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а танцовата художествена самодейност на етническите малцинства в Шумен през 
изминалия ХХ век съществува едно емблематично присъствие, което и до днес се 
помни и споменава с уважение. Това е присъствието и дейността на танцовия 

състав към Ансамбъла за арменски песни и танци под ръководството на великолепната 
хореографка Сирварт Чилингирян. Удивителен е фактът, че Чилингирян е самороден талант с 
творческо и личностно очарование, който близо половин век печели призови награди със 
своите танцьори. Тя е хореограф, който с излъчване, енергия и ентусиазъм реализира градивна 
дейност, резултат от които са многобройни вълнуващи и незабравими концерти. Това придава 
на Сирварт Чилингирян знаково присъствие, както сред арменската диаспора в Шумен, така и 
сред цялото шуменско гражданство [Малчева, 2015]. 

Тази особено активна танцова самодейност на арменския етнос в Шумен под 
ръководството на Сирварт Чилингирян продължава до 80-те г. на ХХ век. Не случайно 1982 г. 
се посочва като гранична дата. През месец юни същата година се състои последният за ХХ век 
концерт на шуменския Ансамбъл за арменски песни и танци „Татул Алтунян” в гр. Бургас. 
След тази сценична изява ансамбловата творческа дейност се преустановява (Е.М.). 

В началото на ХХІ век, отдадени на своето изкуство, шуменските арменци решават да 
възродят дейността на състава. Инициативата, макар и импулсивна, се подема от бившия 
танцьор, солист и пръв помощник на Сирварт Чилингирян – Гарабед Гарабедян. Годината е 
2003-та. 

Гарабед Гарабедян е председател на Културно-просветна организация „Ереван” от 2000 
до 2011 г. Силно ентусиазиран, той е фигурата, която поема цялата организация по 
възобновяването на арменските творчески колективи – хор и танцов състав. На него се дължи 
възраждането на традициите, свързани с арменската художествена самодейност. Отдадеността 
му на арменското изкуство, желанието му за неговото съхраняване, силното му родолюбиво 
чувство – всичко това провокира у Гарабед Гарабедян желание за поставяне на ново начало за 
Арменския хор и танцов колектив. Всички ние – арменци и българи от Шумен и страната 
осъзнаваме и уважаваме силната му амбиция, устремена към даване нов живот на арменското 
изпълнителство и художествено-творчески инициативи. Така, възродил старата традиция през 
2003 г., бившият председател на САКПО „Ереван” в Шумен с умел подход ръководи изявите на 
състава – концерти и турнета.  
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През 2003 г. в Стара Загора предстои да се проведе Първи фестивал на арменското 
танцово изкуство. На състояло се организационно съвещание в София през февруари 2003 г. 
Гарабед Гарабедян спонтанно съобщава, че от Шумен ще се представи танцов състав с 
инструментален съпровод. Идеята на това предложение е възраждане дейността на арменския 
танцов колектив от Шумен. В този кратък миг амбициозният инициатор визира съпровод на 
акордеон от дългогодишния акордеонист към ансамбъла Завен Паносян. Оповестяването на 
тази идея не е било планувано, но макар и епизодично, такива мисли и блянове са се 
прокрадвали в съзнанието на Гарабедян.  

След завръщането си в Шумен той организира, „за всеки случай” (Г.Г.),  арменския 
църковен хор за звукозапис в студиото на радио-водещия Крикор Паносян. В изпълнение от 6-7 
жени се записват старинни арменски песни, по чиито мелодии са изпълнявани в отминалите 
години танци. Записът е реализиран с цел неговата употреба като музикален съпровод към 
танцовите изпълнения.  

Следващата стъпка е насочена към наличните национални носии на танцьорите. 
Състоянието им в последните две десетилетия на ХХ век ги променя в неблагоприятна 
светлина. Ето защо се полагат сериозни усилия за тяхната реставрация под ръководството и с 
основно участие на Гарабед и Юлияна Гарабедян. 

„Вижте, момчета, трябва да възстановим танците” – с тази приятелска покана, 
семпло и мотивиращо, Гарабед Гарабедян събира бившите танцьори от ансамбъла с 
решаващата помощ на Мануел Мануелян (понастоящем заместник ректор на Шуменски 
университет „Еп. К. Преславски”).  

Така се поставя новото начало, възражда се един състав с емблематично присъствие през 
изминалия ХХ век. С общи усилия танцьорите възстановяват няколко от изпълняваните при 
Сирварт Чилингирян арменски танци. Същевременно костюмите на танцьорите са обновени и 
приведени в добра сценична форма. Под определящото ръководството на инициатора – Гарабед 
Гарабедян – арменските танцьори успяват да се подготвят и да участват в Първия фестивала на 
арменското танцово изкуство в Стара Загора. Чрез представените от тях два старинни танца, 
както и „Танц с роза” в изпълнение на Анжела Стоичкова, възстановеният танцов състав на 
шуменските арменци бележи достойно представяне, макар и след 21 г. затишие на танцовата 
дейност. 

 
Ирина Върбанова, Величка Евтимова, Мадлен Габриелян 
С това участие започва новата, съвременна епоха в дейността на възродения състав, 

напористо ръководен от Гарабед Гарабедян. В качеството си на организатор и ръководител, той 
отправя покана към хореографките Ирина Върбанова и Величка Евтимова, в резултат от което 
за периода 2003-2008 г. те реализират професионалната работа по изпълнението на арменските 
танци. Освен поддържането им в добър изпълнителски вариант, те поставят и нови 
хореографии. Такъв е бил изключително красивият танц „Жерав”. Това са танци, изпълнявани 
на арменска музика, но на балетна основа, което определя и съвместното участие на танцьори 
от арменския танцов състав с балерини от балетна група в града, ръководена от хореографките.  

През 2005 г. хореографският екип на танцовата група е допълнен с участието на Мадлен 
Габриелян от град Варна. Нейната помощ и професионална работа са безрезервни. Така от 
есента на 2005 г. до 2008 г. танцовият състав професионално се ръководи от трите хореографки: 
Ирина Върбанова, Величка Евтимова и Мадлен Габриелян. 

По-късно, поради отказа на Ирина Върбанова и Величка Евтимова да продължат 
хореографското съръководство на състава, през 2009 г на хореографския пулт остава 
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единствено Мадлен Габриелян, която успешно, отговорно и много квалифицирано ръководи 
танцовия колектив до 2011 г. (Г.Г.). 

 
Мадлен Габриелян 
Участието на Мадлен Габриелян като хореограф и наследник на една значима традиция 

продължава 6 години (2005-2011 г.) Под нейно ръководство са реализирани общо 24 танца. От 
тях шест танца са смесени, един – мъжки, 12 – женски, един – детски. Възстановени са три 
танца, поставени от Сирварт Чилингирян, поставен е и един съвместен танц с танцов състав 
„Гаяне Марашлян” от гр. Варна [Пламенов, 2011:8]. В нейния репертоар са включени танците: 
„Йеревани ахчигнерин” („На момичетата на Ереван”), „Могац харснер” („Невести от Мог”), 
„Келе назо” („Ела свенлива”), „Тръстика” „Гадак”, „Могац хацнер” („Свенливи снахи”), 
„Йерег” („Загадка”), „Шега”,  

 

 
Фотограф Онник Ханесян 

”Йерего” („Вечер”), „Сасно” („Сасунски танц”), „Линейк миасин” („Да бъдем заедно”) – 
съвместно изпълнение на 6 танцьори от Шумен и 6 – от Варна и още много други. 

 

 
Фотограф Онник Ханесян 

 
Богатият репертоар е много показателен. Той откроява амбицията, таланта и 

работоспособността на хореографката. Затова при танцовите изпълнения всеки жест излъчва 
грация, а танците са сложна плетеница от стъпки. Всичко това „опиянява ценителя на 
арменския танц и спечелва завинаги онзи, до когото се докосне, та макар и за първи път” 
[Аждерян, 2008:4]. Тези възторжени спомени открояват единствено едно завидно 
професионално дело.  
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Промените в творческата среда на групата засягат и състава на колектива. Танцьорите, 
възродили колектива, са оставили вече младите си години назад във времето. Новото време, 
както и динамиката на съзидателната дейност, изискват вливането на млади сили, което от този 
момент определя и младежкото участие в състава на изпълнителите. Това са всеотдайни 
танцьори, които по почина на свои родители и близки танцуват с жар и ентусиазъм. Ето защо 
публиката става права, за да ги аплодира – достойна оценка на тяхното представително танцово 
изпълнителство.  

Предстоят участия във втори (1-2.VІ.2006 г.), трети (2007 г.) и четвърти (2008 г.) 
фестивал на арменското танцово изкуство в Стара Загора. Паралелно с тези отговорни концерти, 
със същата всеотдайност и внушителност съставът се изявява и на редица други сцени, 
включително и международни.  

2006-та и 2007-ма години са особено наситени с концертни програми на колектива. През 
този период съставът продължава да твори под активното ръководство на Гарабед Гарабедян в 
унисон с професионализма на хореографките.  

Освен участието във втория фестивал на арменското танцово изкуство в Стара Загора, на 
26.VІІІ.2006 г. е забележителното представяне в гр. Дебрецен, Унгария. Организацията по 
турнето се реализира както винаги много отговорно от Арменяк Гюмюшян и преминава под 
вълнуващото мото: „Кои сме ние? Ние сме малко – наричат ни арменци! И ние сме горди с това, 
защото раждаме се и живеем с Христовата вяра!”. Представените арменски танци пораждат 
вълнуващи мигове, сърцата на млади и стари се разпалват и затуптяват под ритъма на 
арменските танци „Гърунг”, „Момичетата на Ереван”, „Муш”, „Невестите на Мог”, „Старинен 
танц” и „Лепо леле” [Великова, 2006:8]. 

Следва участие във фестивал на етносите „България за всички” във Варна (7-8.Х.2006 г.) 
и самостоятелен концерт, посветен на арменския етнос в Добрич (24.ХІ.2006 г.).  

На 12.І.2007 г. арменския танцов състав е поканен за престижно участие в концерт, 
посветен на присъединяването на България към Европейския съюз. Празненството се състои в 
зала „Света София” в сградата на Народното събрание. Сцената приютява изпълнители от 
различните етноси в България. Концертът е под надслов „Да празнуваме различието” и е под 
патронажа на вицепремиера г-жа Емел Етем.   

През пролетта на същата година, на 2.V.2007 г. следва концертна програма във фестивала 
„Море и спомени”, гр. Варна. Фестивалните инициативи на танцьорите продължават с 
включване в ІІІ Международен фестивал в гр. Хасково – 22-24.VІ.2007 г., ІV-ти Национален 
събор на етносите в България, състоял се на 28.ІХ.2007 г. в гр. Несебър, както и в Третия 
фестивал на арменското танцово изкуство, проведен на 7.Х.2007 г. в гр. Стара Загора. 
Изключително подобаващо и много внушително съставът изпраща 2007-ма година с участие в 
Коледен концерт в зала „Люмиер” в София на 15.ХІІ.2007 
г.(http://chitalishta.com/images/events/257/knijka_etnosi_2008_end.pdf).  

Всичко това представя завидната интензивност на творческата дейност на арменските 
танцьори от Шумен. Малко състави могат да отбележат такава динамика и наситеност на 
концертна реализация. Това обяснява и заслужените аплодирания, приветствия и награди.  

Почти всички концертни изяви на арменския танцов състав „Сирварт Чилингирян” се 
реализират съвместно с тези на хор „Гърунг”. Ето защо концертите на двата колектива се 
явяват общи. Изключения правят участия на танцьорите в музикално-художествени танцови 
форуми като фестивали на арменското танцово изкуство в Стара Загора, Национален фестивал 
на етносите „България за всички” – Варна, 2008 г., където танцьорите са наградени с плакет, и 
др. (Приложение №5). 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

200 

http://www.sociobrains.com/
http://chitalishta.com/images/events/257/knijka_etnosi_2008_end.pdf


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

DANCE AMATEUR ACTIVITY OF THE ARMENIAN DIASPORA IN 
SHUMEN AFTER 90S OF THE 20th CENTURY 

TODORKA MALCHEVA 197-204  

 

По-значителни следващи изяви на състава са участията в Четвърти и Пети национални 
фестивали на етносите „България за всички” в гр. Варна (5-6 VІІ.2008 г. и 21-22.VІІІ.2010 г.), 
както и международно участие в гр. Констанца, Румъния на 17.Х.2009 г. (съвместно с хор 
„Гърунг”). Представените концерти силно впечатляват, за което документира и удостояването с 
плакети за участие (Прил. №5). За последното фестивално участие дейността на танцовия 
състав продължава да се направлява от Гарабед Габриелян, както и от хореографката Мадлен 
Габриелян (http://www.bourgas-news.com/news/view/19680/).  

Всяко едно концертно изпълнение на шуменските самодейци е съпроводено с много 
възторжени емоции, провокирани и разпръснати сред публиката. Тя е тази, която с искра в 
сърцето и със силно вълнение очаква шуменските концертни ансамблови спектакли, тъй като те 
отвеждат към родната култура и традиции, към Родината. Ето защо това са затрогващи 
музикално-танцови преживявания, посрещани с много топлина и сърдечност и напълно 
заслужено възнаградени с бурни аплодирания и поздравления.   

Приятелските културни връзки с румънската страна продължават и през октомври 2011 г., 
когато по покана на арменската общност в Букурещ шуменският смесен хор „Гърунг” под 
диригентството на Елизабет Маджарян и клавирен съпровод – Ваня Джамбазова и танцовият 
състав „Сирварт Чилингирян” с ръководител Гарабед Гарабедян гостува на румънската столица. 
В Букурещ танцовият състав представя старинни и съвременни арменски танци, на които 
хореографът Христо Петков реализира нов прочит. Освен арменски песни, сред които 
впечатлява песента „Ереван-Еребуни”, превърнала се в своеобразен химн на Ереван, смесеният 
хор поднася като поздрав-благодарност към арменската общност в Букурещ и румънската песен 
– „Илияна”, възторжено аплодирана [Ханесян, 2011]. 

Концертното турне се организира и ръководи от председателя на църковното 
настоятелство към Арменската църква в Шумен Арменяк Гюмюшян. Негова е заслугата, както 
за провеждането на това концертно турне, така и за множеството други такива, всеотдайно, 
отговорно и целесъобразно организирани от него. 

 
Мери Хачикян 
Годините 2011-2015 г. се обособяват като отделен и нов период в развитието на танцовия 

състав. Хореограф на колектива е Мери Хачикян, а неин пръв помощник – Арто Хачикян. 
Хореографката реализира особено богата и наситена танцова изява на ръководения от нея 

колектив. Това са поредица от концертни участия във всяка една от четирите години, през 
които тя работи със състава. 

През 2011 г. е осъществен концерт в гр. Ямбол, съвместно с хор „Гърунг”, по покана на 
арменската общност в града, както и участие в Коледен концерт на Община Шумен. 

 
Танц „Лепо леле”, хореограф Мери Хачикян, Личен архив на Мери Хачикян 
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В 2012 г. е етноконцертът по случай Международния ден на ромите; благотворителният 

мултиетнически концерт, съвместен концерт с руската общност в гр. Шумен; съвместен 
концерт с Балетно студио към читалище „Д. Войников”в града. 

През май 2013 г. в гр. Добрич се провежда етнофестивал „Да срещнем другия”. 
Танцовият състав участва в арменския ден в рамките на инициативата. Следват самостоятелен 
концерт в гр. Хасково и съвместен концерт с хор „Гърунг” в гр. Бургас.  

В 2014 г. във връзка с Дните на етносите в Шумен, организиран от ЦДГ „Конче 
Вихрогонче”, танцовият състав участва в заключителния концерт на инициативата. Годината е 
особено наситена с изяви на Арменския танцов колектив: ХІV международен детски 
етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа”, провел се в Хасковски минерални 
бани; включване с концерт в Дните на китайската култура в гр. Шумен; участие в 
мероприятията, посветени на 100-годишнината от смъртта на Пейо Яворов в гр. Чирпан 
(съвместно с хор „Гърунг”); участия в концерт, организиран от сдружение „Сияйна зора” по 
повод XVIII национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания и концерт, 
посветен на 180-годишнината от възстановяването на Арменската православна църква „Сурп 
Аствадзадзин”, гр. Шумен. 

През 2015 г. е концертното участие по случай Денят на Шумен.  
В тези четири години от дейността на хореографката репертоарният план под нейното 

ръководство включва следните красиви и атрактивни танци:  
„Сасно ярхуша” (Сасонски танц) – хореография Мадлен Манкикян, постановка Мери 

Хачикян; 
 

 
Танц „Сасно”, Личен архив на Мери Хачикян 

 
„Урах бар” (Весел танц) – хореография Мадлен Манкикян, постановка Мери Хачикян; 
„Старинен танц”; 
„Лепо ле ле” – старинен танц; 
„Сирус гъ спасем” (В очакване на любимия), хореография Мери Хачикян; 
„Узундара”; 
„Хайоц ахчиг” (Арменско момиче); 
„Амбиц горав” (Зад облак се скри луната). 
Остават недовършени танците „Арцах”, „Дзахигнер” и Танц със стомни. 
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Танц „Сирус гъ спасем”, Личен архив на Мери Хачикян 

 

 
Танцов състав „Сирварт Чилингирян, хореограф Мери Хачикян, фотограф Онник Ханесян 

 
Съвършените движения на танцьорите под ръководството на хореографката и арменските 

ритми пренасят всички в далечна Армения. Тези концерти за по-възрастните са прекрасно 
връщане към миналото, а за по-младите – докосване до една богата култура [Харутюнян, 2012]. 

Днес представяме направеното проучване със свиден спомен за танцовия състав, 
преустановил дейността си към днешна дата. Но оставаме с уверението, че много скоро ще се 
намерят отново ентусиасти-танцьори, които да продължат арменското танцово изкуство, тъй 
като традициите трябва да се съхраняват, пресъздават и уважават – за всички нас, както и за 
идните поколения. 
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