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Վերջերս Դոնի Ռոստով էր ժամանել «Սայաթ-Նովա» աշուղական երգի 
վաստակավոր անսամբլը։ Անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, ՀՀ 
ժողովրդական արտիստ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, «Սայաթ-
Նովա» մշակութային միության ղեկավար, բանահավաք, ժողովրդական և 
աշուղական երգերի կատարող Թովմաս Պողոսյանի հետ զրուցել է հայոց 
լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Լուսինե Պետանյանը։

– Մեծարգո պարոն Պողոսյան, 
ուրախ ենք ողջունել Ձեզ Դոնի 
հյուրընկալ երկրամասում։ Պա- 
րոն Պողոսյան, տարիների հեռ- 
վից գնահատելով ձեր անցած 
ճանապարհը ինչպե՞ս կներկա-
յացնեք այսօրը:

– Շատ տարողունակ հարց 
եք տալիս։ Նախ ասեմ, որ մեծ 
հպարտությամբ ենք եկել այստեղ, 
գիտենք Նախիջևան քաղաքի 
պատմությունը, որտեղ մեր նախ- 
նիները վերաբնակվել են մաս-
նավորապես Ղրիմից։

Սիրելի՛ Լուսինե, կյանքս նվի- 
րել եմ հայ աշուղական արվես-
տին։ Ես ծնվել եմ հոգևորականի 
տոհմում և սովետական տարի-
ներին մեր տանը, մշտապես, 
գաղտնի աղոթք է հնչել։ Ամեն 
առավոտ, մենք՝ դեռևս մահճա-
կալի մեջ, աղոթում էինք ու նոր 
անցնում մնացած գործերին,և այդ 
մասին ոչ – ոք չգիտեր։ Ես քնում 
էի տատիս կողքին և հիշում եմ, թե 
ինչպես էի երգում  նրա հետ այդ 
աղոթքները։ Տատս նաև շատ լավ 
գիտեր աշուղական հեքիաթներ, 
նրանց երգերը։ Հայրս հրաշալի 
երգում էր, հորեղբայրս թառ էր 
նվագում։ Մի խոսքով, մեծացել 
եմ աշուղական արվեստի միջա-
վայրում։

– Եվ, բնականաբար, չէր կա- 
րող այս ամենը իր հետքը չթող-
նել Ձեր հետագա և այսօրվա գոր-
ծունեության վրա։

 – Այո, այդպես էլ կա։ Ստացվեց 
այնպես, որ իմ գիտակցական 
կյանքը նվիրեցի հայ աշուղական 
արվեստին։ Իմ գիտական երկու 

աշխատանքը՝ թեկնածուականը և 
դոկտորականը՝ նվիրված են ա- 
շուղ Ջիվանուն։

– Պարոն Պողոսյան, 21-
րդ դարի մարդը, անկախ իր 
ազգությունից, բևեռացած է նյու- 
թական արժեքների վրա։ Այսօր- 
վա հեռուստաալիքները ողող- 
ված են մեծ մասամբ անհե-
տաքրքիր ու անիմաստ հեռուս- 
տահաղորդումներով և անորակ 
նախագծերով, որոնք հիմնակա-
նում ապականում են մեր երի-
տասարդությանը` մղելով դեպի 
հեռավոր անդունդը։ Արդյո՞ք 
հեշտ է աշխատել ներկայիս 
պայմաններում, հատկապես այ- 
սօրվա հեռուստաընկերություն-
ներում և այլ նախագծերում:

– Ցավով եմ ասում, որ շատ 
դժվար է։ Մեր ազգային երգը, 
ավաղ, խեղաթյուրվում է։ Եվ այս 
ամենից մի ելք կա, որ երկրիս 
բարձրագույն իշխանությունը 
դեմքով շրջվի դեպի ազգային 
մշակույթի ակունքները։ Մենք 
ներքևից այսքան հոգ ենք տանում, 
իսկ արդյունքը չի բավարարում 
մեզ։

– Պարոն Պողոսյան, այսօր 
ին՞չն է Ձեզ ամենաշատը ան-
հանգստացնում մեր երկրում: 
Ըստ Ձեզ, ո՞ րն է մեր ժամանակի 
ամենամեծ վտանգը։

– Արտագաղթը. մեր ժողո-
վուրդը հեռանում է իր հայրենիքից 
և նոր վայրերում բույն  դնելով՝ 
ձուլվում,ձուլվում,ձուլվում ու ... 
վերանում։ Մեր համայնքները ա- 
ռավելապես ամուր են իսլա-
մական երկրներում, որովհետև 

փոխադարձ ամուսնություններ 
գրեթե չկան, իսկ քրիստոնյա 
երկրներում պատկերը բոլորովին 
այլ է, չհասկանալով՝ մենք կորց-
նում ենք մեր ինքնությունը։

– Մշակույթը ներկայացնում 
է տվյալ ժողովրդի դիմագիծը, 
պարոն Պողոսյան, կարո՞ղ ենք 
այսօր պարծենալ մեր մշակույ-
թով:

– Անշուշտ, մենք հազարամ-
յակների պատմություն, գիտութ-
յուն և արվեստ ունեցող ազգ 
ենք։ Եթե բոլորին չհիշենք, ապա 
բավական է միայն նշել, թե աշ-
խարհին ինչ մեծություններ ենք 
տվել. Նարեկացի, Շնորհալի, Սա- 
յաթ-Նովա, Կոմիտաս, Խաչատր-
յան, Բաբաջանյան, Սարյան, Ազ-
նավուր և այլն։ Հպարտանալու 
շատ բան ունենք։

– Այսօր, ինչպես տեսնում 
ենք, ազգային երաժշտությունն 
ու փողոցայինը, ռեստորանն ու 
բեմը խառնվել են իրար։ Հասա-
րակությունը, Ձեր կարծիքով, 
ինչի՞ վրա է բևեռված ։

– Հասարակությունը, լայն 
առումով, բևեռված է հարսանի- 
քի մակարդակի երաժշտության 
վրա։ Բայց նաև ունենք բարձ-
րաճաշակ երիտասարդություն, 
ովքեր լավագույնս տիրապետում 
են ազգային մշակույթին, առա-
ջադեմ քաղաքակրթության ձեռք- 
բերումներին և նրանք դեմքով 
շրջվել են դեպի ազգային մշա- 
կույթի ակունքները: Համենայն-
դեպս, ես այդպես եմ ուզում 
տեսնել մեր երիտասարդությանը։ 
Սա էլ ինձ հույս է տալիս, որ վաղը 

ավելի լավ կլինի, քան՝ այսօրը։ 
Ես հավատում եմ մեր վաղվա 
լուսավոր օրվան։

– Ինչպե՞ս եք տեսնում մեր 
անփոխարինելի հայրենիքի՝ Հա-
յաստան երկրի ապագան:

– Շատ լավ եմ տեսնում։ 
Դարեր ի վեր հայ ժողովուրդը 
մաքառել է, պայքարել է իր գո- 
յության, իր վաղվա օրվա համար։ 
Եվ տեսնելով մեր հրաշք նորօրյա 
սերնդին՝ ես վստահ եմ, որ մեր 
երկրի ապագան հուսալի ձեռքե-
րում է։

–Պարոն Պողոսյան, փիլիսո-
փաներից մեկն ասել է. «Եթե 
ուզում ես խավարը ցրել՝ մի մոմ 
վառիր»։ Մենք՝ հայրենիքից դուրս 
գտնվող ուսուցիչներս, ջանք ու 
եռանդ չենք խնայում, որ մեր 
երեխաների մեջ վառ պահենք  
հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Ձեր 
այսօրվա համերգը ևս մեկ լույս 
է դառնալու նրանց առկայծող 
սրտերում, քանզի նրանց մեծ 
մասն այսօր դահլիճում է լինելու։ 

Ի դեպ, նրանք իրենց տատիկների 
և պապիկների հետ են եկել, որոնք 
հոգու թրթիռով ու կարոտով են 
սպասել այսօրվան։ Կխնդրեի, որ 
համերգի վերջում, բեմից մեր 
երեխաներին ոգեշնչող Ձեր մաղ-
թանքները հղեիք։ Չտեսնված ա- 
նակնկալ կլինի նրանց համար։

– Իհարկե, սիրելի՛ Լուսինե 
,անպայման կհնչեցնեմ նրանց 
իմ խոսքը։ Ես ցանկանում եմ, 
որ հայ և ռուս ժողովուրդների 
բարեկամությունը անսասան լի-
նի, որ դուք կարողանաք այստեղ 
անվտանգ ապրել, արարել, ըս- 
տեղծել, բայց հոգով ու սրտով  
միշտ կապված լինել Մայր հայ- 
րենիքին։ Թող ձեր վերջին հան-
գըրվանը լինի Հայաստանը, որ 
գաք ու շենացնեք ձեր պապե-
նական օջախները։

– Այդպես էլ կլինի։ Շնոր 
հակալություն հետաքրքիր հար-
ցազրույցի համար։

Հարցազրույցը պատրաստեց 
Լուսինե ՊԵՏԱՆՅԱՆԸ

Սեպտեմբերի 26-ը Կոմիտաս Վարդա- 
պետի ծննդյան օրն է: Հայ երգահան, 
երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտա- 
գետ, վարդապետ և ուսուցիչ, բանահա-
վաք, խմբավար, մանկավարժ, հայկական 
ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմ-
նադիր:

Ծնվել է Քյոթահիայում: Որբանալով 
վաղ տարիքում՝ 1881 թվականին 12-ամյա 
Սողոմոնը Քյոթահիայի հոգևոր առաջ-
նորդ Գևորգ վարդապետ Դերձակյանի 
հետ մեկնում է Սուրբ Էջմիածին և սկսում 
ուսանել Գևորգյան ճեմարանում: 1895 
թվականին ձեռնադրվում է վարդապետ, 
որից հետո մեկնում է Թիֆլիս և վեց ա- 
միս հարմոնիա է ուսանում Մակար Եկ-
մալյանի մոտ: Սովորում է Բեռլինում՝ 
պրոֆեսոր Ռիչարդ Շմիդտի մասնվոր 
կոնսերվատորիայում: 1899 թվականին Կո-
միտասը վերադառնում է Էջմիածին:

Նա հավաքել ու գրի է առել ավելի 
քան 3000 հայկական ժողովրդական ե- 
րաժշտության նմուշ, որոնցից միայն կեսն 
է հետագայում պահպանվել: Նրա երգչա-
խումբը աշխարհի շատ բեմերում է ներ-
կայացրել հայկական երաժշտությունը՝ ար- 
ժանանալով նաև Կլոդ Դեբյուսիի գո- 
վասանքին: Կոմիտասին ջերմորեն ըն-
դունել են հայկական համայնքներում, 

իսկ Արշակ Չոպանյանը նրան անվանել է 
«հայկական երաժշտության փրկիչ»: Հա-
յոց ցեղասպանության ժամանակ՝ 1915թ. 
ապրիլին, շատ մտավորականների հետ 
մեկտեղ օսմանյան կառավարության կող- 
մից Կոմիտասը ձերբակալվում է և աք-
սորվում բանտարկյալների ճամբար: Նրան 
շուտով ազատում են, սակայն հայերի 
զանգվածային կոտորածների մասին լու- 
րերը շարունակում են խաթարել նրա 
զգայուն հոգեկան վիճակը: Մինչև 1919 
թվականը նրան սկզբում տեղավորում են 
թուրքական ռազմական հոսպիտալում, 
իսկ հետո՝տեղափոխում Փարիզի հոգե-
բուժարաններ , որտեղ էլ տառապանքների 
մեջ անց է կացնում իր կյանքի վերջին 
տարիները: Այստեղ էլ հոկտեմբերի  22-
ին 66 տարեկանում մահանում է Կո-
միտասը: Նրան ընկալում են որպես ցե- 
ղասպանության զոհ և արվեստում պատ- 
կերում որպես ցեղասպանության հիմնա-
կան խորհրդանիշներից մեկը:

Դու՜– Վարդապե՞տ:
Դու Ամենայն Հայոց երգի Վեհափառն ես,
Դու՝ մեր երգի Մեսրոպ Մաշտոց,
Գիրն ու տառն ես Հայոց երգի:
Հայոց երգի
Անծիր հերկի:
Ե՛վ ակոսն ու խորունկ առն ես,
Ե՛վ մատընտիր սերմը նրա,
Ե՛վ խոստումը գալիք բերքի...

Եվ ծիրանի մեր այն ծառն ես,
Որ ինչքան էլ ճղակոտոր՝
Շտկվել է ու բար է տվել,
Ու մեր դարդը իրար տվել...

Եվ հայրենի այն ծիծառը,
Որ հավիտյան բույն է դրել
Մեր հոգու մեջ,
Մեր կիսավեր ու դեռ կանգուն
Տաճարների
Ու մեր երկնի գմբեթի տակ...

Պարույր Սևակ

ՈՒԹՆՅԱԿՆԵՐ

Նորից երգում, մորմոքում է
Աստվածային Կոմիտասը:
Կախարդում է ու մոգում է
Աստվածային Կոմիտասը...
Ամենասուրբ դու նահատակ,
Ամենահա՜յր, ամենահա՜յ,
Գինու կարասն՝ ուրիշներին,
Մեզ հերիք է քո մի թասը...

Կոմիտասը համարվում է ժամա-
նակակից հայկական դասական երաժշ- 
տության հիմնադիրը: Հայտնի է որպես 
երաժշտական ազգագրության ռահվիրա-
ներից մեկը:

«Ժողովուրդն է ամենամեծ ստեղծա-
գործողը, գնացեք և սովորեք նրանից», – 
ասում էր Կոմիտասը:

Հայոց երաժշտության ինքնուրույնու-
թյունն ապացուցելու և ողջ գրավչությունը 
ներկայացնելու համար նա շատ է դեգերել, 
անցել գյուղից գյուղ, հավաքել և գրի առել 
հայ երգը՝ իր մաքրամաքուր արմատներով:

Լինելով մեծագույն մանկավարժ՝  Կո- 
միտասն ուրույն պատերացում ունի 
մանուկների դաստիարակության հարցում.

«Եթե մանուկը չի հասկնար ձեր դա- 
սավանդությունը, հանցանքը ձերն է, 
որովհետև չեք կրցած հասկնալ անոր 
հոգին, պետք է որ իջնել մինչև անոր 
հոգեկան աստիճանը և զայն առնելով 
ձեզի հետ բարձրանալ: Սխալ դաստիա-
րակութեան արդյունք է, որ շատերը, 
որոնք հանճարներ պիտի ըլլային, եղած 
են գողեր...Դաստիարակելու կոչված եք 
սերունդ մը, որ ապագա ազգն է: Սխալ 
ուղղությամբ՝ ազգ մը կխորտակեք վերջը...» 

ԿՈՄԻՏԱՍԻՆ

Քո երգերը՝ սրտահովա՛նք, սպեղանի,  
մոլորյալի սիրակարոտ աղերսանք են,
Մեր հին ու նոր գարունների՝ ծիրանի 
ծա՛ռ, կռունկի կա՛նչ ու չինարն են,

«Պատարագդ» մեր մշտաբուխ ու խնկա-
բույր աղոթքն է լուռ
Ու բնավեր մեր օրրանի ողբի լացն է, 
ցավն է մրմուռ:
«Հորովելդ» վաղամեռիկ մեր պապերի 
պաղ շուրթերին սառած երգն է,
«Սոնա յարդ» նորահարսի լու՜ռ փայ-
փայած, բայց անկատար երազանքն է.
Ու չծաղկեց քո գարունը, որ նոր սերեր 
պիտի վառեր,
Արգասաբեր հողում հունդդ պիտի նո- 
րից պտղավորվեր:
Դու չիմացար, որ «Գարունդ» ամեն ապ-
րիլ միլիոնավոր սրտեր վառում,
Արցո՛ւնք քաղում, դատավճռի թե՛րթ 
ծվատում, դա՛ր է ծեծում,
Դու չիմացար՝ ի՞նչ դավերով այդ մար-
դասպան ոսոխը չար
Ընդմիշտ կորզեց խե՛լքդ, մի՛տքդ, շնո՛րհդ 
արդար :
Քո երգերը՝ հայապահպա՛ն ու հայաս-
տե՛ղծ, մեր երե՛կը, այսօ՛ր, վա՛ղն են,
Հայասփյուռ մեծ աշխարհում հոգեբաղ-
ձանք ու ոգեշունչ շարակա՛ն են,
Դու Կոմիտա՛ս, եղեռնապուրծ հայոց 
մտքի հանճարածին մեծ աշխա՛րհն ես, 
Հայոց թրծված ճակատագի՛ր, Աստված-
ընծա սուրբ նշխա՛րն ես:

 Անահիտ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ուսուցչուհի


