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Gustav Mahler (1860 – 1911)

Erinnerung 02:47

Komitas Vardapet (1869 – 1935)

Ա՜խ, մա´րալ ջան – Ach, liebes Reh 02:17

Էրվում եմ – Ich glühe 00:51

Ալագյազ – Der Berg Alagjas 01:56

Խնկի ծառ – Der Weihrauchbaum 00:40

Հո´ վ արեք – Kühlt ab, liebe Berge 04:08

Երկինքն ամպել է – 
Der Himmel ist wolkig  01:30

Լե, լե, յաման – Oh, Weh! 03:45

Robert Schumann (1810 – 1856)

Liederkreis op. 39
I. In der Fremde 02:10

II. Intermezzo 01:23

III. Waldesgespräch 02:22

IV. Die Stille 01:41

V. Mondnacht 04:25

VI. Schöne Fremde 01:27

VII. Auf einer Burg 02:54

VIII. In der Fremde 01:28

IX. Wehmut 02:26

X. Zwielicht 03:04

XI. Im Walde 01:19

XII. Frühlingsnacht 01:18

Komitas Vardapet
Ծիրանի ծառ – Aprikosenbaum 03:02

Կանչե́  կռունկ – Rufe, Kranich 03:15

Չինար ես – Wie eine Pappel 03:08

Շողեր ջան – Liebe Schogher 01:17

Քելեր, ցոլեր – Strahlendes Schreiten 02:59

Քելե, քելե – Schreite auf und ab! 02:17

Օրո՜ր – Wiegenlied 03:04

Gustav Mahler
Ich bin der Welt abhanden gekommen 06:21

Total time / Gesamtspielzeit / Տևողությունը՝ 70:22

SEDA AMIR-KARAYAN, ALT
GÖTZ PAYER, KLAVIER

WEHMUT / ՏՐՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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WEHMUT
Meine erste Begegnung als Sängerin mit 
dem deutschen Kunstlied fand relativ 
spät statt. Erst während meines Gesangs-
studiums in Deutschland offenbarte sich 
mir die Welt des Liedes. Meine Begeisterung 
wuchs mit jeder neuen Entdeckung. Die 
ersten Lieder, die ich sang waren aus Schu-
manns Liederkreis op. 39. Seit dieser Zeit 
spielen diese Schumann-Werke für mich 
eine herausragende Rolle. Folgerichtig 
habe ich diesen Zyklus auch für meine 
Debüt CD mit klassischer Musik gewählt. 

Die in diesen Liedern zum Aus-
druck kommenden, durch die Natur ge-
spiegelten romantischen Gefühle, der 
stillen Melancholie, der Erinnerung an 
unwiederbringlich Vergangenes, die Sehn-
sucht nach der Heimat und den Men-
schen, die man verlassen musste, ver-
banden sich mit meiner eigenen Biographie. 

Die Gedichte von Joseph von Eichen-
dorff und die Melodien von Robert Schu-
mann haben meiner Sehnsucht nach mei-
ner armenischen Heimat neuen Ausdruck 
verliehen und sich so mit den armenischen 
Liedern von Komitas zu einer Brücke zwi-
schen Armenien und Deutschland ver-
bunden. Alle diese Gefühle lassen sich in 

der deutschen Sprache der Romantik mit 
dem Begriff Wehmut beschreiben. Wehmut 
soll daher auch der Titel meiner ersten CD 
sein. Seda Amir-Karayan

KOMITAS: LIEDER 
FÜR SINGSTIMME UND KLAVIER
Komitas (1869 – 1935) ist der Begründer der 
armenischen kompositorischen Tradition. 
Bis zum 19. Jahrhundert war die armeni-
sche Musik weitgehend monodisch. Ab 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entstand unter dem starken Einfluss der 
europäischen Kompositionslehre der eigen-
ständige armenische Kompositionsstil, der 
seine endgültigen nationalen Besonder-
heiten um die Jahrhundertwende im Werk 
von Komitas erhielt.

Die historische Rolle Komitas für die 
armenische Musik hängt damit zusammen, 
dass er zunächst als Musikwissenschaftler 
die unterschiedlichen Ausprägungen der 
traditionellen Volks- und Kirchenmusik 
Armeniens erforschen und die musik-
theoretischen Besonderheiten bestimmen 
konnte, um dann auf dieser Grundlage 
sein eigenes System der mehrstimmigen 
musikalischen Denkweise aufzubauen. 
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Vor den Forschungen von Komitas 
wurde die armenische Musik und das ar-
menische Volk noch mit anderen östlichen 
Kulturen verwechselt. Seine Vorstellungen 
von der nationalen Kunst verband Ko-
mitas mit der Idee die armenische Volks-
kultur von den Nachbarkulturen zu tren-
nen. Er sammelte Volkslieder vor Ort in 
den Dörfern, und verband diese später mit 
seinen Vorstellungen über die Nation und 
die Volkskunst, die durch seine deutsche 
Bildung und die aktive Berührung mit der 
europäischen Kultur geprägt waren. 

Dieses Prinzip wurde dermaßen hoch-
geschätzt, dass sogar Komitas selbst die 
Volkslieder und die kirchliche Monodie ins 
Zentrum seiner bevorzugten Musikgenres 
stellte.

Die in dieser CD präsentierten Lie-
der gehören zu den bekanntesten Werken 
seines Nachlasses. Die den Liedern zu-
grunde liegende Ideologie basiert auf den 
tiefgelegenen Schichten der armenischen 
Wirklichkeit und Kultur, als auch auf der 
europäischen Kultur des 18. und 19. Jahr-
hunderts. Es ist kein Zufall, dass Komitas 
auch durch diese Lieder als der Gründer 
der modernen klassischen Musik Arme-
niens gilt. Prof. Dr. Mher Navoyan

SEDA AMIR-KARAYAN
Seda Amir-Karayan wurde in Eriwan/Ar-
menien geboren und studierte zunächst 
dort an der Staatlichen Musikhochschule 
Komitas Jazzgesang und Musikwissen-
schaften. Sie ist eine der bekanntesten 
Interpretinnen der Lieder von Robert 
Amirkhanyan. Neben mehreren inter-
nationalen Konzertauftritten zeugt davon 
die CD »Die Stimme Armeniens«. Dane-
ben trat sie als Solistin armenischer Sakral-
musik mit dem Geghard Ensemble auf. Sie 
studierte Konzertgesang mit Schwerpunkt 
Oratorium und Lied an der Musikhoch-
schule Stuttgart bei Prof. Ulrike Sonntag. 
Während ihres Studiums gewann sie beim 
Podium Junger Gesangssolisten in Zwi-
ckau einen 1. Preis. 2014/15 erhielt sie das 
Deutschlandstipendium, eine staatliche 
Förderung für außergewöhnliche Talente 
und Nachwuchskräfte.

Seda Amir-Karayan ist eine gefragte 
Konzert-Altistin. Wichtige Stationen 
in den letzten Jahren waren Auftritte in 
der Berliner Philharmonie, Kölner Phil-
harmonie, Konzerthaus Berlin, Liederhalle 
Stuttgart, Konzerthaus Freiburg, beim 
Musikfest Stuttgart und Rheingau Musik-
festival. Sie sang bei der weltweit ersten 
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Aufnahme von Alma Redemptoris Mater für 
Solo Alt von Isfried Kayser mit Ars Anti-
qua Austria unter Leitung von Jürgen Essl 
(Carus / SWR2). Sie arbeitet mit Helmuth 
Rilling, Hannes Reich, Hans-Christoph 
Rademann, Enoch zu Guttenberg, Kay 
Johannsen, Achim Zimmermann, Denis 
Rouger, Etta Hilsberg, Horst Meinardus 
und anderen namhaften Dirigenten.

GÖTZ PAYER
Götz Payer erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung als Mitglied der Stuttgarter 
Hymnus-Chorknaben. Zunächst studierte 
er Literaturwissenschaft und Philosophie 
bevor er sein Klavier- und Liedgestaltungs-
studium an den Musikhochschulen in Lü-
beck und Zürich bei K. Elser und in der 
Meisterklasse von I. Gage absolvierte. 

Er konzertierte mit mehr als 50 Sänge-
rinnen und Sängern darunter Mojca Erd-
mann, Ulrike Sonntag, Sarah Wegener, Si-
bylla Rubens, Helene Schneiderman, Seda 
Amir-Karayan, Angela Brower, Cornelius 
Hauptmann, Andreas Weller und James 
Wagner. 

Zu seinen Kammermusikpartnern 
zählten u.a. die King’s Singers und das 
Amaryllis Quartett. Konzerte führten ihn 

zu Festivals und in Konzertsäle in Euro-
pa, Asien und den USA. Unter seiner Mit-
wirkung sind ca. 30 CD-Produktionen 
entstanden. Götz Payer gab Meisterkurse 
in Frankreich, Italien, Rußland und Deus-
chland. Er unterrichtet Liedgestaltung 
an den Musikhochschulen in Köln und 
Frankfurt am Main.
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Որպես երգչուհի իմ առաջին հանդիպումը 
գերմանական Լիդի (Deutsches Kunstlied) 
հետ տեղի է ունեցել համեմատաբար ուշ։ 
Միայն Գերմանիայում իմ ակադեմիական 
երգեցողության ուսման ժամանակ է բացվել 
ինձ համար Լիդի աշխարհը։ Իմ ոգեշնչումը 
յուրաքանչյուր նոր երգի բացահայտմամբ 
աճում էր։ Առաջին երգերը, որոնք ես երգել 
եմ, եղել են Շումաննի Liederkreis Op. 
39- ից ։ Այդ ժամանակից ի վեր Շումաննի 
երգերը ինձ համար առանձնակի դեր են 
խաղացել։ Միանգամայն տրամաբանական է, 
որ ես այդ երգաշարն եմ ընտրել , դասական 
երաժշտության իմ անդրանիկ սկավառակի 
համար։ 

Այդ երգերում իրենց արտահայտությունը 
գտած, բնության միջոցով արտացոլված 
ռոմանտիկական զգացմունքները, խաղաղ 
մելամաղձը, անդառնալի անցյալի 
հիշողությունը, կարոտը հայրենիքի և 
մարդկանց հանղեպ՝ որոնցից ստիպված ես 
եղել բաժանվել, կապվում են իմ սեփական 
կենսագրության հետ։

Յոզեֆ ֆոն Այխենդորֆի 
բանաստեղծությունները և Ռոբերտ Շումաննի 
մեղեդիները իմ հայրենիքի՝ Հայաստանի 
հանդեպ կարոտին նոր բովանդակություն 
են հաղորդել և այդպիսով կոմիտասյան 

երգերի հետ Հայաստանի և Գերմանիայի միջև 
կամուրջ են գցել։ 

Այս բոլոր ցգացումները գերմենական 
ռոմանտիզմի լեզվով իրենց նկարագրել են 
տալիս տրտմություն հասկացությամբ։ Ահա թե 
ինչու է իմ այս առաջին սկավառակը կոչվում 
Տրտմություն։ 

Սեդա Ամիր-Կարայան

Կոմիտաս․ Մեներգեր
Կոմիտասը (1869 – 1935) հայ 
կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն 
է։ Հայ երաժշտություը մինչև XIX դար 
ուներ մոնոդիկ բնույթ։ Այդ դարի կեսին 
եվրոպական կոմպոզիտորական արվեստի 
հզոր ազդեցությամբ սկսեց ձևավորվել 
հայ կոմպոզիտորական արվեստը, որն 
աստիճանաբար տեղայնացվեց ազգային 
հիմքերի վրա և իր վերջնական ազգային 
առանձնահատկությունները ձեռք բերեց 
XIX – XX դարերի սահմանագծին Կոմիտասի 
արվեստում։

Կոմիտասի պատմական բացառիկ 
դերը պայմանավորված է նրանով, որ 
նախ կարողացավ որպես երաժշտագետ 
հետազոտել հայ ավանդական 
երաժշտական արվեստի ժողովրդական 
և եկեղեցական ճյուղերը, հստակեցնել 
դրանց հատուկ երաժշտատեսական 
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առանձնահատկությունները, ապա այդ 
տեսական առանձնահատկությունների հիման 
վրա կառուցել երաժշտական բազմաձայն 
մտածողության իր համակարգը։

Մինչև կոմիտասյան հետազոտությունների 
շրջանը հայ երաժշտությունն ու հայ 
ժողովուրդը դեռևս շփոթվում էին մի շարք այլ 
արևելյան մշակույթների հետ։ Նա ազգային 
արվեստի վերաբերյալ իր պատկերացումները 
սկսեց կառուցել հենց հայ ժողովրդին 
հարևան ազգերի հետ չշփոթելուց և մի շարք 
արևելյան մշակույթներ կողք-կողքի, բայց և 
ինքնուրույն հատկանիշներով դիտարկելուց 
և ժողովրդական երգեր հավաքելուց։ 
Հետագայում, իր գերմանական կրթության 
և եվրոպական ակտիվ առնչությունների 
շնորհիվ, իհարկե, դրան համադրվեցին 
նաև XVIII – XIX դարերի սահմանագծին 
արդեն ձևավորված եվրոպական տեսական 
պատկերացումներն՝ ազգայինի, ժողովրդական 
արվեստի և հատկապես, ժողովրդական երգի 
վերաբերյալ։ Այս սկզբունքներն այնքան 
կկարևորվեն Կոմիտասի ժառանգության մեջ, 
որ իր նախընտրելի ժանրերի շրջանակն իսկ 
Կոմիտասը կկենտրոնացնի ժողովրդական 
երգի, ապա հոգևոր մոնոդիայի շուրջ։

Այս սկավառակում հնչող մեներգերը 
նրա ժառանգության ամենահայտնի 
նմուշներն են: Դրանց համար հիմք 

հանդիսացող գաղափարաբանությունը, 
թեև սերում է թե՛ հայ իրականության 
խորքային շերտերից, թե՛ եվրոպական 
մշակույթի ռոմանտիկական շրջանից, սակայն 
իրենց երաժշտական մտածողությամբ XX 
դարասկզբի նոր միտումների արդյունք են։ 
Ուստի պատահական չէ, որ Կոմիտասը հայ 
նորարարական երաժշտական արվեստի 
հիմնադիրն է նաև այս մեներգերով։ 

Մհեր Նավոյան դոկտոր, պրոֆեսոր

Սեդա Ամիր-Կարայան
Սեդա Ամիր-Կարայանը ծնվել է  
Երևանում, Կոմիտասի անվան պետական 
կոնսերվատորիայում ուսանել է ջազային 
երգեցողություն և երաժշտագիտություն։ 
Նա Ռոբերտ Ամիրխանյանի երգերի 
ամենաճանաչված մեկնաբաններից է։ Դրա 
վկայությունը բազմաթիվ միջազգային 
ելույթների կողքին «Հայաստանի ձայնը» 
սկավառակն է։ Միաժամանակ Գեղարդ 
երգեցիկ խմբի հետ հանդես է եկել իբրև 
հայ հոգևոր երաժշտության կատարող։ 
Հետագայում ուսումը շարունակել է 
Շտուտտգարտի երաժշտական բարձրագույն 
դպրոցի ակադեմիական երգեցողության 
բաժնում պրոֆ․ Ուլրիկե Զոննթագի 
դասարանում ՝ մասնագիտանալով 
գերմանական Լիդի և կանտատ- օրատորյալ 
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ժանրերի մեջ։ Ուսման ընթացում Ցվիքաուի 
երիտասարդ մեներգիչների մրցույթում շահել 
է 1-ին մրցանակ։ 2014/15 թթ․ արժանացել 
է «Deutschlandstipendiuim» պետական 
կրթաթոշակի, որը շնորհվում է բացառիկ 
տաղանդի տեր երիտասարդ ուսանողների։

Սեդա Ամիր-Կարայանը այսօր 
պահանջված մեներգչուհի է։ Նրա 
ելույթների նշանավոր վայրերից են Բեռլինի 
ֆիլհարմոնիան, Քյոլնի ֆիլհարմոնիան, 
Բեռլինի Կոնցերտհաուսը, Շտուտտգարտի 
Լիդերհալլեն , Ֆրայբուրգի Կոնցերտհաուսը, 
Շտուտգարտի Մուզիքֆեստը և Ռայնգաուի 
երաժշտական փառատոնը։ Յուրգեն Էսսլի 
ղեկավարությամբ և Արս Անտիքվա բարրոկ 
նվագախմբի հետ աշխարհում առաջինն է 
ձայնագրել Իսֆրիդ Կայզերի «Alma re-
demptoris Mater» ստեղծագործությունը։ 
Նա աշխատեւմ է Հելմութ Ռիլլինգի, Հաննես 
Ռայխի, Հանս-Քրիստոֆ Ռադեմաննի, 
Էնոխ ցու Գութենբերգի, Կայ Յոհաննսենի, 
Ախիմ Ցիմերմաննի, Դենիս Ռուժեի, Էթթա 
Հիլսբերգի, Հորստ Մայնարդուսի և այլ 
անվանի դիրիժորների հետ։

Գյոթց Փայեր
Գյոթց Փայերը իր երաժշտական  

առաջին կրթությունն ստացել է իբրև 
«Շտուտտգարտյան Հիմնուս տղաների 

երգչախմբի» („Stuttgarter Hymnus-Chor-
knaben“) անդամ։ Նախքան Լյուբեքում 
և Ցյուրիխում երաժշտական բարձրագույն 
դպրոցում Կ․ Էլզերի մոտ դաշնամուրի 
ու երգի և Ի․Գեյջի  վարպետության 
դասերի ուսումնառությունը՝ նախապես 
գրականագիտություն ու փիլիսոփայություն 
է ուսանել։ Նա համերգներ է ունեցել ավելի 
քան 50 երգչուհիների և երգիչների հետ, ի 
թիվս՝ Մոյքա Էրդմանի, Ուլրիկե Զոննթագի, 
Սառա Վեգեների, Սիբիլա Ռուբենսի, Հելենե 
Շնայդերմանի, Սեդա Ամիր-Կարայանի, 
Անգելա Բրովերի, Կորնելիուս Հաուփթմանի, 
Անդրեաս Վելերի և Ջեյմս Վագների։ Շատերի 
հետ միասին կամերային երաժշտության նրա 
գործընկերների թվում են Թագավորական 
երգիչները և Ամարիլիս քառյակը։ Նա 
համերգներով հանդես է եկել Եվրոպայի, 
Ասիայի և ԱՄՆ-ի համերգասրահներում և 
փառատոներին։ Նրա մասնակցությամբ մոտ 
30 սկավառակ է թողարկվել։ Գյոթց Փայերը 
վարպետության դասընթացներ է անցկացրել 
Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Ռուսաստանում 
և Գերմանիայում։ Նա գերմանական Լիդի 
մեկնաբանություն է դասավանդում Քյոլնի և 
Ֆրանկֆուրտի երաժշտական բարձրագույն 
դպրոցներում։ 
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WEHMUT 
I first encountered German Lieder at a 
late stage in my singing career. It was not 
until my vocal studies in Germany that 
my eyes and ears were opened to the world 
of the Lied. My enthusiasm for the genre 
grew with each new discovery. The very 
first Lieder I sang were from Schumann’s 
Liederkreis, Op. 39 cycle. Those pieces have 
held a special place in my heart ever since. 
It was thus only natural for me to choose 
this cycle for my debut classical CD.

I felt a strong link between the roman-
tic emotions expressed in these songs, re-
flected through nature, the silent melan-
choly, the memory of an irrecoverable past, 
the longing for one’s home and the people 
one had to leave behind and my own life 
story.

Joseph von Eichendorff’s poems and 
Robert Schumann’s melodies gave new ex-
pression to my longing for my Armenian 
homeland, combining with Komitas’s Ar-
menian songs to create a bridge between 
Armenia and Germany.

In German Romantic language, all of 
these feelings can be described by the word 
Wehmut, which is why I have made it the 
title of my first CD. Seda Amir-Karayan 

KOMITAS (1869 – 1935): 
SONGS FOR VOICE AND PIANO
Up until the 19th century, Armenian music 
was largely monodic. However, starting in 
the second half of the century, a distinct 
Armenian style of composition developed, 
heavily influenced by European techniques. 
This new style was to have its final, Armen-
ian-specific touches applied at the turn of 
the century in the works of Komitas, the 
founder of Armenian compositional trad-
ition.

Komitas has a special place in Armen-
ian music history. He was a musicologist 
who studied the country’s various styles 
of traditional folk and liturgical music and 
identified the features that made them so 
special in terms of music theory. He then 
used this as the basis for his own system of 
polyphonic music.

Prior to Komitas’s research, the music 
and people of Armenia were often mistaken 
for those of other eastern cultures. Komitas 
combined his vision of national art with 
the idea of making Armenian folk culture 
distinct from that of neighbouring coun-
tries. He travelled to villages, collecting 
folk songs, which he later blended with his 
notion of “nation” and folk art, itself influ-
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enced by his German education and active 
engagement with European culture.

Komitas’s approach found such great 
favour that he decided to focus his atten-
tion on folk songs and liturgical monody. 
The songs on this CD are among his most 
famous compositions. The ideology upon 
which they are based is derived from the 
deepest layers of Armenian reality and cul-
ture as well as 18th and 19th century Euro-
pean culture. It is no coincidence that 
Komitas is considered the founding father 
of modern Armenian classical music – an 
accolade to which these songs contributed.

Professor Mher Navoyan

SEDA AMIR-KARAYAN 
Seda Amir-Karayan was born in Yerevan, 
Armenia, and began her studies at the 
Komitas State Conservatory where she took 
jazz vocal and musicology. She is one of the 
best known performers of Robert Amirkh-
anyan’s songs – a status reflected not only 
in numerous international concerts but 
also in the CD “The Voice of Armenia”. In 
addition, she performed Armenian sacral 
music as a soloist with the Geghard En-
semble. She went on to study vocal per-
formance, specialising in oratorios and 

Lieder, with Professor Ulrike Sonntag at 
Stuttgart University of Music. During her 
studies, she won first prize in the “Podium 
Junger Gesangssolisten”, a competition for 
young vocal soloists, in Zwickau. She was 
also awarded a “Deutschlandstipendiuim” 
scholarship, part of a programme for par-
ticularly talented students, for the academ-
ic year 2014/15. 

Today, Seda Amir-Karayan is a highly 
sought-after alto. Her most important re-
cent experiences as a singer include per-
formances at the Berliner Philharmon-
ie, Kölner Philharmonie (Cologne), 
Konzerthaus Berlin, Liederhalle Stuttgart, 
Freiburg’s Konzerthaus, Musikfest Stutt-
gart and the Rheingau Musikfestival. She 
also featured in the first-ever recording of 
Isfried Kayser’s “Alma Redemptoris Mater” 
for solo alto, performing with Ars Antiqua 
Austria, conducted by Jürgen Essl (a Carus/
SWR 2 project). Other prestigious con-
ductors with whom she works include Hel-
muth Rilling, Hannes Reich, Hans-Chris-
toph Rademann, Enoch zu Guttenberg, 
Kay Johannsen, Achim Zimmermann, 
Denis Rouger, Etta Hilsberg and Horst 
Meinardus.
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GÖTZ PAYER
Götz Payer’s musical education began dur-
ing his time as a member of the “Stuttgarter 
Hymus-Chorknaben” boys’ choir. Having 
later studied literature and philosophy, he 
went on to study piano and Lied interpret-
ation at the Lübeck and Zurich universities 
of music under Konrad Elser and in Irwin 
Gage’s master class.

Payer has performed with more than 50 
singers, including Mojca Erdmann, Ulrike 
Sonntag, Sarah Wegener, Sibylla Rubens, 
Helene Schneiderman, Seda Amir-Kara-
yan, Angela Brower, Cornelius Haupt-
mann, Andreas Weller and James Wagner. 
His chamber music partners include The 
King’s Singers and the Amaryllis Quartet. 
Concerts have taken him to festivals and 
venues in Europe, Asia and the US, and he 
has been the accompanist for over 30 CD 
productions. In addition, Payer has given 
master classes in France, Italy, Russia and 
Germany and he lectures in Lied interpret-
ation at Cologne and Frankfurt universities 
of music.
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01 Mahler: Erinnerung 
Text: Richard Leander (1830 – 1889)

Es wecket meine Liebe
Die Lieder immer wieder;
Es wecken meine Lieder
Die Liebe immer wieder.

Die Lippen, die da träumen
Von deinen heißen Küssen,
In Sang und Liedesweisen
Von dir sie tönen müssen.

Und wollen die Gedanken
Der Liebe sich entschlagen,
So kommen meine Lieder
Zu mir mit Liebesklagen!

So halten mich in Banden
Die Beiden immer wieder:
Es weckt das Lied die Liebe,
Die Liebe weckt die Lieder

02 Ա՜խ, մա´րալ ջան 
 Ա՜խ, մա´րալ ջան,
Կոկոնըս թոռմած մընաց,
 Ջա՜ն, գյա´րալ ջան,
Սիրտըս կըրակած մընաց:

Հիշողություն 

Իմ սերն է, որ դարձյալ
Արթնացնում է երգերը։
Իմ երգերն են, որ կրկին
Արթնացնում են սերը։

Շուրթերը, որ անրջում են
Համբույրները քո ջերմ,
Երգ ու նվագներով
Պետք է քեզ հնչեցնեն։

Եվ երբ ես ուզում եմ սիրուց
Փախչել իմ մտքերով,
Այդժամ գալի՜ս են իմ երգերը
Սիրո տրտունջքներով։

Այդպես ինձ կապանքների մեջ են
Երկուսն էլ նորից պահում․
Երգը արթնացնում է սերը,
Սերը երգերն է արթնացնում։ 

Ach, liebes Reh

 Ach, mein liebes Reh,
Meine Knospe ist vertrocknet,
 Liebling, meine liebe Gazelle,
Mein Herz ist in Brand gesteckt,

Recollection

My love inspires songs
Again and again;
My songs inspire love
Again and again.

The lips that dream
Of your ardent kisses
Must sing of you
In melody and song.

And if my thoughts
Seek to banish love,
My songs return,
Lamenting love!

So both hold me captive
Again and again:
Songs inspire love,
Love inspires songs.

Oh, My Dear Doe

 Oh, my dear doe,
My flower bud has withered,
 Djan (Darling), my dear gazelle,
My heart has been set on fire,
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 Ա՜խ, մա´րալ ջան,
Ի´նչ անեմ 
իմ ապրելը,
 Ջա՜ն, գյա´րալ ջան,
Իմ աչքերը 
թաց մընաց:

03 Էրվում եմ
 Էրվում եմ, էրվում,
Կարմիր քարը տաշած ա,
 Էրվում եմ, էրվում,
Բոյըս վըրեն քաշած ա:

 Էրվում եմ, էրվում,
Ի՞նչ անեմ, 
որ քաշած ա.
 Էրվում եմ, էրվում,
Սիրտըս հալած, 
մաշած ա:

04 Ալագյազ 
(սարն ամպել ա)
Ալագյազ սարն 
ամպել ա,
 Վա՜յ, լե՜, լե՜, լե՜, լե՜, լե՜,
Աղբեր իր 
ձին թամբել ա:
 Իմ մայրիկ ջան, 

 Ach, mein liebes Reh,
Was soll ich mit meinem Leben 
noch anfangen,
 Dschan, meine liebe Gazelle,
Meine Augen sind 
für immer tränennass. 
 
Ich glühe 

 Ich glühe, glühe,
der rote Stein wurde geschnitten,
 Ich glühe, glühe, 
er hat meine Körpergroße.

 Ich glühe, glühe,
was kann ich tun –
er hat meine Körpergroße 
 Ich glühe, glühe,
mein Herz ist geschmolzen 
und erschöpft.

Der Berg Alagjas 
(in Wollken gehüllt) 

Der Berg Alagjas 
hat sich bewölkt,
 Waj, le le …!
Der Bruder hat 
sein Pferd gesattelt 
 Mein Mairik dschan, 

 Oh, my dear doe,
What shall I 
do with my life?
 Djan, my dear gazelle,
My eyes will be 
forever wet with tears. 

I am burning

 I am burning, burning,
The red stone has been cut,
 I am burning, burning, 
It’s cut to my size.

 I am burning, burning,
What can I do? 
It’s cut to my size 
 I am burning, burning,
 My heart melted 
and weary.

Mount Alagyaz 
(Shrouded in Clouds)

Mount Alagyaz has shrouded 
itself in clouds,
 Vaii, leh, …!
Brother has 
saddled his horse.
 My mayrik djan, 
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իմ մայրիկ ջան:

Աղբեր իր ձին թամբել ա:
 Յարոջ դըռնեն 
անցել ա: 

05 Խնկի ծառ 
Մեր դըռանը 
խընկի ծառ,
 Գյուլու՜մ ջան,
Ձեր դըռանը 
խընկի ծառ,
 Գյուլու՜մ ջան,
Խընկենին ա 
բերել բար,
 Գյուլու՜մ ջան.
Իմ խորոտիկ, պըզտիկ յար:
 Գյուլու՜մ ջան:

Մեր դըռանը 
խընկի ծառ,
Նախշուն բըլբուլ 
վըրեն թառ.
Երթար ու գար, 
շորոր տար,
Սիրուն յարին 
օրոր տար:

mein liebes Mütterchen!

Bruder hat sein Pferd gesattelt,
 Ist an der Tür 
der Geliebten vorbeigeritten. 

Der Weihrauchbaum 

Vor unserer Türe wächst 
ein Weihrauchbaum,
 Gjulum dschan, (Liebes Blümchen),
Vor Eurer Türe wächst 
ein Weihrauchbaum,
 Gjulum Dschan,
Der Baum hat 
seinen Frucht hervorgebracht,
 Gjulum Dschan,
Meine Hübsche , kleine Geliebte,
 Gjulum Dschan. 

Vor unserer Tür wächst 
ein Weihrauchbaum,
Eine Bunte Nachtigall 
auf Zweig,
Sie kam und ging, 
schlängelte sich hin und her,
Hat den schönen Liebling 
hin- und hergewiegt. 

my dear little mother!

Brother has saddled his horse
 And ridden past 
the door of his beloved.

The Incense Tree

An incense tree grows 
in front of our door,
 Gyulum djan (My dear flower),
An incense tree grows 
in front of your door,
 Gyulum djan,
The tree has 
born its fruit,
 Gyulum djan;
My beautiful, little darling.
 Gyulum djan.

An incense tree grows 
in front of our door,
A fancy nightingale 
perched on its bough,
Coming and going,
winding to and from,
It has lulled 
its pretty darling to sleep. 
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06 Հո´ վ արեք 
Հո վ́ արեք, սարե՜ր ջան, 
հո վ́ արեք,
Իմ դարդին դարման արեք:-
Սարերը հով չե́ ն անում,
Իմ դարդին դարման անում:

Ամպե՜ր, ամպե՜ր, 
մի քիչ զո վ́ արեք,
Վարար անձրև թափեք, 
ծո վ́ արեք.
Գեշ մարդու օր-արևը
Սև հողի տակով արեք:

Հո վ́ արեք, ամպե՜ր ջան, 
հո վ́ արեք,
Իմ դարդին դարման արեք:-
Ամպերը հով չեն անում,
Իմ դարդին դարման անում:

Սարե՜ր, ձորե՜ր, դաշտե՜ր ու 
ջըրե՜ր,
Մարմանդ-մարմանդ վազող 
աղբյուրնե՜ր,
Մի վե́ ր կացե́ ք, իմացե՜ք,
Տեսե́ ք իմ սըրտի ցավեր: 

Kühlt ab, liebe Berge

Kühlt ab, liebe Berge, 
kühlt ab!
Heilt meine Kummer!
Die Berge kühlen nicht ab, 
heilen nicht meine Kummer.

Wolken, Wolken, frischt etwas auf,
gießt strömenden Regen herab, 
bildet ein Meer, 
den Tag und die Sonne 
des schlechten Menschen 
Grabt unter die schwarze Erde!

Frischt auf, liebe Wolken, 
frischt auf,
heilt meine Kummer! 
Die Wolken frischen nicht auf,
heilen nicht meine Kummer.

Berge, Schluchten, 
Felder und Flüsse,
schmal-schmal rinnende 
Quellen,
erhebt euch mal, wisset, 
seht meine Herzschmerzen! 

Cool down, dear mountains

Cool down, dear mountains, 
cool down!
Heal my anguish!
The mountains do not cool down, 
Do not heal my anguish.

Clouds, clouds, chill the air,
Pour torrents of rain, 
form a sea, 
Bury the day and the sun 
of the wicked 
Beneath the black earth!

Chill the air, dear clouds, 
chill the air,
Heal my anguish! 
The clouds do not chill the air,
Do not heal my anguish.

Mountains, ravines, 
meadows and rivers,
Trickling, trickling 
springs,
Rise and know, 
See my heartache! 
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07 Երկինքն ամպել է
Երկինքըն ամպել է,
Ի՜նչ անուշ թոն է.
Գամ դըռնեն անցնեմ`
Հոգյակըս հոն է:

Երկինքըն ամպել է,
Գետինը թաց է.
Յարըս քնել է,
Երեսը բաց է:

08 Լե, լե, յաման
 Լե, լե, յաման:
Մեր տուն 
ձեր տուն դիմաց-դիմաց.
 Լե, լե, յաման,
Հերիք անեմ 
աչքով իմաց,
 Յաման, յաման յար:

Արև դիպավ 
Մասիս սարին,
Կարոտ մնացի 
ես իմ յարին:

Der Himmel ist wolkig 

Der Himmel ist wolkig;
Wie lieblich ist der Tau!
Ich will an der Türe vorbeigehen,
Wo mein Liebchen ist.

Der Himmel ist wolkig,
Der Erdboden ist nass;
Mein Geliebter ist eingeschlafen
Sein Antlitz ist frei.

Le le, jaman

 Weh! ich sah es kommen!
Unser Haus liegt Eurem Haus 
gegenüber;
 Le, le, jaman!
Lange genug, 
alles nur mit den Augen gesagt,
 Jaman, jaman, Geliebte!

Die Sonne hat 
den Berg Massis (=Ararat) berührt;
Meine Sehnsucht zur Geliebten 
blieb unerlöst.

The Sky is Cloudy

The sky is cloudy,
How sweet is he dew!
I want to pass by the door
Where my sweetheart is.

The sky is cloudy,
The ground is wet;
My beloved has fallen asleep,
Her face exposed. 
 
Leh Leh Yaman 

 Leh, leh, yaman! 
Our house is 
opposite yours,
 Leh, leh, yaman!
Enough to talking
to one another with just our eyes,
 Yaman, yaman, my beloved!

The rising sun has struck 
Mount Massis (=Ararat);
And I still long 
for my beloved. 
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Schumann: Liederkreis

09 I. In der Fremde

Aus der Heimat 
hinter den Blitzen 
rot
da kommen die Wolken her,
aber Vater und Mutter 
sind lange tot,
es kennt mich dort keiner mehr.
Wie bald, ach wie bald 
kommt die stille Zeit,
da ruhe ich auch, 
und über mir
rauscht die schöne 
Waldeinsamkeit.
und keiner kennt mich 
mehr hier.

10 II. Intermezzo

Dein Bildnis wunderselig
hab’ ich im Herzensgrund,
das sieht so frisch und fröhlich
mich an zu jeder Stund’.
Mein Herz still in sich singet
ein altes, schönes Lied,
das in die Luft sich schwinget
und zu dir eilig zieht.

Շումանն 
Երգաշար 
I․ ՕՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Կարմիր կայծակների հետևից 
Հայրենիքից ձգվում 
է ամպերի չուն,
Սակայն հայր ու մայր 
վաղուց չկան,
Ինձ ոչ ոք այնտեղ չի ճանաչում։
Ե՞րբ, ախ, ե՞րբ կհասնի ժամը 
խաղաղ,
Ե՞րբ ես էլ կհանգստանամ, և 
ինձ վրա
Կսոսափի անտառի գեղեցիկ 
մենությունը,
և ոչ ոք ինձ այլևս 
չի ճանաչի 
այստեղ։

II․ ԻՆՏԵՐՄԵՑՑՈ
Քո պատկերքը հրաշափառ
Ես պահում եմ սրտիս խորքում,
Այն այսպես թարմ ու ջինջ
Ամեն ժամ ինձ է նայում։
Իմ սիրտն իր մեջ հին մի երգ է
Երգում խաղաղ ու հոգեթով,
Որը լուծվում է օդի մեջ՝
Դեպի քեզ է ձգվում փութով։

Schumann: Song Cylce

I. In a foreign place

From the direction of home,
behind the red flashes 
of lightning
There come clouds,
But Father and Mother 
are long dead;
No one there knows me anymore.
How soon, ah, how soon 
will that quiet time come,
When I too shall rest, 
and over me
the beautiful forest's loneliness 
shall rustle,
And no one here 
shall know me anymore.

II. Intermezzo

Your blissful, wonderful image 
I have in my heart's depths;
it looks so freshly and joyously
at me in every moment.
My heart sings mutely to itself
an old, beautiful song
that soars into the air
and hastens to your side.
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11 III. Waldesgespräch

»Es ist schon spät, 
es ist schon kalt,
was reit’st du einsam 
durch den Wald?
der Wald ist lang, 
du bist allein,
du schöne Braut! 
Ich führ’ dich heim!«
»Gross ist der Männer 
Trug und List,
vor Schmerz mein Herz 
gebrochen ist,
wohl irrt das Waldhorn 
her und hin,
o flieh’! du weisst nicht, 
wer ich bin.«
So reich geschmückt 
ist Ross und Weib,
so wunderschön 
der junge Leib,
jetzt kenn’ ich dich, 
Gott steh mir bei!
»Du bist die Hexe Loreley!«
Du kennst mich wohl, 
von hohem Stein
schaut still mein Schloss 
tief in den Rhein.

III․ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԶՐՈՒՅՑ 
«Ուշ է արդեն, 
ցուրտ է արդեն,
ի՛նչ ես միայնակ 
արշավում անտառում։
Անտառն անվերջ է, 
դու մենակ ես,
Գեղեցի՜կ հարսնացու։ 
Ես քեզ տո՜ւն կտանեմ»։
«Մեծ է այրմարդկանց 
սուտն ու խորամանկությունը,
իմ սիրտը փշրված 
է ցավից,
գուցե եղջերվափողն է 
չորս դին մոլորվել,
օ, հեռացի՜ր, դու չգիտես, 
թե ես ով եմ»։
Այնպես ճոխ են 
զարդարված նժույգ ու կին,
այնպես հրաշալի 
է մարմինը ջահել,
այժմ ճանաչում եմ ես քեզ, 
Աստվա՜ծ ինձ հետ,
դու վհուկ Լորելա՜յն ես»։
«Դու գուցե ինձ ճանաչում ես, 
բարձր քարից
խաղաղ նայում է 
իմ դղյակը Հռենոսին։

III. Conversation in the wood

It is already late, 
it is already cold;
why do you ride alone 
through the wood?
The wood is vast 
and you are alone,
you fair bride! 
I will lead you home.

“Great are the deceit 
and cunning of men;
my heart has broken 
for pain.
The forest horn 
strays here and there,
o flee! You do not know
 who I am.”
So richly decked 
are mount and lady,
so wondrously fair 
the young form;
now I recognize you  —
God stand by me!

“You are the Witch Loreley.”
You recognize me well —
from the lofty cliffs
my castle gazes down 
into the Rhine.
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Es ist schon spät, 
es ist schon kalt,
kommst nimmermehr 
aus diesem Wald!

12 IV. Die Stille

Es weiss und rät es doch keiner,
wie mir so wohl ist, so wohl!
Ach, wüsst’ es nur einer, 
nur einer,
kein Mensch es sonst wissen soll!
So still ist’s nicht 
draussen im Schnee,
so stumm und verschwiegen sind
die Sterne nicht in der Höh’,
als meine Gedanken sind.
Ich wünscht’, ich wär’ ein Vöglein
und zöge über das Meer,
wohl über das Meer und weiter,
bis dass ich im Himmel wär’!

13 V. Mondnacht

Es war, als hätt’ der Himmel
die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer
von ihm nur träumen müsst!
Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogten sacht,

Արդեն ուշ է, 
արդեն ցուրտ է,
դու այլևս երբեք դուրս 
չես գա այս անտառից»։

IV. ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գիտի և սակայն ոչ ոք չի կռահում,
թե ինչքան լավ է, լավ է ինձ համար։
Ախ, երանի լոկ մեկը, 
լոկ մեկն իմանար,
բայց ոչ ոք չպե՛տք է իմանա։
Այնպես խաղաղ չէ 
դրսում ձյան մեջ,
այնպես համր ու լուռ չեն
աստղերը բարձունքում,
ինչպես իմ խոհերն են։
Ես կուզենայի մի թռչնակ լինել,
և ձգվել ծովի վրայով,
ծովի վրայով և ավելի՜ հեռու,
մինչև հայտնվեմ երկնքում։

V. ԼՈՒՍՆՅԱԿ ԳԻՇԵՐ
Այնպես էր, ասես երկինքը
խաղաղ համբուրում էր երկրին,
որ նա ծաղկուն շողերի մեջ
միայն նրա մասին երազի։
Քամին գնում էր դաշտերով,
հասկերը ծփում էին հանդարտ,

It is already late, 
it is already cold -
you shall never again 
leave this wood.

IV. Silence

No one knows or guesses
how glad I am, so glad!
Alas, if only one could know it, 
just one —
no other soul should know it!
The snow outside 
is not so quiet —
nor as mute and silent 
are the lofty stars,
compared with my thoughts.
I wish I were a little bird —
I would fly over the sea,
well across the sea and farther,
until I were in heaven!

V. Moonlit night

It was as if the sky
Had quietly kissed the earth,
So that, glistening with blossoms,
She must only dream of him.
The breeze wafted through the fields,
The ears of corn waved gently,
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es rauschten leis’ die Wälder,
so sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus’.

14 VI. Schöne Fremde

Es rauschen die Wipfel 
und schauern,
als machten zu dieser Stund’
um die halb 
versunkenen Mauern
die alten Götter die Rund’.
Hier hinter den Myrtenbäumen
in heimlich dämmernder Pracht,
was sprichst du wirr 
wie in Träumen,
zu mir, phantastische Nacht?
Es funkeln auf mich alle Sterne
mit glühendem Liebesblick,
es redet trunken die Ferne
wie von künftigem 
großem Glück!

15 VII. Auf einer Burg

Eingeschlafen auf der Lauer
oben ist der alte Ritter;

խշշում էին խաղաղ անտառները,
այնպես աստղաջինջ էր երկինքը։
Եվ իմ հոգին լայն
իր թևերն էր տարածում,
թռչում էր խաղաղ երկրով,
ասես տուն էր թևածում։

VI. ԳԵՂԵՑԻԿ ՕՏԱՐԱԿԱՆԸ

Սոսափում են կատարներն 
ու դողում,
ասես թե այս ժամին
կիսով խորասույզ 
պարիսպների շուրջը
հին աստվածներն են շրջում։
Այստեղ մրտենիների հետևում
ծածուկ մթնող շուքի մեջ
դու ի՞նչ ես տարտամ ասում
ինձ, ցնորական գիշեր։
Իմ վերևում պսպղում են բոլոր 
աստղերը
սիրո վառվող հայացքով,
հարբած խոսում է հեռուն 
ասես հեռավոր մեծ 
երջանկության մասին։ 

VII. ՄԻ ԴՂՅԱԿՈՒՄ
Վերևում քուն է մտել
ծեր ասպետը իր դարանում։ 

The forests rustled faintly,
So sparkling clear was the night.
And my soul stretched 
its wings out far,
Flew through the still lands,
as if it were flying home.

VI. Beauteous foreign land

The treetops rustle 
and shiver
as if at this hour 
about the half-sunken walls
the old gods 
are making their rounds.
Here, behind the myrtle trees,
in secretly darkening splendor,
what do you say so murmuringly, 
as if in a dream,
to me, fantastic night?
The stars glitter down on me
with glowing, loving gazes,
and the distance speaks tipsily,
it seems, of great 
future happiness.

VII. In a castle

Asleep on his watch
up there is the old knight;



WEHMUT | 23 

drüber gehen Regenschauer,
und der Wald rauscht 
durch das Gitter.
Eingewachsen Bart und Haare,
und versteinert Brust 
und Krause,
sitzt er viele hundert Jahre
oben in der stillen Klause.
Draussen ist es still und friedlich,
alle sind ins Tal gezogen,
Waldesvögel 
einsam singen
in den leeren 
Fensterbogen.
Eine Hochzeit fährt da unten
auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,
und die schöne Braut, 
die weinet.

16 VIII. In der Fremde

Ich hör’ die Bächlein rauschen,
im Walde her und hin,
im Walde in dem Rauschen,
ich weiss nicht, wo ich bin.
Die Nachtigallen schlagen
hier in der Einsamkeit,
als wollten sie was sagen

Դիմացը անձրևի տարափն է գնում,
և անտառն է սոսափում 
պատուհանաճաղից։ 
Մազ ու մորուս աճեցրած
և կուրծք ու ժանեկազարդ 
քարացած՝
նստած է նա հարյուրավոր տարիներ
վերևում իր խաղաղ խցում։
Դրսում լուռ է և խաղաղ,
բոլորը հովիտ են ելել, 
անտառի թռչուններն են 
միայնակ երգում 
լուսամուտների դատարկ 
կամարներում։
Մի հարսանիք է անդ ներքևում
Հռենոսի վրա արևի լույսի մեջ, 
երաժիշտներն են զզվարթ նվագում,
և գեղեցիկ է հարսը, 
որը լաց է լինում։ 

VIII․ ՕՏԱՐՈՒԹՅԱՆՄԵՋ
Ես լսում եմ առվակի քչքչոցը,
անտառում այստեղ-այնտեղ,
անտառում սոսափի մեջ
ես չգիտեմ՝ որտեղ եմ ես։
Սոխակները դայլայլում են
այստեղ մենության մեջ,
ասես ինչ-որ բան են ուզում ասել

above move rainshowers,
and the wood rustles 
through the grill.
Beard and hair grown into one,
chest and ruff 
have turned to stone;
he sits for many hundreds of years
above in his silent den.
Outside it is quiet and peaceful:
all have taken to the valley;
woodbirds 
sing alone
in the empty 
arching windows.
A wedding passes by below
on the Rhine, in the sunlight:
musicians play gaily
and the fair bride —
she weeps.

VIII. In a foreign place

I hear the brooklets rushing
here and there in the wood.
In the wood, amidst the rushing,
I know not where I am.
The nightingales sing
here in the solitude,
as if they wanted to speak
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von der alten schönen Zeit.
Die Mondesschimmer fliegen,
als säh’ ich unter mir
das Schloss 
im Tale liegen,
und ist doch so weit von hier!
Als müsste in dem Garten,
voll Rosen 
weiss und rot,
meine Liebste auf mich warten,
und ist doch so lange tot.

17 IX. Wehmut

Ich kann wohl manchmal singen,
als ob ich fröhlich sei,
doch heimlich 
Tränen dringen,
da wird das Herz 
mir frei.
Es lassen Nachtigallen,
spielt draussen Frühlingsluft,
der Sehnsucht Lied erschallen
aus ihres Kerkers Gruft.
Da lauschen 
alle Herzen,
und alles ist erfreut,
doch keiner fühlt die Schmerzen,
im Lied das tiefe Leid.

հին ու գեղեցիկ ժամանակի մասին։ 
Լուսնի շողերն են թռչում,
ասես ես ինձնից ներքև
տեսնում եմ հովտում 
փռված մի դղյակ,
և սակայն այն հեռո՜ւ է այստեղից։ 
Ասես պարտեզում,
ճերմակ ու կարմիր 
նժույգներով լեցուն,
իմ սիրելին է ինձ սպասում,
և սակայն մեռած է վաղուց։ 

IX. ՏՐՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ես թեև կարող եմ երբեմն երգել,
ասես ուրախ լինեմ,
բայց ծածուկ արցունքներ 
են թափվում,
այդ ժամանակ սիրտս 
ազատ է դառնում։ 
Երգում են սոխակները,
դրսում խաղում է գարնան քամին, 
թախծի երգերն են բարձրանում
նրա բանտի զնդանից։
Այդժամ ականջ են 
դնում բոլոր սրտերը
և ամեն ինչ ուրախ է,
բայց ոչ ոք չի զգում ցավերը,
խորունկ տառապանքը երգի մեջ։ 

of fine old times.
The moonbeams dart
and I seem to see below me
a castle 
lying in the valley —
yet it is so far from here!
It seems as if, in the garden
full of roses white and red,
my sweetheart 
were waiting for me —
yet she is long since dead.

IX. Melancholy

Sometimes I can sing
as if I were happy,
but secretly 
tears well up
and free 
my heart.
The nightingales, 
when spring breezes play, let
their songs of yearning resound
from the depths of their dungeons.
Then all 
hearts listen
and everyone rejoices;
yet no one truly feels the anguish
of the song's deep sorrow.
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18 X. Zwielicht
Dämm’rung will 
die Flügel spreiten,
schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken zieh’n 
wie schwere Träume –
was will dieses Grau’n bedeuten?
Hast ein Reh du, 
lieb vor andern,
lass es nicht alleine grasen,
Jäger zieh’n im Wald 
und blasen,
Stimmen hin 
und wieder wandern.
Hast du einen 
Freund hienieden,
trau’ ihm nicht zu dieser Stunde,
freundlich wohl 
mit Aug’ und Munde,
sinnt er Krieg 
im tück’schen Frieden.
Was heut’ gehet müde unter,
hebt sich morgen 
neugeboren.
Manches geht 
in Nacht verloren –
hüte dich, 
sei wach und munter.

X․ ԿԻՍԱՄՈՒԹ
Մութն ուզում է 
թևը փռել,
ահով շարժվում են ծառերը,
ամպերն են ձգվում 
հանց ծանր երազներ –
այս երկյուղն ի՞նչ է նշանակում։
Եթե դու մի այծյամ ունես, 
որին սիրում են ուրիշները,
մի թող, որ նա միայնակ արածի,
որսորդներն են ձգվում 
անտառում և փողհարում,
ձայն են տալիս 
ու նորից շրջում։
Եթե դու մի ընկեր 
ունես այս աշխարհում,
նրան մի վստահիր այս ժամին,
աչք ու բերանով 
գուցե հավատարիմ՝
նա կռիվ է նյութում և նենգ 
խաղաղություն։
Ինչն այսօր հոգնած անցնում է,
վաղը բարձրանում 
է նոր ծնունդով իր, 
շատ բան գնում-կորչում 
է գիշերվա մեջ,
զգույշ, 
արթուն և զգոն եղիր։ 

X. Twilight
Dusk prepares 
to spread its wings,
the trees rustle ominously,
clouds approach 
like heavy dreams —
what does this horror mean?
If you have 
a favorite roe,
don't let it graze alone;
hunters roam the forest, 
sounding their horns,
their voices straying 
hither and thither.
If you have 
a friend on earth,
do not trust him in this hour;
friendly might he 
seem in eye and mouth,
yet he plans for war 
in deceitful peace.
What today goes wearily down,
will lift itself 
tomorrow newly born.
Much goes astray 
at night —
beware — 
be alert and wide awake!
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19 XI. Im Walde

Es zog eine Hochzeit 
den Berg entlang,
ich hörte die Vögel schlagen,
da blitzten viel Reiter, 
das Waldhorn klang,
das war ein lustiges Jagen!
Und eh’ ich’s gedacht, 
war alles verhallt,
die Nacht bedecket die Runde,
nur von den Bergen 
noch rauschet der Wald
und mich schauert’s 
im Herzensgrunde.

20 XII. Frühlingsnacht

Überm Garten 
durch die Lüfte
hört’ ich Wandervögel ziehn,
das bedeutet 
Frühlingsdüfte,
unten fängt’s 
schon an zu blüh’n.
Jauchzen möcht’ ich, 
möchte weinen,
ist mir’s doch, 
als könnt’s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen

XI. ԱՆՏԱՌՈՒՄ
Մի հարսանիք էր 
ձգվում լեռան երկայնքով,
ես լսում էի թռչունների երգը,
այնտեղ շատ ասպետներ էին 
փայլում, եղջերվափողն էր հնչում,
դա մի ուրախ որսորդություն էր։
Եվ մինչ ես կհիշեի, 
ամեն ինչ լռեց,
գիշերը ծածկեց չորս դին,
միայն լեռներից 
դեռ սոսափում էր անտառը,
և ես սարսռում էի 
մինչը սրտիս խորքը։ 

XII. ԳԱՐՆԱՆ ԳԻՇԵՐ
Պարտեզների 
վրա քամիների խորքում
ես լսում էի՝ թչուններն են ձգվում, 
գարնանային բույրերը նշան են,
որ ներքևում արդեն 
սկսվում է ծաղկունքը։ 
Ես ուզում եմ հեկեկալ, 
ուզում եմ լաց լինել,
ինձ համար այնպես է, 
ասես չի կարող 
այսպես լինել։
Հին հրաշքներն են նորից փայլում, 

XI. In the woods

Beside the mountain there 
passed a wedding party.
I heard the birds singing;
then blazed past many horsemen, 
their forest horns sounding.
That was a merry hunt!
And before I could think about it,
everything had died away
and the night threw 
a cloak all around.
Only from the mountains 
did the woods yet rustle,
and deep in my heart I shudder.

XII. Spring night

Above the gardens 
and across the sky
I heard migrating birds passing;
that meant that 
spring was in the air;
below, things are already 
beginning to bloom.
I could rejoice, 
I could weep —
I feel as though 
it cannot be!
Old wonders appear again
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mit dem Mondesglanz herein.
Und der Mond, die Sterne sagen’s,
und im Traume 
rauscht’s der Hain,
und die Nachtigallen schlagen’s:
»Sie ist deine, sie ist dein!«

21 Ծիրանի ծառ 
Ծիրանի́  ծառ, 
բար մի́  տա, վա՜յ,
Ճըղներըդ իրար 
մի́  տա, վա՜յ,
Ամեն մեջըդ 
ման գալիս
Ցավերըս իրար մի́  տա:

Հա ,́ տըվե́ ք, ե́ տ տըվեք, 
սա´րեր,- հովն ընկավ
 Սըրտիս խընդում ծովն ընկավ: 
Գընա, էլ ետ չըգա 
էս տարվա տարին,-
Սև դարդն իմ 
վըզովն ընկավ:
Հո՜վ, հո՜վ, հովն ընկավ,-
Սըրտիս խընդում 
ծովն ընկավ: 

լուսնի փայլի հետ լցվում ներս։
Եվ լուսինը, աստղերը ասում են,
և երազի մեջ սոսափում է 
պուրակը, 
և սոխակները երգում են․
«Նա քոնն է, քոնն է»։

Der Aprikosenbaum

Aprikosenbaum, 
trage keine Frucht, waj!
Rühre nicht deine Zweige 
aneinander, waj!
Wann immer ich 
in deinem Schatten wandle,
Rühre nicht meinen Kummer auf!

Ha! Gebt mir, Berge, 
gebt mir sie wieder her –
 Kühler Wind ist aufgekommen;
Die Freude meines Herzens 
ist ins Meer gefallen.
Vergehen und nie mehr 
wiederkehren soll dieses
Schreckensjahr –
Schwarze Trauer hat sich 
mir um den Hals gelegt. 

with the moonlight.
And the moon and stars say it,
and in a dream 
the grove murmurs it,
and the nightingales sing it:
she is yours! She is yours!

21. The Apricot Tree

Apricot tree 
don’t bear any fruit, vaii!
Don’t rouse your branches 
to touch one another, vaii!
And wherever I 
walk in your shadow,
Don’t rouse my sorrow.

Ha! Give me, mountains, 
give them back to me —
 a cool wind has risen;
The joy in my heart 
has fallen into the sea. 
Let this most horrible of years 
be over, may it
Never return again —
Black grief has wrapped itself 
around my neck.
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22 Կանչե́  կռունկ 
Կանչե՜, կըռո´ւնկ, կանչե՜, 
քանի գարուն է,
Ղարիբներու սիրտը 
գունդ-գունդ արուն է:
 Կըռու՜նկ ջան, կըռու՜նկ ջան,
գարուն է,
 Կըռու՜նկ ջան, կըռու՜նկ ջան,
գարուն է,
 Ա՜խ, սիրտս արուն է: 

Կանչե՜, կըռո´ւնկ, կանչե՜, 
քանի արեվ է.
Աշնան կերթաս 
երկիր, 
յարիս բարեվե:
 Կըռու՜նկ ջան, կըռու՜նկ ջան, 
արեվ է,
 Կըռու՜նկ ջան, կըռու՜նկ ջան, 
արեվ է.
 Ա՜խ, յարիս բարեվե:  

23 Չինար ես 

Չինար ես, 
կեռանա´լ մի,
 Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.
Մեր դըռնեն հեռանա´լ մի,
 Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.
 Յա՜ր, նա նա՜յ, 

Rufe Kranich 

Rufe Kranich, rufe, 
solange es Frühling ist!
Den Fremdlingen blutet 
das Herz im Strömen.
 Liebe Kranich, liebe Kranich, 
es ist Frühling,
 Liebe Kranich, liebe Kranich, 
es ist Frühling. 
 Ach, mein Herz blutet. 

Rufe Kranich, rufe, 
solange die Sonne scheint!
Im Herbst, wenn Du ins 
Heimatland zurückfliegst, 
grüße meine Geliebte!
 Liebe Kranich, liebe Kranich, 
die Sonne scheint,
 Liebe Kranich, liebe Kranich,
die Sonne scheint;
 Ach, grüße meine Geliebte!

Wie eine Pappel

Du bist eine Pappel, 
beuge dich nicht,
 Jar (Geliebte), Jar, Jar!
Bleib unserer Haustür nicht fern,
 Jar, Jar, Jar!
 Jar na anj, 

22. Caw, Crane

Caw, crane, caw, 
as long as it is spring!
The heart of the exiled 
is a river of blood.
 Dear crane, dear crane, 
it is springtime,
 Dear crane, dear crane, 
it is springtime;
 Oh, my heart is bleeding. 

Caw, crane, caw, 
as long as the sun is shining!
In autumn, when you 
fly back to the homeland,
greet my beloved!
 Dear crane, dear crane, 
the sun is shining,
 Dear crane, dear crane, 
the sun is shining;
 Oh, greet my beloved. 

23. Like a Poplar

You are a poplar, 
don’t you bend,
 Yar, (my darling), yar, yar!
Don’t stay away from our door,
 Yar, Yar, Yar!
 Yar, na-naii, 
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նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ:

Ձեր բաղի դուռը բաց ա,
 Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.

Ոտներըս
շաղով թաց ա.
Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր:

24 Շողեր ջան
Ամպել ա, 
ձուն չի́  գալի,
 Շողե՜ր ջան,
Սարիցը տուն 
չի́  գալի. 
 Շողե՜ր ջա՜ն.
Դու շորորա, 
դուն օրորա, 
 Շողե՜ր ջան,
Ամպի տակին 
ձուն կերևա,
 Շողե՜ր ջան.

Սիրտըս կըրակով լըցված,
 Շողե՜ր ջան,
Աչքերիս քուն 
չի գալի:
 Շողե՜ր ջան.
Դու շորորա ,́ 
դուն օրորա ,́

naj najn naj, naj. 

Eure Gartentür steht offen,
 Jar, Jar, Jar!

Meine Füße sind vom Tau 
ganz nass,
Jar, Jar, Jar.

Schogher Dschan

Es ist bewölkt, 
aber es schneit nicht,
 liebe Schogher,
Vom Berg herab 
kommt er nicht heim,
 Schogher dschan!
Du, tanze geschmeidig! 
Du, wiege Dich!
 Schogher dschan. 
Unter der Wolke 
wird schon der Schnee sichtbar,
 Schogher dschan.

Mein Herz ist voll Feuer,
 Schogher dschan,
Meine Augen finden 
keinen Schlaf.
 Schogher dschan.
Du, tanze geschmeidig! 
Du, wiege Dich!

naii-naii, naii-naii!

Your orchard gate is open,
 Yar, yar, yar!

My feet are covered 
with dew,
Yar, yar, yar!

24. Shogher Djan 

It’s cloudy, 
but not snowing,
 Shogher darling,
He doesn’t come 
home from the mountain;
 Shogher djan!
You-keep swinging, 
you-keep swaying, 
 Shogher djan,
Snow is appearing 
already beneath the clouds,
 Shogher djan.

My heart is on fire,
 Shogher djan,
My eyes 
cannot sleep.
 Shogher djan. 
You-keep swinging, 
you-keep swaying, 
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 Շողե՜ր ջան,
Ամպի տակին 
ձուն կերևա,
 Շողե՜ր ջան:

25 Քելեր, ցոլեր
Քելեր, ցոլեր` 
իմ յարը,
 Արևի տակին
Քելեր, ցոլեր` 
իմ յարը:
 Սարի սովոր,
 Մեն մենավոր,
 Շե́ կ տըղա,
 Շո՜ղ արեգակ,
 Թո´ղ արեգակ,
 Ե´կ, տըղա:

Քելեր, ցոլեր` 
իմ յարը,
 Աղբյուրի ակին
Քելեր, ցոլեր՝ 
իմ յարը:
 Կանաչ առվով,
 Ճանաչ առվով
 Ե´կ, տըղա,
 Բաղովն արի,
 Շաղովն արի,
 Շե́ կ տըղա:

 Schogher dschan. 
Unter der Wolke 
wird schon der Schnee sichtbar,
 Schogher dschan.

Strahlendes Schreiten

Ein strahlendes Schreiten 
ist mein Geliebter,
 In der Sonne
Schreitet er strahlend, 
mein Geliebter
 Die Berge gewohnt
 Immer einsam und allein
 Blonder Bursche!
 Scheine nur, Sonne!
 Du aber lass die Sonne –
 Komm, Junge!

Ein strahlendes Schreiten 
ist mein Geliebter.
 Bei der Quelle
Schreitet er strahlend, 
mein Geliebter.
 Über den grünen Bach,
 Über den vertrauten Bach,
 Komm, Junge!
 Über die Wiese komm her,
 Durch den Tau, komm her,
 Blonde Bursche!

 Shogher djan,
Snow is appearing 
already beneath the clouds,
 Shogher djan.

25. Striding, Beaming

Striding, beaming, 
that’s my beloved,
 In the sun
Striding, beaming, 
my beloved.
 At home in the mountains,
 Lonesome and alone,
 Blond boy!
 Keep shining, sun!
 But you, leave the sun — 
 Come on, boy!

Striding, beaming, 
that’s my beloved,
 By the spring
Striding, beaming, 
my beloved.
 Across the green brook,
 Across the familiar brook,
 Come on, boy!
 Across the meadow, come here, 
 Through the dew, come here,
 Blond boy!
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26 Քելե, քելե
Քե́ լե, քե́ լե, 
քելքիդ մեռնեմ.
Քո գովական 
խելքիդ մեռնեմ:
 Սիրավոր լորիկ,
 Վիրավոր լորիկ,
 Լորիկ,
 Սեվավոր լորիկ,
 Լո´րիկ ջան: 

Քե́ լե, քե́ լե, 
սոյիդ մեռնեմ.
Քո չինարի
բոյիդ մեռնեմ: 

27 Օրո՜ր
Աղվոր ես, չունիս խալատ,
Երթամ ո՞վ 
բերեմ բեխալատ.
 Օրո՜ր.
Երթամ լուսընկան բերիմ,
Լուսուն աստղերը 
բեխալատ: 
 Օրո՜ր.
Աղվոր ես, չունիս խալատ,
Քու ամեն տեղըդ է բեխալատ.
 Օրո՜ր.

Schreite auf und ab!

Schreite auf und ab! 
Ich sterbe für deinen Gang,
Ich sterbe für deinen 
lobenswerten Verstand.
 Kleine Wachtel voller Liebe,
 Verletzte kleine Wachtel,
 Kleine Wachtel, 
 Wachtel, schwarz von Trauer,
 Meine liebe, kleine Wachtel.

Schreite auf und ab! 
Ich sterbe für deinen Adel.
Ich sterbe für deine 
pappelgleiche Größe. 

Wiegenlied

Du bist schön, hast keinen Makel
Wen könnte ich bringen – 
so makellos?
 Schlaf ein!
Ich könnte den Mond bringen;
Bei Mondlicht sind 
die Sterne makellos.
 Schlaf ein!
Du bist schön, hast keinen Makel,
An dir ist alles makellos.
 Schlaf ein!

26. Stride up and down!

Stride up and down! 
I would die for your stride,
I would die for your 
praiseworthy mind.
 Loving little quail,
 Offended little quail,
 Little quail,
 Quail, black with mourning,
 My dear little quail.

Stride up and down! 
I would die for your nobility.
I would die for your 
poplar-like size. 

27. Lullaby

You are lovely, without a blemish,
Who else could I bring —
so perfect?
 Rock-a-bay!
I could go and bring the moon,
In the moonlight, 
the stars are flawless.
 Rock-a-bay!
You are lovely, without blemish,
Everything about you is perfect.
 Rock-a-bay!
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Դուն ալ խալատ բան մ‘ունիս,
Քուն չունիս` արթուն 
կուկենաս:
 Օրո՜ր:

Ich bin der Welt abhanden gekommen
Text: Friedrich Rückert (1788 – 1866)

Ich bin der Welt 
abhanden gekommen,
Mit der ich sonst 
viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange 
nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, 
ich sei gestorben!

Es ist mir auch 
gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch 
gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich 
gestorben der Welt.

Ich bin gestorben 
dem Weltgetümmel,
Und ruh’ in einem 
stillen Gebiet!

Du hast doch einen Makel:
Du schläfst nicht! 
Bleibst wach!
 Schlaf ein!

Ես թողել 
եմ աշխարհը,
Որի հետ շատ ժամանակ 
վատնեցի,
Նա իմ մասին երկար 
ոչինչ չի լսել,
Գուցե կարծում է, որ ես 
մեռա՜ծ եմ։

Ես ոչինչ 
չունեմ անելու,
Որ նա ինձ մեռած է 
համարում, 
Ես ոչ էլ կարող եմ առարկել, 
Քանզի իրոք մեռած եմ 
աշխարհի համար։

Ես մեռած եմ աշխարհի 
թոհուբոհի համար,
Եվ հանգստանում 
եմ խաղաղ մի եզերքում։

But you do have a flaw after all:
You cannot sleep! 
You’re still awake!
 Rock-a-bay!

I am lost to the world

I am lost 
to the world
with which I used t
o waste so much time,
It has heard nothing 
from me for so long
that it may very well believe 
that I am dead!

It is of no 
consequence to me
Whether it thinks me dead;
I cannot 
deny it,
for I really am 
dead to the world.

I am dead 
to the world's tumult,
And I rest 
in a quiet realm!
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Ich leb’ allein 
in meinem Himmel,
In meinem Lieben, 
in meinem Lied!

Ես միայնակ ապրում 
եմ իմ երկնքում, 
Իմ սիրո մեջ, 
իմ երգում։

I live alone 
in my heaven,
In my love 
and in my song.

Unser Dank gilt dem Verein »Noah« und den privaten Spendern, die diese CD ermöglicht 
haben.
Սկավառակի կայացման համար մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում »Noah« միությանը և 
անհատ հովանավորներին։
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