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Հայոց կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկին 
պատկերող երկու շատ կարևոր կտավի 
մասին ենք պատմելու ընթերցողին. ա- 
ռաջին կտավը պատկանում է Վարդգես 
Սուրենյանցի վրձնին և ստեղծվել է 1906 
թվականին:

Խրիմյան Հայրիկին պատկերող երկու կտավները

«Աղոթենք՝ լույս ծագի մեր երկրում». 
հարցազրույց պոլսահայ երգչուհի Սիբիլի հետ

«Թող դադարեն աշխարհի չորս կողմերում տեղի 
ունեցող պատերազմները, քանի որ դրանց պատճառով են 
երեխաները կորցնում ամենաթանկը»։

Սիբիլ

Պոլսահայ երգչուհի Սիբիլը Թուրքիա-
յից Հայաստան եկած առաջին երգչուհին 
էր, որին առաջին իսկ հանդիպումից 
գրկաբաց ընդունեցին հայրենիքում։ Սիբի-
լի երգերը լայն ճանաչում գտան ինչպես 
Հայաստանում, սփյուռքում, այնպես էլ՝ 
Թուրքիայում։ Հավելենք, որ նա նաև ա- 
ռաջին հայ երգչուհին էր Թուրքիայում, որի 
երգերը հնչեցին թուրքական պետական 
հեռուստակայանով և ռադիո ալիքով։ 
Ավելին՝ թուրքական ԶԼՄ-ները սկսեցին 
պարբերաբար անդրադառնալ Թուրքիա- 
յում հայերեն երգող երգչուհուն՝ Ստամ-
բուլի հայաբնակ Քուրթուլուշ թաղամասի 
թաքնված հայ աստղին.թուրքական թեր-
թերի շապիկներին հայտնվեցին  Սիբիլի 
լուսանկարները և երգերի վերնագրերը՝ 
«Նամակ», «Ադանայի ողբը», «Մեր լեզուն», 
«Կիլիկիա», «Տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ»...։

Հազարավոր թուրքեր նամակներ էին 
գրում Սիբիլին՝ հայտնելով  իրենց հիաց-
մունքը հայ երգի հանդեպ։ Եվ պատահական 
չէ, որ Ստամբուլի բանուկ թաղամասերի 
երաժշտական խանութներում երկար ժա- 
մանակ հնչում էին երգչուհու երգերը։ 
Թուրքական հեռուստալիքներից մեկի ե- 
թերում նմանօրինակ հարցադրում էին 
արել, թե Սիբիլն ինչո՞ւ չի կարող ներկա-
յացնել Թուրքիան Եվրատեսիլին... Ոչի՛նչ 
չմոլորեցրեց նրան. Սիբիլի գլխավոր նպա-
տակն էր մայրենի լեզուն լսելի դարձնել 
Թուրքիայում։ Երբ նրան առաջարկել էին 
գոնե մեկ երգ երգել թուրքերեն, նա 
հրաժարվել էր՝ ընդգծելով, որ իր նպատակը 
թուրքերեն երգերով հայտնի դառնալը չէ, 
այլ՝ Թուրքիայում հայ երգը և հայոց լեզուն 
հայտնի դարձնելը։

Այս տարի լրանում է երգչուհու բեմա-
կան գործունեության տասնամյակը, ինչի 
առիթով վերջինս ծրագրել է իր մենա-
համերգը հայրենիքում, որն ամենայն հա- 
վանականությամբ իրականություն կդառ- 
նա աշնանը և կծառայի բարեգործական 
նպատակի։ Սիբիլը շուտով հանդիսատե-
սին կներկայացնի մարդասիրության ու 
խաղաղության մասին իր նոր տեսա-
հոլովակը՝ «Ավրորայի աղոթքը»։

«Թող դադարեն աշխարհի չորս կող-
մերում տեղի ունեցող պատերազմները, 
քանի որ դրանց պատճառով են երե-
խաները կորցնում ամենաթանկը», — 
մեզ հետ զրույցում ասում է երգչուհին՝ 
անդրադառնալով նոր երգի բովանդա-
կությանը։ Տեղեկացնենք, որ Արցախի 
պատերազմի օրերին երգչուհին հայրենիք 
էր եկել և մասնակցում էր տարբեր բա-
րեգործական ծրագրերի, որի մասին չի 
բարձրաձայնել։

— Հարգելի՛ Սիբիլ, պոլսահայ երգչու-
հին՝ իր ոչ հայկական ազգանվամբ, թի-
րախ չի՞ դառնում հայրենիքում, այն էլ՝ 
ետպատերազմյան շրջանում, երբ շատերին 
թուրքական պիտակ են կպցնում։

— Արժե նշել, որ իմ երգարվեստի 
կյանքի մեջ միայն անունս եմ գործածում։ 
Ներկայանում եմ առանց ազգանվան՝ 
միայն Սիբիլ, — ասում եմ կատակով։ 
Երաժշտական գործունեությանս առաջին 
տարիներին, երբ իբրև երգչուհի հայտնվե-
ցի հայրենիքում՝ նրանք, ովքեր իմացել 
էին ազգանունս՝ Փեքթորոսօղլու, ասում 
էին՝ Սիբի՛լ ջան, փոխի՛ր ազգանունդ։ Եթե 
ազգանուն փոխելն այդքան դյուրին լիներ, 
վայրկյան անգամ չէի սպասի...Այդ մասին 
շատ մտածեցի՝ ի վերջո պետք չէ մարդկանց 
միայն իրենց անուն, ազգանունով չափել։ 
Շատ «յան» ազգանվամբ հայեր կան, որ 
հայության և հայրենասիրության հետ 
կապ չունեն։ Մասնավորապես ետպատե-
րազմյան շրջանում զարմանքով ակա-
նատես եղա այդ ամենին...

Գիտեք՝ ինձ ի՞նչ հուզեց՝ պատերազմի 
օրերին սփյուռքից և Հայաստանից բազ-
մաթիվ նամակներ ստացա. «Սիբի՛լ ջան, 
ինչպե՞ս ես, մենք շատ ենք մտահոգ քեզ 
համար, ապահո՞վ ես, քեզ նեղացնողներ 
կա՞ն...»։ Չեք կարող երևակայել, թե որքան 
հուզիչ էր այս տողերը կարդալ և մարդկանց 
մտահոգությունը զգալ անձիս հանդեպ։ 
Պատերազմն հայրենիքում էր, իսկ Սիբիլը՝ 
Թուրքիայում։ Ես չկարողացա այնտեղ 
մնալ, այդ դժվար օրերին հայրենիք եկա...

— Երբեմն մեր հանրությունը կարիք 
ունի պարզ բացատրությունների։ Ձեր 
արմատները և հատկապես ազգանունն 
ի՞նչ պատմություն ունեն։

 — Մայրական կողմից մեծ հայրս 
Սիվասի (Սեբաստիա) Դիվրիգ գավառից 

է, իսկ մեծ մայրս՝ Թոկատի (Եվդոկիա)  
Էրբա գավառից։ Նրանց ազգանունը 
Երելեկյան էր, որը հետագայում դարձավ 
Երելեկ։ Հայրական կողմս էլ Ստամբուլից 
են՝ նախկինում Թորոսյան ազգանունով։ 
1934 թվականին Թուրքիայում ազգանվան 
մասին օրենք ընդունվեց, ըստ որի՝ ինչ- 
պես մորս, այնպես էլ հորս կողմը պար- 
տադրաբար փոխեցին իրենց ազգանուն- 
ները։ Հայրս ասում էր, որ այդ ժամա-
նակաշրջանում վախ կար։ Հատկապես 
տղա զավակ ունեցողները շատ էին վա-
խենում, քանի որ «յան» ազգանունով 
կարող էին նեղություն տալ... Այդ շրջանում 
մարդիկ շատ վատ օրեր են ապրել, 
ապրել են վախո՛վ, նույնիսկ գիտեմ, որ 
շատ ընտանիքներ իրենց զավակներին 
թուրքական անուն էին տալիս, որպեսզի 
հետագայում խնդիր չլինի... Երբ փոքր էի, 
ինձ ասում էին՝ եթե փողոցում անունդ 
հարցնեն՝ ոչ թե՝ Սիբիլ, այլ՝ Սիբե՛լ կասես 
(Սիբելը Թուրքիայում տարածված անուն 
է), մինչդեռ ես խստիվ մերժում էի։ Հիշում 
եմ՝ մեկն ինձ Սիբել անունով վզնոց էր 
նվիրել ...Մանուկ էի, այժմ չեմ մտաբերում, 
թե քանի տարեկան էի, հավատացեք՝ երբեք 
ու երբեք չեմ գործածել... Մտերիմներս այս 
նյութի հանդեպ իմ զգայունությունը գի-
տեն և, երբ  կատակով ինձ բարկացնել են 
ուզում՝ Սիբել են կանչում...

— Հիմա նկատելի է պոլսահայերի 
հայրենիք վերադարձի միտումը, նույնիսկ 
պատերազմը նրանց որոշումները չփո- 
խեց։ Ձեր շրջապատում հայրենիք վերա-
դարձողներ կա՞ն։

— Իմ շրջապատում ՀՀ քաղաքացի-
ություն ունեցող կամ քաղաքացի դառ- 
նալ ցանկացողներ շատ կան, բայց Հա-
յաստանում մնայուն հաստատվողներ դեռ 
չկան...Հայրենիքի կարոտով ապրող ու 
անպայման մի գեղեցիկ օր վերադառնալ 
փափագող ծանոթներ էլ ունեմ։ Ուր էլ 
գնանք՝ օտար ենք զգում, միայն հայրե-
նիքում ենք տանը։

— Մինչ պատերազմը՝ համավարակի 
սկզբում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների 
կողքին էիք ու օժանդակում էիք «Ժպիտ-
ների քաղաքի» դրամահավաքին, պա-
տերազմից հետո էլ՝ տուժածների ըն-
տանքիների կողքին եք։ Դուք դեռ չեք 
բարձրաձայնում, սակայն բարեգործական 
համերգ եք ծրագրել, կբացե՞ք փակագծերը։

— Համավարակի շրջանում արգեն- 
տինահայ ընկերոջս՝ հեռուստահաղոր-
դավար Լեո Մումջյանի հետ առցանց մեծ 
համերգ կազմակերպեցինք, որին մաս-
նակցեցին երգարվեստի հայտնի հայ դեմ- 
քեր աշխարհի չորս կողմերից։ Բարե-
գործական համերգը հեռարձակվեց Հան- 
րային հեռուստաընկերությամբ, և ողջ 
հասույթն ուղղվեց քաղցկեղով հիվանդ 
երեխաների բուժմանը։ Վերջերս Հայաս- 
տանում կրկին մասնակցեցի բարեգոր-
ծական համերգի՝ ներկայացնելով սփյուռ-
քը։ Ի հիշատակ զոհված զինվորների՝ նոր 
ծրագրեր ունեմ, բայց մինչև իրականություն 
դառնալը, նախընտրում եմ չխոսել այդ 
մասին։ Պարզապես մաղթում եմ, որ 
իրականություն դառնա, քանի որ միայն 
ինձանից չէ կախված (կազմակերպչական 
և ֆինանսական հարցեր կան)։ Սրտանց 
փափագում և ծրագրում եմ, որ իմ 
երգարվեստի 10-ամյակը բարեգործական 
մենահամերգով նշեմ Հայաստանում։

Կտավն ունի ստեղծման պատմու-
թյուն. 1903 թ. հունիսի 12-ին Հայոց կա- 
թողիկոս Խրիմյան Հայրիկը ցարից հրո-
վարտակ է ստանում հայ եկեղեցու 
գույքը բռնագրավելու մասին: Թեև նա-
մակը փակ ընկած է նրա ոտքերի առաջ, 
բայց կաթողիկոսը շատ լավ գիտի նրա 
բովանդակությունը: Նամակաբերը Երե- 
վանի նահանգապետ իշխան Նակա-
շիձեն էր, իսկ այդ օրենքի գլխավոր 
նախաձեռնողը Կովկասի փոխարքա Գո-
լիցինն էր:

Ճիշտ է`1905 թ. օգոստոսի 1-ին Նիկո-
լայ 2-րդը ստորագրեց Հայ առաքելական 
եկեղեցու գույքը վերադարձնելու մա- 
սին հրամանագիր և թույլատրեց վերա-
բացել հայկական ազգային դպրոցները 
Ռուսական կայսրության տարածքում, 
բայց դրան բազմաթիվ դեպքեր նախոր-
դեցին, որոնք վճռորոշ էին հայության 
համար. Խրիմյան Հայրիկը նզովում է 
ռուսական միապետությանը. «Թող կոր- 
ծանվի այս աստվածընդդեմ ու բան-
տածվար կայսրությունը», ժողովրդական 
ցասումը այնքան մեծ էր, որ 1905 
թվականի մայիսին Բաքվի կենտրոնական 
հրապարակում 21-ամյա Դրաստամատ 
Կանայանը ռումբ է նետում իշխան 
Նակաշիձեի կառքի վրա, հենց վերջինս 
էր Բաքվի հայկական ջարդերի հրահողն 
ու կազմակերպիչը: Թեև հայ եկեղեցուն 
պատկանող գույքը վերադարձնելու մա- 

սին հրամանագիրը ստորագրվեց, բայց 
Սանկտ Պետերբուրգ ու Մոսկվա տեղա-

փոխված անգին գանձերով բեռնված 
տասնյակ արկղեր այդպես էլ Մայր 
Աթոռին չվերադարձվեցին, պարզապես 
անհետացան:

 Սուրենյանցը պատկերել է Խրիմյան 
Հայրիկին իր ծերունազարդ կեցվածքի 
մեջ, նա նամակը անգամ չի բացել, այն 
իր ոտքերի տակ է` արհամարհված, 
կաթողիկոսը բռունցք է արել, որով կոչ 
է անում հայ ժողովրդին միավորվել` 
ընդդեմ բռնատիրության:

Երկրորդ կտավը պատկանում է 
Այվազովսկուն:

1895 թվականին Այվազովսկու մոտ 
հյուրընկալվում է Խրիմյան կաթողի-
կոսը, երկար ժամանակ նրանց միջև 
նամակագրական կապ է եղել: Հան- 
դիսավոր ճաշին Կաթողիկոսը նկար- 
չին խոստանում է, որ նրանց միջև 
նամակագրական կապ է եղել: Հան-
դիսավոր ճաշին Կաթողիկոսը նկար-
չին խոստանում է. «Ես Խրիմյան Հայ-
րիկն եմ, մի ձեռքիս խաչ է, մյուսին` 
Աստվածաշունչ: Կաղոթեմ քո և իմ հայ 
ժողովրդի համար»:

Հենց նույն տարում էլ` 1895 թվա-
կանին, Այվազովկսին ստեղծում է 
«Խրիմյան Կաթողիկոսը Էջմիածնի 
շրջակայքում» կտավը:

Այվազովսկին կաթողիկոսին պատ-
կերել է հանգստության, խաղաղության 
մեջ` Արարատ լեռան ֆոնին:

— Հավատո՞ւմ եք, որ այս պատերազմից 
հետո Հայաստանում ապագա կա։ Ինչի՞ն 
եք հավատում։

— Անկեղծ ասած դժվարանում եմ այս 
հարցին պատասխանել։ Հիմա սիրտս շատ 
վիրավոր է։ Մեծ ողբերգություն ապրեց 
համայն հայությունը։ Երբ մտածում եմ 
զոհերի ու պատերազմի պատճառով  հաշ-
մանդամ դարձած զինվորների և գերիների 
մասին (վստահ եմ՝ յուրաքանչյուրը շատ 
մեծ հույսով է սպասում նրանց տունդար-
ձին), նրանց մայրերի տանջանքի մասին, 
շատ մեծ ցավ եմ զգում։ Խոսքեր չունեմ 
նկարագրելու այդ անդառնալի ցավը։

Պետք է ի սրտե աղոթենք, որ լույս ծագի 
մեր երկրում։ Հույսներս չկորցնենք, քանի  
որ մեզ ոտքի պահողը այդ հույսն է։ Թող 
այդ հույսը երբեք չմարի մեր սրտերում, 
ապրի այնպե՛ս, ինչպես ապրելու է Ջիվանի 
դուդուկի աղոթքը...

Լիլիթ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ


