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Կոմիտասի թանգարան  –  ինստիտուտի տարեգիրք  
հատոր Գ248

 Գա յա նե Ամի րա ղյան (Հա յաս տան) 

ար վես տա գի տու թյան թեկ նա ծու
ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տուտ
 Կո մի տա սի թան գա րան–ի նս տի տուտ

ՄԱ ԿԱՐ ԵԿ ՄԱԼՅԱՆ.  
«ԵՐ ԳԵ ՑՈ ՂՈՒ ԹԻՒՆՔ ՍՐ ԲՈՅ ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻ»

Ս. Պա տա րա գը1 քրիս տո նեա կան եկե ղե ցու գլ խա վոր ծի սա կան 
արա րո ղու թյունն է2, որի հիմ քում մարդ կութ յան փր կութ յան հա մար 
Հի սուս Քրիս տո սի զո հա բե րութ յան կամ պա տա րագ ման խոր
հուրդն է3:  Հայ Առա քե լա կան Ս. Եկե ղե ցու Պա տա րա գը կազ մա վոր
վել է Ընդհան րա կան եկե ղե ցու հայ րեր Ս. Բար սեղ Կե սա րա ցու (IV դ.), 
Ս. Գրի գոր Նա զիան զա ցու (IV դ.) և Ս. Հով հան Ոս կե բե րա նի (IV–V դդ.) 
ստեղ ծած Պա տա րագ նե րի հի ման վրա4: Իր բազ մա դար յան զար
գաց ման ըն թաց քում, որ տևել է մինչև XIV–XV դդ., Հա յոց Պա տա րա գը 
ձեռք է բե րել ինք նա տիպ ազ գա յին նկա րա գիր թե՛ ծի սա կան արա րո
ղա կար գի, թե՛ երաժշտա կան բա ղադ րի չի առու մով: Այդ գոր ծում մեծ 
ավանդ են ունե ցել Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը (III–IV դդ.), Ս. Սա հակ 
Պարթևը (IV–V դդ.), Ս. Հով հան Ման դա կու նին (V դ.), Ս. Հով հաննես 
Օձ նե ցին (VII–VIII դդ.), Խոս րով Անձևա ցին (X դ.), Ս. Գրի գոր Նա րե կա

1   Հոդվածն առաջին անգամ հրատարակվել է՝ Երգեցո ղ ու թի ւն ք Սրբոյ  Պատարագի 
Հայաս տանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, փոխադրեալ եւ ներդաշնա կեալ յերիս եւ ի 
չորիս ձայնս ի ձեռն Մ. Եկմալեան, Երեւան, «Մշակութային վերածնունդ» հիմ
նադրամի հրատ., 2017 (այսուհետ՝ Մ. Եկ մալ յան, Պատարագ, 2017). տե՛ս Հայ 
Առաքելական եկեղեցու Սուրբ Պատարագը (նույն տեղում, էջ XIII–XXIV, այստեղ 
հրատարակվում է որոշ կրճատումներով), Մակար Եկմալյանի Պատա րագը (նույն 
տեղում, էջ XX–XXIV), Վերլուծական ակնարկ (նույն տեղում, էջ 323–336): 

2   «Պատարագ» բառը ստուգաբանվում  է որպ ես «նվեր, ընծա, զոհ»: Տե՛ս Հ. Աճառ յան, 
Հայերեն արմատական բառարան, հատ. 4, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
1979, էջ 37:

3  Վազգեն վարդապետ (Վազգեն Ա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց), Մեր Պատա
րագը, Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին, 2 00 8,  էջ 43: 

4   Տե՛ս Նորայր Արք. Պողարեան, Ծիսագիտութիւն, Նիւ Եորք, «Թագուհի Թամսըն» 
հիմնադրամի հրատ., 1990, էջ 78:
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Գայանե Ամիրաղյան (Հայաստան)
Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

ցին (X–XI դդ.), Ս. Ներ սես Շնոր հա լին (XII դ.), Ներ սես Լամբ րո նա ցին 
(XII դ.), Խա չա տուր Տա րո նա ցին (XII–XIII դդ.) և այլք5:  

 Պա տա րա գը ծա վա լուն, բազ մա տարր արա րո ղութ յուն է, որ նե
րա ռում է ըն թերց վող և երգ վող տար բեր ժան րա յին միա վոր ներ: Ծե սի 
կարևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ նե րից է եր գե ցո ղութ յու նը, որով ուղեկց
վում է արա րո ղութ յան ողջ ըն թաց քը: Ավան դա բար պա տա րա գա յին 
եր գա սա ցութ յուննե րը կա տար վել են միա ձայն, արա կան եր գե ցիկ 
խմբի կող մից՝ առանց գոր ծի քա յին նվա գակ ցութ յան6: Պա տա րա գի 
երաժշտա կան բա ղադ րի չը նե րա ռում է հայ հոգևոր երաժշտութ յան 
գրե թե բո լոր ժան րե րը՝ եղա նա կա վոր (երգ վող) քա րոզ7, սաղ մոս, շա
րա կան8, տաղ9, մե ղե դի10 և այլն: Առան ձին խումբ են կազ մում ժան

5   Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմալյան, կյանքն ու ստեղծագործությունը, Երևան, «Սո
վե տական գրող» հրատ., 1981, էջ 64 : Տե ՛ս  նաև Մ. Նավոյան, Պատարագը Միջ
նադարում և որպես կոմպոզիտորական արվեստի ժանր, Ժողովրդական ստե ղծ ա
գործություն և կոմպոզիտորական արվեստ (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 94:

6   Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի, ձայնագրությունը հայկական 
նոտագրու թյամբ՝ Ն. Թա շճ յա նի, փոխադրված է եվրոպական նոտագրության, 
խմբ.՝ Ա. Բաղդա սարյան, Երևան, «Ամրոց գրուպ» հրատ., 2012 , էջ 3 39 : 

7  Սար կա վա գի եր գա բաժ նի հիմքը կազմող՝ Պա տա րա գի քա րոզ նե րը հա կիրճ, գլխա վո
րա պես ասեր գա յին երաժշտա կան բնու թա գիր ունե ցող դրվագ ներ են՝ հիմն ված հա
մաք րիս տո նեա կան տեքս տա յին բա նաձևե րի վրա, որոնց շարքում հանդիպում են 
նաև հունարենից փոխառված եզրեր. Պռօսխու մէ (հուն. Πρόσχωμεν բառից, որ 
նշանակում է «ուշադիր լինենք», «ունկնդրենք»), Օրթի (հուն. Ορθή – «ոտքի ելեք»): 
Տե՛ս Նոր բառ գիրք հայկազեան լեզուի, հատ. 2, Երևան, Երևանի համալսարանի 
հրատ., 1981, էջ 661, 1033: Հայ հոգևոր երաժշտու թ յա ն մե ջ քա րոզի ժանրի այ լ 
դրսևորումների մասին տե՛ս նաև Ա. Արևշատյան, Քարոզի ժանրը հայ հոգևոր եր
գաստեղ ծության մեջ, Պատմա –բան ասիրական հանդես, 1992, N 2–3, էջ 199–214: 

8   Շարական. եկեղեցական օրվա համապատասխան ժամին կատարվող հոգևոր երգ, 
հայ հոգևոր երգարվեստի հնագույն ժան րե րից  մեկ ը:  Ծիսական գործառույթով 
պայմանավորված՝ կարող  է ունե նալ համեմատաբար պարզ, վանկային–ներվան
կա յի ն (հասարակ օրերի համար նախատեսված շարա կաններ) կամ առավել զար
գացած, ծավալուն մեղեդիական բնութագիր (կիրակի օրեր ին և խոշոր եկեղեցական 
տո նե  րին կատ ար վող շարակ աննե ր) :

9   Տաղ. հայ միջնադարյան երաժշտաբանաստեղ ծական արվեստի ժանրերից, որը 
դրսևորվել է թե՛ աշխարհիկ, թե՛ հոգև որ երգարվեստում: Հոգևոր տաղերի ժանրի 
բարձրարվեստ նմուշներ է հեղինակել, մասնավորապես, Ս. Գրիգոր Նարե կա ցին 
(X–XI դդ.):

10  Մեղեդի. հայ միջնադարյան հոգևոր երաժշտության հիմնական տեսակներից, որ 
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րա յին հս տակ տար բե րա զա տում չու նե ցող եր գե րը ( Պա տա րա գի եր
գեր), ինչպես նաև սր բա սա ցութ յուննե րը: Նշ ված ժան րա յին 
միա վոր ներն ար տա ցո լում են հայ հոգևոր եր գար վես տին հա տուկ 
տար բեր մե ղե դիա կան ոճե րը11 և դրան ցով պայ մա նա վոր ված՝ կա
տար ման տեմ պե րը12: Դրանց շար քում հան դի պում են և՛ պարզ 
երաժշտա կան բնու թա գիր ունե ցող՝ վան կա յին կամ խա ռը վան կա
յին–ներ վան կա յին (քա րոզ, սաղ մոս), և՛ զար գա ցած մե ղե դիա կան 
նկա րագ րով օժտ ված՝ զար դո լո րուն նմուշ ներ (տաղ, մե ղե դի): Պա
տա րա գը նե րա ռում է ինչպես ան շարժ (կրկն վող), այն պես էլ շար ժա
կան («յա ւուր պատ շա ճի»՝ տվյալ եկե ղե ցա կան օր վա խորհր դին հա
մա պա տաս խան) մա սեր13: 

բնորոշվում է զարդոլորուն մեղեդիա կա ն ոճ ով : Պատարագ է ներմ ուծվել XIV–XV 
դարե րում : Տե ՛ս Փառեն Եպիսկո պոս Մելքոնեան, Ծանօթ ագրութիւնք, Դ. Այսօրուա ն 
Պատարագամատոյցին, Հասկ, 1950, թիւ 7–8, էջ 227: Ն. Արք . Պողարեան, նշ վ.  
աշխ .,  էջ 81։  Հետագա շարադրանքում մեղեդի եզրը որպես երաժշտա բա նաստեղ
ծական ժանրի անվանում կիրառված է շեղատառ:

11  Մեղեդիական ոճը ձևավորվում է երգի բանաստեղծական և երաժշտակ ան  բաղադ
րիչների փոխադարձ կապի մի ջոցով: Հայ հոգևոր երաժշտ ության մեղեդիական 
ոճերը չորսն են. 
ա) վանկա յի ն (սիլաբիկ), որի դեպքում բանաստեղծական տեքստի մեկ վանկին 
համապատասխա նում է մեղեդու մեկ հնչյուն, բ) նե րվ ան կա յի ն (նևմատիկ), երբ 
վանկը եղանակավորվում է 2–5 հնչյուններով, գ) զարդոլորուն (մելիզմատիկ), երբ 
տեքստի մեկ վանկին համապատասխանում է հինգից ավելի հնչյուններից բաղ
կացած ծավալու ն մեղեդիական կառույ ց,  դ)  խառը, որը հիմնված  է վերը նշված 
տարբ եր ոճերի (օրինակ՝ վանկ այինի և ներվանկա յինի կամ ներվան կա յի նի  և զարդ
ոլո րունի) հավասարաչա փ հա մակ ցման վրա: Տե՛ս Ա.  Բաղդա սա րյ ան , Հայկական 
նոտագրու թյ ան  ձեռ նա րկ, Երևան, «Ամրոց գրուպ» հրատ., 2010, էջ 47:

12  Վանկային մեղեդիական ոճ ունեցող երգերը սովորաբար արագընթաց են, խառը 
վանկային–ներվանկ այ ին  երգերը ծավալվում են միջին արագության տեմպերով, 
իսկ ներվանկային և զարդոլո րուն ոճով (կամ դրանց խառը դրսևորմամբ) օժտված 
նմուշները կատարվում են դանդաղ տեմպով: Հայ եկեղեցական երաժշտությանը 
բնորոշ տեմպերի տարատեսակների և դրանց եվրո պական համարժեքների մասին 
տե՛ս Ռ. Աթայան , Ձե ռն արկ հայկական ձայնագրության, Երևան, Հայպետհրատ, 
1950, էջ 34, ինչպես նաև Ա. Բաղդա սարյան, նշվ. աշխ., էջ 46:

13  Պատարագի անշարժ երաժշտական համարներից են, մասնավորապես, «Մար մին 
Տէրունա կան», «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ», «Սուրբ, Սուրբ», «Հայր մեր» եր
գերը: Շարժական համարնե րի  շար քին են դասվում սրբասա ցությունները, շարա
կանները, տաղերը և այլն:
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

 Միջ նա դա րում Պա տա րա գի եր գա սա ցութ յուններն ամ փոփ ված են 
եղել խա զա գիր Խորհր դա տետր– Պա տա րա գա մա տույց նե րում, ինչպես 
նաև ժո ղո վա ծու տի պի ձե ռագ րե րում: XV–XVI դա րե րից սկսած՝ խա
զագ րութ յան գործ նա կան նշա նա կութ յան աս տի ճա նա կան նվազ ման և 
ձայ նագ րութ յան այլ հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան պայ մաննե րում 
Պա տա րա գի երաժշտա կան բա ղադ րի չը գո յատևել է գլ խա վո  րա պես 
բա նա վոր կեր պով, ին չի հետևան քով են թարկվել է ան հար կի աղա վա
ղում նե րի և հայտն վել մո ռա ցութ յան վտան գի առջև14: Դրա նից խու սա
փե լու նպա տա կով XIX դա րի երկրորդ կե սից հայ կա կան15 և եվ րո պա
կան նո տագ րու թյամբ գրառ վել և հրա տա րակ վել են Պա տա րա գի 
եր գա սա ցութ յուններն ամ փո փող ժո ղո վա ծու ներ: Վեր ջիննե րիս շար
քում երաժշտա կան նյու թի ընդգրկու նութ յամբ և ոճա կան ամ բող ջա կա
նութ յամբ առանձ նա նում է Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Գևորգ Դ Քե
րես տեճ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ և երա ժիշտ–տե սա բան Նի կո ղա յոս 
Թաշճ յա նի ջան քե րով հայ կա կան նո տագ րութ յամբ գրառ ված «Ձայ
նագ րեալ եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» ժո ղո վա ծուն, որն ունե
ցել է եր կու հրա տա րա կութ յուն16: 

14  Տե՛ս Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմալյան, էջ 66:
15  Հայկական նոտագրություն (Նոր հայկական ձայնագրություն). երաժշտութ յա ն 

գրառման ոչ գծային  համակարգ, որ ստեղծել է երաժիշտ–տեսաբան Համբար ձում 
Լիմոնջյանը XIX դարի սկզբին: Հեղի նա կի անունով կոչվում է նաև Համբարձումյան 
նոտագրություն, Լիմոնջյանի համակարգ: Տե՛ս Մ. Մու րադ յան, Հայ երա ժշտությու նը  
XIX դարում և XX դարա սկզբում, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970,  էջ 37–
42: Տե՛ս նաև Ա. Բաղդասարյան, Հայկական նոտագրու թյ ան  ձեռ նա րկ:

16  Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի,  Վաղարշապատ, ի տպա րանի 
Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի, 1874, 1878 (այսուհետ՝ Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874 
և 1878): XIX դարի երկրորդ կե սին և XX դարի սկզբին գրառվել  են նաև Պատարա
գի ՝ հայ հոգևո ր երգարվեստի այլ ավան դույթները ներկայացնող տարբերակների 
երգա սա ցությունները: Ըստ Ն. Թահմիզյանի՝ XVIII–XIX դար եր ու մ հայ  հոգևոր 
երգարվեստի ճյուղավոր ման արդյունքու մ առաջացել են հինգ համեմատ աբ ար  
ինքնուրույն երգվածքներ՝ Էջմիածնի (կենտ րո նա կան), Կ. Պոլսի, Նոր Ջուղայի (կամ 
Հնդկահայոց), Երուսաղեմի և Վենետիկի: Տե՛ս Ն. Թահմիզ յա ն,  Մակ ար Եկ մալյան, 
էջ 65–66: Տվյալ դեպքում մենք հիմք ենք ընդունում այն տեսակետը, համա ձայն որի` 
Պատարագի մեղեդիների թաշճյանական գրառումները  հիմնակա նում Էջմիած
նական մայր երգվածքի դրսևորումն են: Տե՛ս Մես րո պ եպս. Սմբատեան , Հա յկ ա
կան  ձայ նագրութիւն, Արարատ, 1881, Ը, էջ 480–481 (տողատակ): Ա. Արևշատյան, 
Ձայնեղա նակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
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XIX դա րի վեր ջին քա ռոր դից սկսած՝ Հայոց Պա տա րա գը մուտք է 
գոր ծել կոմ պո զի տո րա կան ար վեստ. ստեղծ վել են պա տա րա գա յին մե
ղե դի նե րի բազ մա ձայն մշա կում ներ: Առա ջին փոր ձերն այս աս պա րե
զում կա տա րել են Մ. Կրա  պիվ   նից կին, Պ. Բիան կի նին, Հ. Ար սեն վրդ. 
Այտն յա նը, Ք. Կա րա– Մուր զան և այլք17: Հայ կա կան Պա տա րա գի 
մշակ ման ոլոր տում առա ջին բարձ րա գույն նվա ճու մը կապ ված է XIX 
դա րի երկրորդ կե սի հայ ակա նա վոր կոմ պո զի տոր, խմբա վար, ման
կա վարժ Մա կար Եկ մալ յա նի (1856–1905)18 ան վան հետ:

Մ. Եկ մալ յա նի՝ որ պես երաժշտի կա յա ցու մը հա մըն կել է հայ 
երաժշտա կան մշա կույ թի զար գաց ման առա վել կարևոր, բե կում նա
յին փու լե րից մե կի հետ, որին նա գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն է ունե ցել: 
Ինչպես վե րը նշ վեց, այս շր ջա նում հայ առա ջա դեմ երա ժիշտ նե րի և 
հոգևոր դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ջան քե րով իրա գործ վում էր հայ 
հոգևոր եր գար վես տի դա րա վոր հա րուստ ժա ռան գութ յան գրա ռու մը, 
հայ եկե ղե ցա կան երաժշտութ յան կա նո նա կար գու մը: Այս գոր ծիչ նե
րից էր պոլ սա հայ երա ժիշտ–տե սա բան, հայ կա կան ձայ նա գրութ յան 

«Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 29: Մ. Նավոյան, Սիմեոն Ա Երեւանցին եւ ԺԸ–ԺԹ 
դարերի հայ երաժշտական մշակույթի խնդիր նե րը, Էջմիածին, ԺԲ, էջ 106–108: 

17  Տե՛ս Մ. Մուր ադյան, Հայկական Պատարագը և նրա մշակումները, Հայկական 
արվեստ (հոդված ների ժողովածու), գիրք 2, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1984, էջ 149–164։ Ժ. Ռէիսեան, Ս. Պատա րագը եւ հա յ կա կան Պատա րագի 
զարգացումն ու բազմաձայն տարբեր ակ նե րը , Տաթեւ հայագիտական տարե գիրք, 1, 
Հալէպ, հրա տա րակութիւն Բերիոյ հայոց թեմի, 2008, էջ 418–470:

18  Ծնվել է Վաղարշապատում, 1872–ին ավարտել է տեղի Ժառանգավորաց դպրոցը: 
1874–77 թթ. Գևորգյան ճեմարանում դասավանդել է երգեցողություն և հայ եկե ղե
ցական երաժշտության տեսություն՝ զուգահեռաբար հաճախե լով ճեմարանի որոշ 
դասընթացներին: 1879–1888 թթ. սովորել է Ս. Պետերբուրգի կոնսերվատո րիայի 
կոմպոզիցիայի տեսության և գործնական ստեղծագործու թյան բաժիննե րում՝ աշա
կերտելով Յու. Իոգանսենին, Ա. Լյադովին, Ն. Սոլով յովին և Ն. Ռիմսկի–Կոր սա 
կովին: Այդ տարիներին ղեկավարել է տեղի հայ կա կան եկեղեցու երգչախումբը: 
1891–ից բնակվել է Թիֆլիսում, պաշտոնավարել Ներսիսյան դպրոցում՝ որպես 
երաժշտության ուսուցիչ և խմբավար: 1893–94 թթ. դասավանդել է Ռուսական կայ
սե րական երաժշտական ընկերության Թիֆլիսի մասնաճյուղի ուսումնարանում: 
Վախճանվել է Թիֆլիսում: Տե՛ս Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմ ալյան, էջ 6–50: Որոշ 
աղբյուրներում հանդիպող տեղեկության համաձայն՝ երաժիշտն իր մահկանացուն 
կնքել է Վա ղար  շա պա տում (Ռ. Աթայան, Մակար Եկմալյան. տե՛ս Մա կար Եկմալյան. 
վավերագրեր, նամակ  ներ, հուշեր, հոդ վա ծներ, Երևան, «Ամրոց գրուպ» հրատ., 
2006, էջ 106):
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

փայ լուն գի տակ Նի կո ղա յոս Թաշճ յա նը, որը Գևորգ Դ կա թո ղի կո սի 
հրա  վե րով 1873 թ. գա լիս է Վա ղար շա պատ՝ Ժա ռան գա վո րաց դպ րո
ցի սա նե րին հայ կա կան նո տա գրութ յուն սո վո րեց նե լու և հմուտ շա րա
կա նա գետ Գևորգ Դ–ի եր գա ծից հայ եկե ղե ցու կարևո րա գույն ծի սա
կան ժո ղո վա ծու նե րը («Պա տա րագ», «Շա րակ նոց», «Ժա մա գիրք») 
ձայ նագ րե լու նպա տա կով: Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում Մ. Եկ մալ
յա նը դառ նում է Ն. Թաշճ յա նի լա վա գույն սա նե րից մե կը՝ օժան դա կե
լով նրան վե րո հիշ յալ ժո ղո վա ծու նե րի գրառ ման գոր ծում, իսկ ուսուց
չի՝ Կ. Պո լիս վե րա դառ նա լուց հե տո նա խա պատ րաս տում է 
Պա   տա րա գի եր գա սա ցու թյուննե րի երկրորդ՝ խմբագրված և լրաց
ված հրա տա րա կութ յու նը19: Ն. Թաշճ յա նի հմուտ ղե կա վա րութ յամբ 
Մ. Եկ մալ յա նը ոչ միայն կա տա րե լա պես յու րաց նում է հայ կա կան նո
տագ րութ յու նը, տի րա պե տում հայ հո գևոր եր գար վես տի տե սա կան 
հի մունք նե րին, այլև ընդհա նուր պատ կե րա ցում կազ մում բազ մա ձայն 
եր գե ցո ղութ յան մա սին20: Ս. Պե տեր բուր գի կոն սեր վա տո րիա յում սո
վո րե լու վեր ջին շր ջա նում Մ. Եկ մալ յա նը ձեռ նա մուխ է լի նում Թաշճ
յա նի գրա ռած Պա տա րա գի մե ղե դի նե րի բազ մա ձայն մշակ ման առա
ջին փոր ձե րին (եռա ձայն արա կան խմբի հա մար)21: Ու սում նա ռութ յունն 
ավար տե լուց հե տո նա հետևո ղա կա նո րեն շա րու նա կում է «Պա տա
րագ»–ի եռա ձայն ներ դաշ նա կու մը և հիմ նա կան մա սով ավար տում 
այն մինչ Թիֆ լիս տե ղա փոխ վե լը (1891 թ.): Այս ըն թաց քում Եկ մալ

19  Տե՛ս  Ն. Թա հմիզյան, Մակար Եկմալյան, էջ 8–11:
20  Կ. Պոլսում արդեն 1870 –ական թթ. Ս. Պատա րա գի  որո շ մեղեդիներ կատար

վում էին երկձայն: Կաթողիկոսի թույլտվությամբ Պատարագի առանձին մեղեդիների 
գրառումներում Ն. Թաշճյանը պահպանել էր այդ սկզբունքը (Ն. Թահմիզյան, 
Մակար Եկմալյան, էջ 11): Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ն. Թաշճյանը տիրա պե
տում  էր նաև եվրոպական նոտագրությանը, կարելի է ենթա դրել, որ նա իր սանին 
նախնական գիտելիքներ է հաղորդել նաև այս բնագավառում: 

21  Ըստ Ն. Թահմիզյա նի՝ Պատարագի մշակման աշխատանքները Եկմալյանը սկսել էր 
գործնա կան ստեղծագործության դասարանում (1885–ից) կամ ավելի վաղ. տե՛ս 
Ն. Թահ միզյան, Մակար Եկմալյան, էջ 17: Պատարագի մեղեդ ին երի թաշճյա նական 
գրառումները գլխավոր մեղեդիական աղբյուր  են ծառայել նաև Քրիստափոր 
Կարա–Մուրզայի և Կոմիտասի «Պատարագ»–ների համար: Տե՛ս Գ. Փիտէճեան, 
Քրիս  տա փոր Կարա–Մուրզա, Երեւան, 2013, էջ  1 48:  Կոմիտաս, Պատարագ, Երկերի 
ժողո վածու, հատ. 7, խմբ.՝ Ռ. Աթայա նի, Երևան, «Անահիտ» հրատ., 1997,  էջ 121–
122 (այսուհետ՝ Կոմիտաս, Պատարագ):
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յանը պար բե րա բար վե րա խմբագրում և կա տա րե լա գոր ծում է ար ված 
մշա կում նե րը՝ Ս. Պե տեր բուր գի հայ կա կան եկե ղե ցու եր գե ցիկ խմբի 
փորձ նա կան կա տա րում նե րի մի ջո ցով: Որոշ ժա մա նակ ան ց եռա
ձայն մշակ ման առան ձին հատ ված ներ հնչում են նույն եկե ղե ցում՝ կի
րակ նօր յա Պա տա րագ նե րի ըն թաց քում22: Եռա ձայն «Պա տա րագ»–ի 
հատ ված նե րը նե րառ վում են նաև Թիֆ լի սի Ներ սիս յան դպ րո ցի՝ Եկ
մալ յա նի ջան քե րով վե րա կազ մա վոր ված եր գե ցիկ խմբի եր կա ցան
կում, կա տար վում հայ կա կան եկե ղե ցում՝ կի րակ նօրյա Պա տա րագ
նե րին: 

1892 թ. Եկ մալ յանն ավար տում է «Պա տա րագ»–ի քա ռա ձայն 
մշակ ման եր կու տար բե րակ նե րը՝ արա կան և խա ռը կազ մե րի հա մար: 
Նույն տար վա ավար տին նա «Պա տա րա գ»–ի ամ բող ջա կան տար
բե րա կը ներ կա յաց նում է Ս. Պե տեր բուր գի Պա լա տա կան կա պել լա
յի և կոն սեր վա տո րիա յի գե ղար վես տա կան խոր հուրդ նե րին, որոնք 
բարձր են գնա հա տում Եկ մալ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան գեղար վես
տա կան ար ժա նիք նե րը23: «Պա տա րագ»–ը մեծ խան դա վա ռութ յամբ է 
ըն դուն վում նաև Թիֆ լի սի հայ կա կան երաժշտա կան մի ջա վայ րում և 
Էջ միած նում: 1895 թ. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Մկրտիչ Ա Խրիմ
յա նը հա տուկ կոն դա կով թույ լատ րում է կա տա րել և տպա գրել «Պա
տա րագ»–ը24: Մ. Եկ մալ յա նի «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 
հիմ նա րար եր կը հրա տա րակ վում է 1896 թ. Լայպ ցի գում, գեր մա նա
կան նշա նա վոր Breitkopf & Härtel հրա տա րակ չութ յան տպա րա նում, 
թիֆ լի սա հայ մե կե նաս Գ. Մեղ վին յա նի ծախ սե րով25: «Պա տա րագ»–ի 

22  Տե՛ս Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմալյան, էջ 17–1 8: 
23  Վերո հիշյալ խորհուրդների կազմում էին, մասնավորապես, ռուսական երաժշտու

թյան դասա կաններ Մ. Բալակիրևն ու Ն. Ռի մս կի–Կորսակովը: Խորհուրդ ները 
հաստատել են իրենց կարծիքը պաշտոնական վկայագրերով: Նույն տեղում,    
էջ 24–25: Տե՛ս նաև. Մա կար Եկմալյան. վավերագրեր, նամակ ներ, հուշեր, հոդ
վածներ, էջ 14:

24  Մա կար Եկմալյան. վավերագրեր, նամակ ներ, հուշեր, հոդ վա ծներ, էջ 17–18:
25  Երգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի Հայաստա նեայ ց Առաքե լական Եկեղե ցւոյ, փո

խա դրեա լ եւ ներդաշնակեալ յերիս եւ ի չորիս ձայ նս  ի ձեռն Մ. Եկ մա լեան, Լէյպցիգ–
Վիեննա,  1896, էջ 149 (այսուհետ՝ Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 1896): Հա տորում 
զետեղված է նաև Մ. Եկմալյանի Առաջաբանը: Նույն տեղում, էջ 10–12 և Մ. Եկ մալ
յան, Պատարագ, 2017,  էջ VI–VIII:
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

բա ռա տեքս տը շար վում է Վի եննա յում՝ Մխի թար յան միա բա նութ յան 
տպա րա նում: Տպագ րութ յան աշ խա տանք նե րը վե րահս կում են Մ. Եկ
մալ յա նը՝ Լայպ ցի գում և նրա մտե րիմ ըն կեր, հայ մե ծա նուն բա նա
սեր, լեզ վա բան Ստե փա նոս Մալ խաս յան ցը՝ Վի եննա յում26: Կոմ պո զի
տորն ըն ծա յում է իր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը Գևորգ Դ Ամե նայն Հայոց 
Կա թո ղի կո սի հի շա տա կին27:

 Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում Եկ մալ յա նի «Պա տա րագ»–ը տա
րած վում է Արևել յան Հա յաս տա նում և Ռու սա կան կայս րութ յան են թա
կա յութ յան տակ գտն վող այլ հայ կա կան հա մայնք նե րում, ար ժա նա նում 
ժա մա նա կի առա ջա դեմ հայ և եվ րո պա կան երաժշտա կան գոր ծիչ նե րի 
( Կո մի տաս, Ջ. Վեր դի, Կ. Սեն–Սանս և այլք) բարձր գնա հա տա կա
նին28: Կո մի տասն առա ջինն էր, որ արժևո րեց Եկ մալ յա նի «Պա տա
րագ»–ը մաս նա գի տա կան տե սանկ յու նից: «Եր գե ցո ղու թիւնք Ս. Պա
տա րա գի» հոդ վա ծում, որոշ սկզ բուն քա յին դի տո ղութ յուննե րով 
հան դերձ, Կո մի տա սը բա վա կան բարձր է գնա հա տել կոմ պո զի տո րի 
եր կը՝ ընդգծե լով նրա կարևոր դե րը հայ երաժշտա կան մշա կույ թի 
զար գաց ման տե սանկ յու նից29: 

Մ. Եկ մալ յա նի «Պա տա րագ»–ը նշա նա կա լից իրա դար ձութ յուն էր 
հայ երաժշտութ յան պատ մութ յան մեջ: Այն հայ իրա կա նութ յան մեջ 

26  Տե՛ս Ռ. Աթ այան, Մակա ր Եկ մա լյա ն, էջ 126: Ինչպես նշում է Ռ. Աթայանը, Ս. Մալ
խասյանցը «Պատարագ»–ը հրատարակության պատ րաս տելիս զգալի աջակ ցու
թյուն է ցուցաբերել խմբագրական գործում :

27  Տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 1896, էջ 3:
28  Տե՛ս Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկ մա լյան, էջ 34:
29  Կոմիտաս Վարդա պե տ, Երգեցողութիւնք Ս. Պատարագի, Ուսումնասիրու թիւններ 

եւ յօդուած ներ (աշխատասիրութեամբ Գ. Գասպարեան ի եւ Մ. Մու շե ղեանի), Գիրք 
Ա, Երևան, «Սարգիս Խաչենց» հրատ., 2005, էջ 90–106: Սույն հոդվածը երիտա
սարդ Կոմիտասի բարձրարժեք երաժշտագի տա կան աշխատանքներից է, որտեղ 
ամփոփ ձևով շա րադրված են նրա հիմնական տեսական դրույթները հայ 
երաժշտության մասին: Այս մասին առա վել ման րամասն տե՛ս Ռ. Աթայան, Մակար 
Եկմալյան, էջ 128–130, 136–137, ինչպե ս նաև Մ. Մուրադյան, Եկմալյանի Պատա
րագը Կոմիտասի գնահատությամբ, Կոմիտասական, հատ. 1, Երևան, Հայկական 
ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969, էջ 218–229, Տ. Շախկուլյան, Կոմիտասի ստեղծագոր ծության 
վաղ շրջանը (1891–1899), Երևան, «Ամրոց գրուպ», 2014, էջ 20–22: Ինչպես 
հայտնի է, մինչև Բեռլին մեկնելը (1895 թ.) Կոմիտասը  ժամանակավո րապես 
ուսանել է Մ. Եկ մալյան ի մոտ: Տե՛ս Ռ. Աթ այան, Մա կար Եկմալյան, էջ 127:
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կան տատ–օ րա տո րիալ ժան րի առա ջին դրսևո րումն էր, որ տեղ հայ 
հոգևոր եր գար վես տի առանձ նա հատ կութ յուննե րը ստեղ ծա գոր ծա կան 
բարձր վար պե տութ յամբ միա ձուլ ված էին եվ րո պա կան դա սա կան 
երաժշտութ յան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի հետ: Մ. Եկ մալ յա նի՝ գե ղար
վես տա կան ներ գոր ծութ յան մեծ ուժով և ոճա կան կուռ ամ բող  ջա կա
նութ յամբ30 օժտ ված «Պա տա րագ»–ը մինչկո մի տաս յան շր ջա նի հայ 
երաժշտութ յան խո շո րա գույն ձեռք բե րում նե րից մեկն է31: Ստեղծ ման 
ժա մա նա կաշր ջա նից մինչ օրս այն շա րու  նա կում է մնալ առա վել կի րա
ռե լի հոգևոր ստեղ ծա գոր ծութ յու նը թե՛ բուն Հա յաս տա նում, թե՛ աշ
խար հի տար բեր երկրնե րի հայ կա կան հա մայնք նե րում: 

Իր «Պա տա րագ»–ի Առա ջա բա նում Մ. Եկ մա լյա նը նշում է, որ 
ստեղ ծա գոր  ծու թյան գլ խա վոր մե ղե դիա կան սկզբ նաղ բյու րը Ս. Պա
տա րա գի՝ Ն. Թաշ ճյա նի ձայ նագ րած եր գա սա ցու թյուննե րի եր կու 
հրա տա րա կու թյուննե րում32 ամ փոփ ված նյութն է33: Բա ցա ռու թյուն են 
կազ մում «Հայր մեր» և «Գո հա նամք» եր գե րի եր կու տար բե րակ նե րը, 

30  Այս հատկանիշը բազմիցս ընդգծ վել են Մ. Եկմալյանի Պատարագի մի շարք 
ուսումնասի րողներ՝ սկսած Կոմիտասից: Տե՛ս Կոմիտասի նամակը՝ հաս ցեա գրված 
Վահրամ եպս. Մանկու նուն. հրա տա րակված է Մակար Եկմալյան. վավերագրեր, 
նամակներ, հուշեր, հոդվածներ  ժողո վա   ծուում (էջ 43):

31  «Պատարագ»–ից բացի՝ Մ. Եկմալյա նի ստեղծագործական ժառանգությունն 
ընդգրկում է նաև հայ հոգև որ երաժշտության առանձին նմուշների խմբերգային 
մշակումներ, աշխարհիկ խմբերգեր և մեներ գեր, որոնց շարքում հանդիպում են և՛ 
ժողովրդական սկզբնաղբյուր ունեցող, և՛ հեղինակա յին մեղեդիական նյութի վրա 
հիմնված ստեղծագործություններ: Լայն ճանաչում են վայելում հատ կա պես կոմ
պոզիտորի հայրենասիրական խմբերգերը («Ո՜վ հա յոց աշխարհ», «Լռեց» և այլն): 

32  Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874 և 1878: 1930–ական թթ. սկսած Սպիրիդոն Մելիք
յանի շնորհիվ հայ երաժշտագիտության ոլորտ է ներմուծվել այն կարծիքը, ըստ որի՝ 
Մ. Եկմալյանը էջմիածնական եղանակները կիրառել է իր «Պատարագ»–ի միայն 
առաջին և երրորդ (եռաձայն արա կան և քառաձայն խառը կազմերի համար գրված) 
տարբերակներում, մինչդեռ երկրորդ՝ քա ռա ձայն արական խմբի համար նա խա
տես ված տարբերակում կոմպոզիտորը հիմք է ընդունել հայ հոգևոր երգարվեստի՝ 
Կ. Պոլ սի ավանդույթին պատկանող մեղեդիները (ընդ որում տվյալ դեպքում 
պոլսական ավանդույթի դրսևորում են համարվում հենց թաշճյանական գրա
ռումները): Այս կարծիքը հետա գա յում համոզիչ կերպով հերքել են Ռ. Աթայանը և 
Ն. Թահ միզյանը: Ռ. Աթայան, Մակար Եկմալյան, էջ 137–140: Ն. Թահմիզյան, 
Մակար Եկմալյան, էջ 68–69: 

33  Տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 1896, էջ 8, Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ VIII:
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

որոնց մե ղե դիա կան հիմքն են հան դի սա ցել հոգևոր եր գե ցո ղու թյան 
Էջ միած նա կան ավան դույ թը ներ կա յաց նող այլ սկզբ նաղ բյուր ներ34: 

 Թաշ ճյա նա կան վե րո հի շյալ հրա տա րա կու թյուննե րից յու րա քան
չյու րը նե րա ռում է Ս. Պա տա րա գի` մե կից ավե լի մե ղե դիա կան տար բե
րակ ներ` նա խա տես ված եկե ղե ցա կան օրա ցույ ցի որո շա կի օրե րի հա
մար: 1874 թ. հրա տա րա կու թյունն ընդգրկում է եր կու են թա բա ժին, 
որոն ցից առա ջինն ան խո րա գիր է: Այն հիմ նա կա նում նե րա ռում է կի
րա կի և այլ հան դի սա վոր օրե րի, Տա ղա վար տո նե րի հա մար նա խա
տես ված պա տա րա գային եր գա սա ցու թյուննե րը, ինչպես նաև Պա տա
րա գի մաս կազ մող որոշ ժան րային միա վոր նե րի (մե ղե դի ներ, 
սր բա սա ցու թյուններ) հա վուր պատ շա ճի տար բե րակ նե րը35: Նույն 
հրա տա րա կու թյան երկրորդ՝ «Վասն լուր աւուրց» խո րագ րով են թա
բաժ նում ամ փոփ ված են Պա տա րա գի՝ լուր, այ սինքն հա սա րակ, ոչ 
տո նա կան օրե րին կա տար վող տար բե րա կի եր գա սա ցու թյուննե րը36: 
Թաշ ճյա նա կան 1878 թ. հրա տա  րա կու թյան մեջ 1874 թ. հրա տա րա
կու թյան առա ջին են թա բաժ նի մաս կազ մող միա վոր նե րը հա մալր վել 
են և ամ փոփ վել առան ձին են թա բա ժիննե րում: Ընդլայն վել է նաև Պա
տա րա գի՝ լուր օրե րի տար բե րա կը և հա վել վել է ևս մեկ տար բե րակ՝ 
նա խա տես ված Մեծ Պահ քի շր ջա նի հա մար: Այս պի սով՝ 1878 թ. հրա
տա րա կու թյու նը նե րա ռում է Պա տա րա գի հետևյալ տար բե րակ նե րը. 
ա) Կի րա կի և այլ հան դի սա վոր օրե րի հա մար, բ) Լուր օրե րի հա մար, 
գ) Տա ղա վար37 տո նե րի հա մար, դ) Մեծ Պահ քի շա բաթ և կի րա կի օրե
րի հա մար: 

34  Նույն տեղում: Եկմալյանական Պատարագում հանդիպում են ևս յոթ մասեր, որոնց 
մեղեդիական սկզբնաղբյուրները թաշճյանական «Պատարագ»–ում ներկայացված 
չեն: Այս հարցին առավել մանրա մասն կանդրադառնանք ստորև: Վերջապես՝ իր 
մշակման մեջ Եկմալյանը ներառել է նաև հավուր պատշաճի երգվող երեք Ճաշու 
շարականներ (թիվ 42–44), որոնց սկզբնաղ բյուրները վերցված են Ն. Թաշճյանի 
գրառած «Շարակնոց» ժողովածուից: Տե՛ս Ձայնագրեալ Շարական հոգե ւոր երգոց, 
Վաղարշապատ, ի տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի, 1875, էջ, 65–66, 71–72, 
437–438:

35  Տե՛ս Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 3–76:
36  Նույն տեղում, էջ 78–160:
37  Տաղավար են կոչվում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հինգ մեծ Տերունական 

(Հիսուս Քրիստոսի կյանքի կարևորագույն դրվագների հիշատակության հետ կապ
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 Պա տա րա գի եր գե րի` 1874 և 1878 թթ. հրա տա րա կու թյուննե
րի միև նույն տար բե րակ նե րում նե րառ ված հա մա նուն միա վոր նե րի 
երաժշտա կան բա ղադ րիչ նե րի հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
նույ նա կան կտոր ներ գրե թե չեն հան դի պում: Մեծ մա սամբ հա մա նուն 
երաժշտա բա նաս տեղ ծա կան միա վոր ներն իրեն ցից ներ կա յաց նում են 
զգա լի ո րեն հա րա զատ, առան ձին կա ռուց ված քա բա նա կան հատ ված
նե րի մա կար դա կում լի ո վին հա մընկ նող մե ղե դիա կան տար բե րակ
ներ: Օրի նակ նե րի զգա լի մա սում տար բե րու թյուննե րը նվա զա գույ
նի են հաս նում` դրսևո րե լով առան ձին մե ղե դիա կան դարձ վածք նե րի 
ոչ էա կան ռիթ մա ին տո նա ցի ոն փո փո խու թյուններ: Ընդ որում՝ հա ճախ 
առա ջին հրա տա րա կու թյան մեջ հա մե մա տա բար պարզ, վան կային–
ներ վան կային մե ղե դիա կան ոճ ունե ցող նմուշ նե րը 1878 թ. հրա տա
րա կու թյան մեջ հան դես են գա լիս առա վել զար գա ցած մե ղե դիա կան 
նկա րագ րով, ին չը պայ մա նա վոր ված է ներ վան կային և զար դո լո րուն 
ոճի գե րա կա դե րով38: Որոշ դեպ քե րում, սա կայն, առ կա է նաև հա կա
ռակ մի տու մը39:

Իր «Պա տա րագ»–ը ստեղ ծե լիս Մ. Եկ մա լյանն առա վե լա պես 
հիմն վել է թաշ ճյա նա կան առա ջին` 1874 թ. հրա տա րա կու թյան վրա, 
թեև մի շարք դեպ քե րում օգտ վել է նաև երկրոր դից: Կոմ պո զի տո րի 
մշա կում նե րի գե րակշ ռող մա սի մե ղե դիա կան նյու թը վերց ված է 
Ն. Թաշ ճյա նի գրա ռած Պա տա րա գի առա ջին (Կի րա կի օրե րի) տար
բե րա կից: Մաս նա կի ո րեն կի րառ վել են նաև Լուր օրե րի, ինչպես նաև 
1878 թ. հրա տա րա կու թյան` Տա ղա վար տո նե րի և Մեծ Պահ քի տար բե
րակ նե րի եր գա սա ցու թյուննե րը: Պա տա րա գի եր գե րի մշակ ման երեք 
տար բե րակ նե րում (եռա ձայն արա կան, քա ռա ձայն արա կան և քա ռա
ձայն խա ռը կազ մե րի հա մար) Մ. Եկ մա լյա նը նպա տակ է հե տապն դել 
հնա րա վո րինս պահ պա նել ծե սի ամ բող ջա կա նու թյու նը` միև նույն ժա

ված) տոները: Տաղավար տոներն են՝ Ս. Ծնունդ և Աստվածահայտնու թյուն, Ս. Հա
րու թյուն (Ս. Զատիկ), Վարդավառ (Այլա կեր պություն և Պայծա ռա կերպություն), 
Վերափոխումն Ս. Աստվածածնի, Խաչվերաց: 

38  Հմմտ. Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 32, 34, 57 և Ձայնագրեալ Պատա րագ, 
1878, համապա տասխանաբար էջ 14, 16, 25:

39  Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 50–51 և Ձայնագրեալ Պատարագ, 1878, էջ 20–21:
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

մա նակ ձգտե լով ներ կա յաց նել թաշ ճյա նա կան եր կու հրա տա րա կու
թյուննե րում ամ փոփ ված մե ղե դիա կան նյու թի ողջ հարս տու թյու նը: 
Այս պես, «Պա տա րագ»–ի երեք տար բե րակ նե րում միա սին վերց րած՝ 
արա րո ղու թյան ան շարժ մա սե րի կե սը ներ կա յաց ված է եր կուա կան, 
եր բեմն` երե քա կան մե ղե դիա կան տար բե րակ նե րով: Չեն ընդգրկվել 
Պա տա րա գի շար ժա կան (հա վուր պատ շա ճի փո փոխ վող) մա սե րից 
շա տե րը, այդ թվում` մեկ սր բա սա ցու թյուն, որոշ մե ղե դի ներ, բո լոր 
տա ղե րը, Ճա շու շա րա կաննե րի գե րակշ ռող մա սը և այլն: Դպիր նե րի և 
սար կա վա գի կող մից երգ վող կտոր նե րից բա ցի՝ Եկ մա լյա նի «Պա տա
րագ»–ում տր ված են հատ ված ներ քա հա նայի եր գա բաժ նից (միայն 
բա ռա տեքս տով), ինչպես նաև՝ արա րո ղու թյան առան ձին պա հե րին 
վե րա բե րող հա կիրճ պար զա բա նում ներ40:

Պա տա րա գի մե ղե դի նե րի` Մ. Եկ մա լյա նի իրա գոր ծած մշա կում
ներն ար տա ցո լում են կոմ պո զի տո րի խիստ նր բան կատ մո տե ցու մը 
պա տա րա գային մայր եղա նակ նե րի հան դեպ41, իսկ դրանց մե ծա գույն 
մա սի ռիթ մաին տո նա ցի ոն ոլոր տում կոմ պո զի տո րի ձեռ նար կած ոչ էա
կան մի ջամ տու թյուննե րը միտ ված են մե ղե դի նե րի նկա րագ րի պար
զեց մանն ու երաժշտա բա նաս տեղ ծա կան ձևի ամ բող ջա կա նու թյան 
ձեռք բեր մա նը: Ուս տի, Ռ. Աթա յա նի բնո րո շու մը կի րա ռե լով, այդ մի

40  Ինչպես Պատարագի՝ Ն. Թաշճյանի գրառած երգասացությունների երկու հրա
տարակու թյուննե րում, այնպես էլ Մ. Եկմալյանի «Պատարագ»–ում սար կավագի 
որոշ ասերգեր տրված են միայն բառատեքստով՝ առանց երաժշտա կան բաղկացուցչի 
(տե՛ս, օրինակ, Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 59, 74–75, Ձայնագրեալ 
Պատարագ, 1878, էջ 15, 18, 63, Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 29, 59, 90 և 
այլն: Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, 
Ծանոթագրություններ): Եկմալյանի «Պատարագ»–ում առ կա է նաև երգչախմբի 
երգաբաժնի դաշնա մու րային փոխադրումը (կլավիր), սակայն երգչախմբա յին 
պարտիտուրի և կլավիրի որոշ դրվագների ռիթմական անհամապատասխանու
թյունները հիմք են տալիս ենթադրե լու, որ կոմպո զի տորը նախատեսել է կլավիրը 
նաև որպես նվագակցու թյուն (տես, օրինակ, Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 10, 
տակտ 6, էջ 48, տակտ 2, էջ 50, տակտ 1 և այլն):

41  Կոմպոզիտորի հավաստմամբ` նման մոտեցումը պայմանավորված է եղել իր 
մշակման մեջ Պատա րագի ավանդական եղանակների ոճական ամբող ջա կա
նությունը պահպանելու, հայ հոգևոր երգարվեստի ոգուն առավելագույնս հարազատ 
մնալու ձգտումով: Տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, Մ. Եկ մալ յանի Առաջաբանը, 
էջ VII:
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ջամ տու թյուննե րը կա րե լի է որա կել իբրև բնագրային մե ղե դի նե րի` 
նրբո րեն ար ված խմբագ րում42: Մեր դի տար կու մը ցույց է տա լիս, որ 
եկ մա լյա նա կան մշա կում նե րի գե րակշ ռող մա սում վե րո հի շյալ խմբա
գրու մը դրսևոր վում է հետևյալ հիմ նա կան ձևե րով. 

ա) մե ղե դիա կան կա ռույ ցի հիմ քը կազ մող հնչյուննե րի ազա տա
գրում մանր տևո ղու թյուննե րով շր ջա զար դում նե րից, ինչպես նաև մե
ղե դու` ծա վա լուն զար դո լո րում ներ պա րու նա կող դրվագ նե րի կրճա
տում (օրի նակ 1 ա–դ)43.

Օրի նակ 1, ա, բ, գ, դ

42  Տե՛ս Ռ. Աթայան, Մակար Եկմալյան, էջ 140–141: Պատարագի որոշ մեղեդի ների՝ 
Մ. Եկմալյանի մշակումներին անդրադարձել է Տաթևիկ Շախկուլյանը՝ նույն երգերի 
կոմիտասյան մշակումների հետ համեմատության համա տեքստում: Տե՛ս Տ. Շախ
կուլյան, նշվ. աշխ., էջ 28–30, 48:

43  Հայ ավանդական եկեղեցական երաժշտության բնական (ոչ հավասարաչափ) 
տեմպերացիային հատուկ է միկրոալտերացիայի երևույթը, երբ հնչյունները տար
բերակվում են կես տոնից պակաս չափով: Եվրոպական նոտագրության մեջ կես 
տոնից պակաս բարձրացումն արտահայտվում է աստղանիշով (օրինակ 1 գ, 6 ա), 
իջեցումը` թեք գծիկով: Տե՛ս Ա. Բաղդասարյան, Հայկական նոտա գրության 
ձեռնարկ, էջ 30–31:
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բ) ռիթ մա կան շա րադ րան քի խո շո րա ցում, որ կա րող է դրսևոր վել 
թե՛ երաժշտա բա նաս տեղ ծա կան ձևի ամ բողջ ծա վա լի (հազ վա դեպ)44, 
թե՛ նրա առան ձին բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի մա կար դա կով (առա վել հա
ճախ. տե՛ս օրի նակ 2 ա, բ).

Օրի նակ 2 ա, բ          

   
 Հարկ է ընդգծել, սա կայն, որ առան ձին դեպ քե րում կոմ պո զի տո րը 

կի րա ռել է նաև հա կա ռակ սկզ բուն քը` բնագ րային տար բե րա կի հա մե
մա տու թյամբ ակ տի վաց նե լով ռիթ մա կան ըն թաց քը45 կամ մե ծաց նե
լով մե ղե դու ներ վան կային տար րի տե սա կա րար կշի ռը: Նման փո փո
խու թյան հազ վա դեպ օրի նակ նե րից է «Մար մին Տէ րու նա կան» եր գի` 
եռա ձայն արա կան և քա ռա ձայն խա ռը խմբե րի հա մար նա խա տես ված 
տար բե րա կը, որի մե ղե դիա կան գի ծը Մ. Եկ մա լյանն առա վել սա հուն և 
ար տա հայ տիչ է դարձ րել` ելա կետ ունե նա լով բնագ րային տար բե րա
կում հազ վա դեպ հան դի պող ներ վան կային տար րի դրսևոր ման ձևե րը.

44  Տե՛ս, օրինակ, «Բարեխօսութեամբ» հատվածի` 3b համարը կրող տարբերակը. 
Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 29–30, Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017,  էջ 19: 
Երաժշտաբանաստեղծական ամբողջ ձևի ծավալով ռիթմական շարադ րանքի 
կրկնակի մեծացում տեղի ունի նաև «Տէր, ողոր մեա» երգի՝ քառաձայն արական 
կազմի համար նախատեսված տարբերակում (թիվ 31): Հմմտ. Ձայ նագրեալ 
Պատարագ, 1874, էջ 97: Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 184:

45  Վերջինս առավելապես հատուկ է սարկավագի երգաբաժնի հիմքը կազմող դրվագ
ներին` սարկավագի և դպիրների փոխերգեցողության համեմատա բար ծավալուն 
բաժիններում: Հմմտ. «Ամէն. և ընդ հոգւոյդ քում» հատվածը. Ձայնագրեալ Պա
տարագ, 1874, էջ 59–61 և Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 81–85:
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Օրի նակ 3 ա, բ     

Ավան դա կան պա տա րա գային եղա նակ նե րի ռիթ մաին տո նա ցի
ոն ոլոր տում Եկ մա լյա նի կա տա րած մաս նա վոր մի ջամ տու թյուննե րից 
մեկն առնչվում է զար դա րանք նե րի (մե լիզմնե րի) մեկ նա բան ման 
սկզբուն քին, որը տար բեր դրսևո րում ներ ունի` կախ ված կոմ պո զի
տորի հե տապն դած գե ղար վես տա կան խնդրի առանձ նա հատ կութ
յուննե րից: Իր մշա կում նե րի գե րակշ ռող մա սում Եկ մա լյա նը հրա ժար
վել է Ն. Թաշճ յա նի գրա ռած մե ղե դի նե րում բա վա կան հա ճախ 
գոր ծած վող զար դա րանք նե րից (դրանք հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված 
են ֆորշ լագ նե րով և մոր դենտ նե րով), ինչն, ըստ երևույ թին, կրկին 
պայ մա նա վոր ված է պա տա րա գային եղա նակ նե րի բնու թա գի րը 
պար զեց նե լու մի տու մով: Նույն նպա տա կին է ծա ռա յում նաև թաշ ճյա
նա կան Պա  տա րա գում մե ղե դու ին տո նա ցի ոն կա ռույ ցի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս կազ մող մանր տևո ղու թյամբ հնչյուննե րի մեկ նա բա նու մը որ պես 
զար դա րանք ներ (գլ խա վո րա պես` մեկ կամ եր կու հնչյու նից բաղ կա
ցած ֆորշ լագ ներ): Այս երևույթն օրի նա չափ է հատ կա պես զար դո լո
րուն ոճով օժտ ված հատ ված նե րի եկ մա լյա նա կան մշա կում նե րում, 
որոն ցում բնագ րային մե ղե դին հան դես է գա լիս ռիթ մա կան մե ծա ցու
մով (օրի նակ 4 ա, բ).
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Օրի նակ 4 ա, բ 

 Մյուս կող մից մի շարք դեպ քե րում թաշ ճյա նա կան եղա նակ նե րում 
հան դես եկող զար դա րանք նե րը Մ. Եկ մա լյա նը վե րա ծել է մե ղե դու ին
տո նա ցի ոն կա ռույ ցի մաս կազ մող հնչյուննե րի: Այս փո փո խու թյու նը 
հատ կա պես բնո րոշ է սար կա վա գի և դպիր նե րի եր գա բաժ նի որոշ 
հատ ված նե րի եզ րա փա կիչ դրվագ նե րին և զգա լի ո րեն նպաս տում է 
դրանց մե ղե դիա կան նկա րագ րի ճկու նու թյանն ու գե ղար վես տա կան 
ար տա հայտ չա կա նու թյան ուժե ղաց մա նը (տե՛ս վե րը, օրի նակ 1 ա, բ): 

 Թեև իր «Պա տա րագ»–ում Մ. Եկ մա լյա նը ձգտել է հնա րա վո րինս 
հա րա զա տո րեն վե րար տադ րել Ն. Թաշ ճյա նի գրա ռած մե ղե դի նե րի 
ձայ նա կար գա յին առանձ նա հատ կու թյուննե րը, այ դու հան դերձ, այս 
ոլոր տում ևս առ կա են որո շա կի խմբագ րա կան մի ջամ տու թյուններ: Մի 
շարք դեպ քե րում նշ ված մի ջա մտու թյուննե րը նվա զա գույն են` ար ված 
բնագ րային եղա նակ նե րի ձայ նա կար գա յին հատ կա նիշ նե րի հա մա
տեքս տում: Այս պես, օրի նակ, մշակ ման մեջ կոմ պո զի տո րը գե րա կա է 
դարձ րել բնագ րի մե ղե դի ում հան դի պող` միև նույն աս տի ճա նի եր կու 
(հիմ նա կան և ալ տե րա ցի ոն ձևա փոխ ման են թարկված) դրսևո րում նե
րից միայն մե կը` նա խա պատ վու թյու նը տա լով ալ տե րաց ված տար բե
րա կին: Վե րո նշյա լի ցայ տուն օրի նակ նե րից է «Ի կոյս վի մէն» մե ղե դին. 
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Օրի նակ 5 ա, բ 

Բա ցի դրա նից՝ բա ղադ րա կազմ ձայ նա կար գային հիմք ունե ցող 
որոշ եղա նակ  նե րի (առա ջին հեր թին` մե ղե դի նե րի) մշակ ման մեջ Եկ
մա լյա նի կա տա րած փո փո խու թյուննե րը վկա յում են դրանց բազ մա
ճյուղ ձայ նա կար գային նկա րագ րի պար զեց ման, ձայ նա կար գային գո
յա ցում նե րի տար բե րու թյան հաղ թա հար ման ձգտ ման մա սին46: 
Բա ցա ռիկ դեպ քե րում, սա կայն, տե ղի ունի հա կա ռակ երևույ թը47:

Առան ձին` ոչ մեծ են թա խումբ են կազ մում Մ. Եկ մա լյա նի «Պա տա
րագ»–ի այն հատ ված նե րը, որոնց հիմ քում ըն կած մե ղե դի նե րը, 

46  Տե՛ս «Ամէն. և ընդ հոգւոյդ քում» հատվածի` քառաձայն արական խմբի տար
բերակը. Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 141։ Մ. Եկմալյան, Պատա րագ, 2017, 
էջ 172:

47  Մասնավորապես` «Աչքն ծով» մեղեդու սկզբնական ֆրազում կոմպոզիտորը 
փոխել է ձայնակար գը` զգալի հակադրություն ներմուծելով ստեղծագործության 
առաջին՝ հա րա բերա կանորեն ավար տուն հատվածի ձայնակարգի հիմքում, ինչն 
ուսում նա սի րողների կարծիքով խաթարում է հոգևոր երգի ոճական ամբող
ջականությունը (եղանակի թաշճյանական գրառման մեջ այս հատվածն ունի 
միասնական ձայնա կարգային հիմք): Նույն փոփոխությունն արված է այս ֆրազի 
բոլոր հետագա դրսևորումներում` մեղեդու այլ կառուցվածքային հատ վածներում: 
Տե՛ս Կոմիտաս Վար դապետ, Երգեցողութիւնք Ս. Պա  տարագի, էջ 95, Ռ. Աթայան, 
Մակար Եկ մալ յան, էջ 141:
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խմբագ րե լուց բա ցի, կոմ պո զի տո րը են թար կել է առա վել ակ նա ռու մի
ջամ տու թյուննե րի: Ինչպես իրա վա ցի ո րեն նկա տում է Ռ. Աթա յա նը, 
այս հատ ված նե րում սկզբ նաղ բյուր–մե ղե դի նե րի «կմախ քը» պահ պա
նե լով և նրա տար րերն օգ տա գոր ծե լով` կոմ պո զի տո րը ստեղ ծա գոր ծա
բար զար գաց րել է դրանք և ստեղ ծել նոր, ավե լի լիար ժեք տար բե րակ
ներ48: Նման ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի ար ժե քա վոր 
նվա ճում նե րից են «Միայն Սուրբ» (թիվ 29, «Պա տա րագ»–ի բո լոր երեք 
կազ մե րի հա մար նա խա տես ված տար բե րակ ներ, տե՛ս օրի նակ 6 ա, բ), 
«Ամէն: Հայր Սուրբ» (թիվ 30a, եռա ձայն արա կան խմբի տար բե րակ) 
հատ ված նե րը, դպիր նե րի եր գա բաժ նի հա կիրճ դրվագ նե րը, որոնք զե
տեղ ված են Ս. Պա տա րա գի Կա նո նի` խնդրանք նե րի և հի շա տա կու
թյուննե րի են թա բաժ նում (թիվ 24, «Պա տա րագ»–ի բո լոր երեք կազ մե
րի հա մար նա խա տես ված տար բե րակ ներ) և այլն. 

Օրի նակ 6 ա, բ

  

Այս են թախմբում մեջ կա րե լի է ընդգրկել նաև եկ մա լյա նա կան 
«Պա տա րագ»–ի բո լոր երեք տար բե րակ նե րում առ կա «Քրիս տոս ի մէջ 
մեր յայտ նե ցաւ» եր գը, որի առան ձին կա ռուց ված քա բա նա կան հատ
ված նե րում կոմ պո զի տո րը զար գաց րել է մե ղե դին` նե րա ռե լով ձայ նա
կար գային հնչյու նա շա րի նոր՝ տվյալ մե ղե դու սկզբ նաղ բյուր–տար բե
րակ նե րի նույն դրվագ նե րում չդրսևոր վող ոլորտ ներ: Բա նաս տեղ ծա կան 

48  Ռ. Աթայան, Մակար Եկմալյան, էջ 141: 
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տեքս տի` «ող ջու նի» և «Արդ պաշ տօ նեայք բար ձեալ զձայն» բա ռե րին 
հա մա պա տաս խա նող երաժշտա կան դրվագ նե րում Մ. Եկ մա լյա նը փո
խել է մե ղե դու ին տո նա ցի ոն պատ կե րը՝ նե րա ռե լով ձայ նա կար գի վե
րին ոլոր տի e2 և f2 հնչյուննե րը: Դի տարկվող եր գի՝ Ն. Թաշ ճյա նի գրա
ռած տար բե րակ նե րի մեծ մա սում e2 հնչյու նը դրսևոր վում է եր գի սոսկ 
եզ րա փա կիչ հատ ված նե րում՝ որ պես ֆորշ լագ կամ մե ղե դու կա ռույ ցի 
հիմ նա կան մաս (օրի նակ 7 ա, բ)49: Ինչ վե րա բե րում է f2 հնչյու նին, 
ապա թեև այն հան դի պում է «Քրիս տոս իմ մէջ մեր յայտ նե ցաւ» եր գին 
ան մի ջա պես նա խոր դող «Ող ջույն տուք մի մեանց» սար կա վա գի քա րո
զի սկզբ նա մա սում, այ դու հան դերձ, բուն եր գի թաշ ճյա նա կան որևէ 
գրառ ման մեջ առ կա չէ50:

49  1874 թ. հրատարակության մեջ «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ» երգի միակ 
տարբերակում e2–ն առկա է եզրափակիչ դրվագում՝ որպես ֆորշլագ (Ձայ նագրեալ 
Պատարագ, 1874, էջ 47, տե՛ս նաև վերը, օրինակ 7 ա): Տվյալ հնչյունը ֆորշլագի 
գործառույթով դրսևորվում է նաև 1878 թ. հրատարակության տար բերակներից 
մեկում՝ երգի ոչ միայն եզրափակիչ, այլև միջանկյալ դրվագնե րում (Ձայնագրեալ 
Պատարագ, 1878, էջ 18–19): Նույն հրա տա րակության ևս երեք տարբերակներում 
e2–ն հանդես է գալիս որպես մեղեդու հիմնական կառույցի բաղադրիչ՝ եզրափակիչ 
հատվածներում (Ձայնագրեալ Պատարագ, 1878, էջ 59, 81, 180): Հարկ է ընդգծել 
նաև, որ քննվող երգի՝ թաշճյանական երկու հրատարակություններում ներառված 
բոլոր տարբերակները զգալիորեն հարազատ են և բնորոշվում են առանձին 
դրվագների աննշան ռիթմա ին տո նացիոն տարբերություններով:

50  Ուշագրավ է, որ քննվող երգի կոմիտասյան մշակման նույն հատվածներում ի 
հայտ են գալիս ձայնակարգային հնչյունաշարի վերին ոլորտի՝ Մ. Եկմալյանի 
մշակման մեջ դիտարկված հնչյունները (ընդ որում՝ «ողջունի» բառի եղա նա
կավորումը լիարժեքորեն համընկնում է, սակայն «Արդ պաշտօնեայք բարձեալ 
զձայն» դրվագը կոմիտասյան տարբերակում ինտոնացիոն փոքր–ինչ այլ 
մարմնա վորում ունի): Տե՛ս Կոմիտաս, Պատարագ, էջ 45–46: Երկու կոմ պո զի
տորների մշակումներում առկա այս զուգահեռը թույլ է տալիս ենթադրել, որ 
գուցե նրանց համար սկզբնաղբյուր է հանդիսացել այս երգի մեկ այլ՝ եկե ղե
ցական միջավայրում բանավոր ավանդույթով փոխանցվող տարբերակ, որը 
Ն. Թաշճյանի հրատա րակություններում չի ներառվել: Չենք բա ցա ռում նաև այն 
հավա նա կա նությունը, որ Կոմիտասը, Մ. Եկմալյանի մշակումներում սկզբն աղ
բյուր–մեղեդիների որոշակի «խմբագրումներ» համոզիչ և հիմնա վոր ված համա
րելով, առանձին դեպքերում կարող էր նկատի ունենալ դրանք Պատարագի 
մեղեդիների իր մշակումներում: 
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Օրի նակ 7 ա, բ

Ինչպես վե րը նշե ցինք, Մ. Եկ մա լյա նի «Պա տա րագ»–ի որոշ հատ
ված նե րի մե ղե դիա կան սկզբ նաղ բյուր նե րը Ն. Թաշ ճյա նի գրա ռած 
Պա տա րա գի եր գե րի եր կու հրա տա րա կու թյուննե րում բա ցա կա յում են: 
Իր եր կի Առա ջա բա նում կոմ պո զի տո րը միայն եր կու նման հատ ված է 
հի շա տա կում՝ «Հայր մեր»` եռա ձայն արա կան և քա ռա ձայն խա ռը 
խմբե րի տար բե րակ51, «Գո հա նամք զՔէն, Տէր»` քա ռա ձայն արա կան 
խմբի հա վե լյալ տար բե րակ52: Ըստ Մ. Եկ մա լյա նի` «Հայր մեր»–ի աղ
բյու րը այն նույն մե ղե դին է, որով նշ ված եր գը կա տար վել է «Հայ րա պե
տա կան մաղ թանք»–ի ըն թաց քում, իսկ «Գո հա նամք զՔէն, Տէր»–ի 
քնն վող տար բե րա կի հա մար հիմք է ծա ռայել Էջ միած նում բա նա վոր 
ավան դույ թով պահ պան ված մի հոգևոր եղա նակ, որը շր ջա նա ռու է 

51  Թիվ 27, տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017,  էջ 85, 265:
52  Թիվ 35b, նույն տեղում, էջ 210:
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եղել նաև նախ քան թաշ ճյա նա կան հա տոր նե րի հրա տա րակ վե լը53: 
Եկ մա լյա նի «Հայր մեր»–ի կա պը «Հայ րա պե տա կան մաղ թանք»–ի 
նույ նա նուն հատ վա ծի հետ դրսևոր վում է սոսկ ձայ նա կար գային հիմ քի 
մաս նա կի ընդհան րու թյամբ և մե ղե դու նույն կա ռուց ված քային դրվա
գում հան դես եկող մեկ մե ղե դիա կան դարձ ված քի գրե թե լիար ժեք 
համընկ նու մով։ Վեր ջինս բա վա կան հա ճախ է հան դի պում «Հայ րա պե
տա կան մաղ թանք»–ում նե րառ ված տար բե րա կում, մինչդեռ Եկ  մա լյա
նի մշակ ման մեջ հան դես է գա լիս մեկ ան գամ54.

Օրի նակ 8 ա, բ

53  Տե՛ս Մ. Եկմալյանի Առաջաբանը. Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ VII:
54  «Հայրապետական մաղթանք»–ի` մեր ձեռքի տակ եղած միակ հրա տա րա կու թյունը 

հետևյալն է. Մաղթանք Վասն Հայրապետի Ազգիս, Վաղարշապատ, 1878, էջ 3–4 
(վերահրատարակվել է 1895–ին): Դժվար է վստահաբար ասել` արդյոք Եկմալյանն 
օգտվել է այս հրատարակություններից որևէ մեկից: Միգուցե նա իր ձեռքի տակ 
ունեցել է որևէ այլ` մեզ անհայտ հրատարակու թյուն կամ, ինչպես «Գոհանամք զՔէն, 
Տէր»–ի դեպքում, հիմք է վերցրել տվյալ երգի բանավոր կենցաղա վարող որևէ 
տարբերակ: Հատկանշական է, որ Կոմիտասը ևս Եկմալյանի մշակած «Հայր մեր»–ի 
և «Հայրապետական մաղ թանք»–ում ներառված նույն երգի միջև սոսկ մասնակի և 
աննկատելի ընդհան րություն է տեսել (ցավոք, Կոմիտասը չի հիշատակում «Հայ
րապետական մաղթանք»–ի` իր ունեցած աղբյուրը, տե՛ս Կոմիտաս Վար դա պետ, 
Երգեցո ղութիւնք Ս. Պատարագի, էջ 97): Եթե, այնուամենայնիվ, ընդունենք, որ 
Մ. Եկ մալ յանի «Հայր մեր»–ի համար սկզբնաղբյուր է ծառայել մեր նշած հրա տա
րակություններից որևէ մեկը, ապա պետք է փաստել, որ երգի ավանդական մեղեդին 
ստեղծագործական լուրջ վերամշակման է ենթարկվել կոմպոզիտորի կողմից: 
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Գայանե Ամիրաղյան (Հայաստան)
Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

Բա ցի վե րը դի տարկված եր կու օրի նակ նե րից, սա կայն, Մ. Եկ
մալ  յա նի «Պա տա րա գում» առ կա է ևս յոթ հատ ված, որոնց մե ղե դիա
կան սկզբ նաղ բյուր նե րը չեն հան դի պում ոչ միայն թաշ ճյա նա կան 
գրա ռում նե րում55, այլև XIX վեր ջին քա ռոր դում և XX դա րասկզ բին 
հրա տա րակ ված հայ հոգևոր եր գե րի` մեր ձեռ քի տակ եղած ժո ղո վա
ծու նե րում: Նշ ված հատ ված նե րից երե քը («Քրիս տոս պա տա րա
գեալ»56, «Լցաք ի բա րու թեանց Քոց, Տէր»57, «Գո հա նամք զՔէն, 
Տէր»58 եռա ձայն արա կան և քա ռա ձայն խա ռը կազ մե րի տար բե րակ
ներ) բնո րոշ վում են մե ղե դիա կան սերտ հա րա զա տու թյամբ վե րը դի
տարկված «Հայր մեր» եր գի հետ, ին չը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ 
դրանք կա՛մ հո րին վել են «Հայր մեր»–ի (կամ վեր ջի նիս սկզբ նաղ բյու
րի) մե ղե դիա կան մո դե լի հի ման վրա, ինչն ավե լի հա վա նա կան է, 
կա՛մ ունե ցել են նույն մո դե լին հա րա զատ այլ սկզբ նաղ բյուր ներ: Ըստ 
Աթա յա նի` մե ղե դիա կան նյու թով վեր ջիննե րիս է հա րում նաև «Եղի ցի 
անուն Տեառն օրհ նեալ» հատ վա ծի` նույն կազ մե րի հա մար նա խա
տես ված տար բե րա կը59, սա կայն պետք է ընդգծել, որ այս դեպ քում 
կա պը խիստ մաս նա կի է60: Մեզ ան հայտ սկզբ նաղ բյուր ունե ցող մշա
կում նե րի շար քը եզ րա փա կում են «Տէր, ողոր մեա» եր գի` եռա ձայն 
արա կան խմբում նե րառված տար բե րա կը, «Յոր ժամ մտցես» եր գը61 

55  Այս հանգամանքի վրա առաջին անգամ ուշադրություն է դարձրել Ռ. Աթայանը: Տե՛ս 
Ռ. Աթայան, Մակար Եկմալյան, էջ 139: 

56  Թիվ 32, Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 103, 276:
57  Թիվ 34, նույն տեղում էջ 107, 280:
58  Թիվ 35, նույն տեղում էջ 110, 282:
59  Թիվ 36, նույն տեղում, էջ 111, 284: 
60  Այս նմուշն իր ձայնակարգային հիմքով և առանձին կառուցվածքային հատ վածների 

ինտոնացիոն զարգացման սկզբունքներով շատ ավելի մոտ է «Եղիցի անուն Տեառն 
օրհնեալ» հատվածի` Ն. Թաշճյանի գրառած մեկ այլ տար բերակին, որը Եկմալյանն 
օգտագործել է «Պատարագ»–ի՝ քառաձայն արական խմբի տարբերակում: Հմմտ. 
Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 77, 104 և Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, 
էջ 208, 221: Ուստի կարող ենք ենթադրել, որ կոմպոզիտորը կա՛մ զգալի խմբագրման է 
ենթարկել այս տարբերակը, կա՛մ ձեռքի տակ ունեցել է մեկ այլ սկզբնաղբյուր:

61  Թիվ 31a և 37b: Տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 92, 290: «Տէր, ողոր մեա» 
երգը թաշճյանա կան Պատարագում առավելագույն տարբերակներով ներկայացված 
նմուշներից է (երկու հրատա րակություններում ընդհանուր առմամբ կա այս երգի 22 
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և «Օրհ նու թիւն երից ման կանց» հատ վա ծը62: Սկզբ նաղ բյուր նե րի բա
ցա կա յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում լիար ժե քո րեն ճշգրտե
լու Մ. Եկ մա լյա նի կա տա րած հնա րա վոր մի ջամ տու թյուննե րի սահ
մաննե րը վե րը դի տարկված մշա կում նե րում: 

Չնա յած իր մշակ ման մեջ Պա տա րա գի ավան դա կան մե ղե դի նե
րը առա վե լա գույնս ան ձեռնմ խե լի պա հե լու` Մ. Եկ մա լյա նի հետևո ղա
կա նու թյա նը՝ պետք է փաս տել, որ մաս նա վոր դեպ քե րում կոմ պո զի
տո րի կա տա րած խմբա գրում նե րը և փո փո խու թյուննե րը, 
այ դու հան դերձ, չեն տե ղա վոր վում հայ հոգևոր երաժշտու թյան ոճա
կան ամ բող ջա կա նու թյան հա մա տեքս տում: Աս վա ծը վե րա բե րում է, 
նախևա ռաջ, որոշ մե ղե դի նե րի ձայ նա կար գային կա ռույ ցում ար ված 
փո փո խու թյուննե րին, ին չի հետևան քով դրանք հան դես են գա լիս որ
պես արևմ տա եվ րո պա կան մա ժոր/ մի նոր հա մա կար գի դրսևո րում
ներ63: Երկրորդ սկզ բուն քային փո փո խու թյու նը հան դես է գա լիս մե
ղե դի նե րի մետ րի ոլոր տում. աննշան բա ցա ռու  թյուննե րով բո լոր 
եղա նակ նե րը (այդ թվում` դպիր նե րի եր գա մասն ամ բող ջու թյամբ և 
սար կա վա գի եր գա մա սի էա կան հատ վա ծը) Եկ մա լյա նը են թար կել է 

տարբերակ): Թեև այդ տարբերակներից մի քանիսը զգալիորեն մոտ են Եկմալյանի 
մշակածին իրենց ձայնակարգային հիմքով և առանձին կառուցվածքային հատ ված
ների ինտոնացիոն զարգացման ընդհա նուր տրամաբանությամբ (տե՛ս, օրինակ, 
Ձայնագրեալ Պատարագ, 1874, էջ 67, 98), այդուհանդերձ, Եկմալյանի «Տէր, ողոր
մեա»–ի մեղեդին օժտված է միանգամայն ինքնատիպ և ցայտուն բնութա գրով: Ինչ 
վերաբերում է «Յորժամ մտցես» երգին, ապա վերջինս, Կոմիտասի հավաստմամբ, 
հայ եկեղեցական երաժշտության անխառն ոճի օրինակ է: Տե՛ս Կոմիտաս Վար դա
պետ, Երգե ցողու թիւնք Ս. Պատարագի, էջ 97:

62  Թիվ 45: Տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 319:
63  Այս երևույթի առավել ցայտուն արտացոլումներից է Եկմալյանի կատարած 

հավելումը «Սուրբ, Սուրբ» երգի «և գալոցդ ես» բառերին համապատասխանող 
դրվագում, ինչի շնորհիվ ձայնակարգը ստանում է եվրոպական մաժորին հատուկ 
կառուցվածք (թիվ 19): Հիշյալ դրվագն արժանացել է Կոմիտասի քննադատությանը 
ոչ միայն հայ հոգևոր երգարվեստին հատուկ ձայնա կարգային օրինաչափությունները 
հաշվի չառնելու, այլև հայերենին հատուկ շեշտադրու թյունը մեղեդու ինտոնա ցիոն 
պատկերում չարտահայտելու համար: Կոմիտաս Վարդապետ, Երգեցողութիւնք 
Ս. Պատարագի, էջ 93–94: Հավե լենք, որ «Սուրբ, Սուրբ»–ի վերոհիշյալ դրվագին 
հատուկ եվրոպական մաժորի երանգն ի հայտ է գալիս նաև «Հայր մեր»–ի և 
մեղեդիական առումով նրան առնչվող երգերի ձայնակարգերում (թիվ 27, 32, 34, 35. 
«Պատարագի»՝ եռա ձայն արական և քառաձայն խառը կազմերի տարբերակներ):
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

գե րա զան ցա պես կա նո նա վոր տակ տա բա ժան ման` փո փո խա կան 
տակ տե րի հազ վա դեպ կի րա ռու մով: Տակ տա բա ժան ման նկա րա
գրված սկզ բուն քը գրե թե լի ո վին ան տե սում է հայե րեն բա նաս տեղ
ծա կան տեքս տի շեշ տա կան և տա ղա չա փա կան առանձ նա հատ կու
թյուննե րը64:

 Պա տա րա գի իր մշակ ման մեջ հայ եկե ղե ցա կան երաժշտու թյան 
ինք նա տիպ ոճա կան նկա րա գի րը հնա րա վո րինս հա րա զա տո րեն վե
րար տադ րե լու ձգտու մը մե ծա պես պայ մա նա վո րել է Մ. Եկ մա լյա նի 
մո տե ցու մը ավան դա կան մե ղե դի նե րի ներ դաշ նակ ման խնդրին: 
Ինչպես նշում է Ն. Թահ մի զյա նը, կոմ պո զի տո րը իր տի րա պե տած 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի հա րուստ զի նա նո ցից գի տակ ցա բար ընտ
րել է սոսկ այն հնար նե րը, որոնց կի րա ռու մը ան խա թար կպա հեր 
մայր եղա նակ նե րի ոճն ու ոգին65: Պա տա րա գի եր գե րի եկ մա լյա նա
կան բազ մա ձայն ներ դաշ նակ ման հիմ քում եվ րո պա կան դա սա կան 
երաժշտու թյան ֆունկ ցի ո նալ հար մո նիկ մտա ծո ղու թյան սկզ բունք
ներն են՝ հա մա պա տաս խա նեց ված հայ կա կան ավան դա կան մե ղե դի
նե րի ձայ նա կար գային և ին տո նա ցի ոն առանձ նա հատ կություննե րին: 
Կոմ պո զի տո րը նա խա պատ վու թյու նը տվել է պար զա գույն հար մո նիկ 
բա նաձևե րին և կոն սո նանս հա մահնչյուննե րին, որոնք գլ խա վո րա
պես ներ կա յաց ված են եռահնչյուննե րով և նրանց շրջ վածք նե րով: 
Եկ մա լյա նը գի տակ ցա բար խու սա փել է դի սո նանս հա մահնչյուննե րի 
(մաս նա վո րա պես՝ D7–ի, VII7–ի և նրանց շրջ վածք նե րի) կի րա ռու մից՝ 
նկա տի ունե նա լով, որ դրանց վառ ար տա հայտ ված ֆունկ ցի ո նալ 
ձգտո ղա կա նու թյու նը խորթ է հայ երաժշտու թյան ձայ նա կար գային 

64  Ինչպես նշեցինք, բացառությունները սակավաթիվ են: Դրանցից է, մասնա վո րա
պես, սարկավագի երգաբաժնի` «Ամէն. և ընդ հոգւոյդ քում» հատվածը, որը զերծ է 
տակտի գծերից (թիվ 26): Այս հարցը ևս Կոմիտասի քննադատու թյան հիմնական 
թիրախներից էր: Տե՛ս Կոմիտաս Վարդապետ, Երգեցո ղու թիւնք Ս. Պատարագի, 
էջ 99–100:

65  Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմալյան, էջ 75: Պատարագի մեղեդիների՝ Եկմալ յանի 
կիրառած ներդաշնակման սկզբունքների մասին տե՛ս նաև Ն. Թահ միզյան, Մակար 
Եկմալյան. ստեղծագոր ծական ժառանգությունը, Էջմիածին, 1958, Ե, էջ 52–53, 
ինչպես նաև К. Худабашян, Армянская музыка от монодии к многоголосию, Ереван, 
изд. АН Армянской ССР, 1977, с. 167–191.
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հա մա կար գին: Բա ցի դրա նից՝ Պա տա րա գի եր գե րի եկ մա լյա նա կան 
ներ դաշ նակ ման մեջ առ կա են եվ րո պա կան դա սա կան հար մո նիկ 
մտա ծո ղու թյան նոր մե րից շեղ վող որոշ առանձ նա հատ կու թյուններ, 
որոնք կրկին պայ մա նա վոր ված են հայ ավան դա կան երաժշտու թյան 
ձայ նա կար գային օրի նա չա փու թյուններն ար տա հայ տե լու ձգտու մով: 
Դրանց թվին են պատ կա նում, մաս նա վո րա պես, VII բնա կան աս տի
ճա նի եռահնչյունի կի րա ռու մը66, մա ժո րում ներ դաշ նակ ված եր գե
րում՝ մի նոր S–ի67 և D–ի, իսկ մի նո րում ներ դաշ նակ ված եր գե րում՝ 
մա ժոր S–ի առ կա յու թյու նը68:

 Պա տա րա գային եր գե րի մշա կում նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան 
մեջ կոմ պո զի տո րը գոր ծա ծել է ակոր դային–հո մո ֆո նիկ շա րադ րան
քը: Այ դու հան դերձ, թե՛ եռա ձայն, թե՛ քա ռա ձայն մշա կում նե րում նա 
հա ճախ հա տուկ ուշադ րու թյուն է դարձ րել նաև գլ խա վոր մե ղե դուն 
ուղեկ ցող ձայ նե րին՝ օժ տե լով դրանք հա րա բե րա կան ինք նու րույ նու
թյամբ69: 

 Պա տա րա գի մե ղե դի նե րի ներ դաշ նա կու թյան՝ Մ. Եկ մա լյա նի 
կի րա ռած կարևոր սկզ բունք նե րից է ձայ նա ռու թյու նը: Վեր ջինս կի
րառ ված է գլ խա վո րա պես զար դո լո րուն մե ղե դիա կան ոճով օժտ ված 
եր գա սա ցու թյուննե րում (սր բա սա ցու թյուններ, մե ղե դի ներ և այլն), որ
տեղ մե ներգ չի կող մից կա տար վող գլ խա վոր մե ղե դին ուղեկց վում է 
երգ չախմբի ձայ նա ռու թյամբ: Տվյալ դեպ քում կոմ պո զի տո րը հետևել է 
Հայոց եկե ղե ցում զար դո լո րուն եր գե րի կա տար ման ավան դա կան 
կեր պին: Դրա նով հան դերձ, ինչպես ակոր դային–հո մո ֆո նիկ մի ջոց
նե րով ներ դաշ նակ ված եր գե րում, այն պես էլ ձայ նա ռու թյուննե րի վրա 
հիմն ված մա սե րում կոմ պո զի տո րը եր բեմն զար գաց րել է ուղեկ ցող 
ձայ նե րը, ին չի ար դյուն քում վեր ջիններս հա րա բե րա կա նո րեն ինք նու

66  Տե՛ս Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 193, թիվ 34, տակտ 3–4:
67  Նույն տեղում, էջ 24, թիվ 5, տակտ 2:
68  Նույն տեղում, էջ 9, տակտ 10:
69  Հմմտ. երկրորդ տենորների և բասերի երգամասերը՝ «Բարեխօսութեամբ» հատ

վածում (թիվ 3b, էջ 19–22): 
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Մա կար Եկ մալյան. «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րա գի» 

րույն մե ղե դիա կան ֆո նի նշա նա կու թյուն են ստա նում70: Այս պի սով, 
ազ գային երաժշտամ տա ծո ղու թյան օրի նա չա փու թյուննե րի և եվ րո
պա կան դա սա կան հար մո նիայի սկզ բունք նե րի օր գա նա կան միա
ձուլ ման վրա հիմն ված միաս նա կան ներ դաշ նակ ման ոճը Եկ մա լյա նի 
«Պա տա րագ»–ի գլխա վոր ար ժա նիք նե րից է71: 

«Պա տա րագ»ի՝ եռա ձայն արա կան, քա ռա ձայն արա կան և 
քա ռա ձայն խա ռը տար բե րակ նե րից յու րա քան չյու րը բաղ կա ցած է 
36ա կան հա մա րից: Կոմ պո զի տո րը կի րա ռել է ընդհա նուր հա մա
րա կալ ման սկզ բուն քը՝ ան փո փոխ թող նե լով տվյալ երաժշտա բա
նաս տեղ ծա կան միա վո րի (կամ նրա մե ղե դիա կան տար բե րա կի) 
թվա հա մա րը՝ բո լոր երեք կազ մե րի հա մար նա խա տես ված տար բե
րակ նե րում: Մի շարք դեպ քե րում թվային հա մա րա կալ մա նը հա վել
ված են լա տի նա տառ այբ բե նա կան նշում ներ՝ առանց հս տակ որո
շարկման: Ավե լի հա ճախ հա մա պա տաս խան տա ռային նշում նե րով 
տար բե րա զատ ված են տվյալ պա տա րա գային եր գի մե ղե դիա կան 
տար բե րակ նե րը72, եր բեմն՝ նույն մե ղե դիա կան տար բե րա կը ներ
կա յաց նող որևէ մա սի՝ «Պա տա րագ»–ի տար բեր կազ մե րում հան
դես եկող ներ դաշ նա կում նե րը73: Հարկ է ընդգծել նաև, որ «Պա տա
րագ»–ի՝ քա ռա ձայն արա կան և քա ռա ձայն խա ռը երգ չախմբե րի 

70  Տե՛ս, օրինակ, «Ամեն: Հայր Սուրբ» (թիվ 30b, էջ 95), «Քրիստոս պատարա գեալ» 
(թիվ 32, էջ 187):

71  Հատկանշական է, որ Կոմիտասը, որոշ վերապահումներով հանդերձ, ընդհանուր 
առմամբ բավական բարձր է գնահատել Մ. Եկմալյանի «Պատարագ»–ի ներ դաշ
նակման ոճը: Տե՛ս Կոմիտաս Վարդապետ, Երգեցողութիւնք Ս. Պա տա րագի, 
էջ 103:

72  Ընդ որում՝ դրանք իրենց հերթին կարող են հանդես գալ «Պատարագ»–ի՝ երեք 
կազմերի համար նախատեսված մշակումներից որևէ մեկում կամ մի քանիսում: 
Օրինակ՝ «Բարեխօսու թեամբ», թիվ 3a, b (Մ. Եկմալյան, Պատա րագ, 1896, էջ 14, 
18), «Տէր, ողորմեա», թիվ 31 a, b (նույն տեղում, էջ 79, 84), թիվ 31c (նույն տեղում, 
էջ 149): Նույնի 31b տարբերակը հանդես է գալիս նաև քառաձայն խառը խմբի 
«Պատարագ»–ում (նույն տեղում,  էջ 216):

73  Այսպես, եռաձայն «Պատարագ»–ում «Հոգի Աստուծոյ» երգի երկու մեղե դիա կան 
տարբերակնե րից առաջինը (23a) քառաձայն արական տարբերակում տեղադրված է 
23c համարի ներքո (Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 1896, էջ 64, 135): Այս մասին տե՛ս 
նաև Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ XXVI–XXVII, Խմբագրի կողմից, կետ 9:



Կոմիտասի թանգարան  –  ինստիտուտի տարեգիրք  
հատոր Գ274

տար բե րակ նե րում հան դի պում են կա տա րո ղա կան այլ կազ մե րի 
հա մար նա խա տես ված սա կա վա թիվ դրվագ ներ74: Ստ վա րա ծա վալ 
հա տո րի եզ րա փա կիչ են թա բաժ նում ամ փոփ ված են Պա տա րա գի 
արա րո ղու թյան ըն թաց քում հա վուր պատ շա ճի երգ վող որոշ նմուշ
ներ՝ նա խա տես ված եռա ձայն և երկձայն արա կան խմբե րի հա մար75: 

 Միև նույն մե ղե դիա կան աղ բյու րի վրա հիմն ված եր գե րի մշա
կում նե րը «Պա տա րագ»–ի եռա ձայն և քա ռա ձայն կազ մե րում բնո րոշ
վում են որո շա կի տար բե րու թյուննե րով, որոնք գլ խա վո րա պես վե րա
բե րում են ներ դաշ նակ ման ոլոր տին: Այս պես, օրի նակ, տվյալ եր գի 
եռա ձայն տար բե րա կի միև նույն հա մահնչյուննե րը նույ նի քա ռա ձայն 
տար բե րակ նե րում դրսևոր վում են առան ձին տո նե րի կրկնա պատ
կում նե րով76 կամ կրկն վող բա սային ձայ նա ռու թյան հա վե լու մով77: Մի 
շարք դեպ քե րում նշ ված եր կու սկզ բունք նե րը կա րող են հա մա տեղ
վել: Բա ցի դրա նից՝ դի տարկվող եր գե րի մե ծա գույն մա սի ներ դաշ նա
կում նե րում առ կա են հար մո նիկ գոր ծա ռույթ նե րի մաս նա կի փո փո

74  Այսպես, քառաձայն արական խմբի «Պատարագ»–ում «Լցաք ի բարութեանց Քոց, 
Տէր» երգը ներկայացված է նաև եռաձայն արական խմբի համար ներդաշնակված 
տարբերակով (թիվ 34, Մ. Եկմալյան, Պատարագ, 2017, էջ 195), իսկ նույն 
«Պատարագ»–ի եզրափակիչ հատվածները նախա տեսված են քառաձայն խառը 
կազմի համար (նույն տեղում, էջ 220–223): Բացի դրանից՝ քառաձայն խառը խմբի 
«Պատարագ»–ը բացող «Խորհուրդ խորին» շարականը կատարում է քառաձայն 
արական երգչախումբը (մենակատար տենոր՝ երգ չա խմբի ուղեկցությամբ): Դժվար է 
ասել՝ ինչով են պայմա նավորված կազմերի նման տարբերությունները: Դրանք նույն 
կերպ արտացոլված են նաև եկմալ յանական «Պատարագ»–ի հրատարակված 
առանձին ձայնաբաժիններում:

75  Դրանց թվում են «Ընտրեալդ յԱստուծոյ» և «Յորժամ մտցես» երգերը, հինգ մեղեդի, 
երեք ճաշու շարական և Երից մանկանց օրհնությունը (եռաձայն արական խմբի 
համար նախատեսված բոլոր զարդոլորուն նմուշները կա տա րում է մենակատար 
տենորը՝ բասերի ուղեկցությամբ): Թեև այս ենթաբաժ նին առանձին խորագիր է 
հատկացված, այնուամենայնիվ, դրանում ներառված նմուշնե րը տրված են 
շարունակական համարակալմամբ (37–45): Մեղեդինե րից երկուսը հանդես են 
գալիս միևնույն համարի ներքո, քանի որ հիմնված են նույն մեղեդիական նյութի 
վրա (նույն տեղում, թիվ 40, էջ 302):

76  Հմմտ, օրինակ, եռաձայն արական և քառաձայն խառը տարբերակների 7, 20, 27 
համարները:

77  Այս հնարն առավել բնորոշ է նույն երգերի՝ եռաձայն և քառաձայն արական 
կազմերում հանդի պող տարբերակներին, տե՛ս, օրինակ, թիվ 16, 17 և այլն:
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խու թյուններ: Ոչ էա կան տար բե րու թյուններ են դրսևոր վում նաև որոշ 
եր գե րի հա կիրճ կա ռուց ված քային միա վոր նե րի ռիթ մաին տո նա ցի ոն 
բնու թագ րում (տակ տա բա ժան ման սկզ բուն քի, ռիթ մա կան կամ ին
տո նա ցի ոն պատ կե րի, այդ թվում՝ երաժշտա կան զար դա րան քի տե
սա կի փո փո խու թյուն):

Մ. Եկ մա լյա նի «Պա տա րագ»–ն իր մասշ տա բայ նու թյամբ հան
դերձ օժտ ված է կոմ պո զի ցի ոն կա ռուց ված քի ամ բող ջա կա նու թյամբ: 
Անդրա դառ նա լով ստեղ ծա գոր ծու թյան կոմ պո զի ցի ոն առանձ նա
հատ կու թյուննե րին՝ Ն. Թահ մի զյա նը դի տար կում է նրա ընդհա նուր 
կա ռուց ված քը որ պես երեք խո շոր բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի ամ բող ջու
թյուն: Դրան ցից յու րա քան չյու րը ներ կա յաց նում է իրե նից ձայ նա
կարգա յին–թե մա տիկ ընդհան րու թյամբ միա վոր ված ասեր գե րի, 
մեներ գե րի և խմբեր գե րի ծա վա լուն խմբա վո րում՝ իրեն հա տուկ 
երաժշտա  կան–դ րա մա տուր գիա կան գոր ծա ռույ թով: Ըստ Ն. Թահ
միզ  յա նի՝ «Պա տա րագ»–ի առա ջին մա սը («Խոր հուրդ խո րին»–ից 
մինչև Ժա մա մուտ) յու րօ րի նակ նա խա բա նի նշա նա կու թյուն ունի: Այն 
եռ մա սա նի է (խմբերգ–մե ներգ–խմբերգ): Գե րիշ խում է մի նոր ձայ նա
կար գը: Երկրորդ մա սը (Ժա մա մու տից մինչև «Սուրբ, Սուրբ») Թահ
մի զյա նը բնո րո շում է որ պես բազ մա թիվ ասեր գե րից, մե ներ գե րից ու 
խմբեր գե րից բաղ կա ցած, ազատ ծա վալ վող մի մե ծա մասշ տաբ ռոն
դո, որում «ռեֆ րե նի» դեր ունեն «Սուրբ Աս տուած» եր գը և նրա հետ 
սերտ մե ղե դիա կան առն չու թյուն ունե ցող մի շարք այլ հատ ված ներ78: 
Դրանց թվում է «Քրիս տոս ի մէջ մեր յայտ նե ցաւ» եր գը, որը «Պա տա
րագ»–ի երկրորդ մա սի երաժշտա կան զար գաց ման գա գաթ նա
կետն է: Այս տեղ, ինչպես և եր րորդ մա սի երաժշտա կան հա մար նե
րում գե րա կա դեր ունի մա ժոր ձայ նա կար գը: Առա վել ծա վա լուն և 
ազատ կա ռուց վածք ունի ստեղ ծա գոր ծու թյան եզ րա փա կիչ մա սը 
(«Սուրբ, Սուրբ»–ից մինչև վերջ): Վեր ջի նիս կենտ րո նա կան երաժշտա
կան կեր պա րը «Սուրբ, Սուրբ»–ն է, որի հետ մե ղե դիա կան հա րա զա
տու թյուն են դրսևո րում այս մա սի մի շարք կտոր ներ, այդ թվում նաև 

78  «Յիշեա, Տէր», «Կեցո, Տէր», «Մարմին Տէրունական»:
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«Քրիս տոս պա տա րա գեալ» փա ռա բա նա կան եր գը, որը, Թահ մի զյա
նի բնո րոշ մամբ, «Պա տա րագ»–ի գա գաթ նա կե տային պա հե րից է՝ 
օժտ ված եզ րա հան գում նային (ֆի նա լային) բնույ թով79: Թե՛ ողջ «Պա
տա րագ»–ի, և թե՛ նրա երեք բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի երաժշտա կան–
կա ռուց ված քային ամ բող ջա կա նու թյան ապա հով ման գոր ծում էա կան 
նշա նա կու թյուն ունի նաև մի շարք նույ նա տիպ բնո րոշ վերջ նա հան
գաձևե րի (կա դանս նե րի) և մե ղե դիա կան դարձ վածք նե րի առ կա յու
թյու նը, ին չը, Ն. Թահ մի զյա նի կար ծի քով, որո շա կի զու գա հեռ ներ է 
ստեղ ծում լայտ մո տի վա յին զար գաց ման սկզ բուն քի հետ80:

Մ. Եկ մա լյա նի «Պա տա րագ»–ը ոչ միայն կոմ պո զի տո րի խո շո
րա գույն ստեղ ծա գոր ծա կան հա ջո ղու թյունն էր, այլև հայ ազ գային 
կոմ պո զի տո րա կան դպ րո ցի ձևա վոր մանն ան մի ջա պես նա խոր դող 
պատ մա փու լի մե ծար ժեք նվա ճում նե րից մե կը81: Իր «Պա տա րագ»–ում 
Մ. Եկ մա լյա նը ստեղ ծա գոր ծա կան բարձր ճա շա կով և վար պե տու թյամբ 
իրա գոր ծեց հայ ազ գային երաժշտամ տա ծո ղու թյան և արևմ տա եվ րո
պա կան դա սա կան երաժշտու թյան օրի նա չա փու թյուննե րը հա մադ րե լու 
դժ վա րին խնդի րը՝ ստեղ ծե լով գե ղար վես տա կան ակ նա ռու ար ժա նիք
նե րով և ոճա կան բա ցա ռիկ ամ բող ջա կա նու թյամբ օժտ ված երկ:

79  Տե՛ս Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմալյան. ստեղծագործական ժառանգու թյունը, 
էջ 51:

80  Ն. Թահմիզյանը, մասնավորաբար, ընդգծում է պլագալ կադանսների «զոդող, 
շաղկապող» դերը «Պատարագ»–ի երկրորդ մասում: Նույնպիսի միահյուսող նշա
նա կություն ունի «Սուրբ, Սուրբ»–ին անմիջապես հաջորդող՝ դպիրների «Ամէն» 
դրվագին համապատասխանող մեղեդիա կան դարձ վածքը (Մ. Եկ մալ յան, Պա տա
րագ, 2017, էջ 67), որը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվե լով՝ հանդես է գալիս 
հաջորդող մի շարք հատվածներում, այդ թվում՝ «Հայր մեր», «Քրիստոս պատարա
գեալ», «Լցաք ի բարութեանց Քոց, Տէր», «Գո հա նամք զՔէն, Տէր» երգերի սկզբնա
կան դրվագներում (նույն տեղում, էջ 85, 103, 107, 110): Այսպիսով ինտոնացիոն 
կապ է ստեղծվում «Պատարագ»–ի երկրորդ և երրորդ մասերի միջև: Նույնպիսի 
ինտոնացիոն «կամարներ» կան նաև «Պատարագ»–ի առաջին և երկրորդ մասերում: 
Ն. Թահմիզյան, Մակար Եկմալ յան. ստեղծագործական ժառանգու թյունը, էջ 51:

81  Հայ երաժշտական մշակույթի համար շրջադարձային նշանակություն ունե ցող՝ 
ազգային կոմպո զիտորական դպրոցի հիմնադրման առաքելությունը հան ճա րեղ 
կերպով իրագործեց Կոմիտասը՝ ստեղծելով ազգային երաժշտության կառուց ված
քային և ոճական առանձնահատկություններից օրգանապես սերող դասական 
երաժշտություն:
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Ամ փո փում

 Հոդ վա ծը նվիր ված է Մ. Եկ մա լյա նի «Պա տա րագ»–ին, որը մինչկո մի
տասյան շր ջա նի հայ կոմ պո զի տո րա կան ար վես տի մե ծա գույն նվա ճում նե
րից է: Ներ կա յաց վում է «Պա տա րագ»–ի ստեղծ ման պատ մու թյու նը, քնն վում 
են հայ ավան դա կան Պա տա րա գի մե ղե դի նե րի՝ եկ մա լյա նա կան մշակ ման 
սկզ բունք նե րը, դի տարկվում են ստեղ ծա գոր ծու թյան երաժշտաո ճա կան և կա
ռուց ված քային առանձ նա հատ կու թյուննե րը: 

Հիմ նա բա ռեր՝ Մ. Եկ մա լյան, «Եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա տա րագի», 
Ն. Թաշ ճյան, հայոց Ս. Պա տա րա գի ավան դա կան եր գեր, մշակ ման 
սկզբունքներ:

Gayane Amiraghyan (Armenia), PhD in Art
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THE “CHANTS OF THE DIVINE LITURGY”  
BY MAKAR YEKMALYAN

Abstract

This article is devoted to the “Liturgy” by Makar Yekmalyan (1896), which was 
one of the highest achievements of the Armenian art music prior to Komitas. It 
presents the history of the creation of the “Liturgy”, examines Yekmalyan’s principles 
for processing the traditional melodies of the Armenian Liturgy and observes the 
musical–stylistic and compositional–structural peculiarities of the work. 

Keywords: M. Yekmalyan, “Chants of the Divine Liturgy”, N. Tashchyan, 
traditional chants of the Armenian Liturgy, arrangement principles.
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«ПЕСНОПЕНИЯ СВЯТОЙ ЛИТУРГИИ» МАКАРА ЕКМАЛЯНА

Резюме 

Статья посвящена «Литургии» Макара Екмаляна (1896 г.), которая 
является одним из величайших достижений армянского композиторского 
искусства докомитасовской эпохи. Представляется история создания «Ли тур 
гии», анализируются принципы екмаляновской обработки тра ди ционных пес
нопений армянской Литургии, рассматриваются музы каль ностилистические и 
композиционноструктурные особенности произ ведения. 

Ключевые слова: М. Екмалян, «Песнопения Святой Литургии», Н. Ташчян, 
традиционные песнопения армянской Литургии, принципы обработки.


