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 Քա  նի որ հայ  րե   նիքէն խօ 
սեցանք, քե զի հա  մար պոլ  սա   հայու 
թիւնը սփի՞ւռք է։

 Այս հար ցին մա սին ես եր կար 
տա րիներ խորհրդա ծած եմ, տար
բեր մտքեր ու նե ցած, եւ դեռ ալ 
կը մտա ծեմ: Բայց այս պա հու պա
տաս խանս հե տեւեալն է` քա նի որ 
Հա յաս տա նի տա րած քէն դուրս հո
ղատա րածք է Պո լիսը, եր բեք մաս չէ 
կազ մած պատ մա կան հայ րե նիքին, 
հե տեւա բար, այո՛, Հա յաս տա նէն 
դուրս է եւ սփիւռք է: Բայց պոլ սա
հայու թիւնը սփիւռքն է երկրի մը, 
որ այ լեւս գո յու թիւն չու նի: Միա 
ն շա նակ հաս տատ կրնամ նշել, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պետու թեան 
սփիւռքը չենք: Շատ կը սի րեմ Հա
յաս տա նը, մշա կոյ թիս մէկ մա սը 
հոն պահ պա նուած է եւ կը շա րու
նա կէ պահ պա նուիլ, բայց ես կապ 
չու նիմ այդ երկրին հետ: Այ սօ րուան 
աւան դա կան սփիւռքը, որուն Հա
յաս տան կը ջա նայ տէր դառ նալ, 
իրեն չի պատ կա նիր:

 Այ  սինքն Հա  յաս  տա   նը որ  պէս 
հա  մայն Հա  յու  թեան հայ  րե   նիք չե՞ս 
տես  ներ։

 Այո, կա րելի է այդպէս ըսել: Օրի
նակ, Սփիւռքի նա խարա րու թեան 
«Արի Տուն» նա խագի ծը 90ական
նե րուն Հա յաս տա նէն գաղ թածնե
րու երա խանե րուն հա մար պէտք է 
ըլ լայ, որով հե տեւ իրենց ծնող նե րու 
հայ րե նիքն է ատի կա: Ես կը սի րեմ 
Հա յաս տա նը, բայց իմ ինքնու թեան 
մէջ՝ իմ տու նը չէ: Թուրքիոյ մէջ 
միշտ կը յի շեց նեն քու Հայ ըլ լա լուն 
մա սին: Հա յաս տա նի մէջ ես զգա
ցի, որ արեւմտա հայ եմ, ու րիշ եմ, 
հե տեւա բար ու րիշ տե ղի կը պատ
կա նիմ եւ Հա յաս տա նը իմ տու նը չէ: 
Մար դիկ կը սար սա փին երբ նման 
բա ներ կը լսեն, բայց կար ծեմ՝ ես 
որե ւէ գէշ բան չեմ ըսեր եւ ոեւէ մէ
կը չեմ անար գեր:

 Հա մայնքին մէջ լե զուն կը կոր
սուի, բայց ատոր զու գա հեռ վեր ջին 
տա րինե րուն հա յերէ նի ու սուցու մը 
թափ ստա ցած է։ Հա յերէ նի ու
սուցման վի ճակին մա սին խօ սինք. 
ի՞նչ մա կար դա կի է։

 Լե զուն ին ծի հա մար հա ղոր
դակցու թեան մի ջոց է նախ եւ 
առաջ: Օրի նակ երբ փոքր հա
սակիդ՝ մայ րի կիդ հետ ո՛ր լե զուով 
որ խօ սիս՝ հա յերէն, գեր մա ներէն 
կամ թրքե րէն, մին չեւ կեան քիդ 
վերջ այդ լե զուով ալ կը շա րու
նա կես: Թուրքիոյ մէջ ար դէն շա
տոնց հա ղոր դակցու թեան լե զուն 
թրքե րէնն է նաեւ Հա յոց հա մար. 
նոյ նիսկ անոնք, որոնք հա յերէ նի 
կա րեւո րու թիւնը կը շեշ տեն, կամ 
մտա հոգու թիւննե րու մա սին կը 
բարձրա ձայ նեն, թրքե րէն կը խօ
սին: Այնպէս, որ հա յերէ նը այս պա
րագա յին պար զա պէս պատ րանք կը 
թուի: Այո, լե զուն կա րեւոր է, եւ ես 
կը խղճամ այն երի տասարդնե րուն, 
որոնք հա յերէ նին ան գի տակ ըլ լա
լով՝ կտրուած են Մաշ տո ցէն ցայ սօր 
մեր ժո ղովուրդի կու տա կած հսկայ 
ժա ռան գութե նէն:

«Քա նի որ Հայ եմ, պէտք է հա

յերէն խօ սիմ» մօ տեցու մը լե զուն 
ազ գայնաց նե լու տե սակ է, ազ
գայնա կան մօ տեցում: Թրքե րէնը 
միայն Թուրքին չի պատ կա նիր, Հա
յոց լե զու նե րէն մէկն ալ թրքե րէնը 
եղած է: Օս մա նեան կայսրու թեան 
ժա մանակ ալ թրքե րէնով ար տա
յայ տուած են: Լե զուի կա րեւո րու
թեան կ՚անդրա դառ նան այո, բայց 
ատի կա կը մնայ դա սարա նին մէջ 
միայն: Նոյ նիսկ դա սարա նին մէջ 
թրքե րէն կը խօ սին: Լե զուի ու
սուցիչ նե րու պա կաս ու նինք եւ 
միայն ու սուցի չով չի վեր ջա նար: 
Ըն տա նիքին մէջ պէտք է ըլ լայ լե
զուին հետ կապ, երա խան պէտք 
է գի տակ ցի, որ ծնող նե րուն հետ 
պէտք է հա յերէն խօ սիլ: Առաջ, եկե
ղեցի ներուն մէջ հա յերէն խօ սելու 
սո վորու թիւն կար, իսկ հի մա նոյ
նիսկ հո գեւո րական նե րը չեն տի
րապե տեր հա յերէ նին: Միւս կող
մէ, հար ցը միայն տի րապե տելը չէ, 
պէտք է նաեւ առօ րեայ կեան քին 
մէջ գոր ծա ծուի:

Շա հան Շահ նուր դեռ 20ական
նե րէն տե սեր էր ատի կա, երբ 
կ՚ըսէր. «լե զուն կը նա հան ջէ»: 
Ասի կա բնա կան ըն թացք է, բայց 
չի նշա նակեր, որ մենք պէտք է ըլ
լանք լե զուի գե րեզ մա նափո րը: 
Որ պէս հա ղոր դակցու թեան լե զու 
դժբախ տա բար հա յերէ նը շատ զի
ջած է իր դիր քե րը: Նոյ նիսկ հա
յերէ նի դա սաւան դումը փրկու թիւն 
չէ: Հա յերէ նը որ պէս սո վորե լի լե զու 
կա րելի է սոր վիլ ակա դեմա կան մա
կար դա կով: Բայց հա ղոր դակցու
թեան լե զու դարձնե՛լը այլ հարց է:

 Ին  չո՞ւ չեն նա  խընտրեր հա  ղոր 
դակցիլ հա  յերէ նով։

 Ու սուցչու թեանս տա րինե
րուն աշա կերտնե րուս յա ճախ կը 
հարցնէի, թէ ե՞րբ դադ րե ցան հա
յերէն խօ սելէ: Բո լորն ալ կը պա
տաս խա նէին՝ միջ նա կար գի աւար
տին: Ըսել է, թէ բա ռապա շարը 
այ լեւս չէր բա ւեր իրենց միջ նա կար
գէն յե տոյ: Պոլ սա հայե րուն հա մար 
հա յերէ նը «սրբու թիւն սրբոց» է: 
Աշա կերտնե րը հե տեւեալ մտայ
նութիւ նը կ՚իւ րացնեն. կրնան 
հա յերէն աղօ թել, եկե ղեց ւոյ մէջ 
հա ղոր դակցիլ, բայց առօ րեայ 
կեան քին մէջ, ըսենք, սէր խոս տո
վանիլ չեն կրնար: Ո՛չ թէ չեն կրնար, 
այլ՝ կա րելի չէ: Կը հասկնա՞ք: 
Որով հե տեւ սէր խոս տո վանի լը հա
սարակ բան մըն է, որու հա մար 
հա յերէն գոր ծա ծելը հար կա ւոր չէ: 
Երի տասարդնե րը հա յերէ նով չեն 
ապ րիր, ա՛յդ է խնդի րը: Դժբախ
տա բար, ու սուցիչ նե րուն հա մար ալ 
հա յերէ նը ապ րե լու լե զու չէ: չեմ 
մե ղադ րեր, ատի կա շատ բնա կան է, 
պար զա պէս պէտք է ախ տա բանու
թիւնը ճիշդ ընենք, որ պէսզի բու
ժումն ալ ճիշդ ըլ լայ:

 Բու  ժումը լե զուն սո ր վեց նելն է, 
որ փաս  տօ   րէն շատ տար  բե   րու  թիւն 
չ՚ըն ձե ռեր…

 Եթէ այս ձե ւով փոր ձենք բու ժել 
եւ հա յերէ նին միայն որ պէս սրբու
թիւն մօ տենանք, այո՝ բան պի տի 
չփո խուի: Թէ կուզ սխալ նե րով, բայց 

պէտք է երա խանե րը քա ջալե րել, 
որ խօ սին: Առօ րեայ կեան քին մէջ 
պէտք է ամէն ին չի մա սին կա րենան 
խօ սիլ, մտա ծել հա յերէն: Ես իմ 
աշա կերտնե րուն միշտ կ՚ըսեմ՝ գրե
ցէք եւ խօ սեցէք, թէ կուզ սխալ: Թէ
կուզ սխալ ուղղագ րութեամբ, բայց 
գրե լը չգրե լէն աւե լի լաւ է: Հա յերէ
նի դա սաւան դումը լաւ է ի հար կէ, 
բայց ատի կա լու ծում չէ, քա նի դեռ 
ամէն ինչ հա յերէ նով ընե լու մտայ
նութիւ նը հաս տա տուած չէ:

 Պոլ սա հայե րը ու նին հա յերէն 
խօ սելու հիմք, բայց կար ծես ցան
կութիւն չկայ։ Ծպտեալ Հա յերու 
պա րագա յին՝ ճիշդ հա կառակն է։ 
Խօ սինք քիչ մըն ալ այն մե թոտին 
մա սին, զոր դուք կ՚առա ջար կէք 
հա յերէն ու սուցա նելու հա մար։

 Ծպտեալ Հա յերու հա յերէն 
խօ սելու փա փաքը հասկնա լի է: 
Տա րինե րու կա րօտն է եւ ար դա
րացիօրէն կը մտա ծեն, որ ատի կա 
իրենց ինքնու թեան մաս կը կազ մէ, 
թէ հա յերէն խօ սելով՝ աւե լի՛ Հայ կը 
դառ նան: Կը մկրտուին, որ քրիս տո

նեայ դառ նան, քա նի որ Հա յը քրիս
տո նեայ է:

Ես հա յերէ նը կը սոր վեցնեմ 
որ պէս խօ սակ ցա կան լե զու: Հա
յերէ նին կը ծա նօթա նան այնպէս, 
ինչպէս մա նու կը կը սոր վի եւ յե
տոյ առօ րեայ կեան քին մէջ երբ 
կա րողա նան ար տա յայ տել իրենք 
զի րենք, այն ատեն կրնան աւե լի 
մաս նա գիտա ցած սոր վիլ: Նոյ նիսկ 
կ՚ըսեմ լա տինա տառ գրե ցէք եթէ 
կը դժուարա նաք, միայն թէ հա
յերէն մտա ծեցէք: Ա՛յս է, ըստ իս, 
կա րեւո րը:

Սխալ խօ սելու վա խով՝ այ սօր 
շատ մը հայ երի տասարդներ չեն 
խօ սիր: Պոլ սա հայ դա սական կեր
պա րը ինքզինք սահ մաննե րու մէջ 
դրած է եւ հա յերէ նը նոյնպէս դրած 
է կա ղապա րի մը մէջ: Մես րոպ Մաշ
տոց եթէ լսէր մեր այ սօ րուան հա
յերէ նը՝ շատ պի տի տխրէր, քա նի 
որ Ե. դա րու հետ հա մեմա տած՝ մեր 
այ սօ րուան լե զուն մեծ սխալ մըն է: 
Բայց ի՞նչ ընենք, չխօ սի՞նք: Լե զուն 
զար գա ցող օր կա նիզմ է եւ ամէն օր 
կը փո փոխուի: ■

ալեքսանԴր յարութիւնեանի  
«սայաթ նոՎա» ՕՓերան  
բեՄաԴրուեՑաւ լոնՏոնի ՄԷՋ

Ուրբաթ եւ Շա բաթ, Հոկ տեմբեր 
2021ին, Լոն տո նի Questors թա
տերաս րա հին մէջ Լոն տո նի Հայ
կա կան Օփե րան (ԼՀՕ) բե մադ րեց 
Ալեք սանդր յա րու թիւնեանի «Սա
յաթ Նո վա» 
օփե րան։ 

Լ Հ Օ  ը 
կեան քի կո
չուե ցաւ հայ 
մշա կո յ  թի , 
յ ա տ  կ ա 
պէս հայ 
երաժշտու
թեան տա
ր ա ծ  մ ա ն 
նուիրուած 
լ ո ն  տ ո  ն ա  
բ նակ երա
ժիշտ՝ Արիս 
Նա դիրեանի 
կող մէ։ Հա մեմա տաբար կարճ ժա
մանա կուան ըն թացքին, Նա դիրեան 
կրցաւ իր շուրջ հա մախմբել երա
ժիշտնե րու, արուես տա գէտ նե րու եւ 
սի րող նե րու խումբ մը։ Ի գի տու թիւն 
նշեմ, որ ԼՀՕ ցարդ Լոն տո նի մէջ բե
մադ րած է «Անուշ», «Կա րինէ», 
«Դա ւիթ Բէկ», «Կրա կէ Օղակ» եւ 
«Սա յաթ Նո վա» օփե րանե րը։ ՀՀ 
Սփիւռքի Նա խարա րու թիւնը բարձր 
գնա հատե լով Արիս Նա դիրեանի 
կա տարած աշ խա տան քը, ան ցեալ 
տա րի զայն պար գե ւատ րեց «Կո
միտաս» շքան շա նով։ 

«Ա. Յա րու թիւնեանի “Սա
յաթ Նո վա” օփե րան, —կը գրէ 
յայ տագրին մէջ բե մադիր Սե դա 
Ուայթ,— պա տու հան մը կը բա
նայ 18րդ դա րու հա մանուն հռչա
կաւոր աշու ղի ար տա կարգ կեան քին 

վրայ։ Յի շեալ օփե րային նիւ թը քա
ղուած է Սա յաթ Նո վայի կեան քէն։ 
Յա րու թիւնեան, արուես տա գէտնե
րուն վե րապա հուած իրա ւունքով եւ 
գե ղեց կօ րէն հիւ սուած երաժշտու

թեամբ, յա ջողած է մեզ տա նիլ 
դէ պի աշու ղին ապ րած կեան քի 
կա րեւոր հանգրուան նե րը, Թիֆ լի
սի շու կա ները, ուր յղկուած է անոր 
արուես տը, ապա՝ այն ժա մանա
կաշրջա նը՝ երբ Սա յաթ Նո վան 
դար ձած է Հե րակ լես Բ. թա գաւո րի 
պա լատա կան աշու ղը եւ սի րահա
րած թա գաւո րի քրոջ՝ իշ խա նու հի 
Ան նա յի, հուսկ՝ Հաղ բա դի վան քը, 
ուր իր կեան քի վեր ջին տա րինե րը 
ան ցուցած է, որ պէս վա նական։ 
Յա րու թիւնեան վար պե տօրէն ըն դե
լու զած է Սա յաթ Նո վայէն եօթը եր
գեր իր օփե րային մէջ եւ անոնցմով 
աղիւ սած՝ իր ստեղ ծա գոր ծութեան 
կա ռոյ ցը»։

Բե մադի րը կը նշէ նաեւ, որ իր 
նպա տակը եղած է «“Սա յաթ Նո
վա” օփե րային տալ աւե լի ժա
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Հայոց ցե ղաս պա նու թեան նուի
րուած «խոս տումը» ֆիլ մի ար տա
դրու թեան եւ ցե ղաս պա նու թեան ու
րացման ար շա ւին առընչուող «Intent 
to Destroy» ֆիլ մը ընտ րուած է «Doc 
LA» շար ժա
 նկա րի փա
ռ ա  տ օ  ն ի 
լ ա  ւ ա  գ ո յ ն 
վ ա  ւ ե ր ա  գ 
րա կան ֆիլ
մը:

Ճօ Պեր
լինկը րի ար
տադրած եւ 
բե  մադ րած 
այս ֆիլ մին 
միւս ար տա
դ ր ո ղ  ն ե ր ն 
են՝ «խոս
տումը» ֆիլ
մի ար տադրիչ Էրիք Էս րա յէլեան եւ չիփ Ռո զընպլում։

Նշենք, որ նշեալ փա ռատօ նի «Ազա տու թեան» մրցա նակը շա հած է 
Ռա կըն եւ Ճօ Հէյլմեն նե րու ար տադրած՝ «Էր տո ղան. բռնա տիրոջ հան րա
պետու թիւն» ֆիլմը։ ■

մանա կակից նկա րագիր»։
Բե մադ րութեան «ժա մանա կա

կից նկա րագիր» տա լու եւ կի
սաթա տերա կան ձե ւաւոր մամբ 
(semi-stage format) ներ կա յաց նե

լու որո շումն ու նէր իր հասկնա լի 
պատ ճառնե րը։ 18րդ դա րու դէպ
քե րուն եւ դէմ քե րուն նուիրուած 
օփե րայի մը աւան դա կան հաս
կա ցողու թեամբ ամ բողջա կան բե
մադ րութիւ նը, մե ծածախս նա
խաձեռ նութիւն մըն էր, զոր ԼՀՕը 
իր ֆի նան սա կան սահ մա նափակ 
մի ջոց նե րով չէր կրնար իրա կանաց
նել։ Կա՛ր առ նուած որո շու մը ար
դա րաց նող տրա մաբա նական ու րիշ 
բա ցատ րութիւն մը եւս։ Հան դի
սատես նե րուն մե ծամաս նութիւ
նը, Սա յաթ Նո վայի պա րագա յին 

մա նաւանդ, թատ րոն պի տի գար, 
գլխա ւորա բար անոր եր գե րը լսե
լու հա մար։ Ես, որ պէս ակա նատես 
եւ ական ջա լուր վկայ՝ կրնամ ան
վա րան հաս տա տել որ յի շեալ 
առա ջադ րութեամբ թատ րոն եկած 
հան դի սական նե րը ներ կա յացու մէն 
ստա ցան ակնկա լուա ծէն աւե լի մեծ 
գո հու նա կու թիւն, երբ լսե ցին սքան
չե լի մե նակա տար նե րը, բո լորն ալ 
անուանի եր գիչներ՝ որոնք մեծ 
վար պե տու թեամբ եր գե ցին հան
ճա րեղ աշու ղին եր գե րը առան ձին 
եւ նուագա խումբիերգչա խումբի 
հետ միասին, անուանի խմբա
վար Լե ւոն Բա րիքեանի ղե կավա
րութեամբ, ստեղ ծե լով երաժշտա
կան առինքնող մթնո լորտ մը։ 
Ներ կա ները հիացա խառն յու զումով 
ունկնդրե ցին ՀՀ ժո ղովրդա կան 
արուես տա գէտ Պերճ Քա զազեանի 
(Սա յաթ Նո վա), Անա յիս Հե ղոյեանի 
(Իշ խա նու հի Ան նա), Արիս Նա

դիրեանի (Աշուղ եւ Իշ խան) եւ 
Ար շակ Քու զի կեանի (Պա զար պա
շի եւ Թա գաւոր) մեծ վար պե տու
թեամբ յա գեցած բարձրո րակ կա
տարումնե րը։

Տա ղան դա
ւոր պա րաս
տեղծպա րու
սոյցպա րու հի 
Շա քէ Մե ճըր 
չի լին կի րեան, 
ինչպէս միշտ, 
այս ան գամ 
եւս ար ժա
նացաւ հան դի
սատես նե  րու 
հ ի ա ց ո ւ  մ ի ն , 
երբ՝ որ պէս 
պա լատա կան 
պա րու հի, կա
տարեց իր 

ինքնա տիպ հե զաճ կուն մե նապա րը։
Նա թալիա Սու քիասի յօ րինած 

եւ լու սարձա կով պաս տա ռի վրայ 
ցու ցադրած զար դանկար ներն ու 
գծան կարնե րը մե ծապէս տպա
ւորե ցին հան դի սատե սը։

Բնա կան է, առանց վե րոյիշ
եալ տա ղան դա շատ եր գիչնե րու 
եւ արուես տա գէտ նե րու նման 
բարձրո րակ բե մադ րութիւն մը ան
կա րելի պի տի ըլ լար ներ կա յաց նել։ 
չմո ռանանք ու րեմն նշե լու, որ այդ 
յա ջողու թեան մէջ կա րեւոր բա
ժին ու նէին նաեւ շատ ու րիշներ, 

յատ կա պէս ԼՀՕի վար չութեան 
ան դամնե րը, իրենց ատե նապե
տին, Դա ւիթ Ստե փանի գլխա ւորու
թեամբ, ինչպէս նաեւ բազ մա թիւ 
կա մաւոր ներ, որոնց ան խոնջ աշ
խա տան քը ար ժա նի է բարձր գնա
հատան քի։ 

Սրտանց կը շնոր հա ւորեմ ԼՀՕն, 
որ յա ջողե ցաւ ար ժա նավա յել բե
մադ րութեամբ ներ կա յաց նել մե
ծանուն երգահան Ալեք սանդր 
յա րու թիւնեանի «Սա յաթ Նո
վա»ն, ար ժա նանա լով բո լորի 
գնա հատան քին, գրա ւելով մա
նաւանդ երաժշտու թեան եւ բա
նաս տեղծու թեան սի րահար նե րու 
սրտե րը։ չմոռ նանք, որ Սա յաթ Նո
վան որ քան մեծ է որ պէս երա ժիշտ, 
նոյնքան մեծ է նաեւ՝ որ պէս բա
նաստեղծ։

ԱՍԱՏՈՒր ԿԻՒԶԵԼԵԱՆ
Լոնտոն, Հոկտեմբեր 23 ■
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լոյս Տե սած Է 
ՄոՎ սԷս Պչաք ճեանի 
եր կե րու 
ժո ղոՎա ծուի  
8-րԴ հա Տորը

Երբ տա րիներ առաջ ըն կերնե
րը նա խաձեռ նե ցին Մով սէս Պչաք
ճեանի եր կե րու լիակա տար ժո
ղովա ծուի տպագ րութեան, շա տերը 

զար մա ցան` որ քա նո՞վ ճիշդ է գրո
ղի կեն դա նու թեան օրօք լիակա
տար ժո ղովա ծու տպել, բայց ըն
կերնե րը գի տէին` ան այ լեւս պի տի 
չգրէ: Գրո ղը ին քը մաս նակցե ցաւ 
իր ստեղ ծա գոր ծութիւննե րու 7 հա
տոր նե րու կազ մութեան ու տպա 
գ րութեան, բայց, ցա ւօք, չտե սաւ 
վեր ջի նը` 8րդը:

Ահա, անոր մա հուը նէ մէկ տա
րի ետք ըն թերցո ղի սե ղանին կը 
դրո ւի ժո ղովա ծուի վեր ջին՝ 8րդ 
հատորը: ■

ՇԱՐԺԱՐՈՒԵՍՏ
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«Intent to 
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