
Շառլ Ազնավուր 

Շառլ Ազնավուրը մեզ ապրեցրել է իր երգերով: Հայկական 
ծագում ունեցող ներգաղթյալի որդին պետություն էր 

պետության մեջ, հայրենիք՝ հայրենիքի մեջ: 

Էմանուել Մակրոն 



 
 

Շառլ Ազնավուրը ծնվել է 1924 թ. մայիսի 22-ին՝ Փարիզի Սեն Ժերմեն դե Պրե 
թաղամասում` հայ գաղթականներ Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում: 

Ծննդյան անունը՝ Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան: Ազնավուրի հայրը` 
Միքայել(Միշա) Ազնավուրյանը ծնվել է 1897 թ. մայիսի 26-ին՝ Ախալցխայում, 
արմատներով Էրզրումից էր, իսկ մայրը՝ Քնար Բաղդասարյանը ծնվել է 1902 

թվականի նոյեմբերի 10-ին՝ Իզմիրում՝ հայ վաճառականների ընտանիքում: Նա 
հայոց ցեղասպանության ականատես փրկվածներից էր: Շառլի հայրը երիտասարդ 
տարիներին ապրել էր Թբիլիսիում, ուր աշխատանքի համար տեղափոխվել էր նրա 
ընտանիքը: Ծնողները երկուսն էլ արտիստներ էին. մայրը դերասանուհի էր, հայրը՝ 

երգիչֈ Նրանք հանդիպում են Կոստանդնուպոլսում, որտեղ Միշան ելույթ էր 
ունենում, իսկ Քնարը մշակութային հոդվածներ էր գրում հայկական թերթի համարֈ 

 



1922 թ. նրանք գաղթում են Հունաստան, որտեղ 1923 թ. հունվարի 13-ին Սալոնիկում 
ծնվում է նրանց դուստրը՝ Աիդանֈ Ավելի ուշ ընտանիքը տեղափոխվում է Ֆրանսիա, 

որտեղ էլ ծնվում է Շառլ Ազնավուր: Միշան, որը նախկին բաիրտոն էր, «Կովկաս» 
անունով հայկական փոքրիկ ռեստորան է բացում, ուր երգում էր Կենտրոնական և 

Արևելյան Եվրոպայի աքսորյալների համար: Իր դերասանուհի կնոջ հետ նրանք 
մեծացնում էին իրենց երկու երեխաներին երաժշտության և թատրոնի մթնոլորտում: 

 

 
1933 թ. ծնողները որոշում են իրենց որդուն ընդունել Ռոնյոնի արվեստի դպրոց, 

քանի որ վերջինս երազում էր դերասան դառնալֈ Ուսումնառության հենց առաջին 
տարում Շառլը առաջին անգամ բեմ է բարձրանումֈ Նա իր համար բեմական անուն 

է ընտրում Ազնավուրը և սկզբնական շրջանում Պտի-Մոնդ անունը փոքրիկ 
էստրադային բեմում հանդես է գալիս որպես պարող, ապա սկսում է մանկական 

դերեր կատարել փարիզյան թատրոններում: 
 



1941 թ. Ազնավուրը հանդիպում է 
կոմպոզիտոր, դաշնակահար Պիեռ Ռոշին, 
որը «Մյուզիք-Հոլ» դպրոցի տնօրենն էր, և 

սկսվում է նրանց ընկերությունը, ինչից հետո 
Շառլը վերջնականապես որոշում է ընտրել 
երգարվեստըֈ Իր երաժշտական կարիերայի 
ընթացքում (սկսած 1940 թ.) նա ձայնագրել է 

մոտ 1200 երգ տարբեր լեզուներով: 
Հեղինակել և համահեղինակել է ավելի քան 

1000 ստեղծագործություն և՛ իր, և՛ այլ 
երաժիշտների համարֈ 

Նա ֆրանսալեզու ամենահայտնի երգիչներից 
մեկն է՝ «ֆրանսիական փոփ երաժշտության 

արքան»: Չմոռանալով ֆրանսիական 
մշակույթը՝  1995 թ. սկսած ներկայացրել է 

Հայաստանը բազմաթիվ միջազգային 
դիվանագիտական ատյաններում: 2008 թ. 

ստացել է Հայաստանի 
քաղաքացիություն, 2009 թ. 

մայիսից Շվեյցարիայում Հայաստանի 
դեսպանն էր ու Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում և 
այլ միջազգային կազմակերպություններում 

Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը: 
 



ՄԵԾԵՐԸ ՄԵԾԻ ՄԱՍԻՆ 
  

«Այդ ձայնը, որ թվում է կանգնած է աղետի եզրին և ցանկացած պահի 
կարող է խզվել ու լռել, շնչարգելությամբ տառապողի, բայց 

տղամարդավարի ալպինիստական գագաթը գրավողի շքեղ ձայն է: 
Վիրավոր թռչնի խուլ ու պատռված ձայն, որը բեմի վրա իր փետուրների 
հետ մեկտեղ նետում է սիրո հրաշալի երգեր: Հոգեվարքի մեջ գալարվող 
այդ ստրադիվարիուսը, այդ ձայնը, որ կարծես հանգած հրաբուխից լինի, 

բառեր է ուղղում ավելի շուտ սրտին, քան լսողությանն ու հնչում է ամբողջ 
աշխարհում»: 

Հայտնի արվեստաբան, Ազնավուրի կենսագիր Իվ Սալ 
 

«Շառլ Ազնավուրը խոշոր դրամատիկ տաղանդ ունի: Ազնավուրն այնպես 
է սեր երգում, ինչպես մինչ այս ոչ ոք չի երգել: Այդպես նա սիրում է, զգում, 
ապրում: Միանգամից նվաճում է մարդուն: Նա իր արվեստում մեծագույնն 

է»: 
Ֆրանսիացի շանսոնյե և դերասան Մորիս Շևալս 

«Դուք կնվաճեք աշխարհը, քանի որ կարողանում եք հուզել»: 
Շառլ դը Գոլ 



Դասարան՝   VIա 

Դպրոց՝   Հ. 75 հիմնական 

Առարկա՝   «Մայրենի» 

Թեմա՝   Շառլ Ազնավուր 

Ուսուցչուհի՝    Ն. Զեյնալյան 


