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Ընդմիշտ մեր սրտերում...
Навеки в наших сердцах... 
Аιωνια στις καρδιές μας...



 ÈËÈÎÑ
     HLIOS

«Я по происхождению армянин, во мне течет 
армянская кровь. Я представитель армянской 
культуры, но я родился во Франции и во мне 
очень развита французская сторона и я 
представитель французской культуры. Все это 
невозможно разделить ».

Шарль Азнавур

Ես  ծագումով հայ եմ, հայկական արյուն է հոսում իմ 
մեջ: Ես հայկական մշակույթի ներկայացուցիչ եմ, 
բայց ես ծնվել եմ  Ֆրանսիայում, և ֆրանսիական 
կողմը շատ զար գա ցած է իմ մեջ, և ես ֆրանսիական 
մշակույթի ներկայա ցուցիչ եմ: Այս ամենը հնարավոր 
չէ առանձնացնել:

Շառլ Ազնավուր

 Вечная любовь и вечная память!
Шарль Азнавур. Это имя знают все. Он родился в Париже в семье армянских эмигрантов и смог 

стать звездой французского шансона. Певцом, которого уже многие десятилетия обожают 
поклонники во всем мире, несмотря на моду, новые музыкальные веяния, стили и имена. 

1 октября 2018 года на 94 году жизни не стало великого  французского шансонье поэта, 
композитора певеца Шарля Азнавура. В Париже Эйфелева башня окрасилась в  золотой цвет в память 
о великом шансонье. Во всех кафе в Ереване, не сговариваясь, включили песни маэстро, а на площадь 
Шарля Азнавура люди несли цветы и зажигали свечи. 

Шестое октября в Армении объявлен день траура. 
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Չկա աշ խար հում մի մարդ, ով այս անու
նը լսած չլի նի: Ան գամ 94 տա րե կան հա
սա կում հայ կա կան ծա գում ու նե ցող ֆրան
սի ա ցի անն ման շան սո նյեն շա րու նա կում 
էր շրջել աշ խար հով մեկ ու եր գել, եր գել® 
Մենք հպարտ ենք նրա հա մար, որ նրա 
ժա մա նա կա կից ներն ենք: Նա Ֆրան սի ա յի 
խորհր դա նիշն է, Հա յաս տա նի հպար տու
թյու նը, նրա եր գե րը բո լո րի սրտե րում են, 
իսկ երաժշ տու թյու նը ողջ աշ խար հինն է:

1924 թ. մա յի
սի 22ին Փա րի զում 
լույս աշ խարհ է գա
լիս Շահ նուր Վա ղի
նակ Ազ նա վու րյա նը: 
Նրա ծնող նե րըª Մի
շա և Քնար Ազ նա
վու րյան նե րըª հայ 
գ ա ղ  թ ա  կ ա ն  ն ե ր , 
1917 թ. փախ չե լով 

հայ կա կան կո տո րած նե րիցª բնա կու թյուն են 
հաս տա տում Ֆրան սի ա յում: Նրանք այդ
տե ղից պետք է ԱՄՆ մեկ նե ին, սա կայն 
ԱՄՆն մուտ քի իրա վունք չի տա լիս, ու 
Ազ նա վու րյան նե րը ստիպ ված հաս տատ
վում են Փա րի զում: Ֆրան սի ա ցի գրան ցո ղը 
չի կա րո ղա նում ճիշտ ար տա բե րել Վա ղի
նակ անունն ու ծնող նե րը որո շում են որ դու 
կյանքն ավե լորդ չբար դաց նելª նրան ան վա
նե լով պար զա պես Շառլ:

Շու տով հայրԱզ նա վու րյա նը կա մո
վի ռազ մա դաշտ է մեկ նում, ու տան մի ակ 
կե րակ րո ղը մնում է Շառ լը: Քա նի գեր մա
նա ցի նե րը քա ղաք չէ ին մտել, նա թեր թեր 
էր վա ճա ռում, աշ խա տում «սև շու կա յու մ»: 
Նույ նիսկ աշ խա տանք գտնե լով Մոն պար
նա սի «Ժո կե յ» կա բա րե ում, Ազ նա վու րը 
վտան գա վոր այդ գոր ծը չթո ղեց: Հյու րա
խա ղե րով ժա մա նե լով սո ված Փա րիզª նա 
շրջան նե րից իր հետ գյու ղա կան տար բեր 
մթերք ներ էր բե րում ու վա ճա ռում: 

Հա ջո ղու թյան բարդ ու փշոտ ճա նա
պար հը 20 տար վա պատ մու թյուն ու նե ցավ: 
Առա ջին մե նա հա մեր գից հե տո փա րի զյան 
մի քննա դատ գրեց. «Պետք է առն վազն 
խենթ լի նել նման ձայ նով ու նման ար տա քի
նով հա սա րա կու թյան առ ջև հան դես գա լու 
հա մա ր»:

® Իսկ Ազ նա վուրն ահա, ոչ մի այն հան
դես եկավ, այլ նաև նվա ճեց այդ հա սա րա
կու թյա նը:

Ար տիս տի նրա կա րի ե րան սկսվեց 9 
տա րե կա նում: Նրան լսե ցին ու ըն դու նե ցին 
«Փոքր ազ գի թատ րո ն»: Հե տո եղան պի ես
ներ, որ տեղ Ազ նա վու րը կա տա րում էր դե
րերª երե խա նե րի հա մարª «Էմիլն ու դե տեկ

տիվ նե րը»ª Ելի սե յան 
դաշ տե րում գտնվող 
ստու դի ա յում ª 1933 
թ., «Փոքր աղ մուկ 
ոչն չի ց»ª «Մադ լե ն» 
թատ րո նում ª 1935թ., 
Վիկ տոր Մար գե րի
տի «Երե խա ն», իսկ 
1935թ. ավար տին 
նա խա ղաց Հեն

րի IIIի դե րը: Շու տով «Եր գե ր» ակում բում 
Շառլ Ազ նա վու րը ծա նո թա նում է երի տա
սարդ եր գա հան ու դաշ նա կա հար Պի եռ Ռո
շի հետ: Ազ նա վուրն ու Ռո շը ստեղ ծում են մի 
դուետ ու սկսում ելույթ ու նե նալ ֆրան սի ա
կան ու բել գի ա կան կա բա րե նե րում: Ազ նա
վու րը դառ նում է Ռո շի տեքս տե րի մշտա կան 
հե ղի նա կը:

Նրա ճա կա տագ րի բե կում նա յին տա
րին 1946թ. ն էր, երբ Ժորժ Ուլ մե րի հա մար 
գրված եր գը ԳրանՊրիի է ար ժա նա նում: 
Նույն տա րում Ազ նա վու րի կյան քում հայտն
վում է Էդիթ Պի ա ֆը:

Իր ըն կե րախմ բի հետ մի ա սին Պի ա
ֆը մի ան գամ պա տա հա կա նո րեն ներ կա 
է գտնվում  Ազ նա վու րի հա մեր գին: Ար դեն 
մի փոքր օրոր վե լովª նա սե ղա նից վեր է կե
նում ու դի մում Ազ նա վու րին. «Բա վա կան 
է, գնա ցինք պա րե լո ւ»: Շառ լը մի ան գա մից 
կարմ րում է: Հան կարծ կտրուկ շար ժու մով 
նրան ետ է նստեց նում աթո ռին ու ասում. 
«Հա պա նստի°ր»: Պի ա ֆը տա րօ րի նակ նա
յում է Ազ նա վու րին: Ըն կե րա խում բը, քար 
կտրած, լռում է: Ազ նա վու րը վեր է կե նում, 
մի քա նի քայլ հե ռա նում սե ղա նից, նա յում 
Պի ա ֆի կողմն ու® սու լում: Փո ղո ցա յին ծի
սա կարգ էր դա: Պա րի կա րող է հրա վի րել 
մի այն տղա մար դը ու մի այն այդ կերպ: Իսկ 
Էդի թը դրան շատ լավ տե ղյակ էր, չէ± որ նա 
էլ էր մե ծա ցել փո ղո ցում ու դաս տի ա րակ
վել այդ կան նո նե րով: «Իսկ այս փոք րի կը, 
այն պես,  ոչինչ խիստ է», դե պի իր ըն կե րա
խում բը շուռ գա լովª ասում է Պի ա ֆը: Բո լո րը 
մի ան գա մից ծի ծա ղում են:

� Հրեա± ես,- հարց նում է երգ չու հին:
� Ոչ, հայ եմ,- պա տաս խա նում է Ազ նա-

վու րը:
� Դա ինչ պե±ս:
� Եր կար պատ մու թյուն է:
� Եթե եր կար է, ու րեմն պետք չէ,- ասում 

է Պի աֆն ու ան մի ջա պես Շառ լին առա ջար
կում Ռո շի հետ մի ա սին ելույթ ու նե նալ իր 
ծրագ րի առա ջին հատ վա ծում:

Իրենց կնքած պայ մա նագ րի վեր ջա նա
լուն պես Ազ նա վու րը հարց նում էª չի± ցան
կա նում երգ չու հին եր կա րաց նել պայ մա նա

գի րը: «Իհար կե, եկեք այս տեղª ինձ մոտ: Ես 
Ձեզ սպա սում եմե: Այդ պես ահա Ազ նա
վուրն ու Ռո շը հյու րա խա ղե րով մեկ նում են 
ԱՄՆ ու Կա նա դա:

Հա ջորդ 8 տա րի նե րի ըն թաց քում Ազ
նա վուրն օգտ վում է Պի ա ֆի հո վա նա վոր չու
թյու նից ու աջակ ցու թյու նից:

«Էդի թը դա ին քըª հրաշքն էր: Իսկ 
հրաշ քին դի մա կա յելն անհ նար է»,  
կա սի Շառլ Ազ նա վու րը մի քա նի տա րի 
անց: Եվ նա բնավ էլ չփոր ձեց դի մա կա յել: 
Առա վել ևս, որ Էդի թից բա ցի Ազ նա վու րի 
կող քին ար դեն ոչոք չէր մնա ցել, Պի եռ Ռո շը 
Կա նա դա յում իր նոր սի րուն էր հան դի պել ու 
չէր ցան կա նում վե րա դառ նալ Փա րիզ, Միշ
լե նըª Շառ լի առա ջին կի նը, ապա հար զա նի 
դի մում էր տվել: Այս պես սկսվեց Ազ նա վու րի 
կյան քի ամե նա զար մա նահ րաշ շրջան նե րից 
մե կըª Էդիթ Պի ա ֆի հետ ու նե ցած նրա տա
րօ րի նակ հա րա բե րու թյուն նե րը, երբ բո լո րը 
շրջա պա տում հա մոզ ված էին, որ նրանց մի
ջև եղա ծը սի րա վեպ է:

Ար դեն մի քա նի ամիս անց Ազ նա վու րի 
մա սին խո սում էին որ պես «մի տղա յի ով եր
գեր է գրում ու ապ րում է Պի ա ֆի հե տ»: Եվ 
զուր էր Ազ նա վու րը փոր ձում հա մո զել մտե
րիմ նե րին, որ իրենց մեջ ոչ մի սի րա վեպ էլ 
չկա, մի և նույն է, նրան ոչոք չէր հա վա տում: 
Շու տով նույ նիսկ Շառ լը դժվա րա ցավ անուն 
տալ այդ հա րա բե րու թյուն նե րինª ըն կե րու
թյան հա   մար չա փա զանց ցա վոտ  է, իսկ 
ահա սո վո րա կան կրքի հա մար չա փա զանց 
պլա տո նա կան: Շու տով նա տե ղա փոխ վում 
է Պի ա ֆի բնա կա րանª մի ա ժա մա նակ դառ
նա լով նրա և վա րոր դը, և քար տու ղա րը և 
բա ժա կի ըն կե րը: Նա միշտ մոտ էր, միշտ 
հա սա նե լիª պատ րաստ կա տա րե լու երգ չու
հու բո լոր քմա հա ճույք նե րըª գի շեր վա ժա մը 
երե քին գնում էր Փա րի զի մի ծայ րից մյու սըª 
նրա սի րե լի թխված քաբ լիթ նե րը բե րե լու հա
մար, ժա մեր շա րու նակ լսում էր, թե ինչ պես 
է Պի ա ֆը հի ա ցած պատ մում իր հեր թա կան 
սի րե կա նի մա սին:

ՇԱՌԼ  ԱԶՆԱՎՈՒՐ
«Նա սովորեցրեց մեզ սիրել»

Արմեն Ջիգարխանյան



Շա տե րին հայտ
նի մի պատ մու թյուն, 
երբ ընթ րի քի ժա մա
նակ Պի ա ֆը հան
կարծ ասում է. «Շառլ, 
քիթդ ուղ ղա կի սար
սա փե լի է»: Ազ նա
վուրն անս պա սե լի ու
թյու նից քիչ է մնում 
խեղդ վի գի նու ում
պից: Այդ ժա մա նակ 

նրանք ընթ րում էին ոչ մեծ մի ռես տո րա նում ª 
Ազ նա վու րը, Պի ա ֆը, նրա նոր սի րե կան Էդ
դի Կոնս տան տեն ու էլի մի քա նի ըն կեր ներ:

«Այո, այո, այս քի թը ոչ մի բա նի պետք 
չէ, այն չա փա զանց եր կար է, հար կա վոր է 
մի բան անե լ»: Էդիթն ար դեն ոչ մի առար
կու թյուն ըն դու նել չէր կա րող, ու սե ղա նի 
շուրջ գտնվող նե րից մե կը հայտ նում է, որ 
հի ա նա լի պլաս տիկ վի րա բույ ժի տեղ գի տի: 
«Ու րեմն որոշ ված է, հայտ նում է Էդիթն ու 
մինչ Շառ լը կհասց ներ իր դժբախտ քթի մա
սին մի բան ասել, Էդի թը կապ վում է բժշկի 
հետ ու Ազ նա վու րին ըն դու նե լու թյան ժամ 
նշա նա կու մ»:

Շառ լը հեզ ներ կա յա նում է բժշկին ու վի
րա հա տու թյան հա մա ձայ նու թյուն տա լիս: 

«Ես նրա շնոր հիվ դար ձա ֆրան սի ա
ցի», կա տա կում է Ազ նա վուրն ու հի շում, որ 
երբ նա Պի ա ֆի մո տից տե ղա փոխ վեց, ողջ 
Փա րի զը մի ա բե րան սկսեց բան բա սել այն 
մա սին, որ Պի ա ֆը նրան դուրս է վռնդել:

Տա րեց տա րի Ազ նա վուրն իրեն ու մնա
ցա ծին սկսեց ապա ցու ցել, որ ին քը շատ 
բա նի է ըն դու նակ: Նախ կին չա րա կամ նե րը 
ամեն կերպ փոր ձում էին ըն կեր ներ դառ
նալ: Պի ա ֆի պես նա էլ կա մացկա մաց 
սե փա կան շրջա պա տը ձեռք բե րեց: Շառ լը 
շատ լավ էր հի շում Էդի թի խոս քե րը. «Հի
շիր, թա փա ռա կա°ն, եթե քե զա նից գու մար 
են պարտք խնդրում, ու մի բան էլ բա ցա
հայտ թա լա նում են, ու րեմն դու ճիշտ ուղ
ղու վրա ես»: Ու մի զար մա ցիր ոչ աղ քատ 
ազ գա կան նե րի, ոչ էլ ման կու թյան ան թիվ 
դժբախտ ըն կեր նե րի հայտն վե լուց: Ազ նա
վու րին գի տեր ողջ աշ խար հը, բայց դա նրա 
հա մար մեծ մխի թա րու թյուն չէր: Ինչ պես և 
շատ տա րի ներ առաջ, նա նո րից հան կարծ 
իրեն սկսեց զգալ որ պես փոք րիկ հայ թա
փա ռա կան®

Էդի թը կյան քից հե ռա ցավ 1963թ. դեկ
տեմ բե րի 11ին: Նրա կյան քի վեր ջին տա
րի նե րին նրանք քիչ էին շփվում: Էդիթն 
ար դեն շատ վատ էր, ու նրա մահ վան լու րը 
ոչոքի հա մար անս պա սե լի չէր, սա կայն Ազ
նա վու րը ող բաց նրա կո րուս տը ողջ սրտով, 
նրա հետ մի ա սին ող բա լով նաև իր կյան քի 
այն հատ վա ծը, որն այ լևս ետ չէր գա լու:

«Իմ ու ժի գաղտ նի քը նրա նում է, որ ես 
գաղ թա կա նի որ դի եմ»: 

Եր բեք, եր բեք ու եր բեք Ազ նա վու րը չի 
մո ռա նում այն մա սին, որ իր ծնող նե րը հա
զիվ են ողջ մնա ցել 1915թ. կո տո րած նե րին: 
«Իմ ծնող նե րի ցա վոտ ան ցյա լը մին չև հի մա 
ապ րում է իմ եր գե րում: Ես նրանց դժբախ

տու թյան հա մար մե ղա վոր չեմ, սա կայն մին
չև հի մա ամոթ ու մեղ քի զգա ցում եմ ու նե
նու մ»:

Գու ցե այդ զգա ցու մը նրան ստի պեց Ցե
ղաս պա նու թյան 60ամյա տա րե լի ցին գրել 
«Ils sont tombռsե («Նրանք ըն կա ն») եր գը: Եր
գը ոչ մի այն գլխա կո րույս հա ջո ղու թյուն ու
նե ցավ, այլ նաև աշ խար հի հա յաց քը ուղ ղեց 
դե պի Ցե ղաս պա նու թյան հար ցը: 2017թ. 
մար տին տված իր վեր ջին հար ցազ րույց նե
րից մե կում Ազ նա վուրն ասաց, որ հա յե րը 
միշտ էլ շնոր հա կալ են լի նե լու մեծ կո տո
րած նե րի ժա մա նակ իրենց ապաս տա րան 
տված երկր նե րին:

«1915թ. տե ղի ու նե ցած Ցե ղաս պա նու
թյան ժա մա նակ հա յե րը ստիպ ված էին 
լքել իրենց տնե րը, ու նրանք ապաս տա րան 
ստա ցան տար բեր երկր նե րում: Մենք աշ
խա տում ենք անտր տունջ ու հան գիստ, և 
մենք ին տեգր վել ենք ար դեն այդ երկր նե րի 
հա սա րա կու թյուն նե րին, որով հե տև տա ղան
դա վոր ազգ են ք», ասաց նա:

Լի նե լով հայ գաղ թա կան նե րի որ դի ու 
չու նե նա լով երաժշ տա կան կրթու թյունª Ազ
նա վու րը դար ձավ Ֆրան սի ա յի մե ծա գույն 
շան սո նյենª զբա ղեց նե լով պատ վա վոր մի 
տեղ ժա մա նա կա կից երաժշ տա կան ար վես
տում: Երբ նրան հարց րին, թե ո±րն է իր հա
ջո ղու թյան գաղտ նի քը, նա պա տաս խա նեց.

«Հնա րա վոր է իմ ու ժի գաղտ նի
քը նրա նում է, որ ես գաղ թա կան նե րի  
որ դի եմ: Իսկ եթե գաղ թա կանն ապ րում է 
այլ երկ րում, ին չով էլ որ նա զբաղ վի, մի և
նույն է, ին քը դժբախտ է: Եվ առա ջին հեր
թին նրա հա մար, որ կտրված է իր հայ րե նի
քից, իր ար մատ նե րից: Բայց գի տե±ք, հայրս 
մեծ լա վա տես էր, ու նա իր ծնող նե րի հետ 
կա պը եր բեք չէր կորց նում: Նրանք այդ պես 
էլ մնա ցին ապ րե լու ԽՍՀՄում ª Լե նի նա
կա նում: Մորս վի ճակն ավե լի բարդ էր, նա 
կորց րել էր իր բո լոր հա րա զատ նե րին: Ըստ 
էու թյան, հենց այդ ջար դե րի պատ ճա ռով են 
իմ ծնող նե րը փախ չել Ֆրան սիա: Երբ հայրս 
ինք նա կամ գնաց ռազ մա ճա կատ, ըն տա նի
քի հոգսն ըն կավ իմ ու սե րին: Եվ ես ª փոքր 
մի տղա, վաս տա կում էի ինչ պես կա րո ղա
նում էիª թեր թեր ու ամեն տե սակ ման րուք էի 
վա ճա ռում փո ղո ցում: Իսկ ցան կա ցած փոր
ձու թյուն ողջ կյան քի հա մար կոփ վա ծու թյուն 
է: Հո րիցս ես ժա ռան գել եմ լա վա տե սու թյու
նը, այն պես, որ կա րե լի է հա մա րել, որ ես 
երկ րորդ սերն դի լա վա տես եմ»:

Հայ կա կան թե մա յով Ազ նա վու րը գրել 
է «Ինք նա կեն սագ րա կա ն», «Ջա ն», «Քնքուշ 
Հա յաս տա ն» եր գե րը: 

1988 թ. Գյում րիի կոր ծա նա րար երկ
րա շար ժից հե տո շան սո նյեն ստեղ ծեց օգ
նու թյան ֆոնդ ու «Ազ նա վու րը Հա յաս տա նի 
հա մա ր» ասո ցա ցի ան, և մին չև հի մա նրա 
տնօ րենն էր:

1988թ. Ազ նա վու րը շտա պեց Գյում րի, 
որ պես զի իր օգ նու թյու նը ցույց տա ահեղ 
տա րեր քից տու ժած նե րին: Այն ժա մա նակ 
մի լի ո նա վոր տի րա ժով լույս տե սան «Pour 
toi Armռnie» («Քեզ հա մար, Հա յաս տա ն») 

եր գի սկա վա ռակ նե րը: Այդ եր գը Ազ նա վու
րը կա տա րում էր ֆրան սի ա կան էստ րա դա յի 
եր գիչ նե րի հետ: Սկա վա ռակ ներն ան մի ջա
պես գնվում էին, իսկ գու մար ներն ու ղարկ
վում  երկ րա շար ժից տու ժած նե րին:

Մին չև այժմ էլ Ազ նա վու րը հա մար վում է 
աշ խար հի ամե նա հայտ նի հա յը, նրա նով հի
ա նում են ու նրան սի րում են: «Դրա հա մար 
էլ ուր էլ որ մեկ նում եմ, միշտ հայտն վում եմ 
տա նը»:

Չնա յած ոչ բարձր հա սա կին ու փխրուն 
կազմ ված քին, Շառլը կա նա ցի ու շադ րու
թյան պա կաս եր բեք չի ու նե ցել, ին չը թե րևս 
բա ցատր վում է նրա բնա տուր հմայ քով ու 
հայ կա կան խառն ված քով:

Միշ լե նի հետ առա ջին ամուս նու թյու
նից ծնվել է նրա դուստ րըª Պատ րի ցի ան: 
Երկ րորդ ան գամ Ազ նա վուրն ամուս նա
ցավ Էվել լին Փլես սիի հետ, սա կայն նրանց 
ամուս նա կան կյան քը կարճ տև եց, քա նի 
որ Էվել լի նը ամուս նուն բե մի հետ կի սե լուն 
պատ րաստ չէր: 1967թ. շան սո նյեն ամուս
նա ցավ Ուլ լա Տոր սե լի հետ, ու այս ամուս
նու թյան ըն թաց քում ծնվե ցին երեք երե խա
ներª Կա տյան, Մի շան ու Նի կո լյան:

«Ես ասես «արթ նաց րի» նրան, իսկ ին քը 
ինձ ապ րեց րե ց», ասում է մա եստ րոն« խո սե
լով Ուլ լա Տոր սե լի հետ ու նե ցած իրենց ըն
տա նե կան կյան քի մա սին, որը հա մա րյա 49 
տար վա պատ մու թյուն ու նի:

«Իմ ըն տա նի քում ներ կա են բո լոր դա
վա նանք նե րը. Կինս բո ղո քա կան է, ես գրի
գո րե ա նա կան, թոռ նիկս հրեա է, որ դուս 
կի նը կա թո լիկ է, թոռ նու հիս մահ մե դա կան 
ըն տա նի քից է: Սա կայն մենք մի ամ բող ջու
թյուն ենք, մենք սի րում ու հաս կա նում ենք 
իրա ր», ասում է Ազ նա վու րը:

«Երգն էլ մար դու պես ան մահ է: Այդ ձայ
նը, որն ասես աղե տի եզ րին է և ցան կա ցած 
պա հի կա րող է խլա նալ ու լռել, մի այ նակ 
տա ռա պո ղի ահեղ այդ ձայ նը, ով տղա մար
դա վա րի ալ պի նիս տա կան բար ձունք է նվա
ճում, վի րա վոր թռչու նի խուլ ու տա ռա պած 
այդ ձայ նը, որը բեմ է ընկ նում դի վա յին սի րո 
փե տուր նե րի հետ մեկ տեղ, Ստրա դի վա րի ու
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սա յին հո գե վար քի մեջ պտույտ տվող, հան
գած հսկա հրա բուխ հի շեց նող այդ ձայ նը, որն 
ասես բա ռեր է հասց նում ավե լի շուտ սրտին, 
քան ական ջին® ահա այդ ձայ նը լսվում է ողջ 
աշ խար հով մե կ», գրում է Ազ նա վու րի կեն սա
գիր Իվ Սալ գը:

Ազ գա յին եր գի ավան դույթն Ազ նա վուրն 
առա ջին ան գամ համ տե սեց իր ըն տա նի քում.

«Հայրս Սա յաթ  Նո վա յի եր գերն էր եր
գում, իսկ ես թարգ մա նում էի դրանք: Մայրս 
սի րում էր հույն ող բեր գակ նե րին: Իմ նախ նի
նե րիª Արևմ տյան Հա յաս տա նի գու սան նե րի 
եր գե րը մեր ըն տա նե կան եր գա ցան կի մեջ էի
ն», հի շում է Շառլ Ազ նա վու րը:

Մի այն 1959թ.ին է Ազնավուրին  այ ցե լում 
իս կա կան հա ջո ղու թյու նըª Կա սաբ լան կա յում 
ու Փա րի զի հայտ նի «Օլիմ պի կ» բե մում ու նե
ցած հա ջող հա մերգ նե րից հե տո: 1963թ. Ազ
նա վու րը մեծ հա ջո ղու թյամբ ելույթ է ու նե նում 
Նյույոր քյան Կար նե գիհոլ լում ու ձեռք բե րում 
ար դեն հա մաշ խար հա յին փառք ու ճա նա չում:

1960 թ. էկ րան է բարձ րա նում Ֆրան սո ւա 
Տրյուֆ ֆոի «Կրա կեք դաշ նա կա հա րի ն» ֆիլ
մը, որ տեղ Ազ նա վու րը գլխա վոր դերն է կա
տա րում: Այդ ժա մա նակ աշ խարհն իր հա մար 
բա ցա հայ տեց  նաև մեծն շան սո նյեի թա տե
րա կան վար պե տու թյան տա ղան դը: Ար դյուն
քում նա մեծ հա ջո ղու թյամբ նկա րա հան վեց 
մի շարք հայտ նի ռե ժի սոր նե րի ֆիլ մե րում: 
1970ական նե րին Ազ նա վու րը շա րու նա կում 
է ջա նա սի րա բար առաջ գնալª ան դա դար 
ելույթ ներ, ար տա սահ մա նյան հյու րա խա ղեր: 
1973թ. Լոն դո նում «Նա» երգն ար ժա նա նում է 
ոս կե, իսկ հե տո նաև պլա տի նե սկա վա ռա կի, 
մրցա նակ ներ, որոնք մինչ այդ ոչ մի ֆրան սի
ա ցու չէ ին տրվել:

Երբ ինչոր մե կը նրա մոտ ասում է, որ 
Ազ նա վուրն այ լևս նո րա ձև չէ, նա պա տաս
խա նում է. «Ես եր բեք նո րա ձև եր գիչ չեմ եղել: 
Հայտ նի բան է, ոչ մի բան այն քան արագ չի 
հնա նում, որ քան նո րա ձև իրը: Իսկ երգն ան
մահ է, նա կապ րի այն քան, որ քան կապ րի 
մար դը»:

Ազ նա վու րը գրել է ավե լի քան 1200 երգ: 
Նա հան դի սա նում է Պատ վո լե գե ո նի աս
պետ, Փա րի զի ոս կե մե դա լի, Ֆրան սի ա կան 
եր գի մեծ մե դա լի, Victory ու էլի մի շարք այլ 
մրցա նակ նե րի կրող:

Իր եր կար կա րի ե րա յի ըն թաց քում Ազ նա
վու րը հասց րել է նկա րա հան վել ամե նա հայտ
նի կի նո ռե ժի սոր նե րի ավե լի քան 60 ֆիլ մե
րում, ստա ցել է մրցա նակ ներ թա տե րա կան 
աշ խա տան քի հա մար, ամե նա պատ վա վոր նե
րից մեկն էլª «Ոս կե առյու ծը», ստա ցել է Վե նե
տի կյան կի նո փա ռա տո նինª 1971թ.: Ան ձամբ 
մի քա նի օպե րա է բե մադ րել, որոն ցից առա
ջի նըª «Monsieur Carnaval» ն ան մի ջա պես ճա
նա չում ձեռք բե րեց® Այդ տեղ հնչում էր նրա 
հռչա կա վոր  La Bohemeը:

«Շառլ Ազ նա վու րը մի հսկա դրա մա տիկ 
տա ղանդ է: Նա ան մի ջա պես նվա ճում է մար
դուն: Իր ար վես տի մեջ նա մե ծա գույնն է: Ազ
նա վու րը սեր է եր գում այն պես, ինչ պես դեռ 
ոչոք չի եր գել: Այդ պես նա սի րում է, այդ պես 
զգում ու այդ պես էլ տա ռա պում է», գրում 
է Մո րիս Շե վա լյեն:

«Դուք կնվա ճեք եք աշ խար հը, որով հե-
տև Դուք հու զել գի տե ք», ասել է Շառլ դը 
Գո լըª Շառլ Ազ նա վու րին: Եվ այս խոս քը որո
շիչ է դառ նում ամեն ան գամ, երբ փոր ձում ես 
գտնել Ազ նա վու րի հա ջո ղու թյան գաղտ նի քը: 
Նրա մա սին միշտ էլ բարդ է խո սե լը, որով
հե տև միշտ վա խե նում ես բաց թող նել նրա 
ար վես տի կամ կյան քի որևէ հատ ված: Չնա
յած, որ նրա մա սին հայտ նի է գրե թե ամեն 
ինչ, մի և նույն է, Ազ նա վու րի ֆե նո մե նը մնում 
է հա նե լուկ:

Վլադիմիր Պոզների այն հար ցին, թե 
Ամե նա զո րի մոտ հայտն վե լիս ի±նչ կա սես 
նրան, Ազ նա վու րը պա տաս խա նեց. «Ող ջույն, 
� կա սեմ: Իսկ էլ ի±նչ պի տի ասեմ, հե տո նա պի-
տի խո սի: Չէ± որ ես երկ րի վրա շատ սխալ ներ 
եմ արել, բայց ինքն էլ քիչ չի արել, ինքն էլ 
պի տի բա ցատ րի»:

ΠΈΘΑΝΈ Ο ΣΑΡΛ ΑΖΝΑΒΟΎΡ
Ξεκίνησε την καριέρα του τρα-

γουδώντας στα παρισινά μπουλ-βάρ 
των δεκαετιών του ’40 και του ’50 στο 
πλάι των «ιερών τεράτων της γαλλικής 
μουσικής» Εντίθ Πιάφ, Μωρίς Σεβαλιέ 
και Σαρλ Τρενέ.

Ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός 
Σαρλ Αζναβούρ, ένας από τους πιο 
διάσημους καλλιτέχνες όχι μόνο στην 
πατρίδα του αλλά και σε όλον τον κόσμο, 
πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Γεννήθηκε στο Παρίσι στις 22 Μαΐου 
του 1924. Ήταν αρμενικής καταγωγής και 
το πραγματικό του όνομα ήταν Βαγινάκ 
Αζναβουριάν. Ήταν γιος του Μικαέλ 
Αζναβουριάν, σπουδαίου βαρύτονου 
από την Τυφλίδα, και της ηθοποιού Κναρ 
Μπαγδασαριάν, από την Τουρκία. 

Λαμβάνοντας τα πρώτα μαθήματα 
μουσικής από τους γονείς του, μόλις από 
την ηλικία των πέντε ετών συμμετείχε 
σε παραστάσεις βαριετέ συνοδεύοντας 
τον πατέρα του,  παίζοντας κιθάρα.  
Στην ηλικία των εννέα ετών εγκατέλειψε 

το σχολείο, παρά την αντίδραση των 
γονιών του, προκειμένου να συνεχίσει 
τις καλλιτεχνικές του παραστάσεις και ως 
τραγουδιστής με το καλλιτεχνικό όνομα 
Αζναβούρ. 

Ξεκίνησε την καριέρα του 
τραγουδώντας στα παρισινά μπουλ-βάρ 
των δεκαετιών του ’40 και του ’50 στο 
πλάι των «ιερών τεράτων της γαλλικής 
μουσικής» Εντίθ Πιάφ, Μωρίς Σεβαλιέ 
και Σαρλ Τρενέ. Πριν γίνει γνωστός ως 
τραγουδιστής συνόδευε στο πιάνο την 
Πιάφ,  η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια 
μέντοράς του.

Σύντομα έγινε γνωστός για την 
εκφραστική του ερμηνεία και τη 
βελούδινη φωνή του σε τραγούδια 
όπως τα «She», «Hier Encore», «Apres 
l’Amour» και το «La Boheme»

Είχε ερμηνεύσει περισσότερα 
από 1.000 τραγούδια, επί το πλείστον 
στη γαλλική, καθώς και πολλά στην 
αγγλική, ισπανική, ιταλική και γερμανική 
γλώσσα. Είχε κάνει πολλές περιοδείες 

εντός αλλά και εκτός Γαλλίας, όπως 
στις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, 
της Λατινικής Αμερικής, των ΗΠΑ και 
στον Καναδά, την Αρμενία, την Αίγυπτο, 
καθώς και στην Άπω Ανατολή. Μεταξύ 
των πολλών σπουδαίων τραγουδιστών 
που είχε συνεργαστεί, κατά καιρούς, 
συμπεριλαμβάνεται και η Ελληνίδα 
ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη.

Έλαβε, επίσης, μέρος σε 60 
περίπου ταινίες, μεταξύ των οποίων 
«Το Ταμπούρλο» του Φόλκερ Σλέντορφ 
-ταινία η οποία απέσπασε τον Χρυσό
Φοίνικα στις Κάννες το 1979 στην
κατηγορία καλύτερης ξένης ταινίας.
Συμμετείχε, επίσης, στις ταινίες
«Αραράτ» του Αρμένιου Ατόμ Εγκογιάν,
στο «Πυροβολήστε τον πιανίστα» του
Φρανσουά Τρυφώ και σε πολλές άλλες.

Το 1998, το CNN τον συμπεριέλαβε 
στην τριάδα των μεγαλύτερων 
τραγουδιστών του αιώνα μαζί με τους 
Έλβις Πρίσλεϊ και Μπομπ Ντύλαν.

Είχε λάβει πλείστα βραβεία και 
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τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 
τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, το 
βραβείο Βικτουάρ της Γαλλίας, τιμητικό 
Σεζάρ, το βραβείο του 30ού Φεστιβάλ 
κινηματογράφου Αιγύπτου, όπως επίσης 
μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας, του 
Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, του 
Ιππότη Τάγματος του Καναδά, του Ιππότη 
Τάγματος της Αρμενίας, παράσημο 
της Δημοκρατίας Ναγκόρνο Καραμπάχ 
καθώς και χωρών της Λατινικής Αμερικής. 

Ο Αζναβούρ ήταν, επίσης, γνωστός 
για την ανθρωπιστική του δράση 
στην Αρμενία, ειδικά μετά τον σεισμό 
του 1988 στη διάρκεια του οποίου 
σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Το 2008, 
του απονεμήθηκε η αρμενική ιθαγένεια 
ενώ το 2009 ορίστηκε πρεσβευτής της 
χώρας αυτής στην Ελβετία, αξίωμα που 
κατείχε μέχρι σήμερα.  Στην Αρμενία 
είχε ανακηρυχθεί εθνικός ήρωας, ενώ 
μεγάλη πλατεία της πρωτεύουσας φέρει 
το όνομά του.

Θλίψη σε όλη τη Γαλλία, σκόρπισε 
ο θάνατος του Σαρλ Αζναβούρ. Νάνα 
Μούσχουρη, Εμανουέλ Μακρόν, Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ και  Μπριζίτ Μπαρντό 
αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο καλλιτέχνη.   
Τα τραγούδια του Σαρλ Αζναβούρ είναι 
«αιώνιου κάλλους» δήλωσε η Νάνα 
Μούσχουρη, αποχαιρετώντας τον 
τραγουδιστή, τον «μεγάλο αδελφό και 
δάσκαλο», όπως τον χαρακτήρισε.   «Ο 
Σαρλ δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. 
Έφυγε πέρα από τον ουρανό για να 
ξανασυναντηθεί με τα άλλα αστέρια, 

με τόσους φίλους για να ζήσει την 
μποέμικη ζωή του και να παρατείνει 
τη νεότητά του» είπε η Μούσχουρη, η 
οποία έχει ερμηνεύσει πολλά τραγούδια 
του Αζναβούρ. «Τα τραγούδια του 
είναι δώρα που μας συντροφεύουν, 
πρόσθεσε.   «Μέσα από τις μελωδίες και 
τα κείμενα μιας λεπτότατης φινέτσας, 
πλούσιας σε αλήθειες και ανθρώπινη 
σοφία, εμπλούτιζε ανέκαθεν τη ζωή 
μου», συνέχισε η Ελληνίδα ερμηνεύτρια.   
«Όπου κι αν είναι, θα παραμείνει αυτός 
ο τέλειος φίλος και όπου κι αν είμαι θα 
τον ακολουθώ, θα τον τραγουδάω με τη 
βαθύτερη ταπεινότητα και τη βαθύτερη 
αγάπη. Αυτήν την αγάπη που τόσο 
θεϊκά έγραψε και τραγούδησε σε όλη 
του τη ζωή. Αυτήν την αγάπη που μας 
πρόσφερε για πάντα. Είναι φίλος μου, 
είναι ο φίλος όλων μας», κατέληξε η 
Νάνα Μούσχουρη.

Τη λύπη του για τον θάνατο του 
Σαρλ Αζναβούρ, εξέφρασε ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ. Είναι τόσα τα μηνύματα 
που μας μετέδωσε ο Σαρλ Αζναβούρ, 
σημειώνει σε δήλωσή του και 
προσθέτει: «Ενέπνευσε μιαν ολόκληρη 
γενιά, δίνοντας μιαν υπέροχη εικόνα 
της Γαλλίας, χώρας φιλόξενης με διεθνή 
πολιτιστική ακτινοβολία. Εδώ και 
δεκαετίες, και μέχρι την τελευταία του 
πνοή, αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο 
πολυτάλαντος τραγουδιστής-συνθέτης 
και ηθοποιός, πλούτισε τη ζωή μας προς 
μεγάλη μας τέρψη. Δεν έχουμε ξεχάσει 

τίποτα και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ 
τίποτα από το τεράστιο ταλέντο εκείνου 
που χάρισε στους Ευρωπαίους τόσες 
συγκινήσεις. Η Ευρώπη έχασε μια από 
τις ωραιότερες φωνές της».

Και ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής 
στον Σαρλ Αζναβούρ, διαβεβαιώνοντας 
ότι τα αριστουργήματά του, το 
ηχόχρωμά του, η μοναδική ακτινοβολία 
του, θα παραμείνουν για πολύ καιρό 
ζωντανά.   «Βαθύτατα Γάλλος, δεμένος 
άρρηκτα με τις αρμενικές ρίζες του, 
αναγνωρισμένος σε ολόκληρο τον 
κόσμο, ο Σαρλ Αζναβούρ συντρόφευσε 
τις χαρές και τις λύπες τριών γενεών» 
έγραψε στον λογαριασμό του στο 
Twitter ο Μακρόν.   Ο Γάλλος πρόεδρος 
ήταν μεγάλος θαυμαστής του Αζναβούρ 
και τον είχε προσκαλέσει να τον 
συνοδεύσει στην επίσκεψή του στην 
Αρμενία, την επόμενη εβδομάδα (10-11 
Οκτωβρίου), όπου μάλιστα ο Αζναβούρ 
επρόκειτο να τραγουδήσει, στο 
περιθώριο των εργασιών της συνόδου 
της γαλλοφωνίας.  

Η Μπριζίτ Μπαρντό αποχαιρέτισε 
τον φίλο της, τον οποίο χαρακτήρισε 
«Πρώτο των πρεσβευτών του ταλέντου». 
«Ήταν ο δικός μας αθάνατος Πρώτος. Ο 
δικός μας Πρώτος των ποιητών. Ο δικός 
μας Πρώτος του γαλλικού τραγουδιού. Ο 
δικός μας Πρώτος των πρεσβευτών του 
ταλέντου στον κόσμο. Θα παραμείνει ο 
δικός μας Αζναβούρ για πάντα» έγραψε 
η πρώην ηθοποιός.
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