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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Ժողովուրդն է ամենամեծ ստեղծագործողը, – ասում էր Կոմիտասը, – գնացեք և սովորեք 

նրանից»: 

Մեծանուն երգահան Կոմիտասի (Սողոմոն Սողոմոնյան) թողած 

ստեղծագործական ժառանգությունն ահռելի նշանակություն ունի հայ երաժշտության 

համար, թեև ձեռագրերի մեծ մասը ոչնչացվել է կամ կորել։ Նրա երաժշտական 

հանճարի առջև խոնարհվում էին եվրոպացի անվանի երգահանները` Կլոդ Դեբյուսին, 

Քամիլ Սեն Սանսը, Վենսան դ'Էնդին, Գաբրիել Ֆորեն… 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը Կոմիտասի մասին ասել է. «Հայ 

ժողովուրդը կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան 

ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի 

հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ 

հավիտյան»։ 

Կոմիտասից առաջ էլ կար երգ ու նվագ, հայն ուներ իր երգային համակարգն ու 

երաժշտական «քերականությունը»: Բայց այդ համակարգը տարբերելու, 

վերահամադրելու և վերաիմաստավորելու, այդ «քերականությունը» ուսումնասիրելու 

և օրինավորելու համար հարկավոր էր մի հանճար: Այս վերապահմամբ էլ՝ Կոմիտասն 

էր, որ հայերին երգ ու նվագ տվեց… 

Հայտնի է, որ Կոմիտասը մոտ 3000 հայկական, քրդական, պարսկական 

եղանակներ, եկեղեցական և աշխարհական երգեր է ձայնագրել: Էջմիածնի վանքի 

պարիսպների ներսում անխոնջ կերպով աշխատող, ժամանակակիցների բնորոշմամբ՝ 

համեստ և եռանդուն վարդապետն իր ստեղծագործական պրպտումների 

ճանապարհին դիմում էր ժողովրդին, ահելին ու ջահելին, ժողովրդական երգին 

լավատեղյակ մարդկանց: 

Հիմնվելով արևմտաեվրոպական երաժշտության զարգացման փորձի ու հայ 

կոմպոզիտորական դպրոցի ձեռքբերումների վրա և հետազոտելով հայ ավանդական 

երաժշտության առանձնահատկությունները` նա ստեղծեց կոմպոզիտորական 

ինքնատիպ է և չկրկնվող ուրույն ոճ: Դրանով իսկ Կոմիտասը հայտնի է, որպես հայ 

ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր: 
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ԿՈՄԻՏԱՍԸ ՍԿԻԶԲ Է, ՈՐ ՎԱԽՃԱՆ ՉՈՒՆԻ 

 

Կոմպոզիտոր, ազգագրագետ, գիտնական, մանկավարժ, խմբավար, երգիչ, 

հասարարական հզոր եռանդի տեր, արվեստագետ Կոմիտասին վիճակվեց 

շրջադարձային դեր խաղալ հայ երաժշտական մշակույթի պատմական զարգացման 

ճանապարհին:  

Կոմիտասը հայ երաժիշտներից առաջինն էր, որ հայտնաբերեց ազգային արվեստի 

ինքնատիպության հուսալի ակունքները, գիտնականին հատուկ 

հետևողականությամբ հետազոտեց և բացահայտեց այդ ինքնատիպության 

օրինաչափությունները:  

Հնուց ի վեր մեծաշնորհ երաժիշտների ծննդավայր է ճանաչվել Գողթն գավառը, որի 

Ցղնա գյուղից էին Կոմիտասի նախնիները: 17-րդ 

դարի վերջին տեղափոխվելով Փոքր Ասիայի 

Կուտինա (Քյոթահիա) քաղաքը՝ նրանք 

պահպանեցին իրենց հարուստ երաժշտական 

ավանդույթները: 1869թ. սեպտեբերի 26-ին 

արհեստավոր Գևորգ Սողոմոնյանի և Թագուհի 

Հովհաննիսյանի ընտանիքում ծնվեց Սողոմոն 

Սողոմոնյանը՝ ապագա մեծ երաժիշտ Կոմիտասը: 

Պատանու ապագան կանխորոշեց գեղեցիկ ձայնը եւ 

պատահական չէր, որ Կուտինայում նրան 

անվանում էին «թափառական փոքրիկ երգիչ»։  

1881 թվականին Կուտինայի վանահայր Գ. 

Դերձակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին՝ 

եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Կաթողիկոսի 

խնդրանքով նա իր հետ մի ձայնեղ որբ տղա պետք է 

տաներ՝ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 

Քսան որբ երեխաներից ընտրվեց տասներկուամյա Սողոմոնը։  

1890 թվականին Սողոմոնը ձեռնադրվեց սարկավագ։1893-ին նա ավարտեց 

ճեմարանը, ապա նրան շնորհվեց աբեղայի աստիճան եւ տրվեց 7-րդ դարի նշանավոր 

բանաստեղծ, շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում 

Կոմիտասը նշանակվեց երաժշտության ուսուցիչ։ 
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Մանկավարժությանը զուգընթաց Կոմիտասը ստեղծեց երգչախումբ, 

ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, ժողովրդական երգեր մշակեց, գրեց իր 

առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։  

1895 թվականին Կոմիտասն օծվեց վարդապետի հոգևոր աստիճանով: 

  Կոմիտասի կյանքի հետագա իրադարձությունները կապված են Եվրոպայի 

խոշոր երաժշտական կենտրոնի՝ Բեռլինի հետ, ուր նա մեկնեց ուսանելու՝ 

կաթողիկոսի բարեխոսությամբ՝ թոշակ ստանալով հայ խոշոր նավթարդյունաբերող 

Ալեքսանդր Մանթաշյանից: 

  Կոմիտասն ընդունվեց պրոֆեսոր Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր 

կոնսերվատորիան: Վերջինիս պարապմունքներին զուգընթաց կոմպոզիտորն 

հաճախում էր Բեռլինի Կայսերական համալսարանի փիլիսոփայության, 

գեղագիտության, ընդհանուր եւ երաժշտության պատմության դասախոսություններին: 

 1899 թ. սեպտեմբերին Կոմիտասը վերադարձավ Էջմիածին եւ ձեռնամուխ եղավ իր 

երաժշտական գործունեությանը: Կարճ ժամանակում Կոմիտասն արմատականորեն 

փոխեց երաժշտության ուսուցման դրվածքը ճեմարանում, ստեղծեց ոչ մեծ 

նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնելով երգչախմբի կատարողական 

մակարդակը: 

  1907–ին էր, որ Փարիզում և Շվեյցարիայում իր համերգներով ու 

դասախոսութուններով տեղի երաժշտասեր հասարակության վրա խոր 

տպավորութուն թողնելով՝ Կոմիտասը վերադառնում է Կովկաս և Գևորգյան 

ճեմարանի իր պարտականություններին զուգընթաց եռանդով շարունակում նյութեր 

հավաքել իր ապագա ստեղծագործությունների և գիտական ուսումնասիրությունների 

համար: «Քանի խորունկ եմ մտնում ծիծաղածին ծովի մեջ, այնքան պնդվում է 

համոզմունքս, թե մեր և՛ ժողովրդական, և՛ եկեղեցական աննման և վեհ եղանակները, 

որոնք քույր ու եղբայր են շատ վաղուց, ապագայում նույնպես օտարների համար 

ուսումնասիրության աղբյուր պետք է դառնան, որովհետև արմատը շատ խոր 

հնությունն է տանում հասցնում, մինչև հայի ծագումը, այնտեղ, նորանից անբաժան, 

ծլում և նորա հետ է մեզ հասնում», – համոզված էր Կոմիտասը:  

Առանձնանալով իր վանական փոքրիկ խուցի մեջ՝ Կոմիտասը սիրով էր իր 

բնակարանում ընդունում իրեն այցի եկող մտավորականներին, լայնախոհ և ազգի 

ճակատագրով մտահոգ անձանց, խորհում ազգի ներկայի և ապագայի, անշոշափելի, 

բայց այնքա՜ն մոտալուտ տագնապների մասին. «…Հոտն անհովիվ՝ մոլոր ու շփոթ, 

աներևույթ և անզուսպ ալիքներ հախուռն կը հուզին ի խորս մեր հալածական և ողբալի 

կենաց ծովու: Անմիտ որսորդներ բոլորած՝ միամիտ ձկներ ցանցած: Մթնոլորտը թույն կը 

տեղա, բուժիչ ուժ չկա: Ավերած, սարսափ ու սանձարձակ կեղեքում մեկ կողմեն, 
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անտարբերություն, օտարամոլություն ու ցեխոտ սրտեր մյուս կողմեն: Փառասիրություն, 

փութկոտություն, մեկ երեսեն, ապիկարություն, տգիտություն մյուս երեսեն: 

Յուրաքանչյուր ոք իր պաշտոնն զգեցած է իբր հանդերձ, զոր մերկություն մտաց ծածկի 

ի միամիտ աչաց: Մեր նախնիք իրենց պաշտոնին փարած էին անձնահեղձությամբ, իսկ 

մենք կհափշտակենք գործն ընչաքաղցությամբ: Սիրտս փլած է… »: 

Արարատյան դաշտավայրի բնակավայրեր Կոմիտասի այցելությունները 

դադարում են 1910թ. –ին:  

Իր նոր մտահղացումները կյանքի կոչելու համար Կոմիտասը նույն տարվա 

հոկտեմբերին հեռանում է Էջմիածնից և մշտական բնակություն հաստատում Կ. 

Պոլսում… 

1915 թվականին Կոմիտասը հայ մտավորականների և արվեստի գործիչների հետ 

աքսորվեց Անատոլիայի խորքերը և տեսավ սեփական ժողովրդի սարսափելի 

ոչնչացումը։ Ու թեև ազդեցիկ մարդկանց շնորհիվ նրան վերադարձրին 

Կոստանդնուպոլիս, այնուհանդերձ դաժան սպանությունների պատկերները 

անջնջելի հետք թողեցին Կոմիտասի հոգում։ 

Ննջել է 1935թ. -ի հոկտեմբերի 22-ին և թաղվել Երևանի՝ իր անունը կրող զբոսայգու 

պանթեոնում: Այսօր Կոմիտաս վարդապետի անունն են կրում նաև վերոնշյալ 

զբոսայգում գտնվող թանգարան-ինստիտուտը, Երևանի պետական 

կոնսերվատորիան, կամերային երաժշտական տունը, լարային քառյակ, պողոտա և 

այլ: 

Թողած անգնահատելի հոգևոր և ազգային ժառանգությամբ Կոմիտասը հավերժ է, 

որպես հայու և ամբողջ աշխարհի ինքնաճանաչողական երաժշտության լուսավորիչ: 

 

Կոմիտասի գեղագիտական հայացքները  

 

Ազգագրագետ և գիտնական 

 Կոմիտասի գեղագիտական հայացքների համակարգը հայ երաժշտական 

մշակույթի պատմական ընթացքի համար նոր էր և հեռանկարային: Կոմիտասին 
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հոգեհարազատ էին դարաշրջանի առաջադեմ գաղափարները, այդ թվում՝ արվեստի 

ու կյանքի փոխհարաբերության, հասարարական կյանքում արվեստի տեղի ու դերի, 

արվեստի ազգային ինքնատիպության ու ժողովրդականության հարցերը: 

 Կյանքը, բնությունը, իրականությունը Կոմիտասը դիտում էր իրենց անընդհատ 

զագացման մեջ և համարում էր, որ իրականությունը և միջավայրը, ներգործելով 

արվեստագետի վրա, նրա մեջ հացնում են նոր մտքեր և հույզեր: Հոգևոր արժեքների 

ստեղծողը կապված է միջավայրի, բնության հետ և նրարից ստանում է լիցք ու նյութ՝ 

ստեղծագործելու համար: «Այսպես միջավայրի զանազանությունը ծնունդ է տալիս 

զգացմունքների զանազանությանը: Եվ երաժշտությունը, արտացոլում լինելով 

զգացումների, մեզ ներկայանում է ուրախ, տխուր, վեհ նայելով այն միջավայրին, ուր 

ապրում, զգում և վերարտադրում է մի ժողովուրդ»: «Ժողովրդական երաժշտության 

բովանդակությունն են բնությունից և կյանքից ստացած տպավորությունների 

անդրադարձումը – երգով կամ նվագով»: 

 Երաժշտության ազգային բնավորության հարցը Կոմիտասը դիտում էր՝ ելնելով 

ժողովրդի կյանքի պայմաններից: «Ի՞նչ է ազգային երաժշտությունը, ի՞նչն է նյութ 

տալիս ազգային ժողովրդական երգերին: Արդյո՞ք նրա հպարտ լեռները, խոր ձորերը, 

դաշտերը, բազմազան կլիման, պատմական հազար ու մի դեպքերն ու անցքերը, 

ժողովրդի ներքին ու արտաքին կյանքը – այո, այս բոլորը, բոլորը նյութ են կազմում 

ազգային երաժշտության, մի խոսքով՝ այն ամենը, ինչ ազդումէ այդ ազգի 

զգայարանների և մտքի վրա»: 

 Կոմիտասը ազգի, հոգևոր կյանքի ճշմարտացի արտացոլումն է համարել 

ժողովրդական երաժշտությունը, քանի որ գեղջուկի համար երգաստեղծությունը 

նույնքան բնական երևութ է, որքան խոսակցական լեզուն: «Գյուղում ամենքն էլ լավ ու 

վատ երգել գիտեն, որովհետև մասնակից են երգաստեղծության, բայց և ոչ մեկը գիտե, 

թե ով է կապել խաղը, որովհետև բոլորը միասին են հյուսում»: 

  Ժողովրդական գեղջկական երաժշտությունն է համարել հայ երաժշտական 

միակ արժեքավոր և ինքնուրույն ճյուղը և նա նպատակ ուներ գեղջկական 

երաժշտության բացառիկ արժեքների ճանաչմամբ հայ երաժշտությունը պահպանել 

օտարամուտ ազդեցություններից: 

  Կոմիտասի և նրա անմիջական նախորդների (Ք. Կարա-Մուրզա, Մ. Եկմալյան, 

Ն. Տիգրանյան) ունեցած հետաքրքրությունը ժողովրդական  ստեղծագործության 

հանդեպ, հայերի գաղափարական գոյապայքարի օրինաչափ արտահայտությունն էր: 

  Գրի առնելով մեծ տարածության վրա սփռված արևելահայերի և 

արևմտահայերի երգն ու երաժշտությունը դյուրազգաց կոմպոզիտորը դիտահորիզոնի 
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նյութ դարձրեց ժողովրդական ստեղծագործության հորիզոնական (տարածքային) և 

ուղղահայաց (ժամանակային) կտրվածքը: 

 Կոմիտասը ժողովրդական երգերում լսեց այն, ինչ լսելի է ընտրյալներին. 

անպաճույճ, բայց խոսուն երգերի գեղեցկության գաղտնիքը գտավ՝ լսելի դարձրեց 

բնության շշունջն ու շնչառությունը, գյուղացու ներսույզ, բայց հորդառատ հույզերը: 

 Ժողովրդական երգերի հավաքելը Կոմիտասը սկսել է Էջմիածնում և առաջին 

ձեռագիր ժողովածուն ամբողջացրել է 1891թ. -ին: Մեզ հայտնի վերջին գրառումներն 

իրականացրել է 1913թ.: Այսպիսով, երկու տասնյակից ավել նվիրել է ժողովրդական 

երգերի հավաքմանը՝ այն իրականցներով հայկական նոտագրությամբ, շրջելով 

Հայաստանի տարբեր շրջաններում, հայաբնակ այլ վայրերում՝ առաջնահերթ խնդիր 

դնելով տարբեր տեղավայրերի և երաժշտական բարբառների հնավանդ արժեքների 

ամբողջացնելուն: 

  Կոմիտասի ազգագրական գործունեության կարևոր արդյունքներից է Ակնա 

երգերի շարքը, որն առաջին անգամ լույս տեսավ Հ. Ջանիկյանի «Ակնա հնություն» 

գրքում: 

 Երաժշտի գրառումներում էական տեղ են գրավում քնարական, տիսական և 

մասնավորապես հարսանեկան երգերը: «Հրսանեկան երգերը, - գրել է Կոմիտասը, - 

թերևս բեկորն են հայ բնապաշտական շրջանեն մնացած՝ քրիստոնյա քողով 

պարուրված: Բոլոր երգերու մեջ գիրկընդխառն կերթա մարդկային ու բնության 

կյանքը: Կերգվի բնության ու ամուսնության գարունը, որ լուսնեկի ցողով ու արևի 

շողով կելի…»: 

 Իրենց հարուստ բովանդակությամբ մեծ արժեք են ներկայացնում ժողովրդի 

երգաստեղծության յուրօրինակ մարգարիտները աշխատանքային երգերը, որոնք 

աշխատանքի ուղեկիցը լինելով, սակայն, հեռու են լոկ աշխատանքի ընթացքը ցույց 

տալուց  գուղացու ապրումներն ու հույզերը բացահայտող այդ երգերում առկա են նրա 

դարավոր կենսափորձը, համակ նվիրումը հողին, գործին, հայրենի օջախին: Այդ են 

վկայում «Ձիգ տու, քաշի»,  «Սայլի, կալի, խուրձ կրելու հորովելը, «Օ, ոլ, էլ, օլ,էլ, օլ, էլ» 

հորովելները և գեղարվեստական բարձր արժեքներով աչքի ընկնող «Լոռվա 

գութաներգը»: 

              Ժողովրդական երգաստեղծության կոմիտասյան գրառումները հայ 

երաժշտության պրոֆեսիոնալ ձևերի կերտման և ազգային ինքնատիպ ոճի 

զարգացման հիմքը հանդիսացան: Այդ ճանապարհին առաջին հեռանկարային քայլը 

իր իսկ՝ Կոմիտասի մշակումներն էին, որոնցով հայ երաժշտությունը թևակոխեց 

զարգացման նոր դարաշրջան: 
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               Կոմիտասի գիտահետազոտական գործունեության առանցքը հայ 

երաժշտության ազգային ինքնատիպության հիմնավորումն է, ինչին ծառայում են հայ  

ժողովրդական և հոգևոր երաժշտությանը նվիրված բոլոր հետազոտությունները: 

                  Ազգային երաժշտության հնագույն հարուստ բնագավառներից մեկի՝ հոգևոր 

երաժշտության ժանրերի և ձևերի տաղաչափական համակարգի, ձայնակարգերի, 

մետրառիթմական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը Կոմիտասին 

իրավունք տվեց առաջ քաշելու ժողովրդական ու հոգևոր երաժշտության սերտ կապի 

կարևոր թեզը: 

                    «Հայ եկեղեցական երաժշտություն» աշխատությունը բովանդակում է ողջ 

հայ երաժշտության համար սկզբունքային դրույթներ՝ ձայնակարգերի համակարգի 

գիտական հիմնավորումը: Ըստ Կոմիտասի հայ երաժշտության ձայնակարգերը 

եվրոպականներից տարբերվում են ոչ օկտավային կառուցվածքով, այսիքն՝ 

քառալարերի (տետրախորդերի) այնպիսի միացումով, որտեղ նախորդ քառալարի 

վերջին հնչյունը հաջորդ քառյակի համար առաջինն է: Հայ երաժշտության 

տիրապետող քառյակը մաժոր քառյակն է, որի առաջին և վերջին ձայները միշտ մնում 

են անփոփոխ, մինչդեռ միջինները տարբերակվում են: 

  Կոմիտասը նշում է հետևյալ վեց քառյակը, որոնց տարբեր միացումները 

կազմում են հայկական ձայնակարգերի համակարգը: Այս վեց քառյակների զանազան 

համակցություներից, -գրել է Կոմիտասը, - կազմված են հայկական բոլոր 

եղանակները: 

 Գրի առնելով և կորստից փրկելով բանավոր ձևով 

պահպանված հոգևոր մեղեդիները Կոմիտասը մեծ հույսեր 

էր կապում խազերի համակարգի հետ: Խազերի 

ուսումնասիրության մեջ հարցերի լայն շրջանակի 

ընդգրկումը, ինչպես և պատմական մոտեցումը 

Կոմիտասի լուրջ ելակետերի մասին են վկայում: Ռ. 

Աթայանը բարձր է գնահատել խազերի ծաղկման, 

զարգացման և անկման պատմության ուսումնասիրության 

կոմիտասյան գաղափարը: 

 1909թ. Կոմիտասը Էջմիածնից գրել է Ա. 

Չոպանյանին. «Այս ձմեռվան աշխատանքներս խիստ 

արդյունավետ եղան. գտա հայոց խազերի բանալին և սկսա 

կարդալ պարզ եղանակները: Բայց այդ «բանալին» կորսվեց»: Խազերի վերծանման 

ուղղությամբ երաժշտի երկարամյա աշխատանքի արդյունքները կարոտ են 

հայտնաբերման և ուսումնասիրության: 
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ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԲԱԶՈՒՄ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Կոմիտասը շրջեց Հայաստանի շատ վայրերում՝ գրի առնելով հազարավոր հայկական, 

քրդական, պարսկական եւ թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարեց երգերի 

մշակումներ: Լրջորեն զբաղվեց նաև գիտա-հետազոտական աշխատանքով. 

ուսումնասիրելով հայ ժողովրդական եւ հոգևոր մեղեդիները, աշխատելով հայկական 

խազերի վերծանման վրա: Կոմիտասն աշխարհի տարբեր երկրներում հանդես էր 

գալիս որպես հայ երաժշտության կատարող եւ պրոպագանդիստ: Կոմպոզիտորը 

սկսեց խորհել նաև երաժշտական խոշոր, մոնումենտալ ձևերի մասին: Մտադրվում էր 

ստեղծել «Սասնա ծռեր» երաժշտական էպոսը և շարունակում էր աշխատանքը 

«Անուշ» օպերայի վրա, որը սկսել էր գրել 1904-ից: 

Կոմիտասը Միջազգային երաժշտական ընկերության (ՄԵԸ) հիմնադիր անդամներից 

է: Նա բազում անգամներ հանդես է եկել իր զեկուցումներով և ներկայացրել հայ 

ժողովրդական երգերն ու դրանց սեփական մշակումները: Ճեմարանի քառաձայն 

երգչախմբի հետ համերգներ է տվել Էջմիածնում, Երևանում, Թիֆլիսում, Բաքվում: 

1940թ. –ին Կ. Պոլսում կազմել է 300 հոգուց բաղկացած «Գուսան» (1912թ-ից՝ «Հայ 

գուսան») բազմաձայն երգչախումբը: Բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում 

Կոմիտասի՝ արական երգչախմբի համար գրած վեհաշունչ «Պատարագը»: Իր 

բազմակողմանի գործունեության մեջ առավել կարևորը ստեղծագործությունն է և 

հավաքչական ու գիտական աշխատանքը, որոնք վկայում են գեղջկական կենցաղի 

գերազանց իմացության, ազգային ոգին ամբողջությամբ իր մեջ կրող, գեղագիտական 

բազմապիսի 

հնարանքների 

տիրապետող և 

գիտնականի 

վերլուծական միտք 

ունեցող վարդապետի 

մասին: 

ԵՐԱԺՇՏԱԳԵՏ 

Կոմիտասի 

գործունեության 

կարևորագույն 

ոլորտներից է 

երաժշտագիտական 

աշխատանքը: Իր գիտական աշխատանքի արդյունքները նա ներկայացրել է տարբեր 

Կոմիտասի ստեղծած «Գուսան» երգչախումբը 
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լսարաններում, այդ թվում` Միջազգային երաժշտական ընկերության 

համաժողովներին: Հայ հոգևոր և ժողովրդական երաժշտության հետազոտության 

արդյունքում նա հանգեց հայ մշակույթի համար հիմնարար նշանակություն ունեցող 

մի շարք դրույթների և հայտնագործությունների, որոնցից հատկապես կարևոր են.  

ա) Հայ երաժշտության զարգացման պատմա-աշխարհագրական, սոցիալական 

հիմքերի կարևորումը: Կոմիտասի կարծիքով` բազմաթիվ գործոններ են ձևավորում 

տվյալ ազգի երաժշտությունը (աշխարհագրական դիրք, բնակլիմայական պայմաններ, 

լեզու): 

բ) Ժանրային դասակարգումը: 

գ) Հայ երաժշտության հնչյունաշարերի բացահայտումը: Կոմիտասը ցույց տվեց, որ հայ 

երաժշտության հիմքում ընկած ձայնակարգերը տարբերվում են եվրոպական 

երաժշտության ձայնակարգերից կառուցվածքային որոշակի սկզբունքով: 

 

դ) Կառուցվածքային հիմքի պարզաբանումը: 

ե) Խազերի հետազոտությունը: Խազագրությունը հայկական միջնադարյան 

երաժշտական գրանցման (նոտագրության) համակարգ է, որը զարգացել է 8-րդ դարից 

ի վեր, զարգացման բարձր մակարդակի է հասել 12-15-րդ դարերում, շրջանառվել է 

մինչև 18-րդ դարը, այնուհետև դուրս է եկել կիրառությունից: Կոմիտասին հաջողվել էր 

երկար տարիների ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում 

գտնել խազերի վերծանման բանալին: 

զ) Տարբեր ազգերի երաժշտության համեմատությունը: Կոմիտասը զբաղվել է 

համեմատական ֆոլկլորագիտությամբ: Հետազոտելով հարևանությամբ ապրող 

ազգերի, այդ թվում` հայկական, պարսկական, քրդական, տաճկական, արաբական, 

ասորական երաժշտության նմուշներ` նա պարզաբանում էր յուրաքանչյուր ազգի 

երաժշտությանը բնորոշ հատկանիշները: 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

Կոմիտասը եղել է երգիչ և խմբավար: Ազգային մեներգային և խմբերգային դասական 

երաժշտության հիմնադիր Կոմիտասը սկզբնավորեց ազգային կատարողական ոճը: 

Կոմիտասի կատարողական արվեստը նպատակ ուներ ծանոթացնել հայրենիքում և 

նրա սահմաններից դուրս «մեր զգացմունքների, վարքի ու բարքի ճշգրիտ պատկեր 

տվող ազգային երգերին» Կոմիտաս: Ոգեշունչ և խոհական կատարման ընթացքում 

http://komitasmuseum.am/3915/
http://komitasmuseum.am/3915/
http://komitasmuseum.am/3915/
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երաժշտի ուշադրության կենտրոնում խոսքի և երաժշտական ելևէջի սերտ կապն էր, 

ինչպես նաև կատարման նրբերանգները: 

Իր կատարողական արվեստի մյուս ճյուղով՝ խմբավարությամբ, Կոմիտասը սկսեց 

զբաղվել 1983թ. Էջմիածնում: Կոմիտասի աշխատանքը հատկապես հետևողական էր 

Էջմիածնի ճեմարանի և Պոլսի «Գուսան» երգչախմբերի երիտասարդ երաժիշտնրի մեջ 

ազգայինի զգացողությունը զարթնեցնելու և զարգացնելու ուղղությամբ: 

Կոմիտասի թե´ մենակատարային, թե´ որպես երգչախմբի ղեկավար կատարումները 

լայն արձագանք են ունեցել ունկնդիրների շրջանում: Բազմաթիվ վկայություններ կան, 

որ նա հրաշալի ձայն է ունեցել և անգամ իր երգեցողությամբ ողջ լսարանին «ստիպել» 

արտասվել: Պահպանվել են 1912 թ. -ին Փարիզում իրականացված` Կոմիտասի 

երգեցողության ձայնագրություններ: 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ 

Կոմիտասի մանկավարժական ունակությունների լավագույն վկայությունը իր 

աշակերտների կողմից նրա հանդեպ տածած սերն ու խոր հարգանքն էր: 

Կոմիտասը դասավանդել է Գևորգյան ճեմարանում, ապա նաև մաասնավոր դասեր է 

վարել Կոստանդնուպոլսում: Կոմիտասը ցանկություն ուներ Կոստանդնուպոլսում 

երաժշտանոց հիմնել։ Ցավոք, նա նպատակը չհասցրեց իրականացնել, սակայն նա 

հասցրեց կրթել երիտասարդ, շնորհալի սերունդ, որոնցից ոմանք հայ երաժշտության 

բնագավառում կարևոր դեր խաղացին: Կոմիտասի աշակերտներից Բարսեղ 

Կանաչյանը դարձավ կոմպոզիտոր, Վարդան Սարգսյանը եղավ նրա 

ստեղծագործությունների տարածողը, Միհրան Թումաճանը շարունակեց զբաղվել 

բանահավաքչությամբ: 

ժԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԸ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Տիգրան Մանսուրյան. «Մեծագույն սխրանք է այն, ինչ արել է Կոմիտասը» 

«Կոմիտաս-կոմպոզիտոր: Կոմիտասն անձամբ այս մասնագիտական եզրույթը չի 

գործածել, չի ասել կոմպոզիտոր եմ: Ծայրահեղ առաքինության, պարկեշտության 

արտահայտություն: Կան մարդիկ, ովքեր իրենց արվեստի բնագավառում մեծագույն 

հաջողությունների հասնելուց հետո էլ խուսափել էլ նշել որևէ տեղ կոմպոզիտոր 

եզրույթը»,- Կոմիտաս թանգարան-ինստիտուտում տեղի կունեցած հանդիպում-

զրույցի ժամանակ ասաց կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը՝ ներկայացնելով 

Կոմիտասին որպես հայ կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր: Կոմիտասի անվան 

հետ է կապված հայ երաժշտության թևակոխումը մասնագիտական փուլ: 

Տ. Մանսուրյանը վեր հանեց այն սկզբունքներից մի քանիսը, որոնցով Կոմիտաս 
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Վարդապետը դրել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի հիմքերը, որոշ գործերի 

օրինակով ի ցույց դրեց այդ սկզբունքների կիրառման կենդանի նմուշներ»։ 

Արամ Խաչատրյան. «Կոմիտասը հայ երաժշտական դպրոցի հիմնադիրը եղել է և կմնա 

իմ մեծ ուսուցիչը» 

«Կոմիտասի երաժշտությունը մաքրագործում և վեհացնում է հոգիդ, երջանկության 

կոչում: Ես կարծում եմ, որ հայ յուրաքանչյուր երաժիշտ պետք է իմանա Կոմիտաս և 

իր սրբազան պարտականությունը համարի այն մեծ ավանդների զարգացումը, որ 

կտակել է Կոմիտասը»: 

Հովհաննես Չեքիջյան. «Ես կուզենայի հայ լինել միայն նրա համար, որովհետև այդ 

ժողովուրդը Կոմիտաս ունի» 

«Կոմիտասը ինքը շատ անգամ նշել է, որ իր խմբերգային ստեղծագործությունները 

պետք է կատարել առանց որևէ գործիքի ընկերակցությամբ: Դժբախտաբար շատ-

շատերը ուզում են մշակել Կոմիտաս, որն առնվազն հանդուրժելի չէ: Կոմիտասի 

խմբերգային ստեղծագործությունները մի մարգարտաշար է, որտեղ մի նոտայի 

փոփոխության դեպքում ամեն ինչ կխախտվի»: 

ԿՈՄԻՏԱՍԸ, ՈՐՊԵՍ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐ և ՀԱՅ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐ 
 

Կոմիտասը հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է: Հիմնվելով 

արևմտաեվրոպական երաժշտության զարգացման փորձի ու հայ կոմպոզիտորական 

դպրոցի ձեռքբերումների վրա և հետազոտելով հայ ավանդական երաժշտության 

առանձնահատկությունները` նա ստեղծեց կոմպոզիտորական ուրույն ոճ, որը 

համաշխարհային երաժշտության պատմության մասշտաբով ինքնատիպ է և 

չկրկնվող: Կոմիտասի երաժշտության հարմոնիկ ու պոլիֆոնիկ դրսևորումները և 

ֆակտուրային շարադրանքի մոտեցումները երաժշտագիտական ընդունված 

բնորոշումների որևէ դասակարգման չեն ենթարկվում: 

Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգությունն ընդգրկում է հայկական 

ժողովրդական ու հոգևոր երգերի մշակումներ և ժողովրդական սկզբնաղբյուրից 

անկախ (հեղինակային) գործեր: Մշակումները նույնպես ընդունված է համարել 

ստեղծագործություններ` նկատի ունենալով կոմպոզիտորական ինքնատիպ 

մոտեցումը: Կոմիտասը գրել է հիմնականում հետևյալ ժանրերում. 

ա) Մեներգեր դաշնամուրի նվագակցությամբ: Կոմիտասը ձայնի և դաշնամուրի 

համար մշակել է հայ ժողովրդական երգերի գլուխգործոցների իր իսկ 
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բանահավաքչական գտածոներ: Թեմատիկան բազմազան է. փիլիսոփայական, 

քնարական ու սիրային երգերից մինչև կատակերգեր, պարերգեր: Որոշ երգեր 

կատարողական առումով վոկալ  վարպետություն են պահանջում, ինչպես, օրինակ, 

«Անտունին», «Կռունկը», «Ծիրանի ծառը» և այլն: Զարմանք է առաջացնում այն փաստը, 

որ այդ երգերը գրառվել են գեղջուկներից, իսկ դա նշանակում է, որ հայ գեղջուկը 

տիրապետել է բնական վոկալ հմտությունների: Կոմիտասի` ժողովրդական 

սկզբնաղբյուրից անկախ երգերը ոճական հատկանիշներով ժողովրդական 

երաժշտության հետ այնպիսի նմանություններով են օժտված, որ հաճախ նույնպես 

ընկալվում են որպես այդպիսին: Հատկանշական օրինակ է «Կաքավիկ» երգը: 

 Ժողովրդական երգը մշակելիս Կոմիտասը ընտրել է առավելապես հոմոֆոն-

հարմոնիկ հյուսվածք, որը ստվերում է երգի ոչ սևեռուն բնույթը: Նա հաճախ կիրառել 

է կվարտային կամ կվինտային կատուցվածք ունեցող համահնչյուններ: Նման 

օրինակներից է «Երկինքն ամպել է» երգը, որտեղ ստեղծելով բարդ համահնչյուններ և 

միացնելով կվարտաների և կվինտաների շարքը առավել ընդգծել է հայակական 

ձայնային ինքնատիպությունը: 

 Բանաստեղծության թովիչ կտավ է «Երկինքն ամպել է» երգի մշակումը: Մեղեդու 

առաջին երկու տակտի աննշան փոփոխություններով կրկնությունը, երգին 

խորհրդավորություն հաղորդելով, հնչում է, որպես անցյալի ապրումների նորի 

արձագանք: 
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 Կոմիտասը նաև օգտագործել է ռոմանտիկական հարմոնիային հատուկ 

տերցիային կապերը: Այդպիսիք են «Քելեր, ցոլեր» երգի խմբերգային տարբերակը, 

«Գութանի երգը», «Անտունին» և այլն: 

 Քնարական թախծոտ երգերի շարգից է «Գարուն ա» երգը՝ տղային մոռացված 

աղջկա մասին: Գարնան անակնկալ ձյան նման է հոգին սառեցնող զգացմունքների 

«ձյունը»: Վշտալի ու անշտապ է երգի հուզական բացահայտումը բովանդակել 

դաշնամուրային նախանվագը: 

  Կոմիտասի երգերում նաև դիմել է տարբեր երգերի միացման: Երկու 

ժողովրդական երգերի միացման լավագույն օրինակներից է «Քելեր, ցոլեր» երգը: 

Երգում պարզ և իմաստալից է դաշնամուրի նվագամասը, որի գրեթե անընդհատ հնչող 

լյա հնչյունը բնական ձով միացնում է երկու ժողովրդական երգերը՝ տունը և կրկներգը: 

  

բ) Խմբերգեր: Կոմիտասի գործունեության խոշորագույն նվաճումները կապված 

են խմբերգային երաժշտության հետ: Կոմպոզիտորին խորթ են խմբերգերը 

բազմաձայնելու միօրինակ սկզբունքները: Առանձին մշակումներում, մեկ երգի 

շրջանակներում, տեղ են գտնում իմիտացիոն և ենթաձայնային պոլիֆոնիայի 

սկզբունքները: Նման օրինակներից են «Սոնա յար», «Առավոտուն բարի լույս», «Անձրևն 

եկավ» խմբերգերը: 

Տարբեր են խմբերգերը նաև ծավալի տեսանկյունից՝ փոքր, մի քանի տակտանոց 

երգերից («Լուսնակն անուշ», «Քաղհան») մինչև մեծ կտավի գործեր («Կալի երգ», 

«Սիփանա քաջեր»): 

Կոմիտասի խմբերգերի թվում են հոգևոր, ժողովրդական երգերի մշակումները 

և ինքնուրույն ստեղծագործությունները: Կոմիտասը մշակել է հոգևոր երգեր, որոնք 
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վերաբերում են եկեղեցական օրացույցի տարբեր օրերի, տոների, սրբերի, ինչպես 

օրինակ, «Ջրօրհնեաց երգերը», «Ոտնլուայի երգերը» և այլն: Առանձին հոգևոր երգերի 

թվում են նաև Պատարագի տարբեր հատվածներ, ինչպիսիք են` «Հայր մէր», «Ամէն 

Հայր սուրբ» և այլն: 

Արական երգչախմբի համար գրված «Պատարագը» Կոմիտասից պահպանված 

միակ մեծակտավ ստեղծագործությունն է: Պատարագի` հայոց եկեղեցու 

կարևորագույն արարողակարգի մեղեդիները Կոմիտասը մշակել է իր գործունեության 

տարբեր տարիներին, տարբեր առիթներով, կատարողական տարբեր կազմերի 

համար: Ավանդական մեղեդիները նա հիմնականում քաղել է Պատարագի 

երգեցողությունների` Ն. Թաշճյանի կողմից կատարված գրառումներից` 

հրատարակված 1874 և 1878 թթ.-ին, ինչպես նաև կիրառել է բանավոր պահպանված 

մեղեդիներ: Պատարագի մեղեդիների մշակումներից մի քանիսը պահպանվել են 

հատվածաբար` ընդամենը մի քանի համարով: Հատկանշական է Նոր Ջուղայի կամ 

Հնդկահայոց Պատարագի մեղեդիների մշակումը` կատարված 1910-ականներին: 

Գոյություն ունի Պատարագի երգեցողությունների գերմաներեն թարգմանությամբ 

մշակում` գրված Բեռլինում: Վերջին մշակումը` արական երգչախմբի համար, 

իրականացվել է 1914 թ.-ին: Պատարագի երգեցողությունների մշակումները 

Կոմիտասը հաճախ նկատի է ունեցել որպես համերգային գործեր: Ներկայում ևս 

Կոմիտասի 1914 թ.-ի «Պատարագը» հնչում է թե՛ համերգասրահներում, թե՛ 

եկեղեցական արարողակարգի ընթացքում: 

Ժողովրդական երգեր նույնպես Կոմիտասը մշակել է երգչախմբային տարբեր 

կազմերի համար: Ժողովրդական երաժշտությունն ունի տարբեր ժանրեր` ըստ 

գեղջկական կյանքի և հասարակության բնագավառների: Կոմիտասի երգչախմբային 

մշակումներն ընդգրկում են տարբեր ժանրեր` աշխատանքային, հարսանեկան, որոնք 

ներկայացված են նաև շարերի տեսքով, պարերգեր ու կատակերգեր, ծիսական երգեր 

և այլն: 

 գ) Դաշնամուրային գործեր: Դաշնամուրային գործերից հատկանշական են Յոթ 

պարերը, որոնք Հայաստանի տարբեր տարածաշրջանների պարերի մշակումներ են, 

«Մշո շորորը», որը ևս իր մեջ ներառում է մի քանի պար, «Երգեր» կոչվող 

մանրանվագները, որոնք հիմնվում են հայ ժողովրդական տարբեր երգերի մեղեդիների 

վրա և այլն: Դրանք բոլորը դրսևորում են ինքնատիպ շարադրանք, որը բնորոշվում է 

թափանցիկությամբ, մեղմ գույներով, ֆակտուրայի «կոմիտասյան» մոտեցմամբ: 

Կոմիտասի երաժշտական ժառանգության փոքր մասը կազմող ժողովրդական 

պարերը դաշնամուրի համար իրենց գեղարվեստական նշանակությամբ ծանրակշիռ, 

ուսուցողական նշանակություն ունեն: Պարերի կատարման առնչությամբ հեղինակը 
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նշել է «Թառի և դափի ոճով» («Վաղարշապատի» և «Շուշիկի»), «Փողի և թմբուկի ոճով», 

(«Ետ-առաջ»): Կոմպոզիտորը նաև պարերի իր մշակումներում նշել է նրանց 

տարածման վայրերը՝ «Երանգի» -Երևանա, «Շուշիկի» - Վաղարշապատի, «Ետ-առաջ» 

և «Շորոր» - Կարնո, «Ունաբի» և «Մարալի» - Շուշվա: 

դ) Օպերային նախագծեր: Հայտնի են Կոմիտասի մի քանի օպերային 

մտահղացումներ, որոնց դրսևորումները պահպանվել են լոկ պատառիկների տեսքով: 

Դրանց թվում են «Անուշ» օպերան` ըստ Հովհաննես Թումանյանի համանուն պոեմի, 

ինչպես նաև «Սասնա ծռերը»` ըստ հայոց էպոսի մոտիվների: Այս և այլ օպերային 

մտահղացումներում թեմատիկայի ընտրությունը նույնպես վկայում է ազգային 

մշակույթի կարևորման մասին: 

ե) Անսամբլային և նվագախմբային գործեր` ստեղծված ուսանողական 

շրջանում, որոնք վկայում են դասական կոմպոզիտորական տեխնիկային 

վարպետորեն տիրապետելու մասին: Նվագախմբի համար է գրված «Walde Nacht» 

ստեղծագործությունը: Վաղ շրջանում գրված այս պիեսները ցույց են տալիս, որ 

Կոմիտասը հրաշալիորեն տիրապետել է դասական երաժշտության տարբեր ժանրերի 

տեխնիկային, սակայն հետագայում նախապատվություն է տվել վոկալ, խմբերգային և 

դաշնամուրային երաժշտությանը: 
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

 

 Մեծ հայրենասեր, արվեստագետ Կոմիտասը հոգատարությամբ հավաքեց և 

մշակեց հայ գեղջկական և ժողովրդակներգը և իր օրինակով խթանեց ազգային հոգևոր 

արժեքների տարածմանը ու ճանաչմանը: Նրան հաջողվեց իր յուրովի մեկնությամբ 

գրավել և ոգեշնչել ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի երաժիշտների, ինչպես նաև շատ 

մեծանուն գրողների. Խաչատրյան, Մանսուրյան, Գնեսին, Սևակ, Չարենց և այլոք: 

Կոմիտասը հանդիսացավ ոչ միայն հայկական կոմպոզիտորական ազգային 

նորագույն դպրոցի, այլև հայոց երաժշտական հնավանդ մշակույթի մասին արդի 

գիտության հիմնադիրը: Դրանով իսկ հաջորդ սերունդներին ժառանգություն թողնելով 

իր որդեգրած երաժշտական հարմոնիան և մեկնությունը:  

Կոմիտասը այլևս գիտություն է՝ կոմիտասագիտություն՝ իր մեջ ներառելով 

հայրենասիրության, ազգագրության, մանկավարժության, երաժշտության, 

հագևորականության և կոմպոզիտարության ներդաշնակության փիլիսոփայություն: 

 

«Կոմիտասը ամենաապրողն է բոլոր ապրողներիս մեջ: Բայց միաժամանակ նա շատ 

վաղուց է դարձել նաև խորհրդանիշ»: 

Պարույր Սևակ 
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