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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ,ԿՈՄԻՏԱՍ – 150

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

150 տարի առաջ «մայր Հայաստանի արգանդը եղավ սրբորեն բեղուն...»
Երկու մանուկներ ծնվեցին՝ մեկը՝
Լոռիում, մյուսը՝ հեռո՜ւ Անատոլիայի
«խավար» խորքերում: Ծնվեցին, որ
հետո դառնան «պատանի և երիտասարդ, և այր իմաստուն»: Նրանք երկու առաքյալներ էին, մեկը՝ հայ երգի,
մյուսը՝ հայ խոսքի՝ հանճարեղ նահապետներ...

Օ՜, գրքերի աշխարհը – տիեզերք է անեզր:
Արևների նման բազմապիսի,
Ե՛վ աստղերի նման, և՛ շողերի –
Ես սիրում եմ գրքերը, որ աշխարհի մասին
Բարբառում են անձուկ ու մտերիմ:
Ե. Չարենց
Սույն թվականի դեկտեմբերի 8-ին ՀԲԸՄ
հայկական վիրտուալ համալսարանը Դոնի
Ռոստովի հայ համայնքին կից գործող
«Մաշտոց» հայոց լեզվի կիրակնօրյա դըպրոցի և թիվ 61 դպրոցում գործող հայոց լեզվի «Արևիկ» խմբակի աշակերտների համար
կազմակերպել էր վիրտուալ այցելություն
Մատենադարան:
Այս այցելությունն իրականացվեց
ՀՎՀ-ի հիբրիդ կրթության ծրագրի շրջանակներում, որի մասնակիցները նաև հայերեն են սովորում Հայկական վիրտուալ
համալսարանի առցանց դասընթացներով:
Հայաստանի մշակութային գանձարանում շրջագայությունը Երևանից սկայպով
վարում էր համալսարանի հեռավար
դասախոս Գոհար Գևորգյանը: Վիրտուալ այցելության սկզբում նա ներկայացրեց
մոխրակապույտ բազալտից կառուցված
Մատենադրանի հոյակերտ շենքը (կառուցվել է 1945-1957 թթ), որը հպարտորեն
կանգնած է դեպի Երևանը նայող բլրի
վրա, Մաշտոցի պողոտայի հյուսիսային
ծայրում՝ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի ներքևում:
Հետաքրքիր էր իմանալ, որ Մատենադարանի այդ շենքը, ի թիվս այլ հայտնի
շենքերի, նախագծել է ճարտարապետ
Մարկ Գրիգորյանը (1900-1978 թթ): Ուշագրավ է, որ նա ծնվել է Դոնի Նոր Նախիջեվան քաղաքում: Շենքը նախագծելիս Մարկ
Գրիգորյանը հայկական ճարտարապետական ավանդույթները փորձել է միավորել
այդ ժամանակվա ձեռագրերի պահպանման տեխնիկայի հետ։ Կառույցի ճարտարապետությունը պատկերացնելու նպա-

Լուսինե Աղաջանյանը

պահպանվում են շուրջ 23.000 ձեռագրեր,
հմայիլներ, պատառիկներ և 300.000 արխիվային փաստաթղթեր։ Մատենադարանում պահվող ամենահին ձեռագրերի
պատառիկները թվագրվում են 5-6-րդ
դարերով, իսկ պատկերազարդումների ու
մանրանկարչության ամենահին նմուշները կարելի է տեսնել Էջմիածնի Ավետարանում, որը վերագրվում է 6-րդ դարին։
Մասնակիցներն իմացան, որ ամենահին ամբողջական ձեռագիրը 887թ. թվագրվող Լազարյան ավետարանն է, ամենամեծը՝ Մշո ճառընտիրը (Մուշի սուրբ
Առաքելոց վանք, 1200-1202թթ, 70,5 × 55
սմ, 601 մագաղաթյա թուղթ, 27,5 կգ), իսկ

շենքի մակերեսը կազմեց 11,358 քմ, ինչը
երեք անգամ գերազանցեց հին համալիրի
մակերեսը: Այն նախատեսված է գիտահետազոտական գործունեության, ձեռագրերի, արխիվային փաստաթղթերի և ֆոն-

Էջմիածնի Ավետարանի փղոսկրյա
կազմը, 6-րդ դար
տակով ճարտարապետը եղել է Սանահինում, Հաղպատում, Զանգեզուրի, Տաթևի
հուշարձաններում և այլուր։
Մեր վիրտուալ զբոսավարը աշակերտներին ներկայացրեց Մատենադարանի
շենքի ճակատային հատվածում տեղադրված հայ միջնադարյան գրականության,
արվեստի, գիտության մեծ գործիչներ Թորոս Ռոսլինի, Գրիգոր Տաթևացու, Անանիա
Շիրակացու, Մովսես Խորենացու, Մխիթար Գոշի և Ֆրիկի արձանները, իսկ
ներքևի փոքրիկ հրապարակում՝ Մեսրոպ
Մաշտոցի և նրա աշակերտ Կորյունի
արձանախումբը: Ցուցադրեց նաև մուտքի
մոտ գրված հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը. «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս
հանճարոյ»:
Գոհար Գևորգյանը նախասրահում
ներկայացրեց «Ավարայրի ճակատամարտը» խճանկարը (1956-60 թթ.) և այդ ճակատամարտի պատմությունը, այնուհետև
«Հայոց պատմություն» եռամաս որմնանկարը (1956-59 թթ., երկուսն էլ՝ նկարիչ
Վան Խաչատուր):
Նա պատմեց, որ հայերեն ձեռագիր
մատյանների այս ամենամեծ պահոցում
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Մշո Ճառընտիրը՝ ամենամեծ և
Տոնացույցը, 15-րդ դար՝ ամենափոքր
ձեռագիրը
ամենափոքրը՝ Տոնացույցը (1434, 4 × 3 սմ,
19 գ)։
Գոհար Գևորգյանը պատմեց նաև Մատենադարանի նոր մասնաշենքի մասին,
որի կառուցումը սկսվել էր դեռևս 1987 թ.
ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի նախագծով: Սակայն 1988 թ. դեկտեմբերի 7-ի
ավերիչ երկրաշարժից հետո շինարարությունը դադարեցվել էր: Միայն 2009 թ. մայիսի 14-ին վերսկսվեց վերանախագծված նոր մասնաշենքի շինարարությունը
(ճարտարապետ՝ Արթուր Մեսչյան)։ Նոր

դի պահպանման, վերականգնման, թվայնացման աշխատանքների համար։
Նոր գիտական մասնաշենքի բացումը
տեղի է ունեցել 2011թ. սեպտեմբերի 20-ին՝
Հայաստանի անկախության 20-ամյակին
նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում։
Կենտրոնական մասնաշենքն ամբողջությամբ վերակազմավորվել և վերանորոգվել է՝ վերածվելով թանգարանային
համալիրի, որն ունի բազմաթիվ ցուցասրահներ, դահլիճ՝ գիտական համաժողովների և զեկուցումների համար, ինչպես
նաև գիտական լաբորատորիա։
Ուշագրավ է, որ Մատենադարանը
1997 թ. ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում:
Վիրտուալ այցելությունը Հայաստանի
ձեռագրերի գանձարան ստացվեց շատ
հետաքրքիր, ճանաչողական և բազմաբովանդակ: Մասնակիցները ձեռք բերեցին
նոր գիտելիքներ:
Շնորհակալություն Հայկական վիրտուալ համալսարանին այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար: Լիահույս
ենք, որ նման միջոցառումները կլինեն
շարունակական:
Պատրաստեց՝ Արմինե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ

Կոմիտաս և Հովհաննես Թումանյան... Նրանք ուղարկվել էին, որ
աշխարհի մեծերի հետ բաժակ խփեին
և նրանց հետ խոսեին հավասարի
իրավունքով... Եվ խոսեցին նրանք, ու
դեռ կշարունակեն խոսել շա՜տ երկար
դարեր, քանզի մենք՝ անցավոր, իրենք՝
հավերժի երջանիկ ճամփորդներ են...
– Կոմիտաս «Կռունկ», – երգում է
Ռոստովի օպերային թատրոնի երգչուհի Լուսինե Աղաջանյանը, – հայտարարվեց:
Հանդարտ, օրվա խորհրդին հարիր հանդիսավորությամբ միկրոֆոնին մոտենում է գեղեցկուհի Լուսինեն:
Դահլիճը շունչը պահեց: Ապա երգը թռավ նրա շուրթերից, թրթռաց
օդում անբացատրելի ելևէջներով, և
որպես հին գինի՝ ներարկվեց ունկընդրի երակների մեջ...
Կռունկ, ուստի՞ կուգաս, ծառա եմ
ձայնիդ,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ
մի չունի՞ս...
Կարոտ, կորսված Էրգիր, Եղեռն ու
տարագրություն...
Այսօր դժվար է ասել, թե աշխարհում սփռված քանի հայ է արտասվել
«Կռունկը» լսելիս, կամ էլ «Հայոց
վիշտը» ընթերցելիս:
Այնուհետև գրական-երաժշտական երեկոն, որը կազմակերպվել էր
սուրբ Հարություն եկեղեցու քահանա
Տեր Տիրան Ավագյանի ջանքերով «Հայորդաց տան» սաների ուժերով (գեղ.
ղեկավար՝ Անուշ Գրիգորյան, հաղորդավարներ՝ Լուսինե Աղաջանյան, Գեորգի Բագդիկով) շարունակվեց՝ բազմաթիվ հաճելի պահեր պարգևելով
ներկաներին:
«Անուշի երգը» համանուն օպերայից գեղեցիկ կատարմամբ ներկայացրեց Անուշ Գրիգորյանը: Թումանյանի քառյակները ընթերցեցին Արմանն ու Վիկտորյան: Հնչեցին հատվածներ «Պատարագից», «Կաքավիկ»,
«Իմ չինարի յարը», «Դլե Յաման», «Գարունա», «Անձրև եկավ» և այլ կատարումներ:
Ծափերով ընդունվեցին «Զվարթնոց» պարային համույթի ելույթները
(գեղ. ղեկավար՝ Անահիտ Չուխաջյան)
և այլ կատարումներ:
Ավարտվում է 2019-ը՝ ԿոմիտասԹումանյանական տարին: Ինչպես
մեզ հուշում է համացանցը, մոլորակի
հայաշատ բոլոր համայնքներում յուրովի նշվել է այս պանծալի հոբելյանը: Ավարտվում է տարին, սակայն
ժամանակը Կոմիտասի և Թումանյանի համար չէ, և ուրեմն.
– Երնեկ նրան, ով իր գործով
Կապրի անվերջ, անդադար:
Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Լուսանկարը՝ Կարինե ԲԱԼԱՅԱՆԻ
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