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«Էյ Թի Փի» հայ — ամերիկյան բա-
րեգործական հիմնադրամն իրականաց-
նում է անտառավերականգնման, ծառա- 
տնկման և բնապահպանական խոշոր աշ- 
խատանքներ: Հիմնադրամի գլխավոր 
կենտրոնները Հայաստանում են և ԱՄՆ 
Մասաչուսեթսի նահանգում:

Հիմնադրամը Հայաստանում գործում 
է 1994 թ-ից: Ծրագրի հիմնադիրն ամե-
րիկահայ հասարակական գործիչ Կա-
րոլին Մուգարն է, ով 1992-ին, լինելով 
Հայաստանում, ականատեսը եղավ ցուրտ 
ու մութ տարիների սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրներին: Խնդիրներից ամենացավա-
լին անտառների մասսայական ոչնչացումն 
էր: Ծառն օգտագործվում էր որպես վա-
ռելափայտ, որովհետև երկրում այդ տա-
րիներին չկար գազ, էլեկտրաէներգիա: 

Վերադառնալով Ամերիկա՝ Մյուգարը 
հիմնում է «Էյ Թի Փի» բարեգործական 
հիմնադրամը, որին միանում են սփյուռ-
քի բազմաթիվ բարեգործներ և մեծ ներդ-
րումներ անում: 

Եվ ահա գործունեության 26 տարիների 
ընթացքում կազմակերպությունը բազմա-

ԾԱՌ ՏՆԿԻ՛Ր, ԲԱՐԻ՛Ք ԳՈՐԾԻՐ
ԷԿՈ-ԴԱՍ

Հայ համայնքին կից կիրակնօրյա դպրոցի (ուսուցչուհի՝ Ա. 
Հովսեփյան, Ծ. Սարգսյան) և լրացուցիչ կրթության կենտրոնի 
(ուսուցչուհի՝ Ծ. Սարգսյան) աշակերտներն առաջին «ծիծեռնակներն» 
էին ՌԴ-ում, ովքեր համագործակցում են «Էյ ԹԻ Փի»  բարեգործական 
հիմնադրամի հետ: Հիմնադրամի ներկայացուցիչը Դոնի Ռոստովում Հայ 
երիտասարդական միությունն է՝ Գևորգ Գրիգորյանի գլխավորությամբ: 
Հենց նրա ջանքերով էլ կայացավ առաջին ծառատունկը Մեծ 
Սալայի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցու բակում: Նախկին 
ռոստովաբնակ Անահիտ Ղարիբյանն էլ, ով այժմ ապրում և աշխատում 
է ԱՄՆ-ում, հանդիսացավ այն դոնորը, որի շնորհիվ Ռոստովում 
կյանքի կոչվեց բնապահպանական այս հետաքրքիր ծրագիրը: 

թիվ բարեգործների, մասնագետների, կամավորների և 
բնապահպանների օգնությամբ տնկել է մոտ 6 մլն ծառ 
Հայաստանում և Արցախում, հիմնել է 4 տնկարան, 2 
բնապահպանական կրթության կենտրոն Հայաստանի 
տարբեր մարզերում, կանաչապատել է Հայաստանի և 
Արցախի 1000-ից ավելի համայնքային տարածքներ: 

Կազմակերպությունը ամենամեծ գոր- 
ծատուներից մեկն է Հայաստանում, որն 
ապահովում է աշխատանքով լեռնային 
շրջաններում ապրող շատ գյուղաբնակ-
ների: 

Կազմակերպության կարևոր առաքե-
լություններից մեկն էլ բնապահպանական 
կրթությունն է և շրջակա միջավայրի վե-
րաբերյալ դասընթացները: 

Դոնի Ռոստովի կիրակնօրյա դպրոցի 
աշակերտներն առաջինն էին, ովքեր առա-
ջին էկո-դասի մասնակիցը դարձան: 

Ծառապահպանման, ծառատնկման, 
ծառերի կենսական անհրաժեշտության, 
օգտակարության, ծառ աճեցնելու, խնա-
մելու երկար գործընթացի մասին պատմող 
այս դասը մեծ ոգևորություն առաջացրեց 
նույնիսկ ամենափոքր մասնակցի մոտ: 4 
տարեկան Աշոտը արդեն գիտեր, թե ինչի 
համար են ծառերը և ինչպես խնամել 
դրանք: Երեխաները սիրով ծանոթացան 
Հայաստանում աճող ծառատեսակներին, 
անուշահամ մրգերին ու էկոլոգիական 
խնդիրներին: Կազմակերպության հայաս- 
տանյան գրասենյակը բոլոր մասնակից- 
ներին ուղարկել էր «Էյ Թի Փի»-ի 
խորհրդանիշով շապիկներ, ճանաչողա-
կան-ուսուցողական գրքեր: Բացի այդ, 
երեխաներին բաժանվեցին նաև սոճու 
սերմեր, որոնք հատուկ խնամքից հետո 

պետք է դառնան ծառեր: Իսկ աշնանը 
երեխաները պետք է մասնակցեն ծա- 
ռատունկի՝ կանաչապատելով Դոնի Ռոս-
տովում գործող հայկական եկեղեցիների 
տարածքները: 

Հաջորդ էկո-դասի մասնակիցները լրա- 
ցուցիչ կրթության հայերենի «Արևիկ» 
խմբակի սաներն էին: «Անհավանական 
մեղուները» խորագիրն էր կրում հերթական 
բաց դասը, որը նույնպես շոշափում էր 
բնապահպանական խնդիրներ: 

Մեր փոքրիկ մեղվիկները ներկաներին 
պատմեցին մեղուների գործունեության, 
կյանքի, նրանց աշխատասիրության և 
մեղրի օգտակարության մասին: 

Երգ, պար, հյուրասիրություն, ծիծաղ 
ու ժպտացող աչքերով մանուկներ... ահա 
հերթական կայացած դասի հաջողությունը: 
Հրավիրված ծնողներն ու հյուրերը սիրով 
մասնակցեցին հյուրասիրությանը, վայե-
լեցին անուշահամ մեղր, ուրախացան 
երեխաների հետ և ստացան նոր գի-
տելիքներ:

Կարծում եմ, որ համագործակցությունը 
կազմակերպության հետ հաջողվել է և 
շարունակական կլինի: 

Շնորհակալություն ռոստովյան ներ- 
կայացուցիչ Գևորգ Գրիգորյանին, ամերի- 
կաբնակ Անահիտ Ղարիբյանին և հա- 
յաստանյան մասնաճյուղի ներկայացու-
ցիչներին: 

Ծովինար ՍԱՐԳՍՅԱՆ,
ուսուցչուհի

Բազմադարյա ու բազմաշերտ հայ մշա-
կույթը, որ եղել է մեր գոյատևման ու ազգային 
ինքնության ամենախոսուն վկայագիրը, 
մշտապես ունեցել է նաև այնպիսի նվիրյալ 
մշակներ, ովքեր սրբել են ժամանակների 
փոշին՝ փրկելով մեր ոգեղեն գանձերը մո- 
ռացության անթափանց մշուշից: Մի Գարե-
գին Սրվանձտյան «Սասնա Ծռեր» սքանչելի 
վիպասքն էր գրառելու, հանճարեղ Կոմի-
տասը՝ հայոց երգը, իսկ մի Սրբուհի Լիսից-
յան իր ողջ կյանքն էր նվիրաբերելու հայոց 
էթնիկ պարին, ճիշտ այնպես, ինչպես հայ 
երգի վեհափառը՝ հայկական երգերի պա-
րագայում…

Հայկական պարարվեստի 
Կոմիտասը

Նրա ճակատագիրը թերևս բոլորովին 
այլ ընթացք ունենար, եթե թբիլիսաբնակ 
ծնողները քամահրանքով նայեին ուսման 
կարևորությանը, եթե չապրեին ու ներծծ- 
ված չլինեին մշակութային կյանքով. հայրը 
հայտնի մտավորական, հասարակական 
գործիչ, մանկավարժ և ազգագրագետ Ստե-
փան Լիսիցյանն էր, մայրը՝ Եկատերինան, 
նույնպես մանկավարժ էր, գիմնազիայի հիմ- 
նադիր: Նրանք հրատարակում էին «Հաս-
կեր» մանկական հանդեսը, խմբագրում 
«Տարազ» շաբաթաթերթը՝ գործակցելով հայ 
մշակույթի երևելիների հետ՝ Հովհաննես 
Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Ալեք-
սանդր Շիրվանզադե, Ղազարոս Աղայան, 
Լևոն Շանթ, Փանոս Թերլեմեզյան, Եղիշե 
Թադևոսյան, այլք: 

Ծնողները միջոցներ չեն խնայում, որ-
պեսզի իրենց դուստրը մեկնի Մոսկվա 
օտար լեզուներ, բանահյուսություն ուսա-
նելու և վերադառնա ու շարունակի իրենց 
հրատարակչական գործը: Գուցեև աղջկա 
կյանքն այդպես էլ ընթանար, եթե իր սո-
վորելու տարիներին այդքան նորաձև չլի- 
նեին աշխարհահռչակ ամերիկուհի Այսե-
դորա Դունկանն ու նրա պարարվեստը: 
Այս հրապուրանքն էլ նրան տանում է  
Ի. Չերնեցկայայի պարարվեստի ստուդիա: 
Բոկոտն, հունական թեթև զգեստով պարերը 
հիացնում էին Սրբուհուն, միայն թե ինքը 
համոզված էր, որ յուրաքանչյուր շարժում 
պետք է մտածված և հստակ լինի:

Քսան տարեկանում՝ 1917-ին, վերա-
դառնում է ծննդավայր և նույն թվականին 
հիմնում ասմունքի, ռիթմի և պլաստիկայի 
ստուդիան: Կարճ ժամանակ անց ստուդիայի 
համբավը տարածվում է ամենուր, հասնում 
անգամ իրեն՝ Այսեդորային, ով, սակայն, 
ոչ միայն չի հավանում Սրբուհու ոճը, 
այլև չարախնդում է: Մինչդեռ Լիսիցյանի 
ստուդիան, որն ուներ 100 սան, հիրավի մեծ 
համբավ էր վայելում, նրանց ելույթները 
դիտելու էր գալիս նաև ինքը՝ Իոսիֆ Ստա- 
լինը: 1924 թ. հայուհու հիմնադրած ստու-
դիան վերածվում է Թբիլիսիի ռիթմի և 
պլաստիկայի ինստիտուտի:

1930 թ. Սրբուհի Լիսիցյանը տեղա-
փոխվում է մայր հայրենիք: Նույն թվա-
կանին նրա ջանքերի շնորհիվ Երևանում 
բացվում է ռիթմի, պլաստիկայի և ֆիզկուլ-
տուրայի ուսումնարանը: Նա ղեկավարում 
է սովորողների ազգագրական համույթը 
և ստուդիան: Վեց տարի անց բացվում է 
պարարվեստի ուսումնարանը, որի առա-
ջին տնօրենը դառնում է ինքը: Այդ նույն 
շրջանում սկսում է գրի առնել ժողովրդա-
կան պարեր և թատերախաղեր: 

Սրբուհի Լիսիցյանի գործունեության 
հաջորդ նվաճումը շարժումների գրառ-
ման համակարգի ստեղծումն էր: Ուսում-
նասիրելով մինչ այդ գոյություն ունեցող 
գրառման համակարգերը, նա վեր է հանում 
և հաշվի առնում իր նախորդների բոլոր 
թերացումները, յուրացնում ամենայն արժե- 
քավորը: 1940 թ. Մոսկվայում լույս է տես- 
նում նրա «Շարժման գրառումը» աշխա-
տությունը: Լիսիցյանական գրառման նորա- 
գույն սկզբունքի շնորհիվ երևան են բերվում 
շարժողական, բառային, երաժշտական, 
պատկերավորման տեքստերը, վեր հան-
վում լեզվաբանական, պատմական, աշ-
խարհագրական շերտերը: Պարարվեստի 
պատմության մեջ այս ամենն առաջինը 
կյանքի է կոչվում վաստակաբեռն հայուհու 
հայտնագործությամբ:

Մեղվաջան պարարվեստագետը գրան-
ցել է հայկական ժողովրդական պարեր, 
թատերայնացված գործողություններ, բե-
մադրել դրանք, հավաքել ազգագրական 
և բանահյուսական մեծաքանակ նյութեր,  
Մ. Բարխուդարյանի համահեղինակությա
մբ գրել «Նարինե» բալետը, ռուսերեն թարգ-
մանել Լևոն Շանթի, Ստեփան Զորյանի, 
Դերենիկ Դեմիրճյանի դասական գործե-
րից: Իսկ նրա «Հայկական հինավուրց 
պարեր» մեծարժեք գիրքը վաղուց ի վեր 
ուսումնական ձեռնարկ է, առանց որի 
անհնար է պատկերացնել պարարվեստի 
ուսումնառությունը համապատասխան և 
համանման կրթօջախներում:

Հակոբ ՍՐԱՊՅԱՆ


