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ЛАҲЗАҲОИ БУЗУРГ 

Аз солҳои 30-юми асри гузашта барои баланд бардоштани сатҳи омузиши мусиқии касбӣ як 
зумра композиторони ҷавон баъди хатми Консерваторияи шахри  Москав ва дигар шаҳрҳои 
бузурги Россия аз ҷумла:  Михаил Муравин, Иван Рогалский, Самуил Урбах, Александр 
Ленский, Михаил Цветаев, Сергей Баласанян ба Тоҷикистони Саветӣ роҳхат гирифтанд, то ки 
ба омӯзиши мусиқии касбӣ шуруъ намоянд. 
Ба ҳамаи мо маълум мебошад, ки то солҳои 30-юм мусиқӣ, оҳанг, дар иҷроиши якканавозӣ, 
ансамбл бо тарзи унисон садо медод. Баъд аз омӯзиши нота бо сабақҳои заҳматталаби ин 
шахсиятҳои бузург мусиқии касбӣ дуэт, трио, квартет, ансамблҳои камеравӣ ва баъдтар дар 
муддати чор панҷ сол оркестри созҳои миллӣ таҳти роҳбарии композитор Александр Ленский 
ташкил гардид. 

Дар байни ин шахсиятҳо соли 1936 баъди роҳхати Консерваторияи шаҳри Москав ба номи 
П.Чайковский композитори ҷавон, серҳаракат, чолок Сергей Баласанян ба Тоҷикистон омад. 
Аз аввали фаъолияти корӣ ва эҷодӣ Сергей Баласаниян ба омӯзиши мусиқии халқӣ ва 
суннатии тоҷик шурӯъ намуд.Барои аз худ намудани мусиқии касбӣ ӯ ба сафарҳои хизматӣ ба 
ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон сафар карда ва оҳангҳои халқиро ба нота мегирад. Далели ин 
гуфтахо буд, ки Сергей Баласанян бори аввал соли 1939 ба навиштани аввалин операи тоҷик 
дар соҳаи мусиқии касбӣ “Шӯриши Восеъ” (либреттои А. Деҳотӣ ва М. Турсунзода) буд, ки  дар 
ҳаёти фарҳангии он вақта Республикаи Советии Тоҷикистон ин як рӯйдод ва саҳифаи бузурги 
фарҳангӣ буд. 
Чун сухан дар бобати ин композитори бузург меравад, ӯ низ аввалин раиси Иттифоқи 
Композиторони Тоҷикистон аз соли 1939 то соли 1943 роҳбариро ба ӯҳда дошт. 
Баъд аз аввалин операи тоҷик “Шӯриши Восеъ” ӯ ба навиштани яке аз асарҳои бузурги 
саҳнавӣ балети “Лайлӣ ва Маҷнун” соли 1947 (либреттои С. Ценин), ки ба композитор шӯҳрати 
бузургеро овард. Балети “Лайлӣ ва Маҷнун” бо оҳангҳои хеле бо таровати маъмулӣ халқӣ, 
шарқиёна навишта шудааст. Асари дигари саҳнавии Сергей Баласанян бо ҳамроҳии 
композитор Шариф Бобокалонов ин операи “Коваи Оҳангар” ба либреттои А. Лоҳутӣ аз рӯи 
яке аз достонҳои “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ мебошад. Баъдтар, баъди ба Маскав рафтан соли 
1943 Сергей Баласанян робитаи эҷодии худро бо Тоҷикистон қатъ накард. 

Операи сеюми Сергей Баласанян ин “Бахтиёр ва Нисо” ки соли 1954 навишта шудааст 
(либретои С. Ценин). Барои балети “Лайлӣ ва Маҷнун” Сергей Баласанян соли 1949 бо ҷоизаи 
давлатии СССР мушарраф гардида буд. 

Яке аз лаҳзаҳои бузурги дигар ин, ки Сергей Баласанян бо композитори маъруфи дунё Арам 
Хачатурян аз солҳои давраи донишҷуӣ дар Консерваторияи шаҳри Москав дӯст буданд. Ин 
риштаи дӯстии ду композитори бузург солҳои тулонӣ яъне то охири умри якдигар боқӣ монда 
буд. Ин риштаи дустӣ-эҷодӣ боз ҳам ин ду шахсиятро наздиктар кард. 

Сергей Баласанян аз солҳои 1962-1971 мудири кафедраи композитсияи  Консерваторияи 
шаҳри Москав ба номи П. Чайковский буданд ва дар тарбия ва омӯзиши мактаби композиторӣ 
ба як қатор композиторони тоҷик Толибхон Шаҳидӣ, Зарина Миршакар, Талабхуҷа Сатторов 
саҳми беандозаи бузурги худро гузоштанд. 

Арам Хачатурян ба Сергей Баласанян аз давраи донишҷуӣ ва солҳои минбаъда ба мактаби 
композиторӣ-эҷодии ӯ, яъне дӯсташ, ҳаммаслакаш чи хеле ки ҳамеша Арам Хачатурян иброз 
медошт, Серёжа гуфта баҳои баланд додааст. Риштаи дӯсти эҷодие, ки ин ду шахсият 



доштанд  ҳурмати баланди инсонист, ки ин ду шахсияти бузург аз соли 1930-1978 баръало 
идома ёфтааст. 

 


