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Հրապարակի վրա է արվեստագի-
տության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտի փոխտնօրեն Աննա Ա-
սատրյանի «Տիգրան Չուխաճյանի երաժշ-
տական թատրոնը» ծավալուն ուսումնա-
սիրությունը` կարևոր քայլ հայ երաժշ-
տական թատրոնի լիակատար, համընդ-
հանուր և ամփոփ պատմության ստեղծ-
ման ճանապարհին: 

Մենագրության խմբագիրն է ՀՀ ար-
վեստի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ պետա-
կան մրցանակի դափնեկիր, արվեստա-
գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ 
Աղասյանը:  

Աշխատությունը շարադրված է ար-
խիվային ձեռագրական հարուստ նյութի, 
հայագիտական ուսումնասիրություննե-
րի և տարաբնույթ սկզբնաղբյուրների հի-
ման վրա, որի արդյունքում արվել են 
կարևոր լրացումներ, ճշգրտումներ, ա-
ռաջ քաշվել գիտական նոր վարկածներ: 
Գիրքն աշքի է ընկնում իր հստակ և շա-
հեկան կառուցվածքով. մեծանուն կոմպո-
զիտորի ամեն մի օպերային երկի քննութ-
յունն իրականացվել է տվյալ ժամանա-
կափուլի մշակութային կյանքի համա-
տեքստում՝ գրաքննադատական, հրա-
պարակախոսական ու թատերագիտա-
կան միջավայրերում շիկացած բանավե-
ճերի լուսաբանման հետևողական մի-
տումով: Փաստագրական հարուստ հեն-
քի վրա Կ. Պոլսի մտավորական-արվես-
տագիտական միջավայրի հոգևոր-մշա-
կութային ու հասարակական-քաղաքա-
կան հայացքներն ու նկրտումներն ար-
տահայտող գործիչների մի ամբողջ հա-
մաստեղության գործունեության նպա-
տակային տարեգրությամբ հեղինակն 
ուրվագծում է Չուխաճյանի երաժշտա-
կան աշխարհին մոտենալու և այն մեկ-
նաբանելու ճշմարիտ ուղիները: Այս 
շրջանակներում առանձին կարևորութ-
յուն են ստանում Տ. Չուխաճյանի անձին և 
երաժշտական թատրոնին հավատարիմ 
զինակիցների` դրամատուրգների, լիբրե-

տիստների, երգիչների ու դերասանների 
ստեղծագործական դիմանկարները, ո-
րոնք գիտական բարեխղճությամբ կանո-
նավորված և զետեղված են աշխատութ-
յան համապատասխան բաժիններում: 

Առաջաբանում հեղինակը ներկայաց-
նում է հայ երաժշտական թատրոնի ծագ-
ման նախադրյալները, մեկնաբանում 
թատրոնի ծնունդն ապահոված մշակու-
թային վերելքի շարժառիթներն ու մթնո-
լորտը` զուգահեռներ անցկացնելով Տ. 
Չուխաճյանի և Ջ. Վերդիի ստեղծագոր-
ծական ճակատագրերի միջև: Ա. Ասատր-
յանն իրավացիորեն նկատում է. «Ի տար-
բերություն Ուսուցչի, որը հենվեց իտա-
լական օպերայի նախընթաց զարգացման 
և հարուստ ավանդույթների, Ռոսսինիի, 
Բելլինիի և Դոնիցետտիի ստեղծագործա-
կան նվաճումների վրա, Չուխաճյանը հայ 
օպերային երաժշտության մեջ չուներ նա-
խորդներ, նրա առաքելությունը հայոց օ-
պերային արվեստի սկզբնավորումն էր ու 
զարգացումը» (էջ 18):  

Օպերային ժանրը անծանոթ էր և 
մահմեդական Արևելքին, որի երաժշտա-
կան մշակույթի բարձրարժեք նմուշները 
դարեր շարունակ գոյատևում ու զարգա-
նում էին բանավոր ավանդության և միա-
ձայն երաժշտական մտածողության պայ-
մաններում: Այս առումով, հիրավի, հե-
ղափոխական ու նորարարական էր 
Տ. Չուխաճյանի` Արևելքի առաջին օպե-
րային կոմպոզիտորի երաժշտաթատե-
րական գործունեությունը: Ցավոք, իր գե-
ղարվեստական ծավալով ու կշռով 
նմանը չունեցող չուխաճյանական ժա-
ռանգությունը, դիտվելով իբրև կայսրութ-
յան հպատակ ժողովրդի արվեստ, առ այ-
սօր համաշխարհային երաժշտական 
հանրությանը չի ներկայացվել վերը հի-
շատակված դիտակետից և կարևորվել է 
հայ երաժշտական թատրոնի պատմա-
կան զարգացման համատեքստում: Ա. Ա-
սատրյանի աշխատությունը նոր հորի-
զոններ է բացահայտում այս կարևոր թե-
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զի փաստարկման, ինչպես նաև, ընդհան-
րապես, Կ. Պոլսի հայ երաժիշտների ու 
մշակութային գործիչների դարակազմիկ 
նշանակություն ունեցող գործի գնահա-
տանքի համար:  

Մենագրության հեղինակը փաստա-
հարուստ ուսումնասիրությամբ բնու-
թագրել և արժեքավորել է կոմպոզիտորի 
վեց օպերաները. Երևանի Ե. Չարենցի 
անվան գրականության և արվեստի թան-
գարանում պահվող Տ. Չուխաճյանի դի-
վանում ամփոփված նյութերի՝ օպերային 
կլավիրների, պարտիտուրների ու լիբրե-
տոների ձեռագրերի քննությամբ բացա-
հայտել է դրանց բնորոշ կառուցվածքա-
յին առանձնահատկությունները, երաժշ-
տադրամատուրգիական սկզբունքները:  

Աշխատության մեջ առանձին գլուխ-
ներ են հատկացվել «Արշակ Բ», «Արիֆի 
խորամանկությունը», «Քյոսե Քեհյա», 
«Լեբլեբիջի Հոր-հոր աղա», «Ինդիանա» և 
«Զեմիրե» օպերաներին: Դասական օպե-
րային արվեստին բնորոշ երաժշտակա-
ռուցողական տարրերի բանիմաց վերլու-
ծությունը նպաստում է նաև Չուխաճյանի 
օպերային նորարարությունների բացա-
հայտմանը: Հեղինակը հետևողականո-
րեն ամբողջացնում է օպերաների թատե-
րատետրերի հեղինակների դիմանկար-
ները, ներկայացնում օպերաների բեմա-
կան ճակատագրերը, ինչի շնորհիվ ըն-
թերցողի առջև կենդանանում է XIX դարի 
երկրորդ կեսի պոլսահայ երաժշտական 
թատրոնն իր գործիչներով: Նկատենք, որ 
Չուխաճյանին նվիրված արժեքավոր 
գրականության առկայության պայման-
ներում էլ կան խնդիրներ, որոնք ներկա-
յիս պատմամշակութային փուլում կարիք 
ունեն նոր լուսաբանումների: Նախ և ա-
ռաջ համալիր ուսումնասիրված ու արժե-
քավորված չէ նրա բազմաժանր ստեղծա-
գործության երաժշտական թատրոնի ամ-
բողջական համակարգը, ձևակերպված 
չեն դրա հիմնադիր-ռահվիրայի՝ Տ. Չու-
խաճյանի երաժշտագեղագիտական ըն-
կալումներն ու ստեղծագործական 
սկզբունքները, լիովին հստակեցված չեն 
նրա օպերաների երաժշտական լեզվաո-
ճի ակունքները՝ բյուրեղացած մշակու-

թային աղերսների, արևելյան ու 
արևմտյան երաժշտական ավանդույթնե-
րի փոխներթափանցման խաչուղինե-
րում: Հիշատակված և բազում այլ խնդիր-
ների լուծումը միահյուսված է Չուխաճյա-
նի երևանյան դիվանում, Փարիզում հաս-
տատված Չուխաճյանի անվան հետազո-
տական կենտրոնում ու տարաբնույթ 
գրադարաններում պահվող չուխաճյա-
նական ձեռագրերի ու նյութերի համալր-
ման և մեկտեղման գործընթացներին, ո-
րոնց իր լուրջ նպաստն է բերել նաև Ա. Ա-
սատրյանը: Նրա ջանքերով 2002 թ. 
ստեղծվել է «Տիգրան Չուխաճյան» հիմ-
նադրամը, որի նպատակներից է ինչպես 
կոմպոզիտորի հոգևոր ժառանգության 
հետազոտումն ու հրատարակումը, ե-
րաժշտության պրոպագանդումը` թատե-
րական գործերի բեմադրումը, կամերա-
յին երկերի համերգային կատարումը, 
այնպես էլ Երևանում Չուխաճյանի թան-
գարանի ստեղծումը: 

Ա. Ասատրյանն իր քննական վերլու-
ծությունը սկսել է հայկական անդրանիկ` 
«Արշակ Բ» (գլուխ առաջին) պատմառո-
մանտիկական օպերայի լիբրետոյի հեղի-
նակ, թատերական գործիչ, դրամատուրգ, 
բանաստեղծ, ուսուցիչ, թարգմանիչ, գե-
ղագետ ու գրաքննադատ Թովմաս Թերզ-
յանի կյանքի ու գործունեության ուսում-
նասիրությամբ: Առաջին անգամ հանգա-
մանորեն ներկայացնելով լիբրետոն ըստ 
հանդեսների՝ հեղինակը վերլուծել է օպե-
րայի` թերզյանական և Արմեն Գուլակյա-
նի խմբագրած ու 1945-ի նոյեմբերի 29-ին 
բեմադրված տարբերակները, անդրա-
դարձել գուլակյանական «Արշակ Երկ-
րորդում» կատարված փոփոխություննե-
րին, հիմնավորել հեղինակային «Արշա-
կի» բեմադրության անհրաժեշտությունը: 
Թերզյանի լիբրետոյի մերժումը և ժանրա-
յին այլ մեկնաբանություն ունեցող նորի 
ստեղծումը` պայմանավորված ժամանա-
կի մշակութային գաղափարական չա-
փանիշներով, հեղինակն անընդունելի է 
համարում` ցավով արձանագրելով, որ 
«երաժշտության բնագավառում հաճախ 
ենք հանդիպում դասական գործերի 
խմբագրման, «տեսքի բերման», իսկ իրա-
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կանում` աղավաղման երևույթների» (էջ 
142): Բացահայտելով օպերայի դրամա-
տուրգիական և երաժշտական-ոճական 
առանձնահատկությունները` հեղինակը 
միևնույն ժամանակ հետևում է նաև օպե-
րայի բեմական ճակատագրին հայրենի-
քում ու արտերկրում:  

«Արիֆի խորամանկությունը»` ժամա-
նակին լայն ժողովրդականություն 
վայելած կատակերգության վերլուծակա-
նում (երկրորդ գլուխ) ընթերցողին իրար 
ետևից ներկայանում են հայկական առա-
ջին կոմիկական օպերայի լիբրետոյի հե-
ղինակ Հովհաննես Աճեմյանի, ինչպես 
նաև Տ. Չուխաճյանի  կոմիկական բոլոր 
օպերաների գլխավոր հերոսուհիների դե-
րակատար Շազիկի ստեղծագործական 
դիմանկարները: Օպերայի ձեռագրերի 
ուսումնասիրության արդյունքում Ա. Ա-
սատրյանը նոր փաստեր և դրույթներ է 
ներմուծում չուխաճյանագիտության մեջ՝ 
լույս սփռելով «Արիֆի» կառուցվածքային 
ու երաժշտական բնութագրական տար-
րերի վրա: Հեղինակային ձեռագրի դրս-
ևորում կարելի է համարել ամեն մի վեր-
լուծականի ավարտին, այն է` ամեն մի 
գլխի վերջում, օպերաների բեմական 
կենսունակությունն ապահովելու և 
դրանք ճշմարիտ հանդերձանքով ներկա-
յացնելու հրատապ խնդիրների առաջադ-
րումը: «Ճակատագրի հեգնանքով հայկա-
կան առաջին կոմիկական օպերան իր 
հանդիսատեսին ներկայացավ թուրքե-
րեն... Եվ այսօր անտարակույս անհրա-
ժեշտ է «Արիֆի խորամանկությունը» բե-
մադրել հայրենիքում» (էջ 215):  

«Քյոսե Քեհյա»-ին նվիրված գլխում 
(երրորդ) տրվում է XIX դարի հայ երաժշ-
տական թատրոնի նվիրյալներից մեկի՝ 
«Քյոսե Քեհյա» կոմիկական օպերայի լիբ-
րետոյի և բազմաթիվ կատակերգերի հե-
ղինակ, դերասան Գարեգին Ռշտունու 
ստեղծագործական դիմանկարը, 
արժևորվում նրա թատերական ու գրա-
կան գործունեությունը: Ձեռագրային 
նյութի ուսումնասիրությունը հեղինակին 
հնարավորություն է տալիս կարևոր դի-
տարկումներ կատարել «Քյոսե Քեհյայի» 
ժանրային նկարագրի վերաբերյալ: 

Հետևելով օպերայի բեմական կյանքին՝ 
հեղինակն անդրադառնում է նաև դրա 
հայացված տարբերակին՝ «Զվարթ»-ին, ո-
րը բեմադրվել է 1968-ին Լիբանանում և 
2003-ին ԱՄՆ-ում:  

«Լեբլեբիջի Հոր-հոր աղա»-ն (չորրորդ 
գլուխ)` Չուխաճյանի կոմիկական ամե-
նակատարյալ օպերան, բազմաթիվ և 
բազմալեզու փայլուն բեմադրություններ 
է ունեցել: Օրինաչափ է, որ այս գլխում 
Ա. Ասատրյանը հետամուտ է տարբեր լե-
զուներով (թուրքերեն, հունարեն, գերմա-
ներեն, հայերեն, ռուսերեն, բուլղարերեն 
և ֆրանսերեն) բեմադրված օպերայի լայ-
նատարած աշխարհագրության ընդգրկ-
մանը (Լիբանան, Սիրիա, Ադրբեջան, 
Վրաստան, Ֆրանսիա, Հունաստան, 
Կիպրոս, Բուլղարիա, Ռումինիա, Եգիպ-
տոս, ԱՄՆ, Կանադա, Թուրքիա և Հայաս-
տան): Ընթերցողի առջև հառնում է կոմի-
կական այս օպերայի լիբրետոյի հեղի-
նակը՝ դերասան, երգիչ, դրամատուրգ և 
թարգմանիչ Թագվոր Նալյանը, իր ստեղ-
ծագործական դիմանկարով, թատերա-
կան ու գրական բազմահարուստ գործով: 
Եվ դարձյալ արխիվային ձեռագրերի ու-
սումնասիրությամբ Ա. Ասատրյանը հա-
մակարգում և ի ցույց է դնում օպերայի 
դրամատուրգիայի ու երաժշտաոճական 
զարգացման հիմնական սկզբունքները: 

Ուշագրավ է, որ մենագրության 
գլուխներից յուրաքանչյուրը հեղինակը 
կառուցում է յուրովի: Այստեղ «Լեբլեբի-
ջի»-ի ուսումնասիրությանը զուգընթաց, 
բազմակողմանի և բեղմնավոր պրպտում-
ների արդյունքում հեղինակը երևակում է 
հայ երաժշտական թատրոնի հիմնարկու-
մը՝ ողջ Մերձավոր Արևելքում և հայ իրա-
կանության մեջ բացառապես հայ ար-
տիստներից կազմված առաջին՝ Տիգրան 
Չուխաճյանի և Տիգրան Գալեմճյանի 
ջանքերով ստեղծված օսմանյան օպերա-
յին թատերախմբի գործունեությունը: 
Միևնույն գիտական բարեխղճությամբ Ա. 
Ասատրյանն առանձնացնում և կարևո-
րում է հայ երաժշտական թատրոնի զար-
գացման երկու փուլերը՝ տասը տարինե-
րի ընթացքում Թուրքիայում, Եգիպտո-
սում և Հունաստանում Տ. Չուխաճյանի 
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կոմիկական օպերաների տարածմանը 
մեծապես նպաստած Սերովբե Պենկլյա-
նի թատերախմբի գործունեությունը (ա-
ռաջին փուլը) և Արշակ Պենկլյանի ու 
վերջինիս ղեկավարած «Վեսելո» թատե-
րախմբի և հիմնադրած օսմանյան երաժշ-
տական թատրոնի` 40 հոգուց բաղկացած 
օպերետային խմբի գործունեությունը 
(երկրորդ փուլը):  

«Ինդիանա»-ի քննությունը (հինգե-
րորդ գլուխ) կարելի է անվարան համա-
րել երաժշտական չուխաճյանագիտութ-
յան ձեռքբերումներից մեկը. երաժշտա-
գետն անդրադարձել է Չուխաճյանի, ինչ-
պես նաև հայ երաժշտական թատրոնի 
առաջին, բայց տասնամյակներ շարու-
նակ անտեսված ու մոռացված հայրենա-
սիրական օպերային: Հեղինակային ձե-
ռագրերի մանրազնին հետազոտման 
արդյունքում չուխաճյանագիտության 
ասպարեզում «Ինդիանա» օպերայի ե-
րաժշտաոճական ու դրամատուրգիական 
յուրահատկություններին առնչվող նոր 
խնդիրներ է բարձրացվել, առաջ է քաշվել 
և հիմնավորվել օպերայի ստեղծման տա-
րեթվի հեղինակային վարկածը, ըստ որի՝ 
օպերան ոչ թե կոմպոզիտորի վերջին 
ստեղծագործությունն է՝ հորինված նրա 
մահից մեկ-երկու տարի առաջ, այլ գրվել 
է 1870-ականների երկրորդ կեսին` կոմի-
կական օպերաների տրիադայից հետո: Ի 
հաստատումն այս վարկածի՝ հեղինակը 
հղում է ձեռագիր կլավիրի երկրորդ գոր-
ծողության տիտղոսաթերթին արված 
«1876» գրառմանը: 

«Զեմիրե»-ին հատկացված գլխում 
(վեցերորդ), հարազատ իր մենագրության 
կառուցվածքային մտահղացմանը, հեղի-
նակը պարզաբանում է «Զեմիրեի» դրա-
մատուրգիայի ու ժանրային ինքնատի-
պության կարևոր խնդիրներ, հետևում օ-

պերայի բեմական ճակատագրին՝ սկսած 
Կ. Պոլսում օպերայի առանձին հատված-
ների համերգային կատարումներից 
(1988) մինչև «Զեմիրե»-ի ամերիկյան բե-
մելը (2008, 30–31 մայիսի, 1 հունիսի): Մեծ 
հետաքրքրությամբ է ընթերցվում հայկա-
կան անդրանիկ հեքիաթ-օպերայի լիբրե-
տոյի հեղինակ, հուշարար, թատերագիր 
և թարգմանիչ Տիգրան Գալեմճյանի 
ստեղծագործական դիմանկարը:  

Ուսումնասիրության արդյունքները, 
կատարված ճշգրտումները, նորահայտ 
տեղեկությունները, գիտական վարկած-
ներն ու գործնական առաջարկները ճա-
նապարհ են հարթում Տ. Չուխաճյանի ե-
րաժշտական գանձարանի համակողմա-
նի ու հիմնարար ուսումնասիրության 
համար: Հեղինակը շեշտում է Տ. Չուխաճ-
յանի օպերաների կլավիրների և պարտի-
տուրների ակադեմիական հրատարա-
կության անհրաժեշտության հարցը, 
կարևորում ու հիմնավորում Երևանի Ալ. 
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալե-
տի ազգային ակադեմիական թատրոնում 
«Արիֆի խորամանկությունը», «Քյոսե 
Քեհյա», «Ինդիանա», «Զեմիրե», հեղինա-
կային «Արշակ Բ» և «Լեբլեբիջի Հոր-հոր 
աղա» օպերաների բեմադրության հրա-
տապության հարցը: 

Կարելի է հավաստել, որ Ա. Ասատր-
յանի չուխաճյանագիտական գործու-
նեությունը, որ ներառում է թե՛ գիտա-
կան, թե՛ գիտալուսավորչական և թե՛ 
կազմակերպչական-պրոպագանդիստա-
կան ոլորտները, բնագավառի ուսումնա-
սիրությանը թարմ լիցք ու կենարար ազ-
դակներ է հաղորդել, իսկ առաջադրված 
գործնական քայլերի իրականացմամբ 
«Արևելքի հայազգի Վերդիին» միջազգա-
յին ճանաչման փայլուն հեռանկարներ են 
սպասում:

ԼԻԼԻԹ ԵՐՆՋԱԿՅԱՆ 

 


