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ԳԱՅԱՆԵ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 

ՍՅՈՒՆԵՑԻ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ 

ՀոդվածումներկայացվածենՍյունյացաշխարհումծնվածկամարմատներովՍյու
նեցիտաղանդավորկոմպոզիտորներԳրիգորՍյունին,ԱշոտՍաթյանը,օպերայինհան
րահայտերգչուհիՏաթևիկՍազանդարյանը,մերօրերումաշխատողուստեղծագոր
ծող,երաժիշտ–մանկավարժներՅուրաՅուզբաշյանըևԱրկադիՇեկունցը:Մանրամաս
նորենլուսաբանվածէնրանցստեղծագործականևհասարակականգործունեությունը,
որընպաստեց20րդդարիհայմշակույթիզարգացմանըևարժևորմանը:

Բա նա լի բա ռեր՝ Սյունիք,20րդդար,երգ,խմբերգ,օպերա,մանկավարժություն,
ԳրիգորՍյունի,ԱշոտՍաթյան,ՏաթևիկՍազանդարյան,ՅուրաՅուզբաշյան,Արկադի
Շեկունց:

«Ս յու նիքն ամ բող ջո վին լեռ նե րի մեջ է, լեռ ներն էլ` ամ պե րի մեջ: Ն րանց սուր 
գա գաթ ներն, ա սես, տի տա նա կան բռունցք ներ լի նեն, ուղղ ված դե պի եր կինք, 
ըմ բոստ սյու նե ցի նե րի բռունցք նե րը` ընդ դեմ այդ քար քա րոտ երկ րին դա րեր ի 
վեր բա ժին ըն կած ա նար դա րութ յուն նե րի, հո ղը` քիչ, բախ տը` քիչ, բնութ յան, 
հայ րե նի և  օ տար տե րե րի բե րած ա ղետ ներն` ինչ քա՜ն ա սեք»1: 

Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից Ս յու նի քում հայ մարդն է ապ րում, շի նա րար ու 
ստեղ ծա գործ մար դը: Նա աշ խա տել է ու կեր տել, ա պա ռաժ նե րի վրա հաց է 
ա ճեց րել, հո յա կերտ ամ րոց ներ ու տա ճար ներ կա ռու ցել: Գար նան ար ևոտ օ րե-
րին եր գեր է հյու սել, ձմռան խուլ գի շեր նե րին` լե գենդ ներ հո րի նել: 

Սա կայն այս խստա շունչ բնութ յուն ու նե ցող լեռ նաս տա նը տվե լ է նաև 
շատ տա ղան դա վոր ար վես տա գետ ներ` գրող ներ, նկա րիչ ներ, կոմ պո զի տոր-
ներ, ե րա ժիշտ-կա տա րող ներ, ե րա ժիշտ-ման կա վարժ ներ, ո րոնք նշա նա կա-
լի ա վանդ են ու նե ցել հայ մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում: Պատ մա կան տե-
ղե կութ յուն նե րը վկա յում են, որ, դեռ 4-րդ դա րից սկսած, Ս յուն յաց աշ խար հի 
դպրոց նե րում մեծ ու շադ րութ յուն էին դարձ նում ար վես տին մաս նա վո րա պես 
երգ-ե րաժշ տութ յա նը, և՛ Գ լա ձո րի, և՛ Տաթ ևի հա մալ սա րան նե րում մեծ կար ևո-
րութ յուն են տվել ե րաժշ տութ յա նը: Ճիշտ է՝ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ու սու-
ցու մը կա տար վում էր հու նա րեն, ա սո րե րեն, բայց հայ եր գար վես տը զար գա-
նում էր հիմ նա կա նում բա նա վոր ե ղա նա կով, մայ րե նի լեզ վով:

«5-րդ դա րասկզ բին Մես րոպ Մաշ տո ցը հայ գրե րի ստեղ ծու մից հե տո իշ-
խան ներ Վա ղի նա կի և Վա սա կի օգ նութ յամբ Ս յու նի քում հիմ նում է հա յա գիր 
դպրոց ներ, որ տեղ ու սու ցան վում էին թե՛ հայ գրե րը, թե՛ հա յոց եր գե րը: Ս յուն-
յաց դպրոց նե րում է կրթութ յուն ստա ցել միջ նա դա րի հայ մտա վո րա կա նութ յան 
մեծ մա սը: Այս տեղ ե րաժշ տութ յու նը հա մար վում էր սի րե լի ա ռար կա և լու սա-
վո րութ յան տա րած ման կար ևոր աղբ յու նե րից մե կը: Այդ դպրոց նե րը հայտ նի 
էին ի րենց ման կա վարժ նե րով` Մով սես Քեր թող Ս յու նե ցի, Ս տե փա նոս և Սա հա-

1 Սովետահայ բեմի վարպետներ, Տաթևիկ Սազանդարյան, ՀԹԸ հրատ., Երևան, 1959, էջ 
1:
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կան դուխտ Ս յու նե ցի ներ, Գ րի գոր Տաթ ևա ցի, Ա ռա քել Ս յու նե ցի, ո րոնք ստեղ-
ծում են բազ մա թիվ դպրոց ներ և  ու սու ցա նում հայ գիրն ու եր գը»1: 

Ն կա րագ րե լով Ս յու նի քի մշա կու թա յին կյան քը` չպետք է մո ռա նալ նաև գի-
տութ յու նը, մշա կու թը սե րունդ նե րին փո խան ցե լու նրանց սո վո րույ թի մա սին: 
Պա տա հա կան չէ, որ այ սօր էլ Ս յուն յաց աշ խար հը հա րուստ է գիտ նա կան նե-
րով, գրող նե րով, կոմ պո զի տոր նե րով, ե րա ժիշտ-կա տա րող նե րով և մ շա կույ թի 
այլ բնա գա վառ նե րի ան վա նի մարդ կան ցով: 

Այժմ անդ րա դառ նանք 20-րդ դա րում Ս յու նի քում ծնված կամ ար մատ նե րով 
սյու նե ցի մի շարք հայտ նի ե րա ժիշտ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին: 

 Հայ կոմ պո զի տոր նե րի շար քում իր ու րույն տեղն ու նի կոմ պո զի տոր և 
խմբա վար Գ րի գոր Ս յու նին (Գ րի գոր Միր զա յա նը, 1876-1939թթ), չնա յած նա 
ծնվել է Գան ձակ գա վա ռի Գե տա բեկ գյու ղում, բայց սե րում է Խն ձո րես կի Մե լիք-
նե րի տոհ մից, Գ րի գո րի պա պի հայ րը` Մե լիք Հով հան նես Միր զա բեկ յան Ս յու-
նին, նույն ին քը` ա շուղ Թեյ մու րը, Պար սից Ֆա թա լի շա հի հրա վե րով եր կար 
տա րի ներ անց կաց րել է նրա պա լա տում, եր գել ու հե ղի նա կել է պարս կա կան 
եր գեր: Շա րու նա կե լով հոր ար վես տը` Թեյ մու րի զա վակ նե րից մե կը Խն ձո րես-
կից տե ղա փոխ վում է Շու շի, դառ նում ա շուղ Դա դա սի Ս յու նե ցի Գ րի գո րի պա-
պը, իսկ հայ րը` Հով հան նե սը բա նաս տեղծ-եր գիչ և ման րա նկա րիչ էր`ա շուղ 
Վա րան դե ցի: Սե րե լով ա շուղ նե րի տոհ մից, օժտ ված լի նե լով հնչեղ ձայ նով ու 
ե րաժշ տա կան վառ ըն դու նա կութ յուն նե րով՝ Գ րի գո րը վաղ հա սա կում տար վում 
է ե րաժշ տութ յամբ: Ն րա ման կութ յու նը ան ցել է Շու շիում, որ տեղ և ս տա ցել է 
տար րա կան կրթութ յուն, այ նու հետև ըն դուն վել Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա-
րա նը, ծա նո թա ցել դեռևս ու սա նող Կո մի տա սի հետ: Ճե մա րա նում նրան դա-
սա վան դել են Ք. Կա րա- Մուր զան և Մ. Եկ մալ յա նը, ո րոնք, տես նե լով Գ. Ս յու նու 
տա ղան դը, հոր դո րում են նրան ու սու մը շա րու նա կել Թ բի լի սիում, Մոսկ վա յում 
կամ Պե տեր բուր գում: 

Հետ ևե լով իր մեծ ու սու ցիչ նե րի խորհր դին` Գ. Ս յու նին 1898թ. ըն դուն վում 
է Պե տեր բուր գի կոն սեր վա տո րիան՝ Ն. Ռիմս կի- Կոր սա կո վի դա սա րա նը: Ն րան 
դա սա վան դել են նաև ռուս մեծ կոմ պո զի տոր ներ Ա. Լ յա դո վը և Ա. Գ լա զու նո վը: 
Այդ տեղ նա ձեռք է բե րում ե րաժշ տա տե սա կան խո րը գի տե լիք ներ և դառ նում 
պրո ֆե սիո նալ կոմ պո զի տոր: Ու սա նո ղա կան տա րի նե րին ղե կա վա րում է նաև 
տե ղի հայ կա կան ե կե ղե ցու երգ չա խում բը: Կոն սեր վա տո րիան ա վար տե լուց հե-
տո՝ 1904թ.-ին վե րա դառ նում է Անդր կով կաս և սկ սում է ե րաժշ տա կան-հա սա-
րա կա կան ե ռան դուն գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել, կազ մա կեր պում և ղե կա վա-
րում է ինք նա գործ երգ չախմ բեր և հա մերգ ներ տա լիս, այ նու հետև աշ խա տում 
է Թ բի լի սիի Ներ սիս յան դպրո ցում որ պես ե րաժշ տութ յան ու սու ցիչ և  ու սա նո-
ղա կան երգ չախմ բի ղե կա վար` փո խա րի նե լով իր ու սուց չին` Մ. Եկ մալ յա նին: 

Գ. Ս յու նին ե ղել է տար բեր երկ րնե րի հա յա շատ վայ րե րում կազ մա կեր պել 
սի րո ղա կան երգ չախմ բեր և հա մերգ ներ տվել՝ ա մե նու րեք հնչեց նե լով հայ եր-
գը: Հա մեր գա յին գոր ծու նեութ յա նը զու գա հեռ՝ նա շրջում է գյու ղա կան վայ րեր 
և ձայ նագ րում բազ մա թիվ ժո ղովր դա կան եր գեր ու պա րե ղա նակ ներ, ո րոնք 
հե տա գա յում նյութ են ծա ռա յում իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա մար: 

20-րդ դա րի ա ռա ջին եր կու տաս նամ յա կը Գ. Ս յու նու ստեղ ծա գոր ծա կան 
1 Յուզբաշյան Յ., Երաժշտությունը Սյունաց աշխարհի դպրոցներում, Պատմաբա նա սի-

րական հանդես, հ.3, Երևան, 1962, էջ 1:
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կյան քում նշա նա վոր վում է հայ ժո ղովր դա կան եր գե րի մշակ մամբ (1904թ. -ին 
լույս է տես նում « Հայ ժո ղովր դա կան եր գեր» ժո ղո վա ծուն), ե րաժշ տա թա տե-
րա կան գոր ծե րով, եր գե րով, ռո մանս նե րով, գոր ծի քա յին ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րով: Ն րա եր գա յին և խմբեր գա յին մշա կում նե րը ցույց են տա լիս, որ նա 
նրբո րեն ու խո րութ յամբ է զգում հայ ժո ղովր դա կան եր գի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը և  իր մշա կում նե րում դրանք պահ պա նե լով` հաս նում է ո ճա կան ա նա-
ղար տութ յան: Այդ է պատ ճա ռը, որ նրա եր գե րից շա տե րը` « Սա րե րի հո վին 
մեռ նեմ», « Սա րեն կու գա ձիա վոր», «Ա լագ յազ», «Ինձ մի խնդրիր», մշտա կան 
տեղ են գրա վում հա մեր գա յին եր գա ցան կե րում: Սա կայն քա ղա քա կան ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ըն թաց քը նրան տա նում է ԱՄՆ, որ տեղ էլ անց նում է նրա 
հե տա գա ողջ կյան քը: Բ նակ վե լով Ֆի լա դել ֆիա յում և շր ջե լով ԱՄՆ-ի հա յաբ նակ 
վայ րե րում՝ Գ. Ս յու նին շա րու նա կում է իր ե րաժշ տա հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեութ յու նը, կազ մա կեր պում է երգ չախմ բեր, հա մերգ ներ տա լիս, ա մե րի կա հայ 
Հա րութ յուն Մեհ րապ յա նի հետ մեկ տեղ հիմ նում է «Ա մե րի կա հայ ե րաժշ տա-
կան միութ յու նը», որն ար գա սա բեր աշ խա տանք է տա նում հայ գաղ թօ ջախ-
նե րում: Ապ րե լով հայ րե նի քից դուրս` նա միշտ հե տաքրքր վում և  օ ժան դա կում 
է հայ րե նի քի ար վես տի օ ջախ նե րին, մաս նա վո րա պես օգ նում է Եր ևա նի նոր 
կազ մա վոր վող կոն սեր վա տո րիա յին` Հա յաս տան ու ղար կե լով սիմ ֆո նիկ նվա-
գախմ բի հա մար գոր ծիք ներ, նո րա բաց ե րաժշ տա կան հրա տա րակ չութ յան 
հա մար տպագ րա կան գոր ծիք ներ և թուղթ, ո րի կա րի քը շատ էր զգաց վում այդ 
տա րի նե րին:

Գ. Ս յու նին իր ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յամբ, մաս նա վո-
րա պես ժո ղո վր դա կան եր գե րի մշակ մամբ զգա լի դեր է կա տա րել հայ պրո ֆե-
սիո նալ ե րաժշ տութ յան ազ գա յին ո ճի բյու րե ղաց ման գոր ծում, նրա ստեղ ծա-
գո րծու թյուն նե րը հայ խմբեր գա յին ե րա ժշ տու թյան դա սա կան ժա ռան գութ յան 
մասն են կազ մում: Ցա վոք, նրա ե րաժշ տա կան ժա ռան գու թյու նը մինչև օրս 
լրիվ հա վաք ված, ու սում նա սիր ված, հետ ևա բար և գ նա հատ ված չէ: 

Ս յու նե ցի կոմ պո զի տոր նե րի հա ջորդ մեծ տոհ մը` Սաթ յան նե րի տոհմն է, 
ո րոնք հայ ե րաժշ տար վես տին տվել են մի շարք տա ղան դա վոր կոմ պո զի տոր-
ներ` Ա. Սաթ յան, Ա րամ Սա թունց, Ա րամ Սաթ յան, որն այժմ ղե կա վա րում է 
ՀՀ կոմ պո զի տոր նե րի և  ե րաժշ տա գետ նե րի միութ յու նը և մեծ հա ջո ղութ յամբ 
ստեղ ծա գոր ծում է, կոմ պո զի տոր է նաև նրա որ դին Դա վիթ Սաթ յա նը: Ցայժմ 
այս տոհ մում հաշվ վում է 7 կոմ պո զի տոր: 

Սո վե տա հայ եր գա յին ստեղ ծա գոր ծութ յան նշա նա վոր վար պետ նե րից է 
Ա շոտ Սաթ յան ը, ո րի ա նու նը լայ նո րեն հայտ նի է ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև 
սփյուռ քա հայ կենտ րոն նե րում։ Իր հու զա ռատ, գողտ րիկ, հեշ տութ յամբ հիշ-
վող և  երգ վող եր գե րը ան չափ մեծ գե ղա գի տա կան հա ճույք են պատ ճա ռում 
ունկնդ րին: 

Իբրև ար վես տա գետ` Ա. Սաթ յա նը ձևա վոր վեց Խորհր դա յին Հա յաս տա-
նում և  իր ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քով հա սավ մեծ ճա նաչ ման, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է նրա ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րով, հայ ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան ին տո նա ցիոն ու ռիթ մա-
կան հա րուստ գան ձա րա նի հետ սերտ կա պով: Բա ցի այդ՝ կոմ պո զի տո րի ժո-
ղովրդայ նութ յա նը մե ծա պես նպաս տել է նաև այն հան գա ման քը, որ նա փայ լել 
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է հատ կա պես եր գա յին ստեղ ծա գոր ծութ յան և կի նոե րաժշ տութ յան բնա գա վա-
ռում: Թե՛ մե կը և թե՛ մյուսն ի րենց բնույ թով մատ չե լի են ժո ղովր դա կան լայն 
զանգ ված նե րին և կա տար վե լով ա մե նու րեք՝ միան գա մից հե ղի նա կին բե րում 
են լայն ճա նա չում։ Ն րա բազ մա թիվ եր գե րը հենց ա ռա ջին կա տար ման պա հից 
խո սում էին ունկն դիր նե րի սրտե րի հետ, հու զում նրանց, հա մա կում ա ռան ձին 
ջեր մութ յամբ, դառ նում հա րա զատ ու ան բա ժա նե լի։ Կոմ պո զի տո րը ոգ ևո րութ-
յան աղբ յուր էր գտնում ժո ղովր դի մեջ, սնվում նրա ստեղ ծած ե րաժշ տա կան 
գան ձե րից, կեր տում նո րա նոր ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, իսկ ժո-
ղո վուր դը սի րով էր ըն դու նում կոմ պո զի տո րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը և  եր-
գում ա մե նու րեք։

Ա շոտ Սաթ յա նի դար բին հայ րը` վար պետ Մով սե սը, Խն ձո րես կից էր, թա-
ռա հար, չդի մա նա լով կյան քի դա ժան պայ ման նե րին` լքում է իր ծննդա վայ րը 
և տե ղա փոխ վում Մերվ քա ղա քը (այժմ՝ Թուրք մենս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Մա րի քա ղաք), որ տեղ և 1906 թ. հուն վա րի 18-ին ծնվում է Ա շո տը։ Հե տա գա-
յում նրանց ըն տա նի քը փո խադր վում է Բա քու, որ տեղ Ա շո տը ծա ռա յում է բա-
նա կում նախ՝ որ պես զին վո րա կան նվա գախմ բի ե րա ժիշտ, ա պա` ղե կա վար 
(կա պել մեյս տեր): Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան տա րի նե րը նրա հա մար ե ղան 
ոչ միայն կյան քի դպրոց, այլև դար ձան ե րաժշ տութ յան հետ ա վե լի սեր տո րեն 
կապ վե լու, նվա գա խմբա յին ե րաժշ տութ յան բնա գա վա ռում փորձ կու տա կե լու 
տա րի ներ, ո րի արդ յուն քում ստեղ ծեց հիա նա լի քայ լեր գեր փո ղա յին նվա գախմ-
բի հա մար։ Սաթ յա նի ե րաժշ տա կան կրթու թյան ձեռք բեր ման ճա նա պար հին 
կար ևոր դեր Է խա ղա ցել այն շրջա նը, երբ նա սո վո րում էր Բաք վի Հա յար տա նը 
գոր ծող ե րաժշ տա կան ստու դիա յում՝ կոմ պո զի տոր Ա. Մա յիլ յա նի ղե կա վար ութ-
յամբ: Բայց իբրև կոմ պո զի տոր ու դի րի ժոր` նա վերջ նա կա նա պես ձևա վոր-
վեց Եր ևա նում, երբ 1930–1936 թթ . ըն թաց քում ե րաժշ տա կան բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ստա ցավ Եր ևա նի Պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յում: Կոմ պո զի ցիա-
յի գծով նրա ղե կա վար ներն էին կոմ պո զի տոր ներ Հ. Ս տե փան յա նը, Ս. Բար խու-
դար յա նը և Վ. Տալ յա նը, իբրև դի րի ժոր` նա դաս տիա րակ վեց պրոֆ. Կ. Սա րաջ-
ևի դա սա րա նում՝ հա ղոր դա կից դառ նա լով ռու սա կան ու արևմ տաեվ րո պա-
կան դի րի ժո րա կան ար վես տի ա վան դույթ նե րին, ո րոնց լա վա գույն կրող նե րից 
մեկն էր հենց ին քը` Սա րաջ ևը։

Ուս ման տա րի նե րին, ինչ պես և հե տա գա յում Սաթ յա նը (1930-39թթ) աշ-
խա տել է Գ. Սուն դուկ յա նի ան վան Պե տա կան թատ րո նում որ պես ե րաժշ տա-
կան մա սի ղե կա վար: Գլ խա վո րե լով թատ րո նի նվա գա խում բը և  ե րաժշ տութ-
յուն գրե լով դրա մա տի կա կան ներ կա յա ցում նե րի հա մար` նա ստեղ ծա գոր ծա-
կան աշ խա տան քի զգա լի փորձ կու տա կեց հե տա գա աշ խա տան քի հա մար, 
հատ կա պես կի նոե րաժշ տութ յան բնա գա վա ռում։ Այս տա րի նե րին նա ե րաժշ-
տութ յուն գրեց բազ մա թիվ բե մադ րութ յուն նե րի (51) հա մար` Բո մար շեի « Ֆի գա-
րո յի ա մուս նութ յուն կամ խե լա հեղ օր» (1933), Գո գո լի «Ռ ևի զոր» (1934), Դ. Դե-
միրճ յա նի « Քաջ Նա զար», Հ. Պա րոն յա նի «Ա տամ նա բույժն ար ևել յան» (1935), 
Ա. Օստ րովս կու «Ամպ րոպ» (1936), Ֆ. Շիլ լե րի « Սեր և խար դա վանք» (1938) և  
այլն: Պիես նե րի այդ թվար կումից դժվար չէ տես նել, որ կոմ պո զի տո րը գործ ու-
ներ տար բեր ժան րե րի, տար բեր բնույ թի ու բո վան դա կու թյան գոր ծե րի հետ, 
և  ո րը նրա նից պա հան ջում էր ու ժե րի լա րում, ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա-
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յու թյուն ու թռիչք ստեղ ծե լու հա մար այն պի սի ե րաժշ տութ յուն, ո րը նպաս տեր 
բե մադ րութ յան գե ղար վես տա կան ամ բող ջաց մա նը: Այդ տա րի նե րին Սաթ յա նի 
ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ ա ռա վել նշա նա կա լից են 1940-ա կան-
նե րը (1939—1947), երբ նա դար ձավ Հայ կի նո յի ե րաժշ տա կան մա սի ղե կա վար 
և հիմ նա կա նում նվիր վեց կի նոե րաժշ տութ յան ստեղծ ման գոր ծին։ Այս տա-
րի նե րին ինչ պես և հե տա գա յում, նա ե րաժշ տութ յուն է գրել տար բեր բնույ թի 
բազ մա թիվ (16) կի նոն կար նե րի հա մար` « Դա վիթ- Բեկ», «Ա րա րատ յան դաշ տի 
աղ ջի կը», « Մեր կոլ խո զի մար դիկ», «Ո՛ւմ է ժպտում կյան քը», «Եր կիր հա րա-
զատ», «Ա նա հիտ» և  այլն: Դժ վար էր տի րա պե տել կի նո յի յու րօ րի նա կու թյա նը, 
գտնել ա ռա վել նպա տա կա հար մար ձևեր ու ար տա հայտ չա մի ջոց ներ և  ե րաժշ-
տութ յան օգ նութ յամբ նպաս տել կի նոն կա րի գե ղար վես տա կան մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը: Սա կայն տա րի նե րի ըն թաց քում նա հետզ հե տե բյու րե ղաց րեց 
իր ո ճը և հայ կա կան կի նո ե րաժշ տութ յան մեջ ստեղ ծեց նոր տիպ` եր գա յին կի-
նոն կա րի տի պը: 1948-1952թթ -ին Սաթ յա նը ե ղել է նաև Հա յաս տա նի կոմ պո զի-
տոր նե րի միութ յան նա խա գահ: 

Չ նա յած Ա. Սաթ յա նը ստեղ ծա գոր ծել է ե րաժշ տա կան տար բեր ժան րե րում, 
սա կայն ան գնա հա տե լի է նրա վաս տա կը հատ կա պես լի րի կա կան եր գի աս-
պա րե զում, նա ճա նաչ վել է իբրև սո վե տա հայ եր գար վես տի իս կա կան վար-
պետ: Երգն այն կար ևո րա գույն բնա գա վառն է, որ տեղ ձևա վոր վում է նրա ինք-
նա տիպ, վառ ան հա տա կան լե զուն ու ո ճը: Սաթ յա նը քնար եր գու -կոմ պո զի տոր 
է` հե տաքրք րու թյուն նե րի լայն շրջա նա կով: Ն րան հու զում է մար դը՝ իր հո գե-
կան հա րուստ կյան քով ու էութ յամբ: Դա պայ մա նա վո րում է նրա ար վես տի թե-
մա տիկ բազ մա զա նութ յու նը` սի րա յին քնա րեր գութ յուն `«Աղբ յու րի մոտ», « Սի-
րո երգ», «Արդ յոք գի տես», մարդ կանց ստեղ ծա րար աշ խա տան քի գո վեր գում` 
«Աշ խա տան քա յին երգ», հայ րե նա սի րու թյուն` «Իմ Հա յաս տան», « Կե նաց երգ», 
«Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի», ո րը հե տա գա յում դար ձավ հան րա պե տա կան հե-
ռուս տա տե սա յին հա ղոր դում նե րի խորհր դա նի շը:

 Սաթ յա նի եր գե րին բնո րոշ են նաև կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը` հիմք ըն դու նե լով քառ յա կա յին ձևը` նա ըն դար ձա կում է նրա պայ-
ման նե րը, հասց նում է այն 3-4 կամ ա վե լի պար բե րու թյուն ներ ու նե ցող ձևի: 
Քառ յա կա յին ձևի լայ նաց նե լու նպա տա կով նա դի մում է նաև եր գի մի քա նի 
պար բե րութ յուն նե րի կրկնութ յա նը, ընդ ո րում՝ տպա վո րութ յու նը ա վե լի ար տա-
հայ տիչ դար ձնե լու հա մար այդ կրկնութ յուն նե րը կա տա րում է երգ չա խում բը` 
օ րի նակ` « Մար տի կի եր գը», « Խա ղո ղա քա ղը», « Լե ռան աղ ջի կը» և  այլն: 

Կոմ պո զի տո րը, գի տակ ցե լով, որ եր գի հա ջո ղութ յան հա մար բա ցա ռիկ 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի գրա կան հեն քի ընտ րութ յու նը, խստա պա հանջ 
է ե ղել եր գե րի գրա կան տեքս տե րի, նրանց գե ղար վես տա կան ար ժեք նե րի 
նկատ մամբ: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված նրա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բա-
նաս տեղծ Գ. Սար յա նի հետ, ո րի քնա րեր գութ յա նը բնո րոշ է խոս քի հա կիր-
ճութ յու նը, պատ կե րա վո րութ յու նը, ինք նա տիպ ռիթ մի կան ու հա րա զա տութ-
յու նը ժո ղո վր դա կան բա նահ յու սութ յա նը: Ա հա այդ եր կու տա ղան դա վոր ար-
վես տա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում ծնվեց « Կա րո տի եր գը», 
(այ նու հետև վե րան վան վեց « Մար տի կի երգ»), որ տեղ ան մի ջա կա նութ յամբ ու 
հու զա կա նութ յամբ բա ցա հայտ ված են ռազ մա ճա կա տում մարտն չող զին վո րի 
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ե րազ կոտ մտո րում նե րը, մտքով տուն սլա ցող, մար տի կի հո գե կան ապ րում նե-
րը, այ սինքն՝ մի սրտա բուխ քնա րեր գութ յամբ ու ջեր մութ յամբ բա ցա հայ տում 
են ծնն դա վայ րի սի րո ջերմ զգաց մուն քը: Սաթ յա նի ե րաժշ տութ յա նը հա տուկ է 
ար տա հայ տութ յան ո րոշ մտեր մա կա նութ յուն, ո րը, սա կայն, չի «ման րաց նում» 
կեր պա րը, չի նվա զեց նում ստեղ ծա գոր ծութ յան հիմ քը կազ մող վեհ գա ղա փա-
րը: Ընդ հա կա ռա կը, հայ րե նի քի սի րո վսեմ զգաց մուն քը այս տեղ զար գա նում է 
որ պես նվի րա կան, թանկ, հե րո սի՝ ամ բողջ ներք նաշ խար հի ապ րում նե րից ան-
բա ժան մի բան: « Մար տի կի եր գը» ա մե նա տա րած ված եր գե րից է, նրա ա րագ 
տա րած մա նը նպաս տեց այդ եր կու հզոր ար վես տա գետ նե րի մարդ կա յին հո-
գուն ա մե նա հու զիչ զգաց մունք ներ արթ նաց նող բա նաս տեղ ծութ յու նը և լայ նա-
հունչ ու գե ղե ցիկ մե ղե դին:

Ա. Սաթ յա նը գրել է նաև «Ա րա րատ յան հով տի եր գեր» վո կալ-սիմ ֆո նիկ 2 
շար քը երգ չախմ բի, մե նա կա տար նե րի և սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար, որ-
տեղ գե ղար վես տո րեն ներ կա յաց ված է Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րի բնա կիչ նե-
րի կյան քը և  ա ռօր յան: Ա ռա ջին շար քը կազմ ված է 4 մա սից`«Ա րա րատ յան հով-
տի եր գը», «Արդ յոք գի տե՞ս դու», « Խա ղո ղա քաղ» և « Կոլ խո զա յին քառ յակ ներ»: 
Ցա վոք, վա ղա ժամ մա հը թույլ չտվեց մեծ կոմ պո զի տո րին ա վար տել երկ րորդ 
շար քը:

Սաթ յա նի հա ջորդ մեծ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը « Լեռ նե րի եր գեր» չորս մա-
սա նի վո կալ-սիմ ֆո նիկ սյո ւիտն է, ո րը պատ մում է իր նախ նի նե րի հայ րե նի քի, 
Ս յու նի քի խստա շունչ բնու թյան ու աշ խա տա սեր մարդ կանց մա սին: Ինչ պես 
միշտ, այս տեղ ևս Սաթ յա նի ե րաժշ տու թյու նը հրա պու րում է իր նուրբ մե ղե-
դի նե րով և սր տա բուխ գեղջ կա կան եր գե րի ան կեղ ծութ յամբ: Հա  րա զատ Ս յու-
նի քի բա նաս տեղ ծա կան բնան կա րի սքան չե լի պատ կեր նե րը (« Սա րի ծա ղիկ», 
« Զան գե զուր») ի րենց ար տա ցո լումն են գտնում Սաթ յա նի ան կեղծ ու գրա վիչ 
ե րաժշ տութ յան մեջ:

Ա շոտ Սաթ յա նի քնա րեր գա կան մեծ շնոր հի վկա յութ յունն է նաև Գա յա նեի 
լայ նա շունչ մե ներ գը « Դա վիթ-Բեկ» կի նոն կա րից (հե տա գա յում օգ տա գործ-
ված կոմ պո զի տո րի « Դա վիթ- Բեկ» ա նա վարտ օ րա տո րիա յում` որ պես ա րիա), 
որն աչ քի է ընկ նում եր գա յին լայն շնչով ու խո րը տրա մադ րութ յամբ: Գա յա նեի 
ա րիան (խոսք` Ա. Ի սա հակ յա նի) յու րա հա տուկ փայլ էր ստա նում մեկ այլ տա-
ղան դա վոր սյու նե ցու` հայ օ պե րա յին թատ րո նի հզոր ձայ նե րից մե կի` Տաթ ևիկ 
Սա զան դար յա նի փայ լուն կա տա րու մով: 

« Մի լավ երգ գրողն, ա սում են, ար դեն կոմ պո զի տոր է, իսկ խո րա պես ազ-
գա յին եր գա բույ լի հե ղի նա կը... ու րեմն, ազ գի հե րոս: Մեր հիմ նա կան զեն քը դա-
րեր շա րու նակ մշա կույթն է ե ղել. եր գով ծնվել, աշ խա տել, մա քա ռել, կռվել ենք, 
ինչ պես « Մար տի կի եր գի» հե րո սը «հայ րե նի քը եւ մայ րը սրտում»: Մեր երգն 
ա ղա վա ղո ղը, ու րեմն պաշ տո նա պես ճա նաչ ված ազ գա դա վից լա վը չէ: Ժա մա-
նա կիս «ե րաժշ տա կան» ան ճա շակ հոս քին կուլ չգնա լու հա մար Սաթ յա նի քա -
վա րա նով ա վե լի հա ճախ պի տի անց նենք, մաքր վենք նրա մե ղե դի նե րով: Ն ման 
ա պաշ խա րանք նե րից մին չեւ հոգ ևոր խնդիր նե րի լու ծում, հա վա տաց նում եմ, 
մի քա նի քայլ է»1:

Հայ եր գի տա րած ման գոր ծում մեծ դեր են խա ղա ցել եր գիչ կա տա րող նե-
1 https://nakhshkaryan.blogspot.am/2013/01/blog-post_18.html#.WaZ1MfMjHcs, Արա Նախշ-

քար յան,ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՕՐԸ - Աշոտ Սաթյան, Վարուժան Պլուզյան:
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րը, ո րոնց մեջ իր ու րույն տեղն ու նի Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նը: Ս յուն յաց աշ-
խար հի Խն ձո րես կում ծնված դստե րը հայրն ան վա նեց Տաթ ևիկ՝ ի հի շա տա-
կումն Տաթև վան քի: Տաթ ևի կը սե րել էր հա մեստ ու սուց չի ըն տա նի քից, բազ-
մա զա վակ գեր դաս տա նի հին գե րորդ զա վակն էր: Դեռ չորս տա րե կան էլ չկար, 
որ Սա զան դար յան նե րի ըն տա նի քը լքեց Խն ձո րես կը, իր հոդ ված նե րից մե կում 
երգ չու հին նշում է, որ Խն ձո րես կում սկիզբ ա ռած իր ման կութ յան օ րե րից ին քը 
գրե թե ո չինչ չի հի շում… բա ցի լերկ ժայ ռե րի տի տա նա կան սյու նա շա րե րից և…  
եր գե րից1: Սա զան դար յա նի տա ղան դը եր ևան ե կավ այն ժա մա նակ, երբ նա 
հան դես էր գա լիս գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծութ յան կո լեկ տիվ նե րի ստու-
գա տե սում: Ա վար տե լով Մոսկ վա յի հայ կա կան կուլ տու րա յի տա նը կից գոր-
ծող ե րաժշ տա կան ստու դիան` 1937 թ. մեց ցո-սո պրա նո Տ. Սա զան դար յանն 
ըն դուն վեց Եր ևա նի օ պե րա յին թատ րոն: Այս տեղ նա շատ բան սո վո րեց թե՛ 
երգ չա կան, թե՛ ար տիս տա կան վար պե տութ յան ա ռու մով: Ին քը` Տաթ ևի կը, 
ա ռանձ նա պես բար ձր  էր գնա հա տում այն օգ նութ յու նը, որ նա ստա ցել էր տա-
ղան դա վոր երգ չու հի Հայ կա նուշ Դա նի ել յա նից և Օ պե րա յին թատ րո նի դի րի-
ժոր Մի քա յել Թավ րիզ յա նից: Ա ռա ջին պա տաս խա  նա տու դե րը` Ալ մաս տը, ո րով 
նա հան դես ե կավ հայ ար վես տի ա ռա ջին տաս նօր յա կին Մոս կվա յում(1939թ.) 
ու նե ցավ մեծ հա ջո ղութ յուն, և  այդ օր վա նից Տաթ ևի կը դաս վեց հայ կա կան 
օ պե րա յին բե մի լա վա գույն դե րա կա տար նե րի շար քը: Ալ մաս տը օ պե րա յին 
դրա մա տուր գիա յի ա մե նա բարդ ու հա կա սա կան կեր պար նե րից է, նրա ա սեր-
գա յին բնույ թը և  ո րոշ ա ռան ձնա հատ կութ յուն ներ դժվա րին խնդրի ա ռաջ են 
կանգ նեց նում կա տա րո ղին, ո րով հետև կեր պա րի բա ցա հայտ ման հիմ նա կան 
շեշ տը դրվում է դե րա կա տար ման վրա` կա տա րո ղից պա հան ջե լով դե րա սա-
նա կան լուրջ ու նա կութ յուն ներ: Ն րա «Ալ մաս տը» իր բո լոր դրսևո րում նե րում 
հա մո զիչ է ու տրա մա բան ված, ո րով հետև երգ չու հին կա րո ղա ցել է թա փան ցել 
Ա. Ս պեն դ ար յա նի ե րաժշ տա կան մտահ ղաց ման մեջ և բա ցա հայ տել նրա բուն 
էութ յու նը, իր դե րի ե րաժշ տա կան և բե մա կան կեր պար նե րը դի տել որ պես մեկ 
միաս նա կան ամ բող ջութ յուն, «դի վա յին» Ալ մաս տին կեն դա նի մարդ դարձ նել և 
վար պե տո րեն ցույց տալ նրա կյան քի հա կա սու թյուն նե րը: Տ. Սա զան դար յա նը 
թե՛ եր գեց, թե՛ խա ղաց այս դե րը, և լավ խա ղի շնոր հիվ եր գե ցո ղու թյու նը ևս 
շա հեց:

Ձայ նա յին հիա նա լի տվյալ նե րը, նուրբ ե րաժշ տա կան զգա ցո ղութ յու նը, և 
բե մա կան վե րա մարմ նա վոր ման սքան չե լի շնոր հը թույլ տվե ցին երգ չու հուն 
գե ղար վես տա կան կա տա րե լութ յամբ կեր տել ի րենց բնույ թով այն քան տար-
բեր կեր պար ներ, ինչ պես վրաց քնքուշ ու թո վիչ իշ խա նու հի Թա մա րի (« Դա-
վիթ- Բեկ»), հա մար ձակ ու գոր ծուն յա կոլտն տե սու հի Նա զե լիի (« Հե րո սու հի»), 
խրոխտ ու ար քա յա կան Փա ռան ձե մի («Ար շակ Բ») և  այլ կեր պար նե րը: Երգ-
չու հին հայ օ պե րա յին դե րեր գե րի հետ միա ժա մա նակ վար պե տո րեն է կա տա-
րել նաև հա մաշ խար հա յին օ պե րա յի լա վա գույն դե րեր գե րը` Կար մեն, Ամ նե րիս, 
Լ յու բա շա և  այլն:

Բա ցի օ պե րա յին դե րեր գե րից՝ երգ չու հին ա մե նուր կա տա րել ու տա րա ծել է 
հայ կոմ պո զի տոր նե րի կա մե րա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը: Իր գոր ծու նեութ-
յան հենց սկզբից երգ չու հին միշտ անդ րա դար ձել է մեծ Կո մի տա սի ստեղ ծա-
գոր ծութ յա նը, ջանք ու ե ռանդ չի խնա յել նրա եր գե րը ար ժա նի ձևով ու մեկ-

1 Սիմոնյան Կ., Հարությունյան Վ., Տաթևիկ Սազանդարյան, Երևան, 1959թ.:
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նա բա նութ յամբ կա տա րե լու հա մար: Խոս քը նախ և  ա ռաջ վե րա բե րում է կո-
մի տաս յան եր գե րի ո գուն, նրա ճշմար տա ցի և բարձ րար վեստ վե րա ր տադր ու -
թյա նը, ո րի հա մար նա Կո մի տա սի եր գե րի հան րա պե տա կան մրցույ թի ժա մա-
նակ ստա նում է ա ռա ջին մրցա նակ: 

Տ. Սա զան դար յա նը ա ռանձ նա կի նրբութ յամբ ու զգաց մուն քայ նութ յամբ է 
կա տա րել նաև Ռ. Մե լիք յա նի, Ա. Սաթ յա նի, Հ. Ս տե փան յա նի Ա. Հա րութ յուն յա-
նի և մ յուս կոմ պո զի տոր նե րի եր գերն ու ռո մանս նե րը: Միշտ ձգտե լով խո րա-
մուխ լի նել կա տար վող եր գի կամ ռո ման սի բո վան դա կութ յանն ու տրա մադ-
րութ յա նը, աշ խա տե լով հա րա զատ մնալ կոմ պո զի տո րի դա վա նած գե ղար վես-
տա կան սկզբունք նե րին` Սա զա նա դար յա նը բո լոր դեպ քե րում այդ երգ երն ու 
ռո մանս նե րը անց է կաց նում իր ար տիս տա կան պրիզ մա յի մի ջով, իր մեկ նա-
բա նու թյուն ն  է տա լիս դրանց, իր սե փա կան վե րա բեր մունքն է դրսևո րում յու-
րա քանչ յու րի կա տար ման մեջ: Երգ չու հին մեծ հա ջո ղութ յամբ կա տա րել է նաև 
գու սա նա կան եր գեր՝ դրանք ա զա տե լով օ տա րա մուտ տար րե րից, քմա հաճ 
խա ղե րից, ա վե լորդ գեղ գե ղանք նե րից, դրանք բար ձրաց նե լով իր կա տա րո ղա-
կան մա կար դա կին: Ու նե նա լով մեծ ձայ նա ծա վալ, լավ ե րան գա վոր ված, միշտ 
ա մուր ու հա վա սար հնչող ձայն` նա կա րո ղա նում է օ պե րա յին տար բեր կեր-
պար նե րի կող քին հնչեց նել նաև բազ մա պի սի եր գեր՝ սկսած գու սա նա կա նից 
մինչև Շու բեր տի ու Գ րի գի ռո մանս նե րը: 

Բա ցի ար տիս տա կան գոր ծու նեութ յու նից՝ Տա թի կը զբաղ վել է նաև ման-
կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յամբ. 1961-ից դա սա վան դել է Եր ևա նի Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յում, 1971-77 թթ.` Եր ևա նի Գե ղար վես-
տա թա տե րա կան ինս տի տու տում, 1977-99 թթ -ին՝ կոն սեր վա տո րիա յի մե ներ-
գե ցո ղութ յան ամ բիո նի վա րիչ՝ ստեղ ծե լով օ պե րա յին եր գար վես տի դա սա-
վանդ ման իր «դպրո ցը»:

Սա զան դար յա նը դար ձավ հայ ազ գա յին եր գե ցո ղա կան ա վան դույթ նե րի 
ար ժա նա վոր ժա ռան գոր դը, միա ժա մա նակ այդ ա վան դույ թը հարս տաց նե լով 
իր վառ ան հա տա կա նու թյամբ, երգ չա յին պրո ֆե սիո նալ նոր հնա րա վո րութ-
յուն նե րով, ժո ղովր դա կան եր գե ցո ղութ յան նոր ու թարմ ին տո նա ցիա նե րով, որ 
ժա ռան գել էր Ս յուն յաց սա րե րում և  ա պա կա տա րե լա գոր ծել պրո ֆե սիո նալ եր-
գե ցո ղութ յան կա նոն նե րով: 

« Տաթ ևի կը թև  ա ռավ ու թռավ Ս յու նաց սա րե րից մինչև հա յոց եր գի բարձ-
րիկ լեռ նա շ խար հը: Ն րա ձայ նը ուժգ նա ցավ, ծա վալ վեց, սա վառ նեց հայ րե նի 
լեռ նե րից, հայ րե նի երկ րից հե ռու, հնչեց օ տար ա փե րում, այն տեղ ուր չեն էլ լսել 
Տաթ ևի սրտա ռուչ ա վան դութ յու նը»1:

Ցա վոք, մեկ հոդ վա ծի մեջ հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ Ս յուն յաց աշ խար-
հի բո լոր տա ղան դա վոր ե րա ժիշտ նե րի գոր ծու նեութ յա նը, սա կայն ցան կա նում 
ենք ան պայ ման ներ կա յաց նել Եր ևա նի Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ կա-
կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի գե ղար վես տա կան կրթութ-
յան ֆա կուլ տե տի մեր շատ սի րե լի դա սա խոս նե րին` ման կա վար ժա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր ՀՀ վաս տա կա վոր ման կա վարժ  Յու րի Վա-
ղար շա կի Յուզ բաշ յա նին և ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր 
Ար կա դի Ա րա մի Շե կուն ցին, ո րոնք այ սօր էլ մեծ ե ռան դով ու պա տաս խա նատ-

1 Սիմոնյան Կ., Հարությունյան Վ., Տաթևիկ Սազանդարյան, Երևան, 1959թ., էջ 132:
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վութ յամբ կրթում և դաս տիա րա կում են հան րա պե տութ յան ե րա ժիշտ ման կա-
վարժ նե րին: 

Յ. Յուզ բաշ յա նը ծնվել է Գո րի սում: Ա վար տե լով Եր ևա նի Ռ. Մե լիք յա նի ան-
վան ե րա ժշ տա կան ու սում նա րա նի և Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րիա յի խմ բա վա րա կան բա ժի նը` ստա ցել է երգ չախմ բի ղե կա վա րի և 
ման կա վար ժի ո րա կա վո րում: Ուս մա նը զու գա հեռ Յուզ բաշ յա նը աշ խա տել է 
հան րակր թա կան դպրո ցում որ պես ե րաժշ տութ յան ու սու ցիչ և խմ բա վար: Այ-
նու հետև աշ խա տել է Եր ևա նի քաղ ժողկրթ բաժ նի մե թոդ կա բի նե տում որ պես 
ե րաժշ տութ յուն ա ռար կա յի մե թո դիստ, ա պա` Ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա գործ-
ման քա ղա քա յին ինս տի տու տում որ պես ե րաժշ տութ յան կա բի նե տի վա րիչ: 
1965թ -ից մինչև այ սօր աշ խա տում է Եր ևա նի Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան 
հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի՝ սկզբում՝ տար րա-
կան ու սուց ման և մե թո դի կա յի ֆա կուլ տե տում, այ նու հետև՝ գե ղար վես տա կան 
կրթութ յան, իսկ 1987-98թթ` գե ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի դե-
կան, 2001-2010 թթ.` խմբա վա րութ յան և ձայ նադր ման ամ բիո նի վա րիչ:

Իր աշ խա տան քի ըն թաց քում Յուզ բաշ յա նը ծա վա լել է գի տա ման կա վար-
ժա կան ար դյու նա վետ գոր ծու նեութ յուն. 1967թ.-ից հա մա հե ղի նակ և հե ղի նակ 
է 1-8-րդ դա սա րան նե րի ե րա ժշտութ յան 26 դա սագր քե րի, ո րոնք ստեղ ծե լիս 
ա ռաջ նորդ վել է մեծ Կո մի տա սի գա ղա փար նե րով` ե րե խա յի ե րաժշ տա կան 
դաս տիա րա կութ յան հիմ քը պետք է լի նի ազ գա յին ե րա ժշ տութ յու նը և  ազ գա յին 
մտա ծո ղութ յու նը: Հե ղի նակ է նաև «Ե րաժշ տութ յուն» ա ռար կա յի չա փո րոշ չի, 
ծրագ րե րի, մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի, ստեղ ծել է նաև դա սագր քե րին կից ֆո-
նո քրե ս տո մա տիա: Յուզ բաշ յա նը հե ղի նակ է նաև 120-ից ա վե լի գի տա մե թո դա-
կան հոդ ված նե րի, ո րոնց հա մար հիմք է հան դի սա ցել նրա եր կա րամ յա ման-
կա վար ժա կան փոր ձը` սկսած դպրո ցից մինչև հա մալ սա րան: Այ սօր էլ դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Յ. Յուզ բաշ յա նը մեծ հա ջո ղու թյամբ շա րու նա կում է կր թել ե րա ժիշտ 
ման կա վարժ նե րի նո րա նոր սե րունդ ներ՝ հա նուն հայ ազ գա յին ե րաժշ տութ յան 
զար գաց ման:

 Իր ար գա սա վոր աշ խա տան քի հա մար Յ. Յուզ բաշ յա նը գնա հատ վել և 
պարգ ևատր վել է կա ռա վա րա կան մի շարք պարգև նե րով` ՀՀ վաս տա կա-
վոր ման կա վարժ, Խ. Ա բով յա նի ան վան մե դալ, նաև Ն յու – Յոր քի մի ջազ գա յին 
ա կա դե միա յի պատ վա վոր ա կա դե մի կոս, ան դա մակ ցում է ե րե խա նե րի և պա-
տա նի նե րի ե րաժշ տա կան դաս տիա րա կութ յան հուն գա րա կան և ֆին նա կան 
մի ջազ գա յին միութ յուն նե րին: 2000 թ. -ից ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տու տի ար-
վես տա գի տութ յան գծով գի տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող խորհր դի ան դամ: 
2004-ից մինչև օրս ղե կա վա րում է ԿԳՆ Կր թութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի 
«Ե րաժշ տութ յուն» ա ռար կա յա կան հանձ նա ժո ղո վը:

Ս յու նի քի Տեղ գյու ղում է ծնվել նաև ԵՊՄՀ-ի մյուս պրո ֆե սո րը` ՀՀ ար վես-
տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, խմբա վար, ման կա վարժ Ար կա դի Ա րա մի Շե կուն ցը: 
Ա վար տե լով Ուկ րաի նա յի Պոլ տա վա քա ղա քի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նը և 
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիան, խմբա վա րա կան 
և փո ղա յին բա ժին նե րը` նա ան ցել է ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յան: Ա. Շե կուն ցի ա նու նը սեր տո րեն կապ ված է հան րա պե տութ յան ռա-
դիո յի և հե ռուս տա տե սութ յան ե րաժշ տա կան հա ղոր դում նե րի հետ. այդ տա րի-
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նե րին դժ վար էր գտնել որ ևէ հա ղոր դում, ո րի ե րաժշ տա կան ձևա վո րու մը նրա-
նը չլի ներ: Նա կա տա րել է շուրջ 150 հե ռուս տա ֆիլ մե րի և ռա դիո հա ղոր դում-
նե րի ե րաժշ տա կան ձևա վո րում ներ, հե ղի նակ է նաև ե րաժշ տա կան ֆիլ մե րի 
սցե նար նե րի: Դ րան զու գա հեռ՝ Շե կուն ցը դա սա վան դել է Ե րևա նի Խա չա տուր 
Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
գե ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տում, որ տեղ ստեղ ծել է կա մե րա յին 
նվա գա խումբ, ղե կա վա րել խմբա վա րութ յան ու ձայ նադր ման ամ բիո նը, այ նու-
հետև գե ղար վես տա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տը: 

2008-ից մինչև այ սօր Ար կա դի Շե կուն ցը ղե կա վա րում է հա մալ սա րա նի 
Մ շա կույ թի կենտ րո նը: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ վում են բազ մա-
թիվ մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ներ, հա մերգ ներ, հան դի պում ներ հան րա պե-
տութ յան ան վա նի ար վես տա գետ նե րի, ե րաժշ տա կան կո լեկ տիվ նե րի հետ, 
ո րոնք նպաս տում են ա պա գա ման կա վարժ նե րի գե ղա  գի տա կան դաս տիա-
րա կութ յա նը և ձ ևա վո րում նրանց ար ժե հա մա կար գը: Ար կա դի Շե կուն ցը մեծ 
գործ է կա տա րում նաև դպրո ցա կան երգ չախմ բե րի կա յաց ման ու թվա քա նա-
կի ա վե լաց ման գոր ծում, նրա նա խա ձեռ նութ յամբ ար դեն 11 տա րի է կազ մա-
կերպ վում է ՀՀ հան րա կր թա կան դպրոց նե րի երգ չախմ բե րի հան րա պե տա կան 
փա ռա տո ներ, ո րին մաս նակ ցում են Եր ևա նի և հան րա պե տութ յան մար զե րի 
այդ թվում նաև Ս յու նի քի դպրոց նե րի երգ չախմ բե րը:

Շե կուն ցը նաև բազ մա թիվ ման կա վար ժա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի և 
խմ բեր գա յին ժո ղո վա ծու նե րի հե ղի նակ է` «Երգ չախմ բա յին ար վեստ», « Հայ 
խմբա վար կոմ պո զի տոր ներ», «Սկս նակ խմբա վա րը», «Եր գեր դպրո ցա կան նե-
րի հա մար» և  այլն: Ա. Շե կունցն է ստեղ ծել նաև Եր ևա նի Խա չա տուր Ա բով յա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի և Գո րի սի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի օրհ ներ գե րը:

Այս պի սով, սկսած միջ նա դա րից մինչև մեր օ րե րը Ս յուն յաց աշ խար հի տա-
ղան դա վոր ե րա ժիշտ նե րը մեծ ա վանդ են ու նե ցել հայ ե րաժշ տա կան ար վես տի 
զար գաց ման ու ճա նաչ ման գոր ծում: 
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ВКЛАД ЗНАМЕНИТЫХ МУЗЫКАНТОВ КОРНЯМИ ИЗ СЮНИКА В РАЗВИТИИ 
АРМЯНСКОГО ИССКУСТВА - ГАЙАНЕ ТАДЕВОСЯН - В докладе представлены 
талантливые композиторы корнями из Сюника, Григор Сюни, Ашот Сатян, знаменитая 
оперная певица Татевик Сазандарян, здравствующие в наши дни музыканты – 
педагоги Юрий Юзбащян и Аркадий Шекунц. Глубоко раскрыта их творческая и 
общественная деятельность.Обобщая, нужно сказать, что, начиная со средних веков 
и до наших дней знаменитые музыканты Сюника имели огромный вклад в развитии 
армянского исскуства.

 Ключевые слова: Сюник, 20 - ый век, певческая, хоровая, оперная музыка, 
педагогика, Григор Сюни, Ашот Сатян, Татевик Сазандарян, Юрий Юзбащян, Аркадий 
Шекунц.

THE COMMITMENT OF SYUNIK MUSICIANS IN THE ARMENIAN CULTURE OF THE 
20th CENTURY - GAYANE TADEVOSSYAN - The talented composers of 20th century from 
Syunik region, such as Gr.Syuni, A. Satyan, singer T. Sazandaryan and music pedagogues 
Y.Yuzbashyan and A. Shekunts are represented in the report. Their compositions and social 
activites are represented in details which contributed to the development and evaluation 
of Armenian culture of 20th century. To sum up, we should say that starting from middles 
ages up to present days, the musicians from Syunik have had a big contribution in the 
development of Armenian culture. 

Key words: Syunik, chorus and opera music, Gr. Syuni, A.Satyan, T. Sazandaryan, 
pedagogy, Y.Yuzbashyan, A. Shekunts. 


