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          Սեպտեմբեր 2021

  

 

 ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ (1869-1935) 
 Կոմիտասը ունեցաւ տեսիլքը եւ խոր իմացութիւնը երաժշտական գիտութեան, համարձակօրէն 

ընդգծելով, որ միջազգային երաժշտութիւն չկայ, երաժշտութիւնը ազգային լեզու է եւ ամէն ազգ ունի 

ի՛ր երաժշտութիւնը։ Կոմիտաս իր այս համոզումը փաստեց գիտութեամբ եւ այդ գիտութիւնը անցնելով 

իր բիւրեղ հոգիէն, ան կենսաւորեց հայ երգը եւ երաժշտութիւնը ու հիմը դրաւ հայ ազգային գիտական 

երաժշտութեան։ Ան դարձաւ հայ երաժշտութեան Մաշտոցը։ Կոմիտասն ալ Մաշտոցին նման հայացուց 

ազգը՝ տալով անոր արժանապատուութիւն, ինքնավստահութիւն եւ ուրոյն դիմագիծ։  
 

 

 ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍՊԵՆԴԻԱՐԵԱՆ (1871-1928)
 Հայաստանի առաջին սիմֆոնիկ նուագախումբի հիմնադիրը (1924)։Կոմիտասէն ետք Հայ նոր 

երաժշտութեան ամէնէն ցայտուն դէմքը եւ Հայաստանի Պետական երաժշտանոցին հիմնադիրը, որ իր 

մեծ տաղանդով եւ դասական արուեստով ուղղութիւն եւ թափ տուաւ փայլուն երաժիշտներու ամբողջ 

սերունդի մը։   

 

 

 

 ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒԽԱՃԵԱՆ (1837-1898)
 Հայ օփերայի արուեստի հիմնադիրը, առաջին երաժշտական ստեղծագործութիւնը՝ «Արշակ Բ.» 

(հայկական ազգային դասական առաջին օփերան)։

 

 

 ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԿԱՐԱ ՄՈՒՐԶԱ (1853-1902)
 Հայ երաժիշտներէն ան առաջինն էր, որ իր ուշադրութեան կեդրոնը դարձուց հայկական 

ժողովրդային երգերու հաւաքման,  ձայնագրման եւ բազմաձայն մշակման գործը։ Ուրեմն Կարա 

Մուրզան է հայերէն առաջին քառաձայն երգեցողութիւնը նախաձեռնողը։

 

 

 ՄԱԿԱՐ ԵԿՄԱԼԵԱՆ (1856-1905)
 Հայ եկեղեցական բազմաձայն երաժշտութեան հիմնադիրն է։ Ան ձայնագրած է մեր պատարագը 

իր մանրամասնութիւններով,եռաձայն մը, արական խումբի համար, նոյնը քառաձայն, իսկ երրորդ մըն 

ալ քառաձայն, երկսեռ խումբերու համար։                                         

 

 

 ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ (1903-1978) 
 Աշխարհահռչակ երաժշտագէտ, երգահան, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, Հայկական 

ֆիլմ (կինօ) երաժշտութեան հիմնադիր։

 Աշխարհահռչակ վարպետի խօսքերէն է՝ «հայ ըլլալով՝ չեմ կրնար հայկական երաժշտութենէ 

տարբեր բան յօրինել»։ Ան թաղուած է Երեւանի Կոմիտասի անուան զբօսայգիի պանթէոնին մէջ։
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ԲԻՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՎԻՔԹՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆԻ ԿՏԱԿԸ ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒՆ

 «Ինձ յաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ տիրապետել հայոց լեզուին: Ամէն մէկը պէտք 
է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրագէտ լինի հայերէնից, անկախ այն բանից, թէ քանի տոկոս է 
նրա մէջ հայկական արիւնը: Այդ տոկոսը ոչինչ չի նշանակում:
 Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թէ արիւն, այլ գաղափարներ եւ գաղափարների մէջ ինձ համար 
ամենաթանկը հայոց լեզուն է: Այդ կապակցութեամբ իւրաքանչիւր սերունդ պարտաւոր է սովորեցնել յաջորդին հայոց 
լեզու:
 Գիտցէք,  որ  իմ կեանքի ամենամեծ երջանկութիւնը եղել է ու կը մնայ, քանի ապրում եմ, հայոց լեզուին 
տիրապետելը:
 Ցանկանում եմ երջանկութիւն բոլորիդ»:

 Վիքթոր Համբարձումեանի անուան Բիւրականի Աստղադիտարան, աստղադիտարան՝ Հայաստանի Բիւրական 

գիւղին մէջ։ Կը պատկանի Հայաստանի Գիտութիւններու Ճեմարանին։ Արեւելեան Եւրոպայի և Միջին Արեւելքի 

կարեւորագոյն աստղադիտարաններէն մէկն է:

 Հիմնուած է 1946 թուականին հայ աստղագէտ Վիքթոր Համբարձումեանի կողմէ, որ եղած է աստղադիտարանի 

առաջին տնօրէնը։ Ճարտարապետն է Սամուէլ Սաֆարեան։

 Վ. Համբարձումեանի անուան Բիւրականի աստղադիտարանը Միջազգային աստղագիտական միութեան 

որոշումով հռչակուած է տարածաշրջանային աստղագիտական կեդրոն:

 Բիւրականի աստղադիտարանը կը գտնուի Արագած լերան հարաւային լանջին՝ Հայաստանի Արագածոտնի 

մարզի Բիւրական գիւղին մէջ։:

 Աստղադիտարանը կազմուած է երկու մասերէ՝ բնակելի աւան և արհեստական բաժին, որ կը պարունակէ՝ 

դիտաշտարակները, վարչական և տարրալուծարանային շէնքերը, ժողովասրահը և հիւրանոցները: 

 Արտաքին մուտքի սանդուխները ունի իւրայատուկ ճարտարապետական ոճ:
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 ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՌԱՋԻՆ ԼՐԱԳԻՐՍ
 Տարիներ առաջ, երբ հազիւ ութը կամ ինը տարեկան տղայ էի, երբ մեր Տիգրանակերտի փողոցներուն մէջ իմ 
ընկերներուս հետ թռչուն կ'որսայի կամ իշամեղուներուն բոյնը կ'աւրշտկէի, ինչպէ՞ս եղաւ, ինչպէ՞ս պատահեցաւ՝ չեմ 
գիտեր, հայերէն տպագրուած   թուղթի կտոր մը գետնէն գտայ։
 Տէր  Արսէնէն  հայերէն  մասնաւոր  դաս  կ'առնէի, այսինքն՝ «այբ»ը, «բեն»ը, «գիմ»ը եւ նոյնիսկ «չա»ն ալ կը 
ճանչնայի։ Աւելին՝ գիտէի, թէ երբ «չա» գրես՝ «չամիչ» ալ կրնաս գրել, իսկ երբ «չա»ով «ջուր» գրես՝ ըսել է, թէ մեղք կը 
գործես...։ Այո՛, այդ տարիներուն  Տիգրանակերտի ժամուն մէջ  Աւետարաններ ալ տեսած էի։ Գիտէի, թէ Աստուծոյ խօսքը 
հայերէն լեզուով իջած էր երկինքէն,  եկած եւ ուղղակի մտած էր մեր Տէր Արսէնին Աւետարանին մէջը եւ եղած էր Սո՜ւրբ 
Աստուած, Սո՜ւրբ Պատարագ, Սո՜ւրբ «Հայր մեր որ յերկինս ես...»։
 Աւետարանը  ճանչցած էի, որովհետեւ այդ տարիներուն ամէն Կիրակի հայրս ձեռքէս կը բռնէր ու զիս կը տանէր մեր 
Սուրբ Կիրակոսի ժամը, եւ ես մօրս կարած ճերմակ շապիկը հագուելով եկեղեցւոյ մէջ դպրութիւն կ'ընէի։   Անոր համար՝ 
փողոցին մէջ, գետինը ինկած, հայերէն տպագրուած թուղթի մաշած կտորը երբ տեսայ՝ հասկցայ, թէ ատիկա մեր գիտցած 
Աւետարանի սո՜ւրբ էջերէն մէկը չէր եւ չէր կրնար ըլլալ,  որովհետեւ այդ թուղթի կտորը ո՛չ բուրվառ տեսած էր եւ ոչ ալ խունկ 
կը հոտէր…:
 - Ասիկա հայերէն լրագիր է,- որոշեցի:
 Երբ խորհեցայ, թէ մեր Տէր Արսէնին խոշոր Աւետարանին, սեւ Աւետարանին, կարմիր կողքով Աւետարանին գիրերն 
ալ հայերէն էին, ուրեմն՝ կը նշանակէր, թէ հայերէն գրուած ամէն թուղթի կտոր սո՜ւրբ է եւ սո՜ւրբ էր…։
 Է՜հ, Աստուծոյ սիրոյն, կամ ինչպէս պիտի ըսէինք մենք՝ Աստուա՛ծդ սիրես, հիմա դուն իմ տեղս ըլլաս՝ ի՞նչ կ'ընես:
 Մենք մեր սո՜ւրբ բաները, մենք մեր մասունքը փողոցը՝ գետինը, ցեխերուն մէջ կը ձգե՞նք…
 -Չէ, չեղնի, չ'ըլլար…
 Առի թուղթի կտորը, ըրի այնպէս՝ ինչպէս ամէն Կիրակի կ'ընէի Տէր Արսէնին Աւետարաններուն։ Համբուրեցի, 
անգամ մը եւս համբուրեցի։ Երբ երրորդ անգամ համբուրելս վերջացաւ՝ տարի ճակտիս ու կրկին համբուրեցի…։ Յետոյ 
թուղթի այդ կտորը աղուոր մը ոլորեցի, պզտիկցուցի, գնդակի մը վերածեցի եւ մեր տան դրացի  Հերսոտ Վանէսենց 
մաշած, ծակծկած պատին խոռոչներէն մէկուն մէջ երկիւղածութեամբ եւ մեծ հաւատքով տեղաւորեցի, առջեւն ալ փոքր քար 
մը դրի, որպէսզի սատանայ աչքերէն հեռու մնայ…։
 Երեսս խաչակնքեցի։ «Հայր մեր»ս ըսի։
 Գոհ էի, ուրախ էի եւ գիտէի, թէ Աստուած Պապան զիս վերէն կը դիտէր ու ինծի «Ապրի՛ս» կ’ըսէր…։ Այդ թուղթի 
կտորը ինծի համար սովորական, պարզ թուղթ մը չէր, այլ սուրբ էր այն բրդօն մը հացին պէս, որուն երբ հանդիպինք 
փողոցը, գետինը ինկած, կ'առնենք կը համբուրենք եւ պատի մը խորշը կը դնենք մեր գլխէն վեր…:
 Հիմա, երբ տարիներ ետք այս դէպքը կը յիշեմ՝ անշուշտ բացարձակապէս չեմ գիտեր, թէ այդ թուղթի կտորը ինչպէ՞ս 
եւ ուրկէ՞ եկեր եւ ինկեր էր Տիգրանակերտի փողոցներուն մէջ։
 Մեր մանկութեան օրերուն, երբ կը խաղայինք փողոցներուն մէջ, ամէն տեսակ բան կրնայինք գտնել հոն։ Այո՛, բայց 
հայերէն տպագրուած թուղթի կտոր մը մեր փողոցներուն մէջ գտնել կը նշանակէր բաց աչքով երազ տեսնել։ Չէ՛, ասիկա 
մեծ հրաշք էր...:
 Այո՛, ես այդ հրաշքով, այդ երանելի մանկական օրերուն, առաջին անգամ ծանօթացայ մեր լրագիրներէն մէկուն 
հետ։
 Այդ  տարիներուն  ինծի համար հայերէն գրուած, տպագրուած թուղթի կտորները սո՜ւրբ էին, որովհետեւ 
Աւետարաններն  ալ այբ-բեն-գիմով հրաշք կը գործէին…։ Եւ այբ-բեն-գիմ ըսել՝ սուրբ ըսել էր։
 Այո՛, ժամանակ անցաւ, անցաւ նաեւ մանկութիւնս, անցաւ ու գնաց նաեւ Հերսոտ Վանէսենց մաշած, ծակծկած 
ողորմելի պատը, տարաւ իր հետը իմ փոքր թուղթի սուրբ  յիշատակը  եւ պատմութեան վերածեց։
 Հիմա, սա պահուս, երբ այս տողերը կը գրեմ, կարծես կը զգամ, թէ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը կ'արթննայ իր 
յաւիտենական քունէն,  կ'ելլէ կու գայ, կը համբուրէ ճակատս ու կ'ըսէ.
 - Ա՛ռ  այս սուրբ համբոյրը, բաշխէ՛ մեր բոլոր այբ-բեն-գիմը  սիրողներուն եւ  անոր սիրահարներուն։ Տա՛ր բաժին մըն 
ալ մանաւանդ այդ խմբագիրին եւ այդ գրաշարներուն, որոնց միջոցաւ առաջին անգամ ծանօթացար հայ թերթի մը հետ, 
երբ դուն լակոտ  մըն  էիր  եւ  կը խաղայիր  մանկական  խաղերդ  Տիգրանակերտի փողոցներու ցեխերուն մէջ։

ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ
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ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ  ՀՈՐԻԶՈՆ

ԺԱՄԱՆՑ

Կրնա՞ս գտնել պատկերին մէջ պահուած նկարները:
Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող 7 

տարբերութիւնները:

  

Ո՞վ կ'ուզէ ըլլալ բազմագէտ

1.- Կոմիտաս Վարդապետը՝
   - Հիմը դրաւ հայ ազգային գիտական երաժշտութեան
   - Մշակեց հայկական ազգային դասական առաջին օփերան
   - Հայկական ֆիլմ (կինօ) երաժշտութեան հիմնադիրն է

2.- Ալեքսանդր Սպենդիարեանը Հայաստանի Պետական 
երաժշտանոցին հիմնադիրն է
   - այո
   - ոչ

3.- Կարա Մուրզան է հայերէն առաջին քառաձայն 
երգեցողութիւնը նախաձեռնողը
   - այո
   - ոչ

4.- Մակար Եկմալեանը՝
  - Հայաստանի Պետական երաժշտանոցին հիմնադիրն է
  - Մշակեց հայկական ազգային դասական առաջին օփերան
  - Հայ եկեղեցական բազմաձայն երաժշտութեան հիմնադիրն է

 5.- Տիգրան Չուխաճեանի օփերան կը կոչուի՝
   - Այտա
   - Արշակ Բ
   - Մասիս

6.- Արամ Խաչատրեանը
   - Պատմաբան է
   - գրող է
   - Աշխարհահռչակ երաժշտագէտ, երգահան եւ մանկավարժ է

7.- Բիւրականի աստղադիտարանը հիմնուած է 
   - 1986-ին
   - 1965-ին
   - 1946-ին

8.- Սուրբ Կիրակոսի ժամը կը գտնուի
   - Արցախի մէջ
   - Երեւանի մէջ
   -Տիգրանակերտի մէջ


