ղա կան յու րա հա տուկ ոճ և հմ տու թյուն:

 Ջա զային ե րաժշ տու թյան հիմ քում ըն կած է ի մպ
րո վի զա ցի այի և վա րի ա ցի այի մի ջո ցով զար գա նա
լու սկզ բուն քը: Ի մպ րո վի զա ցի ա է կոչ վում հան

ՋԱԶԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԹԵՄԱ
6
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պատ րաս տից հո րի նու մը, հան կար ծաս տեղ ծու մը 
հենց կա տար ման ըն թաց քում: Ը նտր ված մե ղե դին 
ջա զային ե րա ժիշտն իր եր ևա կա յու թյամբ զար գաց
նում և հարս տաց նում է՝ են թար կե լով բազ մա թիվ 
փո փո խու թյուն նե րի, այ սինքն՝ վա րի ա ցի ա նե րի, 
ձևա փո խու թյուն նե րի: Ջա զային ե րաժշ տու թյան 
լա վա գույն կա տա րող նե րը նաև հի ա նա լի ի մպ րո
վի զա տոր ներ են: 

Ջա զային կա տա րո ղա կան ար վես տում ըն դուն
ված կարգ կա. նվա գախմ բի ը նդ հա նուր մուտ քից 
հե տո յու րա քան չյուր ե րա ժիշտ իր մե նան վա գով 
ի մպ րո վի զա ցի այի է են թար կում ը նտր ված մե ղե
դին: Այդ ի մպ րո վի զա ցի ա նե րի շա րա նում իր տեղն 
ու նի նաև հար վա ծային նվա գա րան ներ նվա գող 
ե րա ժիշ տը, ո րը ցու ցադ րում է իր ռիթ մա կան զգա
ցո ղու թյան հարս տու թյու նը և կա տա րո ղա կան հմ
տու թյու նը: Վեր ջում բո լո րը մի ա նում են մեկ ը նդ
հա նուր հն չո ղու թյան մեջ: 

Իմպ րո վի զա ցի այի ար վես տին տի րա պե տում 
են նաև դա սա կան ե րաժշ տու թյուն ստեղ ծող կոմ
պո զի տոր նե րը: Հի ա նա լի ի մպ րո վի զա տոր ներ է ին 
Բա խը, Մո ցար տը, Բեթ հո վե նը:

 Հայ կոմ պո զի տոր նե րից ի մպ րո վի զա ցի այի մեծ 
վար պետ էր Ա րամ Խա չատ րյա նը: 

Ե րաժշ տու թյան պատ մու թյան մեջ հայտ նի է, թե 
ի նչ պես Ի ո հան Սե բաս տի ան Բա խը հյուր է գնում 
իր ա վագ որ դուն՝ կոմ պո զի տոր Կարլ Ֆի լիպ Է ման
վե լին, ո րը ծա ռա յում էր որ պես Ֆրիդ րիխ Ե րկ րոր դ 
արքայի պա լա տա կան ե րա ժիշտ: Բա խի պատ
վին կազ մա կերպ ված ըն դու նե լու թյան ժա մա նակ 
արքան մի մե ղե դի է ա ռա ջար կում ի մպ րո վի զա ցի
այի հա մար: Բախն այն պի սի գե ղե ցիկ և հա րուստ 
ի մպ րո վի զա ցի ա է նվա գում, որ գրառ վե լուց և հրա
տա րակ վե լուց հե տո այն ճա նաչ վում է 18–րդ դա րի 
պո լի ֆո նիկ ար վես տի գլուխ գոր ծոց նե րից մե կը:

 Ջա զային նվա գա խում բը սկզ բում բաղ կա ցած 
էր հիմ նա կա նում փո ղային նվա գա րան նե րից՝ 
շե փոր նե րից, տրոմ բոն նե րից, սաք սո ֆոն նե րից, 
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կլար նետ նե րից, հար վա ծային նվա գա րան նե րից: 
Այդ պի սի կազմ ու նե ցող մեծ նվա գա խում բը կոչ
վում է բիգ– բենդ: Հե տա գա յում նվա գախմ բին 
ա վե լա ցել են կոնտ րա բա սը, կի թա ռը կամ բան ջոն 
և դաշ նա մու րը:

 Տա րի նե րի ըն թաց քում ջա զը ոչ մի այն դուրս 
ե կավ իր ծնն դա վայ րի՝ Նոր Օր լե ան քա ղա քի սահ
ման նե րից,  այլև տա րած վեց ե րկ րով մեկ: Այ սօր 
ջա զային ե րաժշ տու թյու նը մեծ ճա նա չում է ձեռք 
բե րել ամ բողջ աշ խար հում:

 Ջա զային ան կրկ նե լի ե րա ժիշտ նե րից են փող
հար և եր գիչ Լուի Ա րմսթ րոն գը, կոմ պո զի տոր և 
դաշ նա կա հար Դյուկ Է լինգ թո նը, կլար նե տա հար 
Բե նի Գուդ մե նը, դաշ նա կա հար Քաունթ Բեյ սին, 
ա լտ սաք սո ֆո նա հար Չար լի Փար քե րը, տրոմ բո
նա հար և կոմ պո զի տոր Գլեն Միլ լե րը: Բո լորն էլ 
ե ղել են բիգ– բեն դի ղե կա վար և փայ լուն տի րա պե
տել են ի մպ րո վի զա ցի այի ար վես տին: Կա րե լի է 
հի շել նաև հա յազ գի ա մե րի կա ցի թմբ կա հար Պոլ 
Մո տյա նի ա նու նը, ո րը մեծ համ բավ է վայե լում որ
պես տա ղան դա վոր ջա զային ե րա ժիշտ:

 Ունկնդ րե՛ք «Ինչ կա րող է ա նել լուս նի լույ սը» 
եր գը, «Նորից մերոնց մեջ» ջա զային պի ե սը Բե նի 
Գուդ մե նի բիգ– բեն դի կա տար մամբ և «Չա տա նու
գա, չու– չու» կա տա կային ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
ո րը նվիր ված է Չա տա նու գա քա ղա քում ան ցկաց
ված եր կա թու ղուն: Այդ պի ե սը կա տա րում է բիգ– 
բեն դը Գլեն Միլ լե րի ղե կա վա րու թյամբ:

 Պա րե՛ք այդ ե րաժշ տու թյան տակ:
 Ջա զային ե րաժշ տու թյան զար գաց ման ըն թաց

քում մեծ նվա գախմ բե րի՝ բիգ– բեն դե րի կող քին սկ
սե ցին ա ռա ջա նալ փոք րիկ ջա զային ան սամբլ ներ՝ 
տար բեր նվա գա րա նային կազ մե րով: Ա ռա ջա ցան 
նաև այն պի սի ո ւղ ղու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են վո
կալ– ջա զը և սիմ ֆո ջա զը:

 Ջա զային ե րաժշ տու թյու նը հետզ հե տե ստա
ցավ տար բեր ճյու ղա վո րում ներ: Ար դեն դա սա կան 
դար ձած ջա զային ե րաժշ տու թյու նը, ո րի բնո րոշ 
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գի ծը սվինգն էր, կոչ վում էր մեյնսթ րիմ (հիմ նա
կան ո ւղ ղու թյուն): 

Այ նու հետև ա ռա ջա ցան բի բո պը, էթ նո– ֆոլկ– 
ջա զը, պրոգ րե սիվ– ջա զը, ո րի ե րաժշ տու թյան մեջ 
ներ խու ժե ցին եվ րո պա կան սիմ ֆո նիզ մի տար րեր 
և այլ ո ւղ ղու թյուն ներ:

 Բի բոպ ո ճի ջա զային ե րաժշ տու թյու նը աչ քի է 
ը նկ նում ա րագ տեմ պով, ռիթ մա կան բազ մա զա
նու թյամբ, հար մո նիկ լեզ վի հարս տու թյամբ, ի սկ 
եր գե ցո ղու թյան մեջ՝ ա նի մաստ վան կե րի օգ տա
գործ մամբ՝ ի մպ րո վի զա ցի այով, ո րը նմա նեց վում 
է նվա գա րա նային կա տար մա նը:

 Ջա զի բի բոպ ո ւղ ղու թյան վար պետ նե րից է հայ 
ե րգ չու հի Տաթ ևիկ Հով հան նի սյա նը:

Դա սա կան ե րաժշ տու թյան ձեռք բե րում նե րը և 
ար տա հայտ չա կան հնա րա վո րու թյուն ներն օգ տա
գործ վում են զվար ճա կան և այլ ժան րե րի ե րաժշ
տու թյան մեջ: Ջա զի և դա սա կան ե րաժշ տու թյան 
մեր ձե ցու մը ի նք նա տիպ կեր պով ի րա կա նաց րել է 
ա մե րի կա ցի կոմ պո զի տոր Ջորջ Գերշ վի նը: 

Ն ման դեպ քե րում կա րող ե նք խո սել ե րաժշ տա
կան տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րի փոխ ներ թա փանց
ման մա սին:

Ունկնդ րե՛ք «Ա րի գնանք, ի ՛մ ժո ղո վուրդ» –ը (let’s my people go)՝ Լուի Ա րմսթ
րոն գի կա տար մամբ:
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 ՋՈՐՋ ԳԵՐՇ ՎԻՆ
(1898–1937)

 Ջորջ Գերշ վի նը ծն վել է 1898 թ. Ա ՄՆ –ի Բրուկ լին 
քա ղա քում՝ Ռու սաս տա նից գաղ թած նե րի ըն տա նի
քում: 12 տա րե կա նից սկ սել է դաշ նա մուր նվա գել: 

 Գերշ վի նը 21 տա րե կան էր, ե րբ գր եց «Ռապ
սո դի ա բլյու զի ո ճով»: Դա հռ չա կեց նրան որ պես 
ա ռա ջին կոմ պո զի տորը, ո րը կա րո ղա ցավ ջա զի, 
բլյու զի և զվար ճա կան ե րաժշ տու թյան տար րե րի 
հի ման վրա ստեղ ծել եվ րո պա կան լուրջ ժան րի 
վիր տո ւոզ կոն ցեր տային ստեղ ծա գոր ծու թյուն:

Ունկնդ րե՛ք Ջորջ Գերշ վի նի «Ռապ սո դի ա բլյու
զի ո ճով» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դաշ նա մու րի, 
ջազ– բեն դի և սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի կա տար
մամբ և պատ մե՛ք ձեր տպա վո րու թյուն նե րը:

 Գերշ վի նը տար բեր ժան րե րում գր ված բազ
մա թիվ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հե ղի նակ է: Նա 
գրել է շուրջ 20 մյու զիքլ և օ պե րետ, դաշ նա մու րի 
կոն ցերտ, «Ա մե րի կա ցին Փա րի զում» սիմ ֆո նիկ 
պոե մը, «Կու բա յա կան նա խեր գանք» սիմ ֆո նիկ 
նվա գախմ բի հա մար, բազ մա թիվ այլ գոր ծի քային 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, շուրջ 40 ե րգ:

 Սա կայն նրա կարճ կյան քի ա մե նագլ խա վոր 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ե ղավ «Պոր գի և Բես» օ պե
րան, ո րի ե րաժշ տու թյու նը հիմն ված է աֆ րի կյան 
և ա մե րի կյան հն չե րանգ նե րի ու ռիթ մե րի վրա: 
Օ պե րայի բո վան դա կու թյան հիմ քում հաշ ման դամ 
ե րի տա սարդ Պոր գի ի և մի ա ղջ կա՝ Բե սի սի րո 
պատ մու թյունն է: Օ պե րայի գլ խա վոր հե րոս նե րի 
ա րի ա նե րը և եր գե րը այն քան սիր վե ցին, որ ան մի
ջա պես տա րած վե ցին և հա ճախ հն չում են հա մեր
գային բե մե րում: 

Ունկնդ րե՛ք Կլա րայի օ րո րո ցայի նը «Պոր գի և Բես» օ պե րայի ա ռա ջին գոր
ծո ղու թյու նից:

 Սո վո րե՛ք «Եր բեմն ի նձ ո րբ ե րե խա եմ զգում» սպի րի չո ւե լը: 
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Sometimes I feel like a motherless child,
Sometimes I feel like a motherless child,
Sometimes I feel like a motherless child,
A long way from home.

SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Պատ մե՛ք ջա զային ե րաժշ տու թյան մա սին:
2. Ի ՞նչ է նշա նա կում ի մպ րո վի զա ցի ա և վա րի ա ցի ա:
3. Ի ՞նչ նվա գա րան նե րից է բաղ կա ցած բիգ– բենդ նվա գա խում բը:
4. Ջա զային ե րաժշ տու թյան ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
5. Պատ մե՛ք Ջորջ Գերշ վի նի մա սին:

Եր գե՛ք նո տա նե րով, ու շադ րությո՛ւն դարձ րեք սին կո պա նե րի ճիշտ կա
տար մա նը, ա պա եր գե՛ք բա ռե րով:
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 Ջա զային ե րաժշ տու թյան մուտ քը Հա յաս տան 
կապ ված է 20–րդ դա րի 30 –ա կան թվա կան նե
րի հետ: Ա ռա ջին ջա զային նվա գա խում բը 1936 թ. 
ստեղ ծել է հի ա նա լի ե րա ժիշտ, շե փո րա հար Ցո լակ 
Վար դա զա րյա նը (կոմ պո զի տոր Մար տին Վար դա
զա րյա նի հայ րը): Այդ նվա գա խում բը ե լույթ էր ու
նե նում «Մոսկ վա» կի նո թատ րո նում: 

Սա կայն Հա յաս տա նում ջա զի ծագ ման տա րե թի
վը հա մար վում է 1938 թվա կա նը, ե րբ ստեղծ վեց հայ
կա կան պե տա կան ջազ–ն վա գա խում բը, ո րն ա վե լի 
ո ւշ կոչ վեց է ստ րա դային նվա գա խումբ: Նվա գախմ
բի ղե կա վա րը դար ձավ կոմ պո զի տոր Ար տե մի Այ
վա զյա նը, ի սկ Ցո լակ Վար դա զա րյա նը դի րի ժորն էր 
և մե նա կա տար շե փո րա հա րը: Նվա գախմ բի կա տա
րած ե րաժշ տու թյու նը դար ձավ ժո ղովր դի կող մից 
սիր ված ո ճե րից մե կը: Դրա վառ ա պա ցույցն է, որ 
հա մերգ նե րին հն չած եր գերն ան մի ջա պես տա րած
վում է ին ժո ղովր դի մեջ, հն չում ա մե նու րեք: 

Ար տե մի Այ վա զյա նը է ստ րա դային նվա գա
խում բը գլ խա վո րեց մինչև 1956 թվա կա նը: Հե տո 
նվա գախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վա րը և գլ
խա վոր դի րի ժո րը դար ձավ ե րի տա սարդ կոմ պո
զի տոր Կոս տան դին Օր բե լյա նը: Հետզ հե տե ը նդ
լայն վեց նվա գախմ բի եր կա ցան կը: Նրա հա մար 
եր գեր և նվագարանային ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 
է ին գրում Հա յաս տա նի ա ռա ջա տար կոմ պո զի
տոր նե րը: Նվա գախմ բի կա տար մամբ շա րու նա
կում է ին հն չել նրա ղե կա վար նե րի՝ Ա. Այ վա զյա նի 
և Կ. Օր բե լյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

 Հայ կոմ պո զի տոր նե րը ստեղ ծե ցին ջա զային 
ե րաժշ տու թյան ազ գային ո ճ՝ ստեղ ծա գոր ծա բար 
մի աց նե լով հայ կա կան ժո ղովր դա կան ե րաժշ տու
թյան հն չե րանգ նե րը ջա զային ռիթ մե րի, տեմբ րե րի 
և կա տա րո ղա կան մի ջոց նե րի հետ:

ՋԱԶԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԹԵՄԱ
6
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Այդ ասպարեզում մեծ է Մ. Վարդազարյանի, Մ. 
Մավիսակալյանի, Ե. Երզնկյանի, Ս. Շաքարյանի, 
Դ. Ազարյանի և այլոց ներդրումը:

 Ջա զային ե րաժշ տու թյունն այ սօր նոր վե րելք է 
ապ րում Հա յաս տա նում: Աս պա րեզ է ե կել ջա զային 
ե րաժշ տու թյուն ստեղ ծող նե րի և կա տա րող նե րի 
նոր, տա ղան դա վոր սե րունդ: Եր ևա նում կա յա նում 
են ա մե նա մյա ջա զային փա ռա տո ներ, ի րենց ար
վեստն են ցու ցադ րում թե՛ տե ղի, թե՛ այլ ե րկր նե րի 
ե րա ժիշտ նե րը:

  Ունկնդ րե՛ք Ա. Այ վա զյա նի ջա զային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից «Հայ կա
կան ռապ սո դի ան», ո րով նա հա ճախ սկ սում էր իր ջազ–ն վա գախմ բի հա
մերգ նե րը:

ԱՐ ՏԵ ՄԻ ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ
(1902–1975)

 Կոմ պո զի տոր, թավ ջու թա կա հար և դի րի ժոր 
Ար տե մի (Հա րու թյուն) Այ վա զյա նը ծն վել է 1902 թ. 
Բաք վում: Ա վար տել է Մոսկ վայի կոն սեր վա տո րի
ան որ պես թավ ջու թա կա հար: Ստեղ ծա գոր ծու թյան 
դա սեր է ստա ցել Ա. Սպեն դի ա րյա նից:

 Տե ղա փոխ վե լով Հա յաս տան՝ Ար տե մի Այ վա զյա
նը նվիր վել է ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քին և 
մի ա ժա մա նակ զբաղ վել ման կա վար ժու թյամբ:

Ն րա ջան քե րով ստեղծ վեց Հա յաս տա նի պե տա
կան ջազ–ն վա գա խում բը, ո րը Ար տե մի Այ վա զյա նը 
ղե կա վա րեց 18 տա րի: Նա ղե կա վա րել է նաև Եր
ևա նի ե րաժշ տա կան կո մե դի այի թատ րո նը: 

Ա. Այ վա զյա նը Հա յաս տա նում ստեղծ ված ա ռա
ջին օ պե րետ նե րի հե ղի նակն է: Նա գրել է 2 օ պե
րա, 3 օ պե րետ, սիմ ֆո նիկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 
կոն ցերտ ներ, կվար տետ ներ, ջա զային ստեղ ծա
գոր ծու թյուն ներ, եր գեր, այդ թվում՝ ժա մա նա կին 
սիր ված և տա րած ված «Քա րա վան», «Կա րի նե» 
եր գե րը: Նա գրել է նաև կի նոե րաժշ տու թյուն: 
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 Սո վո րե՛ք Ար տե մի Այ վա զյա նի «Աղջ կա եր գը», ո րը գրել է «Ին չո՞ւ է ա ղմ
կում գե տը» կի նոն կա րի հա մար: Ու շադ րությո՛ւն դարձ րեք տրի ոլ նե րին, 
ո րոնք պետք է եր գել հա վա սար, եր կու բախ ման ըն թաց քում:

 ԱՂՋ ԿԱ ԵՐ ԳԸ 

Ե րաժշտ.՝ Ա. Այվազյանի

Խոսք՝ Լ. Սաղաթելյանի 



51

ԱՂՋ ԿԱ ԵՐ ԳԸ 

    Դու ի նձ հա մար միշտ թանկ ես, 
   Իմ հա րա զատ զու լալ գետ,
    Քեզ հետ է միշտ իմ կյան քը, 
   Ու ե րազ նե րը քեզ հետ:

Կրկ ներգ.   Հե՜յ, եր գիր, Ա րաքս, 
   Իմ բախտ, իմ ե րազ,
    Ջա՜ն, Ա րաքս, դե՛ եր գիր կա րոտն իմ,
    Դու իմ մտե րիմ:

    Դու իմ սի րո վկան ես, 
   Իմ սր տա կից զու լալ գետ,
    Կանգ նել եմ լուռ ի նչ քա՜ն ե ս
    Քո ա փե րին ծաղ կա վետ:

Կրկ ներգ.   Հե՜յ, եր գիր, Ա րաքս…

 Հա յաս տա նում ջա զային ե րաժշ տու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ ա վանդ 
ու նի Կ. Օր բե լյա նը:

 ԿՈՍ ՏԱՆ ԴԻՆ ՕՐ ԲԵԼՅԱՆ
 
Ան վա նի կոմ պո զի տոր Կոս տան դին Օր բե լյա նը 

ծն վել է 1928 թ. Ար մա վիր քա ղա քում: Ա վար տել է 
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րի այի 
ստեղ ծա գոր ծա կան բա ժի նը: Նրա ու սու ցիչն է ե ղել 
կոմ պո զի տոր Էդ վարդ Միր զո յա նը: 

Եր կար տա րի ներ ղե կա վա րե լով Հա յաս տա
նի պե տա կան է ստ րա դային նվա գա խում բը՝ նա 
է ՛լ ա վե լի է հարս տաց րել կա տար վող եր կա ցան
կը: Նվա գա խում բը հա մերգ նե րով հան դես է ե կել 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում՝ ցու ցադ րե լով ջա
զային և է ստ րա դային ե րաժշ տու թյան աս պա րե
զում հայ կա կան ե րաժշ տու թյան նվա ճում նե րը:

 Մի ա ժա մա նակ Օր բե լյա նը գրելել է իր 
մեծածավալ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Հայտ նի 
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են նրա «Լա րային կվար տե տը», «Սիմ ֆո նի ան», 
«Ան մա հու թյուն» բա լե տը, մի շարք այլ սիմ ֆո նիկ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, այդ թվում՝ «Զան գե
զուր» պոե մը: Նա գրել է նաև բազ մա թիվ ջա զային 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ և եր գեր, ե րաժշ տու թյուն 
կի նոն կար նե րի հա մար, ո րոնց թվում հարկ է նշել 
«Ճա նա պարհ դե պի կր կես» ֆիլ մը, ո րը նվիր
ված է հայ ան վա նի ծաղ րա ծու և մի մոս Լե ո նիդ 
Են գի բա րյա նին:  Նրա «Պոլիֆոնիկ պրելյուդը» 
Պրագայի ջազային երաժշտության միջազգային 
փառատոնում արժանացել է մրցանակի (1966 թ.):

Իր ջա զային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում Օր բե
լյա նը կա րո ղա ցել է գտ նել ժո ղովր դա կա նին հա
րա զատ մե ղե դու և ջա զային մի ջոց նե րի զու գակց
ման սե փա կան ճանապարհը: 

Ունկնդ րե՛ք հատված «Պոլիֆոնիկ պրելյուդից», 
ա պա սո վո րե՛ք Կ. Օր բե լյա նի «Ար ևիկ» եր գը:

Ա ՐԵ ՎԻԿ
Ե րաժշտ.՝ Կ. Օրբելյանի

Խոսք՝ Լ. Դուրյանի 
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Ար ևիկ է ա նունդ,
 Դու լույ սի պես աղ ջիկ,
 Քո ա չե րը գա րուն են,
 Դու իմ ե րգ, Ար ևիկ, 
Ա ռա վոտն է քո տու նը
 Բա րի լույս, Ար ևիկ:

Կրկ ներգ.  Ա չերդ ան վերջ կան չում են, 
 Ա չերդ ի նձ ա նուշ տան ջում են, 
 Ա նունդ սի րո գա րուն է, 
 Ա նունդ քեզ նման սի րուն է:
  Լա, լա, լա, լա, լա,
  Լա, լա, լա, լա, լա, 
 Ա նունդ սի րո գա րուն է, 
 Ա նունդ քեզ նման սի րուն է:

 Ծա ղիկ նե րը բաց վել ե ն
 Քեզ նման գե ղե ցիկ, 
Աղ բյուր նե րը եր գում ե ն
 Քո ձայ նով, Ար ևիկ: 
Ե րազ ներս շո ղում ե ն
 Քո փայ լով, Ար ևիկ:

Կրկ ներգ.  Ա չերդ ան վերջ …
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ՄԱՐՏԻՆ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ

Մ. Վար դա զա րյա նը ծնվել է Երև ա նում 1938 
թ.: Ավար տել է կոն սեր վա տո րի ա յի դաշ նա մու րի, 
ապա կոմ պո զի տո րա կան բա ժին նե րը, հիմ նադ րել 
և ղե կա վա րել է Հա յաս տա նի ռա դի ո յի և հե ռուս
տա տե սու թյան էստ րա դա յին նվա գա խում բը: Գրել 
է սիմ ֆո նիա, սիմ ֆո նիկ պո եմ ներ, կոն ցերտ ներ, 
սո նատ ներ, ման րան վագ ներ, խմբեր գեր և եր գեր:

Մ. Վար դա զա րյա նը նաև էստ րա դա յին եր գե րի, 
դրա մա տի կա կան ներ կա յա ցում նե րի, մուլ տիպ լի
կա ցի ոն ֆիլ մե րի երաժշ տու թյան հե ղի նակ է: Իր 
ան բա սիր աշ խա տան քի հա մար Մ. Վար դա զա րյա
նին ընտ րել են Երև ա նի պատ վա վոր քա ղա քա ցի:

Ունկնդրե՛ք Մ. Վարդազարյանի «Սա Երևանն է» և «Տեմպ, ռիթմ, մեղեդի» 
երգերը:

Սովորե՛ք Մ. Վարդազարյանի «Հեքիաթային ճանապարհ» երգը:

ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Ե րաժշտ.՝ Մ. Վարդազարյանի

Խոսք՝ Ս. Մուրադյանի 
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Երևանը մի առավոտ
 Արթնացավ,
Աշխարհի մեծ քաղաքների
 Շարքն անցավ,
Ուր ստորգետնյա գնացքներն են
 Սլանում,
Հեքիաթային ճանապարհով
 Մեզ տանում:

Սլանում են գնացքները,
 Սլանում
Եվ դեպի նոր կայարաններ
 Մեզ տանում.
Այս հրաշքը հավերժություն
 Անվանենք,
Որ սերնդեսերունդ պահենք,
 Պահպանենք, պահպանենք:

Կրկներգ. Փա՜ռք կերտողին, փա՜ռք հանճարին մեր հայոց,
  Որ քաղաքին գոտի կապեց ոսկեզօծ,
  Գեղեցիկ մեր Երևանը դարավոր
  Հասավ իր լույս երազանքին թևավոր:
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20–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սը նշա նա վոր վեց 
զվարճական ե րաժշ տու թյան տար բեր ո ւղ ղու թյուն
նե րի ա ռա ջաց մամբ: Թափ ա ռավ ռոք ե րաժշ տու
թյունն իր բազ մա թիվ տե սակ նե րով: Ռոք ե րաժշ
տու թյու նը ծա գել է բլյու զի և ռոքն ռո լի մի ա ցու թյան 
մի ջո ցով:

 Ռոք ե րա ժիշտ նե րը հիմնականում ի րենք են 
եր գե րի հե ղի նակ նե րը: Ե րաժշ տու թյու նը և կա
տար ման ո ճը ստեղ ծում են ռիթ մա կան, դի նա միկ 
այն լար վա ծու թյու նը՝ «դ րայ վը», ո րն ստի պում է 
ո ւնկն դիր նե րին ան մի ջա պես ար ձա գան քել պա րե
լով, ձայ նակ ցե լով: Սո վո րա բար ռոք ե րա ժիշտ նե րի 
խում բը բաղ կա ցած է լի նում չորս եր գիչ –ե րա ժիշտ
նե րից: Նրանց խմ բի նվա գա րան ներն են է լեկտ
րա կի թառ նե րը և թմ բուկ նե րը:

 Պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ռոք խմ բերն է ին հռ
չա կա վոր «Բիթլ զը», «Ռո լինգ սթոուն զը», «Փինք ֆլոյ
դը», «ԱԲԲԱ» և այլն: 

Ա ռանձ նա պես նշա նա կա լի է «Բիթլզ» քա ռյա կի 
դե րը ռոք ե րաժշ տու թյան զար գաց ման պատ մու թյան 
մեջ: Ի րենց ան մո ռա նա լի եր գե րով, ան կեղծ կա տար
մամբ նրանք սիր վե ցին ամ բողջ աշ խար հում:

 
Ունկնդ րե՛ք երգեր «Բիթլ զի» և «ԱԲԲԱ» խմբերի 

կատարմամբ: 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ե ՞րբ է ջա զը մուտք գոր ծել Հա յաս տան:
2. Ով քե՞ր են ե ղել Հա յաս տա նի ա ռա ջին ջա զային ե րա ժիշտ նե րը:
3. Հայ կոմ պո զի տոր նե րի ջա զային ի ՞նչ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ գի տեք:
4. Պատ մե՛ք Ա. Այ վա զյա նի և Կ. Օր բե լյա նի մա սին:
5.  Պատ մե՛ք ռոք ե րաժշ տու թյան մա սին: Ի ՞նչ ե րաժշ տու թյուն եք սի րում 

լսել: Ին չո՞ւ: 
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Սի րե լի՛ ա շա կերտ ներ. 

Ա վարտ վեց ու սում նա կան տա րին: Դուք ա վե լի խո րա ցաք ե րաժշ տա կան ար վես տի մեջ: 

Ծա նո թա ցաք երաժշտական նոր ստեղծագործություններին և հաս կա ցու թյուն նե րին, ա վե

լի ը նդ լայն վեց ձեր իմացությունը երաժշտության մասին:

 Դուք ի մա ցաք, որ ձեր շուր ջը հն չող ե րաժշ տու թյու նը շատ բազ մա զան է, ու նի բազ մա

թիվ ո ւղ ղու թյուն ներ, տե սակ ներ, ժան րեր, ո րոնց պետք է ծա նո թա նաք, որ պես զի ճիշտ 

կողմ նո րոշ վեք ե րաժշ տու թյուն ո ւնկնդ րե լիս:

 Հա մոզ վե ցիք, որ ե րաժշ տա կան ար վես տի բո լոր բնա գա վառ նե րը (ժո ղովր դա կան, 

ա շու ղա կան, հոգ ևոր եր գար վեստ, դա սա կան կոմ պո զի տո րա կան ար վեստ, կենցաղային 

զվար ճա կան ե րաժշ տու թյուն) կար ևոր են ու ար ժե քա վոր, դրանք ան հրա ժեշտ են մար դուն 

կյան քի տար բեր պա հե րին:

 Դուք ծա նո թա ցաք նաև 20–րդ դա րի ե րաժշ տա կան ար վես տի նշա նա վոր եր ևույթ նե րից 

մե կին՝ ջա զին, ի մա ցաք, որ այն ու նի ո ճա կան ճյու ղա վո րում ներ և ազ գային դրս ևո րում

ներ, ո րոնք տա րած վել են ամ բողջ աշ խար հում:

 Հա մաշ խար հային ե րաժշ տա կան ար վես տը հա րուստ է հի ա նա լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն

նե րով: Զար մա նա լի է, թե ի նչ պես է մարդ կային հան ճա րը կա րո ղա ցել ըն դա մե նը յոթ հն

չյու նի մի ջո ցով ստեղ ծել այդ քան բազ մա զան, գե ղե ցիկ, խոր ու ար տա հայ տիչ ստեղ ծա գոր

ծու թյուն ներ, ո րոնք ան սպառ մտ քեր ու հույ զեր են ամ փո փում ի րենց մեջ:

 Շա րու նա կե՛ք բա րե կա մու թյու նը ե րաժշ տու թյան հետ:

 Ձեզ սպա սում են բա զում հրա շա լի հայտ նա գոր ծու թյուն ներ այդ կա խար դա կան աշ

խար հում: 

Ե ՐԱԺՇ ՏԱ ԿԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆՑ

1. Գեր մա նա ցի ա կա նա վոր կոմ պո զի տոր, «Լուս նի սո նա տի» հե ղի նա կը:
2. Հայ ա կա նա վոր կոմ պո զի տոր, «Ս պար տակ» բա լե տի հե ղի նա կը:
3. Ստեղ նային– փո ղային խո շոր նվա գա րան:
4. Հայ կոմ պո զի տոր, «Հե րո սա կան բալ լա դի» հե ղի նա կը:
5. Ա մե րի կյան կոմ պո զի տոր, «Պոր գի և Բես» օ պե րայի հե ղի նա կը:
6. Հայ կոմ պո զի տոր, «Դա վիթ բեկ» օ պե րայի հե ղի նա կը:
7. Ժո ղովր դա կան բազ մա լար կս մի թային նվա գա րան:
8. Հայ կոմ պո զի տոր, հայ կա կան ջազ–ն վա գախմ բի հիմ նա դի րը:
9. Հայ կոմ պո զի տոր, հայոց Պա տա րա գի քա ռա ձայն մշակ ման հե ղի նա կը:
10. Ջա զային նվա գախմ բում լայ նո րեն կի րառ վող փո ղային նվա գա րան:
11. Հայ կոմ պո զի տոր, «Հայ կա կան ռապ սո դի այի» հե ղի նակ նե րից մե կը:
12. Պղն ձյա փո ղային նվա գա րան:
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ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Երաժշտ.՝ Բարսեղ Կանաչյան

Խոսք՝ Միքայել Նալբանդյանի

ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՀՆԵՐԳ

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Նայիր նրան` երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան

Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պի՛տ մեռնի,
Բայց երանի, որ յուր ազգի

Ազատության կզոհվի:
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ՂԱՓԱՄԱ

Հայկական Ժողովրդական կատակ երգ
Մշակումը՝ Թ. Ալթունյանի
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Կրկներգ   
Խումբ  
Հեյ, ջան, ղափամա,
Համով, հոտով ղափամա, 
Հեյ ջան, ղափամա, 
Ջան, անուշ գաթով ղափամա:

Մեներգ  
տղա 
Առանք հասած դդումը, 
Առանք բերինք մեր տունը, 
Մանդր, ջարդած ուզեցինք,
Թնդրի մեջը կախեցինք:
Հեյ, ղափամա, ղափամա,
Մեղրը մեջը ղափամա:
Հեյ, ջան, ջան, ղափամա,
Բուղը մեջը ղափամա,

Ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան
Ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան:

Կրկներգ   
Խումբ  
Հեյ, ջան, ղափամա,
Համով, հոտով ղափամա, 
Հեյ ջան, ղափամա, 
Ջան, անուշ գաթով ղափամա:

Մեներգ   
աղջիկ
Եղն երեսին կցոլա,
Էնպես պահենք՝ չծորա,
Էնպես տարեք չթափի,
Խաս շորերս չաղտոտի:
Հեյ, ղափամա, ղափամա, 
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Մեղրը մեջը ղափամա, 
Հեյ, ջան, ջան, ղափամա,
Բուղը մեջը ղափամա,
Ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան
Ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան:

Կրկներգ   
Խումբ  
Հեյ, ջան, ղափամա,
Համով, հոտով ղափամա, 
Հեյ ջան, ղափամա, 
Ջան, անուշ գաթով ղափամա:

Մեներգ  
տղա 
Գդալ առած եկան տուն,
Հարյուր հոգի անկշտում,
Ես ի՞նչ էնեմ, ի՞նչ էնեմ,

Հարյուր հոգուն մեկ դդում:
Եկան էլ հեր ու հորքուր,
Եկան էլ մեր ու մորքուր,
Եկան քեռի, քեռեկին,
Խնամի ու տեգերկին,
Էկան սանիկ, սանամեր,
Հարսնաքուր ու հարսնաղբեր,
Էկան մոտիկ, հեռավոր,
Զոքանչ, կեսուր ու քավոր,
Ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան
Ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան, հեյ, ջան:

Կրկներգ   
Խումբ  
Հեյ, ջան, ղափամա,
Համով, հոտով ղափամա, 
Հեյ ջան, ղափամա, 
Չուտողը ինչ կիմանա, ջան:
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ԱՆՈՒՇ ԳԱՐՈՒՆ
Երաժշտ.՝ Վ. Արծրունու

Խոսք՝ Կոմիտասի

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ
Երաժշտ.՝ Է. Հովհաննիսյանի

Խոսք՝ Պ. Սևակի
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Ավարայրից ջանք առանք,
Այստեղ մի պահ կանգ առանք,
Որ շունչ առած՝ շնչերս տանք
Սարդարապատի պատի տակ
 Զանգե՜ր ղողանջեք....

Բայց մենք չնկանք, մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք, դեռ կգանք՝
Երբ տան զանգը, ահազանգը՝
Որ մեր հոգու պարտքը տանք:
 Զանգե՜ր ղողանջեք...

ՀԱՅՐԵՆԻ ԵՐԿԻՐ
Երաժշտ.՝ Խ. Մարտիրոսյանի

Խոսք՝ Ս. Մուրադյանի




