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Ես ծագումով հայ եմ, հայկական արյուն է հոսում իմ
մեջ: Ես հայկական մշակույթի ներկայացուցիչ եմ,
բայց ես ծնվել եմ Ֆրանսիայում, և ֆրանսիական
կողմը շատ զարգացած է իմ մեջ, և ես ֆրանսիական
մշակույթի ներկայացուցիչ եմ: Այս ամենը հնարավոր
չէ առանձնացնել:
Շառլ Ազնավուր

«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

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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ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ
«Նա սովորեցրեց մեզ սիրել»
Արմեն Ջիգարխանյան

Չկա աշխարհում մի մարդ, ով այս անու
նը լսած չլի
նի: Ան
գամ 94 տա
րե
կան հա
սակում հայկական ծագում ունեցող ֆրան
սիացի աննման շանսոնյեն շարունակում
էր շրջել աշխարհով մեկ ու երգել, երգել®
Մենք հպարտ ենք նրա հա
մար, որ նրա
ժամանակակիցներն ենք: Նա Ֆրանսիայի
խորհրդանիշն է, Հայաստանի հպարտու
թյունը, նրա երգերը բոլորի սրտերում են,
իսկ երաժշտությունը ողջ աշխարհինն է:
1924 թ. մա
յի
սի 22-ին Փարիզում
լույս աշխարհ է գա
լիս Շահնուր Վաղի
նակ Ազնավուրյանը:
Նրա ծնողներըª Մի
շա և Քնար Ազ
նա
վուրյաններըª
հայ
գ ա ղթ ակ ա նն ե ր ,
1917 թ. փախչելով
հայկական կոտորածներիցª բնակություն են
հաստատում Ֆրանսիայում: Նրանք այդ
տե
ղից պետք է ԱՄՆ մեկ
նե
ին, սա
կայն
ԱՄՆ-ն մուտ
քի իրա
վունք չի տա
լիս, ու
Ազնավուրյանները ստիպված հաստատ
վում են Փարիզում: Ֆրանսիացի գրանցողը
չի կարողանում ճիշտ արտաբերել Վաղի
նակ անունն ու ծնողները որոշում են որդու
կյանքն ավելորդ չբարդացնելª նրան անվա
նելով պարզապես Շառլ:
Շուտով հայր-Ազնավուրյանը կամո
վի ռազմադաշտ է մեկնում, ու տան միակ
կերակրողը մնում է Շառլը: Քանի գերմա
նացիները քաղաք չէին մտել, նա թերթեր
էր վաճառում, աշխատում «սև շուկայում»:
Նույնիսկ աշխատանք գտնելով Մոնպար
նասի «Ժոկեյ» կաբարեում, Ազնավուրը
վտանգավոր այդ գործը չթողեց: Հյուրա
խաղերով ժամանելով սոված Փարիզª նա
շրջաններից իր հետ գյուղական տարբեր
մթերքներ էր բերում ու վաճառում:
Հաջողության բարդ ու փշոտ ճանա
պարհը 20 տարվա պատմություն ունեցավ:
Առաջին մենահամերգից հետո փարիզ յան
մի քննա
դատ գրեց. «Պետք է առն
վազն
խենթ լինել նման ձայնով ու նման արտաքի
նով հասարակության առջև հանդես գալու
համար»:
® Իսկ Ազնավուրն ահա, ոչ միայն հան
դես եկավ, այլ նաև նվաճեց այդ հասարա
կությանը:
Արտիստի նրա կարիերան սկսվեց 9
տարեկանում: Նրան լսեցին ու ընդունեցին
«Փոքր ազգի թատրոն»: Հետո եղան պիես
ներ, որտեղ Ազնավուրը կատարում էր դե
րերª երեխաների համարª «Էմիլն ու դետեկ

տիվները»ª Ելիսեյան
դաշտերում գտնվող
ստուդիայում ª 1933
թ., «Փոքր աղմուկ
ոչնչից»ª «Մադլեն»
թատրոնում ª 1935թ.,
Վիկտոր Մարգերի
տի «Երեխան», իսկ
1935թ. ավարտին
նա խա
ղաց Հեն
րի III-ի դերը: Շուտով «Երգեր» ակումբում
Շառլ Ազնավուրը ծանոթանում է երիտա
սարդ երգահան ու դաշնակահար Պիեռ Ռո
շի հետ: Ազնավուրն ու Ռոշը ստեղծում են մի
դուետ ու սկսում ելույթ ունենալ ֆրանսիա
կան ու բելգիական կաբարեներում: Ազնա
վուրը դառնում է Ռոշի տեքստերի մշտական
հեղինակը:
Նրա ճակատագրի բեկումնային տա
րին 1946թ.- ն էր, երբ Ժորժ Ուլմերի համար
գրված երգը Գրան-Պրիի է արժանանում:
Նույն տարում Ազնավուրի կյանքում հայտն
վում է Էդիթ Պիաֆը:
Իր ընկերախմբի հետ միասին Պիա
ֆը մի անգամ պատահականորեն ներկա
է գտնվում Ազնավուրի համերգին: Արդեն
մի փոքր օրորվելովª նա սեղանից վեր է կե
նում ու դիմում Ազնավուրին. «Բավական
է, գնացինք պարելու»: Շառլը միանգամից
կարմրում է: Հանկարծ կտրուկ շարժումով
նրան ետ է նստեց
նում աթո
ռին ու ասում.
«Հապա նստի°ր»: Պիաֆը տարօրինակ նա
յում է Ազնավուրին: Ընկերախումբը, քար
կտրած, լռում է: Ազնավուրը վեր է կենում,
մի քանի քայլ հեռանում սեղանից, նայում
Պիաֆի կողմն ու® սուլում: Փողոցային ծի
սակարգ էր դա: Պարի կարող է հրավիրել
միայն տղամարդը ու միայն այդ կերպ: Իսկ
Էդիթը դրան շատ լավ տեղ յակ էր, չէ± որ նա
էլ էր մեծացել փողոցում ու դաստիարակ
վել այդ կաննոներով: «Իսկ այս փոքրիկը,
այնպես, ոչինչ խիստ է»,- դեպի իր ընկերա
խումբը շուռ գալովª ասում է Պիաֆը: Բոլորը
միանգամից ծիծաղում են:
 Հրեա± ես,- հարցնում է երգչուհին:
 Ոչ, հայ եմ,- պատասխանում է Ազնա
վուրը:
 Դա ինչպե±ս:
 Երկար պատմություն է:
 Եթե երկար է, ուրեմն պետք չէ,- ասում
է Պիաֆն ու անմիջապես Շառլին առաջար
կում Ռոշի հետ միաս ին ելույթ ունենալ իր
ծրագրի առաջին հատվածում:
Իրենց կնքած պայմանագրի վերջանա
լուն պես Ազնավուրը հարցնում էª չի± ցան
կանում երգչուհին երկարացնել պայմանա

գիրը: «Իհարկե, եկեք այստեղª ինձ մոտ: Ես
Ձեզ սպա
սում եմե: Այդ
պես ահա Ազ
նա
վուրն ու Ռոշը հյուրախաղերով մեկնում են
ԱՄՆ ու Կանադա:
Հաջորդ 8 տարիների ընթացքում Ազ
նավուրն օգտվում է Պիաֆի հովանավորչու
թյունից ու աջակցությունից:
«Էդի
թը- դա ին
քըª հրաշքն էր: Իսկ
հրաշքին
դիմակայելն
անհնար
է»,կասի Շառլ Ազնավուրը մի քանի տարի
անց: Եվ նա բնավ էլ չփորձեց դիմակայել:
Առավել ևս, որ Էդիթից բացի Ազնավուրի
կողքին արդեն ոչ-ոք չէր մնացել, Պիեռ Ռոշը
Կանադայում իր նոր սիրուն էր հանդիպել ու
չէր ցանկանում վերադառնալ Փարիզ, Միշ
լենըª Շառլի առաջին կինը, ապահարզանի
դիմում էր տվել: Այսպես սկսվեց Ազնավուրի
կյանքի ամենազարմանահրաշ շրջաններից
մեկըª Էդիթ Պիաֆի հետ ունեցած նրա տա
րօրինակ հարաբերությունները, երբ բոլորը
շրջապատում համոզված էին, որ նրանց մի
ջև եղածը սիրավեպ է:

Արդեն մի քանի ամիս անց Ազնավուրի
մասին խոսում էին որպես «մի տղայի ով եր
գեր է գրում ու ապրում է Պիաֆ
 ի հետ»: Եվ
զուր էր Ազնավուրը փորձում համոզել մտե
րիմներին, որ իրենց մեջ ոչ մի սիրավեպ էլ
չկա, միևնույն է, նրան ոչ-ոք չէր հավատում:
Շուտով նույնիսկ Շառլը դժվարացավ անուն
տալ այդ հարաբերություններինª ընկերու
թյան համար չափազանց ցավոտ է, իսկ
ահա սովորական կրքի համար չափազանց
պլատոնական: Շուտով նա տեղափոխվում
է Պիաֆի բնակարանª միաժամանակ դառ
նալով նրա և վարորդը, և քարտուղարը և
բաժակի ընկերը: Նա միշտ մոտ էր, միշտ
հասանելիª պատրաստ կատարելու երգչու
հու բոլոր քմահաճույքներըª գիշերվա ժամը
երեքին գնում էր Փարիզի մի ծայրից մյուսըª
նրա սիրելի թխվածքաբլիթները բերելու հա
մար, ժամեր շարունակ լսում էր, թե ինչպես
է Պիաֆը հիացած պատմում իր հերթական
սիրեկանի մասին:
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Շատերին հայտ
նի մի պատմություն,
երբ ընթրիքի ժամա
նակ Պիաֆը հան
կարծ ասում է. «Շառլ,
քիթդ ուղղակի սար
սափելի է»: Ազնա
վուրն անսպասելիու
թյու
նից քիչ է մնում
խեղդվի գինու ում
պից: Այդ ժամանակ
նրանք ընթրում էին ոչ մեծ մի ռեստորանում ª
Ազնավուրը, Պիաֆը, նրա նոր սիրեկան Էդ
դի Կոնստանտեն ու էլի մի քանի ընկերներ:
«Այո, այո, այս քիթը ոչ մի բանի պետք
չէ, այն չափազանց երկար է, հարկավոր է
մի բան անել»: Էդիթն արդեն ոչ մի առար
կություն ընդունել չէր կարող, ու սեղանի
շուրջ գտնվող
նե
րից մե
կը հայտ
նում է, որ
հիանալի պլաստիկ վիրաբույժի տեղ գիտի:
«Ուրեմն որոշված է,- հայտնում է Էդիթն ու
մինչ Շառլը կհասցներ իր դժբախտ քթի մա
սին մի բան ասել, Էդիթը կապվում է բժշկի
հետ ու Ազնավուրին ընդունելության ժամ
նշանակում»:
Շառլը հեզ ներկայանում է բժշկին ու վի
րահատության համաձայնություն տալիս:
«Ես նրա շնորհիվ դարձա ֆրանսիա
ցի»,- կատակում է Ազնավուրն ու հիշում, որ
երբ նա Պիաֆի մոտից տեղափոխվեց, ողջ
Փարիզը միաբերան սկսեց բանբասել այն
մասին, որ Պիաֆը նրան դուրս է վռնդել:
Տարեց տարի Ազնավուրն իրեն ու մնա
ցա
ծին սկսեց ապա
ցու
ցել, որ ին
քը շատ
բանի է ընդունակ: Նախկին չարակամները
ամեն կերպ փոր
ձում էին ըն
կեր
ներ դառ
նալ: Պի
ա
ֆի պես նա էլ կա
մաց-կա
մաց
սեփական շրջապատը ձեռք բերեց: Շառլը
շատ լավ էր հիշում Էդիթի խոսքերը. «Հի
շիր, թափառակա°ն, եթե քեզանից գումար
են պարտք խնդրում, ու մի բան էլ բացա
հայտ թալանում են, ուրեմն դու ճիշտ ուղ
ղու վրա ես»: Ու մի զարմացիր ոչ աղքատ
ազգականների, ոչ էլ մանկության անթիվ
դժբախտ ընկերների հայտնվելուց: Ազնա
վուրին գիտեր ողջ աշխարհը, բայց դա նրա
համար մեծ մխիթարություն չէր: Ինչպես և
շատ տարիներ առաջ, նա նորից հանկարծ
իրեն սկսեց զգալ որպես փոքրիկ հայ թա
փառական®
Էդիթը կյանքից հեռացավ 1963թ. դեկ
տեմբերի 11-ին: Նրա կյանքի վերջին տա
րի
նե
րին նրանք քիչ էին շփվում: Էդիթն
արդեն շատ վատ էր, ու նրա մահվան լուրը
ոչ-ոքի համար անսպասելի չէր, սակայն Ազ
նավուրը ողբաց նրա կորուստը ողջ սրտով,
նրա հետ միասին ողբալով նաև իր կյանքի
այն հատվածը, որն այլևս ետ չէր գալու:
«Իմ ուժի գաղտնիքը նրանում է, որ ես
գաղթականի որդի եմ»:
Երբեք, երբեք ու երբեք Ազնավուրը չի
մոռանում այն մասին, որ իր ծնողները հա
զիվ են ողջ մնացել 1915թ. կոտորածներին:
«Իմ ծնողների ցավոտ անցյալը մինչև հիմա
ապրում է իմ երգերում: Ես նրանց դժբախ

տության համար մեղավոր չեմ, սակայն մին
չև հիմա ամոթ ու մեղքի զգացում եմ ունե
նում»:
Գուցե այդ զգացումը նրան ստիպեց Ցե
ղասպանության 60-ամյա տարելիցին գրել
«Ils sont tombռsե («Նրանք ընկան») երգը: Եր
գը ոչ միայն գլխակորույս հաջողություն ու
նեցավ, այլ նաև աշխարհի հայացքը ուղղեց
դեպի Ցեղասպանության հարցը: 2017թ.
մարտին տված իր վերջին հարցազրույցնե
րից մեկում Ազնավուրն ասաց, որ հայերը
միշտ էլ շնոր
հա
կալ են լի
նե
լու մեծ կո
տո
րածների ժամանակ իրենց ապաստարան
տված երկրներին:
«1915թ. տեղի ունեցած Ցեղասպանու
թյան ժամանակ հայերը ստիպված էին
լքել իրենց տները, ու նրանք ապաստարան
ստացան տարբեր երկրներում: Մենք աշ
խա
տում ենք անտր
տունջ ու հան
գիստ, և
մենք ինտեգրվել ենք արդեն այդ երկրների
հասարակություններին, որովհետև տաղան
դավոր ազգ ենք»,- ասաց նա:
Լինելով հայ գաղթականների որդի ու
չունենալով երաժշտական կրթությունª Ազ
նավուրը դարձավ Ֆրանսիայի մեծագույն
շանսոնյենª զբաղեցնելով պատվավոր մի
տեղ ժամանակակից երաժշտական արվես
տում: Երբ նրան հարցրին, թե ո±րն է իր հա
ջողության գաղտնիքը, նա պատասխանեց.
«Հնարավոր է իմ ուժի գաղտնի
քը նրանում է, որ ես գաղթականների
որդի եմ: Իսկ եթե գաղթականն ապրում է
այլ երկրում, ինչով էլ որ նա զբաղվի, միև
նույն է, ինքը դժբախտ է: Եվ առաջին հեր
թին նրա համար, որ կտրված է իր հայրենի
քից, իր արմատներից: Բայց գիտե±ք, հայրս
մեծ լավատես էր, ու նա իր ծնողների հետ
կապը երբեք չէր կորցնում: Նրանք այդպես
էլ մնացին ապրելու ԽՍՀՄ-ում ª Լենինա
կանում: Մորս վիճակն ավելի բարդ էր, նա
կորցրել էր իր բոլոր հարազատներին: Ըստ
էության, հենց այդ ջարդերի պատճառով են
իմ ծնողները փախչել Ֆրանսիա: Երբ հայրս
ինքնակամ գնաց ռազմաճակատ, ընտանի
քի հոգսն ընկավ իմ ուսերին: Եվ ես ª փոքր
մի տղա, վաստակում էի ինչպես կարողա
նում էիª թերթեր ու ամեն տեսակ մանրուք էի
վաճառում փողոցում: Իսկ ցանկացած փոր
ձություն ողջ կյանքի համար կոփվածություն
է: Հորիցս ես ժառանգել եմ լավատեսությու
նը, այնպես, որ կարելի է համարել, որ ես
երկրորդ սերնդի լավատես եմ»:
Հայկական թեմայով Ազնավուրը գրել
է «Ինքնակենսագրական», «Ջան», «Քնքուշ
Հայաստան» երգերը:
1988 թ. Գյումրիի կործանարար երկ
րաշարժից հետո շանսոնյեն ստեղծեց օգ
նության ֆոնդ ու «Ազնավուրը Հայաստանի
համար» ասոցացիան, և մինչև հիմա նրա
տնօրենն էր:
1988թ. Ազնավուրը շտապեց Գյումրի,
որպեսզի իր օգնությունը ցույց տա ահեղ
տարերքից տուժածներին: Այն ժամանակ
միլիոնավոր տիրաժով լույս տեսան «Pour
toi Armռnie» («Քեզ համար, Հայաստան»)

երգի սկավառակները: Այդ երգը Ազնավու
րը կատարում էր ֆրանսիական էստրադայի
երգիչների հետ: Սկավառակներն անմիջա
պես գնվում էին, իսկ գումարներն ուղարկ
վում երկրաշարժից տուժածներին:
Մինչև այժմ էլ Ազնավուրը համարվում է
աշխարհի ամենահայտնի հայը, նրանով հի
անում են ու նրան սիրում են: «Դրա համար
էլ ուր էլ որ մեկնում եմ, միշտ հայտնվում եմ
տանը»:
Չնայած ոչ բարձր հասակին ու փխրուն
կազմվածքին, Շառլը կանացի ուշադրու
թյան պակաս երբեք չի ունեցել, ինչը թերևս
բացատրվում է նրա բնատուր հմայքով ու
հայկական խառնվածքով:
Միշլենի հետ առաջին ամուսնությու
նից ծնվել է նրա դուստ
րըª Պատ
րի
ցի
ան:
Երկրորդ անգամ Ազնավուրն ամուսնա
ցավ Էվելլին Փլեսսիի հետ, սակայն նրանց
ամուսնական կյանքը կարճ տևեց, քանի
որ Էվելլինը ամուսնուն բեմի հետ կիսելուն
պատ
րաստ չէր: 1967թ. շան
սո
նյեն ամուս
նացավ Ուլլա Տորսելի հետ, ու այս ամուս
նության ընթացքում ծնվեցին երեք երեխա
ներª Կատյան, Միշան ու Նիկոլ յան:

«Ես ասես «արթնացրի» նրան, իսկ ինքը
ինձ ապրեցրեց»,- ասում է մաեստրոն« խոսե
լով Ուլլա Տորսելի հետ ունեցած իրենց ըն
տանեկան կյանքի մասին, որը համարյա 49
տարվա պատմություն ունի:
«Իմ ընտանիքում ներկա են բոլոր դա
վանանքները. Կինս բողոքական է, ես գրի
գորեանական, թոռնիկս հրեա է, որդուս
կինը կաթոլիկ է, թոռնուհիս մահմեդական
ընտանիքից է: Սակայն մենք մի ամբողջու
թյուն ենք, մենք սիրում ու հասկանում ենք
իրար»,- ասում է Ազնավուրը:
«Երգն էլ մարդու պես անմահ է: Այդ ձայ
նը, որն ասես աղետի եզրին է և ցանկացած
պա
հի կա
րող է խլա
նալ ու լռել, մի
այ
նակ
տառապողի ահեղ այդ ձայնը, ով տղամար
դավարի ալպինիստական բարձունք է նվա
ճում, վիրավոր թռչունի խուլ ու տառապած
այդ ձայնը, որը բեմ է ընկնում դիվային սիրո
փետուրների հետ մեկտեղ, Ստրադիվարիու
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սային հոգեվարքի մեջ պտույտ տվող, հան
գած հսկա հրաբուխ հիշեցնող այդ ձայնը, որն
ասես բառեր է հասցնում ավելի շուտ սրտին,
քան ականջին® ահա այդ ձայնը լսվում է ողջ
աշխարհով մեկ»,- գրում է Ազնավուրի կենսա
գիր Իվ Սալգը:
Ազգային երգի ավանդույթն Ազնավուրն
առաջին անգամ համտեսեց իր ընտանիքում.
«Հայրս Սայաթ - Նովայի երգերն էր եր
գում, իսկ ես թարգմանում էի դրանք: Մայրս
սիրում էր հույն ողբերգակներին: Իմ նախնի
ներիª Արևմտյան Հայաստանի գուսանների
երգերը մեր ընտանեկան երգացանկի մեջ էի
ն»,- հիշում է Շառլ Ազնավուրը:
Միայն 1959թ.-ին է Ազնավուրին այցելում
իսկական հաջողությունըª Կասաբլանկայում
ու Փարիզի հայտնի «Օլիմպիկ» բեմում ունե
ցած հաջող համերգներից հետո: 1963թ. Ազ
նավուրը մեծ հաջողությամբ ելույթ է ունենում
Նյու-յորքյան Կարնեգի-հոլլում ու ձեռք բերում
արդեն համաշխարհային փառք ու ճանաչում:
1960 թ. էկրան է բարձրանում Ֆրանսուա
Տրյուֆֆոի «Կրակեք դաշնակահարին» ֆիլ
մը, որտեղ Ազնավուրը գլխավոր դերն է կա
տարում: Այդ ժամանակ աշխարհն իր համար
բացահայտեց նաև մեծն շանսոնյեի թատե
րական վարպետության տաղանդը: Արդյուն
քում նա մեծ հաջողությամբ նկարահանվեց
մի շարք հայտնի ռեժիսորների ֆիլմերում:
1970-ականներին Ազնավուրը շարունակում
է ջանասիրաբար առաջ գնալª անդադար
ելույթներ, արտասահմանյան հյուրախաղեր:
1973թ. Լոնդոնում «Նա» երգն արժանանում է
ոսկե, իսկ հետո նաև պլատինե սկավառակի,
մրցանակներ, որոնք մինչ այդ ոչ մի ֆրանսի
ացու չէին տրվել:

Երբ ինչ-որ մեկը նրա մոտ ասում է, որ
Ազնավուրն այլևս նորաձև չէ, նա պատաս
խանում է. «Ես երբեք նորաձև երգիչ չեմ եղել:
Հայտնի բան է, ոչ մի բան այնքան արագ չի
հնանում, որքան նորաձև իրը: Իսկ երգն ան
մահ է, նա կապ
րի այն
քան, որ
քան կապ
րի
մարդը»:
Ազնավուրը գրել է ավելի քան 1200 երգ:
Նա հանդիսանում է Պատվո լեգեոնի աս
պետ, Փարիզի ոսկե մեդալի, Ֆրանսիական
երգի մեծ մեդալի, Victory ու էլի մի շարք այլ
մրցանակների կրող:

Իր երկար կարիերայի ընթացքում Ազնա
վուրը հասցրել է նկարահանվել ամենահայտ
նի կինոռեժիսորների ավելի քան 60 ֆիլմե
րում, ստացել է մրցանակներ թատերական
աշխատանքի համար, ամենապատվավորնե
րից մեկն էլª «Ոսկե առյուծը», ստացել է Վենե
տիկյան կինոփառատոնինª 1971թ.: Անձամբ
մի քանի օպերա է բեմադրել, որոնցից առա
ջինըª «Monsieur Carnaval» -ն անմիջապես ճա
նաչում ձեռք բերեց® Այդտեղ հնչում էր նրա
հռչակավոր La Boheme-ը:

«Շառլ Ազնավուրը մի հսկա դրամատիկ
տաղանդ է: Նա անմիջապես նվաճում է մար
դուն: Իր արվեստի մեջ նա մեծագույնն է: Ազ
նավուրը սեր է երգում այնպես, ինչպես դեռ
ոչ-ոք չի երգել: Այդպես նա սիրում է, այդպես
զգում ու այդ
պես էլ տա
ռա
պում է»,- գրում
է Մորիս Շեվալ յեն:
«Դուք կնվաճեք եք աշխարհը, որովհե
տև Դուք հուզել գիտեք»,- ասել է Շառլ դը
Գոլըª Շառլ Ազնավուրին: Եվ այս խոսքը որո
շիչ է դառնում ամեն անգամ, երբ փորձում ես
գտնել Ազնավուրի հաջողության գաղտնիքը:
Նրա մասին միշտ էլ բարդ է խոսելը, որով
հե
տև միշտ վա
խե
նում ես բաց թող
նել նրա
արվեստի կամ կյանքի որևէ հատված: Չնա
յած, որ նրա մասին հայտնի է գրեթե ամեն
ինչ, միևնույն է, Ազնավուրի ֆենոմենը մնում
է հանելուկ:
Վլադիմիր Պոզների այն հար
ցին, թե
Ամենազորի մոտ հայտնվելիս ի±նչ կասես
նրան, Ազնավուրը պատասխանեց. «Ողջույն,
 կասեմ: Իսկ էլ ի±նչ պիտի ասեմ, հետո նա պի
տի խոսի: Չէ± որ ես երկրի վրա շատ սխալներ
եմ արել, բայց ինքն էլ քիչ չի արել, ինքն էլ
պիտի բացատրի»:

ΠΈΘΑΝΕ Ο ΣΑΡΛ 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.
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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ȼɟɱɧɚɹɥɸɛɨɜɶ
ȼɟɪɧɵɦɵɛɵɥɢɟɣ
ɇɨɜɪɟɦɹɡɥɨ
Ⱦɥɹɩɚɦɹɬɢɦɨɟɣ
ɑɟɦɛɨɥɶɲɟɞɧɟɣ
Ƚɥɭɛɠɟɪɚɧɚɜɧɟɣ

ȼɟɱɧɚɹɥɸɛɨɜɶ
ȼɟɪɧɵɦɵɛɵɥɢɟɣ
ɇɨɜɪɟɦɹɡɥɨ
Ⱦɥɹɩɚɦɹɬɢɦɨɟɣ
ɑɟɦɛɨɥɶɲɟɞɧɟɣ
Ƚɥɭɛɠɟɪɚɧɚɜɧɟɣ

ȼɫɟɫɥɨɜɚɥɸɛɜɢ
ȼɢɡɦɭɱɟɧɧɵɯɫɟɪɞɰɚɯ
ɋɥɢɥɢɫɶɜɨɞɧɨ
ɉɪɟɞɚɧɶɟɛɟɡɤɨɧɰɚ
Ʉɚɤɩɨɰɟɥɭɣ
ɂɜɫɟɬɹɧɟɬɫɹɞɚɜɧɨ

ȼɫɟɫɥɨɜɚɥɸɛɜɢ
Ȼɟɡɭɦɧɵɣɤɪɢɤɫɟɪɞɟɰ
ɋɥɨɜɚɬɜɨɢ
ɂɫɥɟɡɵɧɚɤɨɧɟɰ
Ʌɶɸɬɞɥɹɜɫɟɯ
ɍɠɩɪɨɠɢɬɵɯɩɭɬɟɣ

əɭɣɬɢɧɟɦɨɝ
ɉɪɨɲɚɹɫɶɧɚɜɫɟɝɞɚ
ɂɜɢɞɢɬȻɨɝ
ɇɚɞɟɹɫɶɠɞɭ
Ʉɨɝɞɚɭɜɢɠɭɜɧɨɜɶ
ɗɬɭɦɨɸɥɸɛɨɜɶ
ɂɞɚɦɹɤɥɹɬɜɭɜɧɨɜɶ

Ɂɨɪɶɤɚɪɚɫɫɜɟɬɟɬ
ɂɜɫɭɦɪɚɤɟɧɨɱɧɨɦ
ɍɦɪɟɬɭɦɪɟɬ
ɇɨɨɠɢɜɟɬɩɨɬɨɦ
ɂɜɫɟɜɟɪɧɟɬ
Ȼɥɚɠɟɧɧɵɣɥɟɬɧɢɣɡɧɨɣ
ɂɡɜɟɱɧɵɣɥɟɬɧɢɣɡɧɨɣ

ȼɟɱɧɚɹɥɸɛɨɜɶ
ȼɫɟɫɢɥɵɛɟɡɤɨɧɰɚ
Ɇɧɟɩɭɬɶɨɞɢɧ
ɋɤɜɨɡɶɞɚɥɶɜɟɞɟɬɨɧɚ
Ɇɢɧɭɹɦɪɚɤɢɬɭɦɚɧ
Ɍɭɦɚɧɨɛɦɚɧ

ȼɟɱɧɚɹɥɸɛɨɜɶ
ɀɢɬɶɱɬɨɛɵɥɸɛɢɬɶ
Ⱦɨɫɥɟɩɨɬɵ
ɂɞɨɩɨɫɥɟɞɧɢɯɞɧɟɣ
Ɉɞɧɚɥɢɲɶɬɵ
ɀɢɬɶɥɸɛɹ
Ɉɞɧɭɬɟɛɹɧɚɜɫɟɝɞɚ
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