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Վերջերս Դոնի Ռոստովի հայ հա-
մայնքին կից կիրակնօրյա դպրոցում 
հերթական բաց դասն էր՝ նվիրված 
հայկական ավանդական խոհանոցին: 
Դասը վարում էր դպրոցի պատմությ-
ան ուսուցչուհի Ծովինար Սարգսյանը: 
Միջոցառմանը մասնակից աշակերտ-
ները ջանասիրաբար և մեծ ոգևորու-
թյամբ էին պատրաստվել դասին: Ի- 
րենց մայրիկների, տատիկների օգ-
նությամբ պատրաստել էին հայկական 
խոհանոցի ճաշատեսակներից, սովո- 
րել էին այդ կերակուրների բաղադ-
րատոմսը և պատմությունը: 

Ծովինար Սարգսյանն աշակերտներին 
և հյուրերին պատմեց հայ մշակույթը բնու- 
թագրող ամենագունեղ տարր հանդի-
սացող հայկական խոհանոցի մասին, 
ներկայացրեց հայ ժողովրդի ազգային 
խոհանոցում մեկտեղվող կենցաղավար-
ման բոլոր ավանդույթները: Ուսուցչուհին 
պատմեց հայկական սեղանի թագուհի 
թփով տոլմայի, հարիսայի, խաշի, մշոշի, 
բոզբաշի, ղափամայի, խորովածի, բան- 
ջարեղենի խորովածի, Գավառի կլոր գա-

թայի, Երևանի գաթայի, փախլավայի և այլ 
կերակրատեսակների և քաղցրավենիքնե-
րի ծագման պատմության, պատրաստման 
առանձնահատկությունների մասին, ո- 
րոնք զուտ կերակուրներ չեն, նրանցից 
յուրաքանչյուրն ունեցել է հատուկ ծի-
սական նշանակություն, որոնցից շատերը 
պահպանվում են մինչ օրս: 

Հայկական խոհանոցի առանձնահատ-
կությունների մասին խոսելիս նա ա- 
ռանձնացրեց այն հանգամանքը, որ հայ- 
կական մշակույթում խոհանոցը սեր-
տորեն կապված է հյուրընկալության և 
հյուրասիրության հետ: Միայն հայերն 
են, որ իրենց դիցարանում ունեցել են  
հյուրասիրության և հյուրընկալության 
Աստված Վանատուրին: Ասաց, որ հայ-
կական խոհանոցում և հյուրընկալության 
մեջ աղն ու հացը համարվել են պաշ-
տամունքային առարկաներ: Հնուց ի վեր, 
երբ արքունական խնջույքներ էին կազ-
մակերպվում, խնջույքը միշտ սկսվում էր 
աղ ու հացի արարողությամբ: Հյուրերը 

և տանտերերը կանգնում էին դեմ դի- 
մաց, այնպես, որ հացը կտրեին խա-
չաձև: Դա խորհրդանշում էր նրանց 
բարեկամությունը և այն հույսերը, որոնք 
նրանք կապում էին բարեկամության հետ: 

Հայկական լեռնաշխարհի բնակլիմա-
յական պայմաններն իրենք են թելադրել 
երբ և ինչ ուտել: Ինչպես օրինակ ձմռանը 
պատրաստվող կերակուրները որպես կա- 
նոն հարուստ են ածխաջրերով, սպիտա-
կուցներով և ճարպերով, որոնք օգնում 
են էներգիա կուտակել: Իսկ ամռանը 
պատրաստվող կերակուրների մեջ մեծ մաս 
են կազմում բանջարեղենը և կանաչեղենը: 
Հայկական խոհանոցն առանձնահատուկ 
է նաև բազմաթիվ սնունդ հանդիսացող 
բույսերով. հաշվում են ավելի քան 300 
տեսակի ուտելի բույսեր: Պատահական չէ, 
որ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներն  
ու հյուրերը հայկական խոհանոցից ստա-
ցած իրենց տպավորությունների հիման 
վրա Հայաստանը առանձնացնում են աշ-
խարհի մյուս երկրներից:

Կիրակնօրյա դպրոցի ունկնդիր դո-
նահայ Թադևոս Տախտամիշևը դստեր 
օգնությամբ պատրաստել էր Դոնի հայերի 

խոհանոցից մի յուրահատուկ և շատ համեղ 
պիրոգ՝ ձալձուն: Ձալձուն շերտավոր 
խմորով և միջուկով (պանիր, միս, կար-
տոֆիլ, կաղամբ, կաթնաշոռ) պատ-
րաստվող ռուլետ է՝ խխունջի տեսքով: 

Բաց դասն ավարտվեց երեխաների 
նախընտրած և պատրաստած հայկական 
խոհանոցի կերակրատեսակների համտես-
հյուրասիրությամբ:  

Եվս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ 
խոհանոցը միայն սնունդ չէ, այն ազգային 
մտածողության, դաստիարակության և 
մշակույթի մի մասն է կազմում, որի մի- 
ջոցով ճանաչում են ժողովրդին և երկ-
րին: Հայերենում պատահական չէ ընտըր- 
ված խոհանոց բառը, այն մի վայր է, 
որտեղ խորհում են, իսկ խոհարարը 
հենց միտք ստեղծողն է: Եկե՛ք հաճախ 
օգտվենք մեր ազգային խոհանոցի համեղ 
կերակրատեսակներից՝ հարգելով նաև 
տարբեր մշակույթ և սովորույթներ կրող-
ներին: 

Արմինե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Մեծանուն կոմպոզիտոր, դաշնա-
կահար, ԽՍՀՄ ժողովրդական ար- 
տիստ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 
100-ամյակի առթիվ հունվարի 22-ին 
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դու- 
մանյանը, նախարարի տեղակալ Արա 
Խզմալյանը, Հայաստանի կոմպոզի-
տորների միության նախագահ Արամ 
Սաթյանը, մտավորականների, ար-
վեստագետների, երաժշտասեր հան-
րության հետ այցելել են Երևանի քա- 
ղաքային պանթեոն և հարգանքի 
տուրք մատուցել կոմպոզիտորի հիշա- 
տակին:

Այնուհետև նախարարը գերատես- 
չության աշխատակիցների, արվես- 
տագետների, բաբաջանյանական ար- 
վեստի երկրպագուների հետ կոմպո-
զիտորի ստեղծագործությունների ելե-
վէջների ներքո ծաղիկներ է խոնարհել 
Առնո Բաբաջանյանի արձանի մոտ:

«Այսօր մենք տոնում ենք մեր մե- 
ծանուն կոմպոզիտորի՝ Առնո Բաբա-
ջանյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Դժվար 
է նոր խոսք ասել Առնո Բաբաջանյանի 
մասին, քանի որ ժամանակը վաղուց 
է տվել նրա գնահատականը, և ինքը՝ 
ժողովուրդն է արժևորել նրա վաստակը։ 
Բաբաջանյանը մեր սերնդի համար 
եղել է ու կա որպես կենսագրություն։ 
Մեր երիտասարդությունը, հիշո-
ղությունները, ապրումներն այս կամ 
այն չափով առնչվում ու զուգորդվում 
են նրա արվեստին։ Կոմպոզիտորի 
ստեղծագործությունները վերածվել են 
լավատեսության, սիրո, քաղաքային 
կյանքի խորհրդանիշերի։ Դժվար է, 
օրինակ, պատկերացնել Երևանն ա- 
ռանց Բաբաջանյանի «Առաջին սիրո 
երգը» և «Երևան» ստեղծագործութ-
յունների», — նշել է նախարարը ու 
հավելել, որ մեր դժվարին օրերում 
Բաբաջանյանի արվեստը պետք է 
հնչի ամենուր և ավելի մեծ ուժով՝ 
վերականգնելու համար մեր լավա-
տեսությունը, ապրելու և արարելու 
մեր կամքը։

Վահրամ Դումանյանը տեղեկաց-
րել է, որ ձևավորվում է Առնո Բա- 
բաջանյանի հոբելյանական միջոցա- 
ռումները համակարգող կառավարա-
կան հանձնաժողով, որի նպատակն 
է պատշաճ տոնել կոմպոզիտորի հո- 
բելյանը, նոր շունչ հաղորդել նրա 
արվեստի տարածմանը Հայաստանում 
և արտասահմանում։

Առնո Բաբաջանյանի մեծարման 
և գնահատանքի խոսքով հանդես են 
եկել Արամ Սաթյանը, կոմպոզիտոր 
Մարտին Վարդազարյանը և այլք: 
Հանդիսության ընթացքում կոմպոզի-
տորի որդին` Արա Բաբաջանյանը, 
տեսաուղերձով ողջունել է մասնա- 
կիցներին և կարևորել պետական 
մակարդակով անվանի արվեստա-
գետի հոբելյանին նվիրված միջոցա- 
ռումների անցկացումը: Հոբելյանա-
կան օրվա առիթով Առնո Բաբա-
ջանյանի արձանի հարակից տարած- 
քում հնչել են կոմպոզիտորի «Վո-
կալիզը» (Ա. Սպենդիարյանի ան-
վան օպերայի և բալետի ազգային 
ակադեմիական թատրոնի մեներգ-
չուհի Արծվիկ Դեմուրճյան, նվա-
գակցող՝ Արմեն Աղաջանյան), «Նոկտ-
յուրնը» («Մեկնարկ» տաղանդի 
զարգացման նպատակային ծրագրի 
միջազգային մրցույթների դափնեկիր, 
դաշնակահար Արմեն Պուչինյան), 
«Մեղեդին» («Մեկնարկ» տաղանդի 
զարգացման նպատակային ծրագրի 
միջազգային մրցույթների դափնեկիր, 
դաշնակահար Արթուր Գրիգորյան), 
«Երախտապարտ եմ քեզ» («Благо-
дарю тебя») երգի մշակումը (ՀՀ 
վաստակավոր արտիստ, դաշնակա-
հար Արմեն Բաբախանյան):

Արմենպրեսս
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