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ԿՈՄԻՏԱՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐԻՆ
Տաթևիկ Շախկուլ յան
արվեստագիտության թեկնածու
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ,
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ,
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

Կոմիտասն առավելապես հայտնի է որպես վո
կալ, խմբ երգ ային և դաշն ամ ուր ային ժանր եր ի
կոմպոզիտոր: Արտաքուստ կարող է տպավորու
թյուն ստեղծվել, որ նրա ստեղծագործություններում
գոյություն ունի ժանրային նախընտրությունների
որոշակի համոզմունք։ Սակայն ժանրային որո
շակի գերակայությունը բոլորովին չի նշանակում,
որ Կոմիտասը նվագարանների նկատմամբ ան
տարբեր է եղել: Ընդհակառակը, թե՛ Կոմիտասի
մտահղաց ումն երն ու մաս ամբ իր ակ անացված
նախագծերը, թե՛ գործիքային կազմերի համար
գրված գործերը, թե՛ գիտական ուսումնասիրու
թյուններում արտացոլված մտքերը վկայում են,
որ նա հրաշալիոր
 են տիրապետել է նվագարան
ների տեխնիկական և գեղարվեստական հնա
րավորությունների կիրառման նրբություններին:
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Սույն հոդվածը նվիրված է Կոմիտաս-երաժըշ
տակ ան նվագ ար ան հար աբ եր ակց ութ յան մի
շարք հարցերի պարզաբանմանը: Ի՞նչ պայման
ներ ում է Կոմ իտ աս ը կիր առ ել նվագ ար անն եր:
Որքանո՞վ է կարևորել ազգային նվագարանները:
Ինչպե՞ս է դասակարգել դրանք և ո՞րն է համարել
բուն հայկական նվագարան: Ի՞նչ է նշանակում
«նվագուրդ», և ինչպիսի՞ կազմ այն կարող էր ունե
նալ: Այս հարցերը քննարկվում են ըստ Կոմիտա
սի տեսակետների։
Կոմիտասն ինքը կիրառել է թե՛ գործիք, թե՛ նվա
գարան, թե՛ նաև գործի1 բնորոշումները: «Նուա
գական երաժշտութիւնը» ներկայացրել է որպես
1. Տե՛ս, մասնավորապես, խազաբանության առթիվ
հին ձեռագրերից ու տպված գրքերից հանված բառերի
ցանկը: Կոմիտաս Վարդապետ, 2007գ, էջ 327:

առ անձ ին ստոր աբ աժ ան ում ՝ տար անջ ատ ել ով
«երգական երաժշտութիւնից»2:

Արևմտյան նվագարանները
Կոմ իտասի գործերում
Կոմիտասը գործիքային ժանրերում հետաքըր
քիր ու ինքնատիպ փորձեր է կատարել: Բեռլինում
սովորելու տարիներին՝ 1896-1899 թթ., նա գրել է
մի շարք կամ եր ային-անս ամբլ ային ստեղծ ա
գործություններ՝ կվարտետներ ու կվինտետներ,
արևմտյան երաժշտական գործիքների ընդգըր
կումով: Հետաքրքիր է, որ նրա կվարտետներից
յուր աք անչ յուր ի մեջ գուշ ակ ել ի է ար ևմտ յան
գեղ ագ իտ ակ ան որ ոշ ակ ի դար աշրջ ան ի ոճ ա
կան առանձնահատկությունների ու տեխնիկա
կան միջոցների վերարտադրման միտումը: Մի
կվարտ ետ ը գրված է բար ոկկ ո եր աժշտ ութ յան
ոճով, մյուսը՝ դասական երաժշտության, մեկ այլ
կվարտ ետ՝ ռոմ անտ իկ ակ ան եր աժշտ ութ յան
ոճով3: Եթե ընդունենք, որ սրանք ուսումնական
առաջադրանքներ են եղել4, ապա հասկանալի է
եվրոպական գրելաձևի պահպանման տրամա
բանությունը:
Հատկապես նշելի է Կոմիտասից պահպանված
նվագախմբային գործը՝ "Walde Nacht" ծրագրային
անվանումով, գրված սիմֆոնիկ կազմի համար5,

որը բնութագրվում է կոմպոզիտորական տեխնի
կայի վարպետությամբ և երաժշտական նյութի
ինքնատիպությամբ: Այսինքն, Կոմիտասն իրա
կանում նաև խոշոր կտավի ստեղծագործության
հեղինակ է:
Դեռևս Բեռլինում ուսանելիս Կոմիտասը լուրջ
պլաններ ուներ Էջմիածնում գործիքային երաժըշ
տություն հնչեցնելու շուրջ: Այսպես, 1898 թ. հոկ
տեմբերի 11-ին նա Բեռլինից Կ. Կոստանյանցին
գրել է հաջորդ տարի ճեմարանի 25-ամյակի հան
դիս ութ յունն եր ի առ իթ ով նախ ապ ատր աստվող
ստեղծագործությունների մասին և նրան խնդրել
է հետաքրքրվել, թե Երևանի զինվորական նվա
գախմբում ինչ գործիքներ կան6: Կարելի է ենթադրել, որ Կոմիտասը ցանկանում էր աշխատանքը
կազմակերպել ըստ եղած հնարավորություննե
րի: Նույն նամակ ում Կոմ իտ աս ը գրել է, թե լավ
կլիներ, եթե ճեմարանը ձեռք բերեր հարմոնիում
(Harmonium), քանի որ «միակ նուագարանը, որ մեր
եղանակների ոգուն է համապատասխանում եւ յարմար
ւում, Harmonium-ն է»7: Օրինակները վկայում են, որ
Կոմիտասը չի շրջանցել գործիքային կազմերը,
այլ անգամ փորձեր է կատարել տարբեր կազմե
րի ու սկզբունքների մեջ:

2. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005գ, էջ 330-399:
3. Շախկուլյան Տ., 2013, էջ 147-156:
4. Աթայան Ռ., 1988, էջ 48-59:

6. Կոմիտաս, 2007, էջ 110-112:

5. Շախկուլյան Տ., 2010, էջ 7-12:

7. Նույն տեղում, էջ 111:
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Ազգային նվագարանները
Կոմ իտասի գործերում
1900-ականների սկզբին, երբ Կոմիտասը նոր էր
Էջմիածին վերադարձել բեռլինյան ուսումնառու
թյունից հետո, խմբերգային ստեղծագործություն
ներում ձայների կրկնապատկման նպատակով
կիրառում էր երաժշտական գործիքներ: Դրա հա
մար նա հաշվի էր առնում ճեմարանում գոյություն
ունեցող գործիքները: Այսպես, 1904 թ. «Գարուն ա»
խմբերգը կատարվել է հետևյալ կազմով՝ մեներգ,
խումբ, սրինգ, փող, երկու ջութակ, երկու նայ, դաշ
նակ և դաշնամուր: Նման մի տարբերակով մշակ
վել է «Մինչդեռ հույսով» երգը: Նկատենք, որ խոսքը
վերաբերում է ազգային նվագարաններին. սրինգ,
փող, նայ, որը հավանաբար համապատասխա
նում է դուդուկին, իսկ ջութակ Կոմիտասն անվա
նել է քամանչան8: Հետագա գործերում ևս այսպի
սի մշակումների որոշ օրինակներ են հանդիպում:
Օրինակ, Ե․ Չարենցի անվան գրականության և
արվեստի թանգարանի (այսուհետև՝ ԳԱԹ) Կոմի
տասի ֆոնդի 394/15 և 473/11 ծրարներում պահվող
նյութերից են «Զուլո»-ն՝ ջութակի և դաշնամուրի,
կամ՝ ջութակի, ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար:
«Սարերի վրով գնաց» երգի՝ ջութակի և դաշնա
մուրի համար մշակման փորձերի մասին տեղե
կանում ենք 473 և 443 ծրարներում պահվող նյու
թերի հիման վրա:
Կոմիտասը մտադիր էր ազգային նվագարան
ներ ընդգրկել իր «Անուշ» օպերայի պարտիտուրի

մեջ: Թեև միայն դրվագներ են հայտնի այս օպե
րայից, սակայն պահպանված ձեռագրերը հնա
րավորություն են տալիս հասկանալու, որ սիմֆո
նիկ պարտիտուրն, ըստ Կոմիտասի մտահղաց
ման, պիտի ընդգրկեր տավիղ, սրինգ, շավառն,
բլուլ, նայ, ծնծղա, գոսեր, ջութակ, ջութ, թավջու
թակ, բամբջութակ9։
Նվագարանների դասակարգումը
հետազոտություններում
Կոմիտասի բազմաճյուղ հետազոտություննե
րում, ի թիվս երաժշտության տեսական, պատ
մակ ան, գեղ ագ իտ ակ ան, սոց իոլ ոգ իակ ան և
այլ խնդ իրն եր ի, նպատ ակ ային անդ րադ արձ
կա նաև նվագարաններին: Կոմիտասի մտքերը
հատված աբ ար արտ աց ոլվել են նրա տարբ եր
հոդվածներում («Պատմութիւն երաժշտութեան»,
«Հայ գեղջուկ երաժշտութիւն», «Պարն ու մանու
կը»), հարցազրույցներում («Հայ երաժշտութեան
յաղթանակը»), անավարտ գիտական հետազո
տություններում։
Ըստ Կոմիտասի՝ գործիքներն արևել յան երաժըշտության մեջ նույն դերը չեն կատարում, ինչ որ
արևմտյան ազգերի մեջ: Արևելքում գործիքները
կիրառում են միայն այն ժամանակ, «երբ մէկը երգում
է եւ երգելուց յետոյ փոքր ինչ հանգստանում է»10: Այնու
հետև Կոմիտասը նշում է, որ «գործիքներից ամե

9. ԳԱԹ Կոմիտասի ֆոնդ, ծրար 189։
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8. Տե՛ս Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 333։

10. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005ա, էջ 161:

նահարուստն է արաբականը»11: Մասնավորեցնում է
ռաբաբ նվագարանը և նշում, որ այն հաճելի և մե
լամաղձոտ ձայն ունի: Ինչպես հայտնի է, Կոմիտա
սի հետաքրքրությունների դաշտում, հայկականից
բացի, եղել է նաև այլ ազգերի երաժշտությունը:
Այսպ ես, հայկ ակ ան, տաճկ ակ ան, քրդ ակ ան,
արաբական, պարսկական երգերի ու եղանակ
ների համեմատությամբ՝ նա նպատակ է ունեցել
բանաձևելու դրանցից յուրաքանչ յուրի առանձնա
հատկությունները և պարզաբանելու փոխազդե
ցությունները: Արաբական ռաբաբի կարևորումը և
գնահատականը համեմատական երաժշտագի
տությանն առնչվող այս աշխատանքի արտացո
լանքն է, որը վկայում է Կոմիտասի հետաքրքրու
թյունների բազմակողմանիության մասին:
Հետաքրքիր է, որ Կոմիտասը հպանցիկ անդրա
դարձ է կատարել անգամ Պոլինեզ յան կղզինե
րում ապրող բնիկների երաժշտությանն ու նվա
գար անն եր ին 12: Թեև «Պ ատմ ութ իւն եր աժշտ ու
թեան» աշխատությունն անավարտ է, և նրանում
արտացոլված որոշ կարևոր մտքերում պակասում
է ամփ ոփ շար ադր անք ը, սակ այն այդք ան ով
հանդերձ ակնհայտ է, որ Կոմիտասին գրավել է
անգամ քաղաքակրթությունից հեռու ապրող ժո
ղովուրդների երաժշտական գործիքների մեկնա
բանությունը:
Կ ոմ իտ աս ի կողմ ից եր աժշտ ակ ան գործ իք
ներ ի դաս ակ արգ ում ը համ ապ ատ ասխ ան ում

է ար ևմտ յան սկզբ ունք ին: Գործ իք ային խմբ ե
րը նա դաս ակ արգ ում է հետև յալ կերպ. փչա
կան, լար ակ ան և հար ակ ան 13 : Հասկ ան ալ ի է,
որ սրանք համապ ատ ասխ ան ում են փող ային,
լարային և հարվածային խմբերին: Փչականնե
րից նշում է սրինգը, թութակը, շվին, պարկապը
զուկը, զուռնան, նային կամ նայը14: Լարական են
քամանչան, որին Կոմիտասը անվանում է նաև
ջութակ, ջանուրը (չոնգուր), սանթուրը, թամբուռը,
սազը և թառը: Հարական գործիքներից նա նշում
է թմբուկը, դափը և գոսերը:
Կոմիտասը խստորեն տարանջատել է ա) միայն
հայերին բնորոշ բուն ազգային երաժշտական նվա
գարանները, բ) «հանրամարդկային» նվագարան
ները, գ) գուսանական նվագարանները։ Նա կարևո
րել և նկարագրել է նաև նվագուրդները (անսամբլնե
րը) և նրանց տեսակներն՝ ըստ գործիքային կազմի15։
Փող (սրինգ, բլուլ)
Հայկ ակ ան ազգ ային նվագ ար անն եր ից Կո
միտասն առանձնացրել է փողը, որն, ըստ նրա,
հայտնի է նաև սրինգ, բլուլ կամ դլուլ անուննե
րով: Այսպես, Փարիզում կայացած՝ Միջազգային
երաժշտական ընկերության համաժողովի առի
թով «Ազ ատ ամարտ» օր աթ երթ ում տպագրված
հարցազրույցում, ի պատասխան հայկական ինք
նահատուկ նվագարանների վերաբերյալ հար
ցին, Կոմիտասը նշել է փողը որպես «նուագական
13. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 332-333:

11. Նույն տեղում:

14. Նույն տեղում, էջ 332:

12. Նույն տեղում, էջ 146:

15. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 339-340։
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երաժշտութեան հիմնաքար» և հավելել, որ ոչ մի
ազգի նվագարան դրա առանձնահատկություն
ները չունի16: «Անոր հնչում ները ամէնէն մօտիկն են
մարդկային սրտին, ամէնէն հարազատ արտայայտիչը
անոր բոլոր զգացում ներուն», - նշել է Կոմիտասը17:
Նա համարել է, որ յուրաքանչ յուր ազգ միայն մեկ
բնորոշ ազգային նվագարան ունի, իսկ մյուսները
«հարմարեցված» են: Հայկական այդպիսի նվա
գարան է համարել փողը18: Գործիքի կառուցված
քային և ապլիկատուրային առանձնահատկու
թյուններին, պատրաստման նյութին, տեմբրին,
առավելություններին ու թերություններին Կոմի
տասն անդրադարձել է հանգամանորեն: Գործի
քի նվագելու կերպի՝ կիսափակ բերանով և թեքու
թյամբ փչելու նկարագիրը կասկած չի թողնում,
որ փողը և բլուլը միևնույն նվագարանն են: Հան
գամանալից բովանդակությամբ շարադրանքից
ակներև է գործիքին վարպետորեն տիրապետելու
փաստը: Ավելին, արոտ տանող հովիվների փող
նվագ ել ը Կոմ իտ աս ը ներկ այ ացն ում է կերպ ա
րային բանաստեղծական մեկնաբանությամբ19:
Պարկապզուկ, տկզար, թութակ և շվի
Այս գործիքները Կոմիտասը համարել է հան
րամարդկային՝ հավանաբար նկատի ունենալով
դրանց տարածվածությունը տարածաշրջանի այլ
16. Կոմիտաս Վարդապետ, 2007ա, էջ 197-198: Հարցազրույցն
առաջին անգամ տպագրվել է Կոստանդնուպոլսում.
«Ազատամարտ», 1914, 9/22 հուլիս, թիվ 1557:
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ժողովուրդների շրջաններում նույնպես: Ըստ Կո
միտասի՝ սրանք այնքան ինքնուրույն չեն, որքան
փող ը, և նրանց նմանվող նվագ ար անն եր կա
րելի է գտնել այլ ժողովուրդների մեջ նույնպես20:
Պարկ ապզուկ ի կոմ իտ աս յան նկար ագր ութ յան
համաձայն՝ դրանով նվագում են գլխավորապես
պարեղանակներ: Կոմիտասը նշում է, որ գործիքը
ժողովրդի միջից աստիճանաբար վերանում է և
իր տեղն է զիջում զուռնային կամ նային, որոն
ցից անբաժան է թմբուկը21: Կոմիտասի այս փոք
րիկ գրառումից կարևոր հարց է ծագում զուռնայի
և նայի կենց աղ ավ արման տար ածվ ած ութ յան
առնչությամբ՝ գոնե Կոմիտասին ժամանակակից
շրջանում:
Զուռնա և նայ
Հայտն ի է Կոմ իտ աս ի վեր աբ երմ ունք ը զուռ
նային, ինչն, այնուամենայնիվ, մասնագետների
շրջանում տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է
տալիս: Ինչո՞ւ է Կոմիտասը զգուշություն ցուցաբե
րել զուռնայի առնչությամբ։ Արդյոք նա բացառե՞լ է
զուռնայի՝ հայ մշակույթում առհասարակ գտնվելու
իրավունքը: Նկարագրելով Վարդավառի տոնին
Հառիճի վանքի ուխտագնացությունը՝ Կոմիտա
սը հատուկ համակրանքով է խոսում տղաների
ու աղջիկների երգելու ու պարելու սովորության
մաս ին՝ դրանք բնութ ագր ել ով որպ ես բնակ ան,
բանաստեղծական, բովանդակալից և գողտրիկ22:

17. Նույն տեղում:

20. Կոմիտաս Վարդապետ, 2007ա, էջ 198:

18. Նույն տեղում, էջ 198:

21. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 339:

19. Տե՛ս Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 339:

22. Նույն տեղում, էջ 345:

Այնուհետև Կոմիտասը ափսոսանք է հայտնում, որ
դրանց «հարուած է տուել եւ տալիս է այլանդակ, անճա
շակ եւ կարծր զուռնան»23: Հավանաբար, ժողովրդա
կան երգեր գրառելու ընթացքում զուռնայի ձայնը
լսվել է տարբեր կողմերից, ինչի հետևանքով ձայ
ները խառնվել են, և ժխոր է առաջացել:
Մեկ այլ առիթով երաժշտագետը նայի ձայնա
ռությունը բնութագրում է որպես հաճելի, գոգիկ,
փափուկ, իսկ զուռնայինը՝ ձանձրացնող, հոգնեց
նող և շշմեցնող24։
Նվագուրդ
Նվագուրդ Կոմիտասն անվանել է գործիքային
անսամբլներն ու փոքր նվագախմբերը։ Ժողովըր
դական նվագուրդներից նա հիշատակում է զուռ
նաչիներինը, սազանդարներինը և աշուղականը,
որոնցից յուրաքանչ յուրն ունի իր բնորոշ կազմը։
Զուռն աչ ին եր ի նվագ ուրդ ը բաղկ աց ած է եր
կու զուռնայից և մեկ թմբուկից կամ երկու նայից
և մեկ թմբուկից։ Երկու դեպքում էլ գործիքներից
մեկը ձայնառություն է պահում, մյուսը՝ նվագում
հիմնական մեղեդին25։ Նվագուրդի այս տեսակի
նկար ագրութ յան մեջ կրկ ին գուշակ ել ի է Կոմի
տասի կողմից զուռնայի նվագի նկատմամբ հա
մակրանքի բացակայությունը։ Նա ավելի մաքուր
և գեղեցիկ է համարում նայերից բաղկացած նվա
գուրդները։
Սազանդարների նվագուրդի կազմը տարբե
23. Նույն տեղում, էջ 345-346:

րակվող է: Այն հիմնականում բաղկացած է երեք
գործիքից, որոնք են՝ 1) թառ, ջութակ, դափ, 2) թառ,
ջանուր և դափ: Երկու գործիքից բաղկացած սա
զանդարների նվագուրդը Կոմիտասը համարում
է թերի: Հնարավոր համակցություններն են՝ 1) թառ
և դափ, 2) ջութակ և դափ, 3) ջանուր և դափ։ Կոմի
տասն այսպիսի նվագուրդները համարում է ավե
լի ճաշակով, քան զուռնաչիներինը26։
Գ
 ուսանների կամ աշուղների նվագուրդը նույն
պես Կոմիտասը նկարագրում է ըստ եռյակ կազմի:
Հնարավոր տարբերակներ են՝ 1) ջութակ, ջանուր,
սանթուռ27, 2) ջութակ, թառ, սանթուռ, 3) ջանուր, թառ
և սանթուռ, 4) ջութակ, ջանուր, սանթուռ: Հազվա
դեպ սանթուռի փոխարեն դափ է կիրառվում։
Կոմիտասն անդրադառնում է նաև նվագուրդ
ներից յուրաքանչ յուրի գործունեության ոլորտին։
Զուռնաչիները և սազանդարները նվագում են արեվել յան և արևմտյան զանազան եղանակներ։ Գու
սանական ու աշուղական նվագուրդները նվագում
են ամեն ինչ, բայց առավելապես՝ արաբ, պարսիկ և
տաճիկ աշուղական ոճով։ Սազանդարներն ու գու
սանները միջին և բարձր դասակարգի երաժիշտ
ներ են, մասնակցում են հարսանիքներին, խնջույք
ներին, նվագում են սրճարաններում28։
Կոմ իտ աս ը ժող ովրդ ակ ան եր աժշտ ութ յան
առնչությամբ նշում է, որ նվագական երաժշտու

26. Նույն տեղում։

24. Նույն տեղում, էջ 342։

27. Սանթուռ կամ սանթուր: Այստեղ պահպանել ենք
կոմիտասյան ուղղագրությունը:

25. Նույն տեղում, էջ 339։

28. Նույն տեղում։
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թյունը զարգացած չէ, ինչին, ի դեպ, հակադրվում
է Արամ Քոչարյանն այն փաստարկմամբ, որ միջ
նադ ար յան հոգև որ և ժող ովրդ ակ ան հար ուստ
մշակույթ, ինչպես նաև ստեղծագործ երաժիշտ
կատարողներ ու տեսաբաններ ունեցող ազգը չի
կարող սնանկ լինել երաժշտական գործիքների
ու գործիքային երաժշտության բնագավառում29:
Միևն ույն ժամ ան ակ նա ոլ որտ ը շատ հեռ անկ ար ային է համար ել: Հատկ ապ ես կարև որ ել
է փող նվագ ար ան ի զարգ աց ում ը՝ որպ ես հայ
երաժշտությանն առավել բնորոշ, և վստահություն
հայտն ել, որ փող ի տարբ եր տես ակն եր ի նվա
գի կատարելագործման պարագայում հրաշալի
շնչական (փողային) նվագուրդ կձևավորվի30:
Այսպիսով, փողը կամ բլուլը ամենից բնորոշ նվա
գարանը համարելով հանդերձ, Կոմիտասը կարևո
րել է այլ գործիքների ու գործիքային կազմերի կի
րառությունը հայ մշակույթում: Իր իսկ բնորոշմամբ
«հանրամարդկային» նվագարանները լայն կենցա
ղավարում են ունեցել, մի հանգամանք, որը կարևոր
է միջմշակութային հետազոտությունների խնդրի
դիտանկյունից: Փաստն ինքնին լույս է սփռում այս
կամ այն գործիքը տարածաշրջանի այլ ազգային
մշակույթների սեփականությունը դարձնելու փորձի
խնդրի առնչությամբ:
Հետաքրքիր է նկատել նաև «դուդուկ» անվանման
բացակայությունը Կոմիտասի հետազոտություննե
րում: Դրա փոխարեն գործիքն անվանվում է նայ կամ
29. Քոչարյան Ա., 2008, էջ 16։
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30. Կոմիտաս Վարդապետ, 2007ա, էջ 197-198:

նայի, ինչը նշանակում է, որ գոնե Կոմիտասի ժամա
նակաշրջանում կենցաղավարել է հենց վերջինս:
Նվագարանների կոմիտասյան անդրադարձը
հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազ
մելու XX դարի սկզբին ժողովրդական նվագա
րանն եր ի կենց աղ ավարման վեր աբ եր յալ, ինչը
զգալ ի փոփ ոխ ութ յունն եր է կրել հետ ագ այ ում:
Նկատի ունենալով Կոմիտասի գիտական մոտե
ցումն, ըստ որի հանգամանորեն ուսումնասիրվում
են տարբեր փաստագրական, ձեռագրային և այլ
աղբյուրներ, կարելի է ենթադրել նաև, որ նվա
գարանների նկարագրության և դասակարգման
համար նույնպ ես նա օգ տվել է միջն ադ ար յան
տարբեր աղբյուրներից՝ հընթացս կենցաղավար
ման փաստերի:

KOMITAS’S VIEW ON MUSICAL INSTRUMENTS
Tatevik Shakhkulyan, PhD in Art
Komitas Museum-Institute,
Institute of Arts NAS RA,
Komitas State Conservatory in Yerevan
Komitas is mostly known as a vocal, choral and piano composer. One may assume that preference of definite
genres exists in his works. However, Komitas was deeply interested in musical instruments as well. Komitas’s
ideas, partially implemented projects, instrumental works and thoughts displayed in his research demonstrate
that he posessed brilliant technical and artistic abilities.
This article seeks to clarify a number of issues about Komitas in regards to musical instruments. In which
conditions did Komitas use musical instruments? How important were national musical instruments to him?
How did he classify them and which of them did he consider authentically Armenian? Komitas's viewpoints
regarding those issues are discussed in the article.
Keywords: Komitas, sring, pogh, nai, zurna, flutes, national music ensembles.
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