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ԿՈ ՄԻ ՏԱՍՅԱՆ Ա ՆԴ ՐԱ ԴԱՐՁ ՆՎԱ ԳԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻՆ

 
 Տաթ ևիկ Շախ կու լ յան

 ար վես տա գի տու թյան թեկ նա ծու
 Կո մի տա սի թան գա րան-ի նս տի տուտ,

ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ի նս տի տուտ,
Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րի ա

 Կո մի տասն ա ռա վե լա պես հայտ նի է որ պես վո-
կալ, խմ բեր գային և դաշ նա մու րային ժան րե րի 
կոմ պո զի տոր: Ար տա քուստ կա րող է տպա վո րու-
թյուն ստեղծ վել, որ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
գո յու թյուն ու նի ժան րային նա խընտ րու թյուն նե րի 
ո րո շա կի հա մոզ մունք։ Սա կայն ժան րային ո րո-
շա կի գե րա կա յու թյու նը բո լո րո վին չի նշա նա կում, 
որ Կո մի տա սը նվա գա րան նե րի նկատ մամբ ան-
տար բեր է ե ղել: Ը նդ հա կա ռա կը, թե՛ Կո մի տա սի 
մտահ ղա ցում ներն ու մա սամբ ի րա կա նաց ված 
նա խագ ծե րը, թե՛ գոր ծի քային կազ մե րի հա մար 
գր ված գոր ծե րը, թե՛ գի տա կան ու սում նա սի րու-
թյուն նե րում ար տա ցոլ ված մտ քե րը վկա յում են, 
որ նա հրա շա լի ո րեն տի րա պե տել է նվա գա րան-
նե րի տեխ նի կա կան և գե ղար վես տա կան հնա-
րա վո րու թյուն նե րի կի րառ ման նր բու թյուն նե րին:

 Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է Կո մի տաս-ե րաժըշ-
տա կան նվա գա րան հա րա բե րակ ցու թյան մի 
շարք հար ցե րի պար զա բան մա նը: Ի ՞նչ պայ ման-
նե րում է Կո մի տա սը կի րա ռել նվա գա րան ներ: 
Որ քա նո՞վ է կար ևո րել ազ գային նվա գա րան նե րը: 
Ի նչ պե՞ս է դա սա կար գել դրանք և ո ՞րն է հա մա րել 
բուն հայ կա կան նվա գա րան: Ի ՞նչ է նշա նա կում 
«ն վա գուրդ», և ի նչ պի սի՞ կազմ այն կա րող էր ու նե-
նալ: Այս հար ցե րը քն նարկ վում են ը ստ Կո մի տա-
սի տե սա կետ նե րի։

 Կո մի տասն ին քը կի րա ռել է թե՛ գոր ծիք, թե՛ նվա-
գա րան, թե՛ նաև գոր ծի1 բնո րո շում նե րը: « Նո ւա-
գա կան ե րաժշ տու թիւ նը» ներ կա յաց րել է որ պես 

1. Տե՛ս, մասնավորապես, խազաբանության առթիվ 
հին ձեռագրերից ու տպված գրքերից հանված բառերի 
ցանկը: Կոմիտաս Վարդապետ, 2007գ, էջ 327:
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ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում ՝ տա րան ջա տե լով 
«եր գա կան ե րաժշ տու թիւ նից»2: 

 
Արևմ տյան նվա գա րան նե րը
Կո մի տա սի գոր ծե րում
 Կո մի տա սը գոր ծի քային ժան րե րում հե տաքըր-

քիր ու ի նք նա տիպ փոր ձեր է կա տա րել: Բեռ լի նում 
սո վո րե լու տա րի նե րին՝ 1896-1899 թթ., նա գրել է 
մի շարք կա մե րային-ան սամբ լային ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն ներ՝ կվար տետ ներ ու կվին տետ ներ, 
ա րևմ տյան ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ը նդ գըր-
կու մով: Հե տաքր քիր է, որ նրա կվար տետ նե րից 
յու րա քան չ յու րի մեջ գու շա կե լի է ա րևմ տյան 
գե ղա գի տա կան ո րո շա կի դա րաշր ջա նի ո ճա-
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու տեխ նի կա-
կան մի ջոց նե րի վե րար տադր ման մի տու մը: Մի 
կվար տե տը գր ված է բա րոկ կո ե րաժշ տու թյան 
ո ճով, մյու սը՝ դա սա կան ե րաժշ տու թյան, մեկ այլ 
կվար տետ՝ ռո ման տի կա կան ե րաժշ տու թյան 
ո ճով3: Ե թե ըն դու նենք, որ սրանք ու սում նա կան 
ա ռա ջադ րանք ներ են ե ղել4, ա պա հաս կա նա լի է 
եվ րո պա կան գրե լաձ ևի պահ պան ման տրա մա-
բա նու թյու նը: 

Հատ կա պես նշե լի է Կո մի տա սից պահ պան ված 
նվա գախմ բային գոր ծը՝ "Walde Nacht" ծրագ րային 
ան վա նու մով, գր ված սիմ ֆո նիկ կազ մի հա մար5, 

2. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005գ, էջ 330-399:
3. Շախկուլյան Տ., 2013, էջ 147-156:
4. Աթայան Ռ., 1988, էջ 48-59:
5. Շախկուլյան Տ., 2010, էջ 7-12:

ո րը բնու թագր վում է կոմ պո զի տո րա կան տեխ նի-
կայի վար պե տու թյամբ և ե րաժշ տա կան նյու թի 
ի նք նա տի պու թյամբ: Այ սինքն, Կո մի տասն ի րա-
կա նում նաև խո շոր կտա վի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հե ղի նակ է:

 Դեռևս Բեռ լի նում ու սա նե լիս Կո մի տա սը լուրջ 
պլան ներ ու ներ Էջ մի ած նում գոր ծի քային ե րաժըշ-
տու թյուն հն չեց նե լու շուրջ: Այս պես, 1898 թ. հոկ-
տեմ բե րի 11-ին նա Բեռ լի նից Կ. Կոս տա նյան ցին 
գրել է հա ջորդ տա րի ճե մա րա նի 25-ա մյա կի հան-
դի սու թյուն նե րի ա ռի թով նա խա պատ րաստ վող 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մա սին և նրան խնդ րել 
է հե տաքրքր վել, թե Եր ևա նի զին վո րա կան նվա-
գախմ բում ի նչ գոր ծիք ներ կան6: Կա րե լի է են թա-
դ րել, որ Կո մի տա սը ցան կա նում էր աշ խա տան քը 
կազ մա կեր պել ը ստ ե ղած հնա րա վո րու թյուն նե-
րի: Նույն նա մա կում Կո մի տա սը գրել է, թե լավ 
կլի ներ, ե թե ճե մա րա նը ձեռք բե րեր հար մո նի ում 
(Harmonium), քա նի որ « մի ակ նո ւա գա րա նը, որ մեր 
ե ղա նակ նե րի ո գուն է հա մա պա տաս խա նում եւ յար մար-
ւում, Harmonium-ն է»7: Օ րի նակ նե րը վկա յում են, որ 
Կո մի տա սը չի շր ջան ցել գոր ծի քային կազ մե րը, 
այլ ան գամ փոր ձեր է կա տա րել տար բեր կազ մե-
րի ու սկզ բունք նե րի մեջ: 

6. Կոմիտաս, 2007, էջ 110-112:
7. Նույն տեղում, էջ 111:
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Ազ գային նվա գա րան նե րը
Կո մի տա սի գոր ծե րում
1900-ա կան նե րի սկզ բին, ե րբ Կո մի տա սը նոր էր 

Էջ մի ա ծին վե րա դար ձել բեռ լի նյան ու սում նա ռու-
թյու նից հե տո, խմ բեր գային ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րում ձայ նե րի կրկ նա պատկ ման նպա տա կով 
կի րա ռում էր ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ: Դրա հա-
մար նա հաշ վի էր առ նում ճե մա րա նում գո յու թյուն 
ու նե ցող գոր ծիք նե րը: Այս պես, 1904 թ. « Գա րուն ա» 
խմ բեր գը կա տար վել է հետ ևյալ կազ մով՝ մե ներգ, 
խումբ, սրինգ, փող, եր կու ջու թակ, եր կու նայ, դաշ-
նակ և դաշ նա մուր: Նման մի տար բե րա կով մշակ-
վել է « Մինչ դեռ հույ սով» եր գը: Նկա տենք, որ խոս քը 
վե րա բե րում է ազ գային նվա գա րան նե րին. սրինգ, 
փող, նայ, ո րը հա վա նա բար հա մա պա տաս խա-
նում է դու դու կին, ի սկ ջու թակ Կո մի տասն ան վա-
նել է քա ման չան8: Հե տա գա գոր ծե րում ևս այս պի-
սի մշա կում նե րի ո րոշ օ րի նակ ներ են հան դի պում: 
Օ րի նակ, Ե․ Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և 
ար վես տի թան գա րա նի (այ սու հետև՝ ԳԱԹ) Կո մի-
տա սի ֆոն դի 394/15 և 473/11 ծրար նե րում պահ վող 
նյու թե րից են « Զու լո»-ն՝ ջու թա կի և դաշ նա մու րի, 
կամ՝ ջու թա կի, ֆլեյ տայի և դաշ նա մու րի հա մար: 
« Սա րե րի վրով գնաց» եր գի՝ ջու թա կի և դաշ նա-
մու րի հա մար մշակ ման փոր ձե րի մա սին տե ղե-
կա նում ե նք 473 և 443 ծրար նե րում պահ վող նյու-
թե րի հի ման վրա: 

Կո մի տա սը մտա դիր էր ազ գային նվա գա րան-
ներ ը նդ գր կել իր «Ա նուշ» օ պե րայի պար տի տու րի 

8. Տե՛ս Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 333։

մեջ: Թեև մի այն դր վագ ներ են հայտ նի այս օ պե-
րայից, սա կայն պահ պան ված ձե ռագ րե րը հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս հաս կա նա լու, որ սիմ ֆո-
նիկ պար տի տուրն, ը ստ Կո մի տա սի մտահ ղաց-
ման, պի տի ը նդ գր կեր տա վիղ, սրինգ, շա վառն, 
բլուլ, նայ, ծնծ ղա, գո սեր, ջու թակ, ջութ, թավ ջու-
թակ, բամբ ջու թակ9։ 

Ն վա գա րան նե րի դա սա կար գու մը
հե տա զո տու թյուն նե րում
 Կո մի տա սի բազ մա ճյուղ հե տա զո տու թյուն նե-

րում, ի թիվս ե րաժշ տու թյան տե սա կան, պատ-
մա կան, գե ղա գի տա կան, սո ցի ո լո գի ա կան և 
այլ խն դիր նե րի, նպա տա կային ան դրա դարձ 
կա նաև նվա գա րան նե րին: Կո մի տա սի մտ քե րը 
հատ վա ծա բար ար տա ցոլ վել են նրա տար բեր 
հոդ ված նե րում (« Պատ մու թիւն ե րաժշ տու թե ան», 
« Հայ գեղ ջուկ ե րաժշ տու թիւն», « Պարն ու մա նու-
կը»), հար ցազ րույց նե րում (« Հայ ե րաժշ տու թե ան 
յաղ թա նա կը»), ա նա վարտ գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րում։ 

Ըստ Կո մի տա սի՝ գոր ծիք ներն ար ևե լ յան ե րա-
ժըշ տու թյան մեջ նույն դե րը չեն կա տա րում, ի նչ որ 
ա րևմ տյան ազ գե րի մեջ: Ար ևել քում գոր ծիք նե րը 
կի րա ռում են մի այն այն ժա մա նակ, «երբ մէ կը եր գում 
է եւ եր գե լուց յե տոյ փոքր ի նչ հանգս տա նում է»10: Այ նու-
հետև Կո մի տա սը նշում է, որ « գոր ծիք նե րից ա մե-

9. ԳԱԹ Կոմիտասի ֆոնդ, ծրար 189։
10. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005ա, էջ 161:
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նա հա րուստն է ա րա բա կա նը»11: Մաս նա վո րեց նում է 
ռա բաբ նվա գա րա նը և նշում, որ այն հա ճե լի և մե-
լա մաղ ձոտ ձայն ու նի: Ի նչ պես հայտ նի է, Կո մի տա-
սի հե տաքրք րու թյուն նե րի դաշ տում, հայ կա կա նից 
բա ցի, ե ղել է նաև այլ ազ գե րի ե րաժշ տու թյու նը: 
Այս պես, հայ կա կան, տաճ կա կան, քր դա կան, 
ա րա բա կան, պարս կա կան եր գե րի ու ե ղա նակ-
նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ նա նպա տակ է ու նե ցել 
բա նաձ ևե լու դրան ցից յու րա քան չյու րի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը և պար զա բա նե լու փո խազ դե-
ցու թյուն նե րը: Ա րա բա կան ռա բա բի կար ևո րու մը և 
գնա հա տա կա նը հա մե մա տա կան ե րաժշ տա գի-
տու թյանն ա ռնչ վող այս աշ խա տան քի ար տա ցո-
լանքն է, ո րը վկա յում է Կո մի տա սի հե տաքրք րու-
թյուն նե րի բազ մա կող մա նի ու թյան մա սին: 

Հե տաքր քիր է, որ Կո մի տա սը հպան ցիկ ան դրա-
դարձ է կա տա րել ան գամ Պո լի նե զ յան կղ զի նե-
րում ապ րող բնիկ նե րի ե րաժշ տու թյանն ու նվա-
գա րան նե րին12: Թեև « Պատ մու թիւն ե րաժշ տու-
թե ան» աշ խա տու թյունն ա նա վարտ է, և նրա նում 
ար տա ցոլ ված ո րոշ կար ևոր մտ քե րում պա կա սում 
է ամ փոփ շա րադ րան քը, սա կայն այդ քա նով 
հան դերձ ա կն հայտ է, որ Կո մի տա սին գրա վել է 
ան գամ քա ղա քակր թու թյու նից հե ռու ապ րող ժո-
ղո վուրդ նե րի ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեկ նա-
բա նու թյու նը:

 Կո մի տա սի կող մից ե րաժշ տա կան գոր ծիք-
նե րի դա սա կար գու մը հա մա պա տաս խա նում 

11. Նույն տեղում:
12. Նույն տեղում, էջ 146:

է ա րևմ տյան սկզ բուն քին: Գոր ծի քային խմ բե-
րը նա դա սա կար գում է հետ ևյալ կերպ. փչա-
կան, լա րա կան և հա րա կան13: Հաս կա նա լի է, 
որ սրանք հա մա պա տաս խա նում են փո ղային, 
լա րային և հար վա ծային խմ բե րին: Փչա կան նե-
րից նշում է սրին գը, թու թա կը, շվին, պար կապը-
զու կը, զուռ նան, նային կամ նայը14: Լա րա կան են 
քա ման չան, ո րին Կո մի տա սը ան վա նում է նաև 
 ջու թակ, ջա նու րը (չոն գուր), սան թու րը, թամ բու ռը, 
սա զը և թա ռը: Հա րա կան գոր ծիք նե րից նա նշում 
է թմ բու կը, դա փը և գո սե րը:

 Կո մի տա սը խս տո րեն տա րան ջա տել է ա) մի այն 
հայե րին բնո րոշ բուն ազ գային ե րաժշ տա կան նվա-
գա րան նե րը, բ) « հան րա մարդ կային» նվա գա րան-
նե րը, գ) գու սա նա կան նվա գա րան նե րը։ Նա կար ևո-
րել և նկա րագ րել է նաև նվա գուրդ նե րը (ան սամբլ նե-
րը) և նրանց տե սակ ներն՝ ը ստ գոր ծի քային կազ մի15։ 

Փող (ս րինգ, բլուլ) 
Հայ կա կան ազ գային նվա գա րան նե րից Կո-

մի տասն ա ռանձ նաց րել է փո ղը, ո րն, ը ստ նրա, 
հայտ նի է նաև սրինգ, բլուլ կամ դլուլ ա նուն նե-
րով: Այս պես, Փա րի զում կա յա ցած՝ Մի ջազ գային 
ե րաժշ տա կան ըն կե րու թյան հա մա ժո ղո վի ա ռի-
թով «Ա զա տա մարտ» օ րա թեր թում տպագր ված 
հար ցազ րույ ցում, ի պա տաս խան հայ կա կան ի նք-
նա հա տուկ նվա գա րան նե րի վե րա բե րյալ հար-
ցին, Կո մի տա սը նշել է փո ղը որ պես « նո ւա գա կան 

13. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 332-333:
14. Նույն տեղում, էջ 332:
15. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 339-340։
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ե րաժշ տու թե ան հիմ նա քար» և հա վե լել, որ ոչ մի 
ազ գի նվա գա րան դրա ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը չու նի16: «Ա նոր հն չում  նե րը ա մէ նէն մօ տիկն են 
մարդ կային սր տին, ա մէ նէն հա րա զատ ար տա յայ տի չը 
ա նոր բո լոր զգա ցում  նե րուն», - նշել է Կո մի տա սը17: 
Նա հա մա րել է, որ յու րա քան չյուր ա զգ մի այն մեկ 
բնո րոշ ազ գային նվա գա րան ու նի, ի սկ մյուս նե րը 
« հար մա րեց ված» են: Հայ կա կան այդ պի սի նվա-
գա րան է հա մա րել փո ղը18: Գոր ծի քի կա ռուց ված-
քային և ապ լի կա տու րային ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին, պատ րաստ ման նյու թին, տեմբ րին, 
ա ռա վե լու թյուն նե րին ու թե րու թյուն նե րին Կո մի-
տասն ան դրա դար ձել է հան գա մա նո րեն: Գոր ծի-
քի նվա գե լու կեր պի՝ կի սա փակ բե րա նով և թե քու-
թյամբ փչե լու նկա րա գի րը կաս կած չի թող նում, 
որ փո ղը և բլու լը միև նույն նվա գա րանն են: Հան-
գա մա նա լից բո վան դա կու թյամբ շա րադ րան քից 
ակ ներև է գոր ծի քին վար պե տո րեն տի րա պե տե լու 
փաս տը: Ա վե լին, ա րոտ տա նող հո վիվ նե րի փող 
նվա գե լը Կո մի տա սը ներ կա յաց նում է կեր պա-
րային բա նաս տեղ ծա կան մեկ նա բա նու թյամբ19: 

Պար կապ զուկ, տկ զար, թու թակ և շվի 
Այս գոր ծիք նե րը Կո մի տա սը հա մա րել է հան-

րա մարդ կային՝ հա վա նա բար նկա տի ու նե նա լով 
դրանց տա րած վա ծու թյու նը տա րա ծաշր ջա նի այլ 

16. Կոմիտաս Վարդապետ, 2007ա, էջ 197-198: Հարցազրույցն 
առաջին անգամ տպագրվել է Կոստանդնուպոլսում. 
«Ազատամարտ», 1914, 9/22 հուլիս, թիվ 1557: 
17. Նույն տեղում: 
18. Նույն տեղում, էջ 198:
19. Տե՛ս Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 339:

ժո ղո վուրդ նե րի շր ջան նե րում նույն պես: Ը ստ Կո-
մի տա սի՝ սրանք այն քան ի նք նու րույն չեն, որ քան 
փո ղը, և նրանց նման վող նվա գա րան ներ կա-
րե լի է գտ նել այլ ժո ղո վուրդ նե րի մեջ նույն պես20: 
Պար կապ զու կի կո մի տա սյան նկա րագ րու թյան 
հա մա ձայն՝ դրա նով նվա գում են գլ խա վո րա պես 
պա րե ղա նակ ներ: Կո մի տա սը նշում է, որ գոր ծի քը 
ժո ղովր դի մի ջից աս տի ճա նա բար վե րա նում է և 
իր տեղն է զի ջում զուռ նային կամ նային, ո րոն-
ցից ան բա ժան է թմ բու կը21: Կո մի տա սի այս փոք-
րիկ գրա ռու մից կար ևոր հարց է ծա գում զուռ նայի 
և նայի կեն ցա ղա վար ման տա րած վա ծու թյան 
ա ռն չու թյամբ՝ գո նե Կո մի տա սին ժա մա նա կա կից 
շր ջա նում:

 Զուռ նա և նայ 
Հայտ նի է Կո մի տա սի վե րա բեր մուն քը զուռ-

նային, ի նչն, այ նո ւա մե նայ նիվ, մաս նա գետ նե րի 
շր ջա նում տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի ա ռիթ է 
տա լիս: Ին չո՞ւ է Կո մի տա սը զգու շու թյուն ցու ցա բե-
րել զուռ նայի ա ռն չու թյամբ։ Ա րդյոք նա բա ցա ռե՞լ է 
զուռ նայի՝ հայ մշա կույ թում առ հա սա րակ գտն վե լու 
ի րա վուն քը: Նկա րագ րե լով Վար դա վա ռի տո նին 
Հա ռի ճի վան քի ո ւխ տագ նա ցու թյու նը՝ Կո մի տա-
սը հա տուկ հա մակ րան քով է խո սում տղա նե րի 
ու աղ ջիկ նե րի եր գե լու ու պա րե լու սո վո րու թյան 
մա սին՝ դրանք բնու թագ րե լով որ պես բնա կան, 
բա նաս տեղ ծա կան, բո վան դա կա լից և գողտ րիկ22: 

20. Կոմիտաս Վարդապետ, 2007ա, էջ 198:
21. Կոմիտաս Վարդապետ, 2005դ, էջ 339:
22. Նույն տեղում, էջ 345: 
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Այ նու հետև Կո մի տա սը ափ սո սանք է հայտ նում, որ 
դրանց « հա րո ւած է տո ւել եւ տա լիս է այ լան դակ, ան ճա-
շակ եւ կարծր զուռ նան»23: Հա վա նա բար, ժո ղովր դա-
կան եր գեր գրա ռե լու ըն թաց քում զուռ նայի ձայ նը 
լս վել է տար բեր կող մե րից, ին չի հետ ևան քով ձայ-
նե րը խառն վել են, և ժխոր է ա ռա ջա ցել: 

Մեկ այլ ա ռի թով ե րաժշ տա գե տը նայի ձայ նա-
ռու թյու նը բնու թագ րում է որ պես հա ճե լի, գո գիկ, 
փա փուկ, ի սկ զուռ նայի նը՝ ձանձ րաց նող, հոգ նեց-
նող և շշ մեց նող24։

Ն վա գուրդ 
Ն վա գուրդ Կո մի տասն ան վա նել է գոր ծի քային 

ան սամբլ ներն ու փոքր նվա գախմ բե րը։ Ժո ղովըր-
դա կան նվա գուրդ նե րից նա հի շա տա կում է զուռ-
նա չի նե րի նը, սա զան դար նե րի նը և ա շու ղա կա նը, 
ո րոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր բնո րոշ կազ մը։ 

Զուռ նա չի նե րի նվա գուր դը բաղ կա ցած է եր-
կու զուռ նայից և մեկ թմ բու կից կամ եր կու նայից 
և մեկ թմ բու կից։ Եր կու դեպ քում էլ գոր ծիք նե րից 
մե կը ձայ նա ռու թյուն է պա հում, մյու սը՝ նվա գում 
հիմ նա կան մե ղե դին25։ Նվա գուր դի այս տե սա կի 
նկա րագ րու թյան մեջ կր կին գու շա կե լի է Կո մի-
տա սի կող մից զուռ նայի նվա գի նկատ մամբ հա-
մակ րան քի բա ցա կա յու թյու նը։ Նա ա վե լի մա քուր 
և գե ղե ցիկ է հա մա րում նայե րից բաղ կա ցած նվա-
գուրդ նե րը։ 

Սա զան դար նե րի նվա գուր դի կազ մը տար բե-

23. Նույն տեղում, էջ 345-346: 
24. Նույն տեղում, էջ 342։
25. Նույն տեղում, էջ 339։

րակ վող է: Այն հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է ե րեք 
գոր ծի քից, ո րոնք ե ն՝ 1) թառ, ջու թակ, դափ, 2) թառ, 
ջա նուր և դափ: Եր կու գոր ծի քից բաղ կա ցած սա-
զան դար նե րի նվա գուր դը Կո մի տա սը հա մա րում 
է թե րի: Հնա րա վոր հա մակ ցու թյուն ներն ե ն՝ 1) թառ 
և դափ, 2) ջու թակ և դափ, 3) ջա նուր և դափ։ Կո մի-
տասն այս պի սի նվա գուրդ նե րը հա մա րում է ա վե-
լի ճա շա կով, քան զուռ նա չի նե րի նը26։

 Գու սան նե րի կամ ա շուղ նե րի նվա գուր դը նույն-
պես Կո մի տա սը նկա րագ րում է ը ստ ե ռյակ կազ մի: 
Հնա րա վոր տար բե րակ ներ ե ն՝ 1) ջու թակ, ջա նուր, 
սան թուռ27, 2) ջու թակ, թառ, սան թուռ, 3) ջա նուր, թառ 
և սան թուռ, 4) ջու թակ, ջա նուր, սան թուռ: Հազ վա-
դեպ սան թու ռի փո խա րեն դափ է կի րառ վում։

 Կո մի տասն ան դրա դառ նում է նաև նվա գուրդ-
նե րից յու րա քան չյու րի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տին։ 
Զուռ նա չի նե րը և սա զան դար նե րը նվա գում են ար ե- 
վե լ յան և ա րևմ տյան զա նա զան ե ղա նակ ներ։ Գու-
սա նա կան ու ա շու ղա կան նվա գուրդ նե րը նվա գում 
են ա մեն ի նչ, բայց ա ռա վե լա պես՝ ա րաբ, պար սիկ և 
տա ճիկ ա շու ղա կան ո ճով։ Սա զան դար ներն ու գու-
սան նե րը մի ջին և բարձր դա սա կար գի ե րա ժիշտ-
ներ են, մաս նակ ցում են հար սա նիք նե րին, խն ջույք-
նե րին, նվա գում են սր ճա րան նե րում28։ 

Կո մի տա սը ժո ղովր դա կան ե րաժշ տու թյան 
ա ռն չու թյամբ նշում է, որ նվա գա կան ե րաժշ տու-

26. Նույն տեղում։
27. Սանթուռ կամ սանթուր: Այստեղ պահպանել ենք 
կոմիտասյան ուղղագրությունը:
28. Նույն տեղում։ 
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թյու նը զար գա ցած չէ, ին չին, ի դեպ, հա կադր վում 
է Ա րամ Քո չա րյանն այն փաս տարկ մամբ, որ միջ-
նա դա րյան հոգ ևոր և ժո ղովր դա կան հա րուստ 
մշա կույթ, ի նչ պես նաև ստեղ ծա գործ ե րա ժիշտ 
կա տա րող ներ ու տե սա բան ներ ու նե ցող ազ գը չի 
կա րող սնանկ լի նել ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ու գոր ծի քային ե րաժշ տու թյան բնա գա վա ռում29: 
Միև նույն ժա մա նակ նա ո լոր տը շատ հե ռա- 
ն կա րային է հա մա րել: Հատ կա պես կար ևո րել 
է փող նվա գա րա նի զար գա ցու մը՝ որ պես հայ 
ե րաժշ տու թյանն ա ռա վել բնո րոշ, և վս տա հու թյուն 
հայտ նել, որ փո ղի տար բեր տե սակ նե րի նվա-
գի կա տա րե լա գործ ման պա րա գա յում հրա շա լի 
շն չա կան (փո ղային) նվա գուրդ կձ ևա վոր վի30: 

Այս պի սով, փո ղը կամ բլու լը ա մե նից բնո րոշ նվա-
գա րա նը հա մա րե լով հան դերձ, Կո մի տա սը կար ևո-
րել է այլ գոր ծիք նե րի ու գոր ծի քային կազ մե րի կի-
րա ռու թյու նը հայ մշա կույ թում: Իր ի սկ բնո րոշ մամբ 
« հան րա մարդ կային» նվա գա րան նե րը լայն կեն ցա-
ղա վա րում են ու նե ցել, մի հան գա մանք, ո րը կար ևոր 
է միջմ շա կու թային հե տա զո տու թյուն նե րի խնդ րի 
դի տան կյու նից: Փաստն ի նք նին լույս է սփ ռում այս 
կամ այն գոր ծի քը տա րա ծաշր ջա նի այլ ազ գային 
մշա կույթ նե րի սե փա կա նու թյու նը դարձ նե լու փոր ձի 
խնդ րի ա ռն չու թյամբ: 

Հե տաքր քիր է նկա տել նաև « դու դուկ» ան վան ման 
բա ցա կա յու թյու նը Կո մի տա սի հե տա զո տու թյուն նե-
րում: Դրա փո խա րեն գոր ծիքն ան վան վում է նայ կամ 

29. Քոչարյան Ա., 2008, էջ 16։
30. Կոմիտաս Վարդապետ, 2007ա, էջ 197-198:

նայի, ին չը նշա նա կում է, որ գո նե Կո մի տա սի ժա մա-
նա կաշր ջա նում կեն ցա ղա վա րել է հենց վեր ջինս: 

Ն վա գա րան նե րի կո մի տա սյան ան դրա դար ձը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րա ցում կազ-
մե լու XX դա րի սկզ բին ժո ղովր դա կան նվա գա-
րան նե րի կեն ցա ղա վար ման վե րա բե րյալ, ին չը 
զգա լի փո փո խու թյուն ներ է կրել հե տա գա յում: 
Նկա տի ու նե նա լով Կո մի տա սի գի տա կան մո տե-
ցումն, ը ստ ո րի հան գա մա նո րեն ու սում նա սիր վում 
են տար բեր փաս տագ րա կան, ձե ռագ րային և այլ 
աղ բյուր ներ, կա րե լի է են թադ րել նաև, որ նվա-
գա րան նե րի նկա րագ րու թյան և դա սա կարգ ման 
հա մար նույն պես նա օ գտ վել է միջ նա դա րյան 
տար բեր աղ բյուր նե րից՝ հըն թացս կեն ցա ղա վար-
ման փաս տե րի: 
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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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