
Ուսուցիչը 

Կոմիտաս Վարդապետի գործունեության շերտերը բազմաթիվ թելերով 

ներհյուսված են հայ երաժշտության տարբեր ճյուղերին: Երաժշտատեսական, 

ստեղծագործական, ազգագրական, հետազոտական, կատարողական-

խմբավարական փայլուն գործունեությունից բացի, նա ծավալել է մանկավարժական 

բուռն գործունեություն:  

Կոմիտաս Վարդապետի ուսուցչական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1893-ից, 

երբ Վեհափառ հայրապետ Մկրտիչ Խրիմյանի hրամանով նշանակվում է 

երգեցողության ուսուցիչ՝ փոխարինելով համբավավոր երաժիշտ Կարա-Մուրզային:  

Երիտասարդ Կոմիտասը պարապմունքների ընթացքում հոգևոր երաժշտությանը 

զուգահեռ ուսուցանում էր ժողովրդական երաժշտություն, նաև եվրոպական 

ձայնագրության համակարգ, առանց որի հնարավոր չէր համարում առնչությունը 

համաշխարհային երաժշտական մշակույթի նվաճումներին: 

Դեռևս 1895-ին, ճեմարանում եկեղեցական երաժշտության դասավանդման գործը 

նոր բարձրության հասցնելու համար, Կոմիտաս Վարդապետը կազմում է 

ուսումնական գործընթացի նորոգման հակիրճ ծրագիր, որն ըստ էության, 

մանկավարժական֊մեթոդական առանցքային նշանակության ուղեցույց էր: 

Կոմիտասը ուսումնական ծրագիրը բացահայտում է ճեմարանում երաժշտության 

ուսուցման մեջ առկա մեթոդական թերի կողմերը, ցույց տալիս դրանց շտկման 

ուղիները, մեծապես կարևորում այդ գործում լիարժեք դասագրքերի 

անհրաժեշտությունը: Այդ են փաստում նաև Ուսուցչի երաժշտության տեսության և 

հարմոնիայի դասագրքերի ձեռագրերը: 

1896–1899 թթ. Բեռլինում երաժշտական կրթություն ստացած Կոմիտաս 

Վարդապետը Գևորգյան ճեմարանում նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ և 

երգեցիկ խմբի ղեկավար:  Տեսական խորը գիտելիքներով զինված Կոմիտասը կրկին 

նվիրվում մանկավարժական գործունեությանը: Քաջատեղյակ եվրոպական 



նոտագրության նորություններին, նա փորձեց ճեմարանում դրանք նոր հիմքերի վրա 

դնել:  

Մանկավարժական գործունեությանը զուգահեռ Կոմիտաս Վարդապետը հաճախ 

էր հանդես գալիս հայ երաժշտության վերաբերյալ դասախոսություններով: Իր 

ժամանակակիցների բնորոշմամբ՝ Կոմիտասի գործունեությունը համեմատելի է 

մասնագիտական մի ամբողջ հաստատության գործունեության հետ:  

Ուսուցչի մանկավարժական հետագա բուռն գործունեությունը 1910-ից կապվում 

է Կոստանդնուպոլսի հետ:  

Էջմիածնից Կ. Պոլիս տեղափոխվելու նպատակը՝ պոլսահայությանը հայ 

ինքնուրույն երաժշտությանը ծանոթացնելն էր, ապա՝ այնտեղ երգչախումբ հիմնելը, 

երաժշտանոց բացելն ու հայ երաժշտության զարգացման համար բարեբեր 

պայմաններ ստեղծելն էր: Այդ նպատակներից թերևս անկատար մնաց երաժշտանոց 

հիմնելու Ուսուցչի բաղձանքը, սակայն Կոմիտասը իր բազմամյա բեղմնավոր 

մանկավարժական գործունեության ընթացքում հասցրեց կրթել սաների և 

սանուհիների մի պայծառ բույլ, որոնք էլ դարձան Կոմիտասի դարբնած ուղու 

շավիղները և շարունակեցին Ուսուցչի հյուսած ճանապարհը, ինչպես մեծ Ուսուցչի 

կենդանության օրոք, այնպես էլ՝ դրանից հետո: 

Կոմիտասի աշակերտների թվում են Սպիրիդոն Մելիքյանը, Վահան Տեր-

Առաքելյանը, Միհրան Թումաճանը, Բարսեղ Կանաչյանը, Վաղարշակ 

Սրվանձտյանցը և Վարդան Սարգսյանը, որոնք անգնահատելի ներդրում են ունեցել 

հայ երաժշտության զարգացման գործում: 

 

 

 

 

 



  Գևորգյան հոգևոր ճեմարան 

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը Հայաստանում հիմնված և մինչ օրս գործող ամենահին 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է: Հիմնադրվել է Էջմիածնում՝ Գևորգ 

Դ Կոստանդնուպոլսեցի Վեհափառ Կաթողիկոսի կողմից 1874 թ.՝ սկզբնապես 

կոչվելով «Ժառանգավորաց հոգևոր ճեմարան Սուրբ Գևորգյան», Հայ եկեղեցու 

սպասավորներ և ուսուցիչներ պատրաստելու նպատակով: Ճեմարանը տվել է 

բազմակողմանի ընդհանուր կրթություն: 

Գևորգյան ճեմարանն ուներ երկու բաժին՝ դասարանական (միջնակարգ՝ 6-ամյա 

ուսուցմամբ) և լսարանական (բարձրագույն՝ 3-ամյա ուսուցմամբ):  Սկզբում 

ուսուցանվել է 23 առարկա, որոնցից 9-ը՝ կրոնական, հետագայում դրանց թիվը 

նվազեցվել է, և ավելացվել են հանրակրթական այլ առարկաներ: 

Դպրոցական բաժնում դասավանդվել են հայոց պատմություն և աշխարհագրություն, 

ընդհանուր պատմություն և աշխարհագրություն, հայ մատենագրություն, հայոց և 

օտար լեզուներ (ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն), բնագիտություն, 

տիեզերագիտություն, մաթեմատիկա, Սուրբ Գիրք, եկեղեցական երաժշտություն, 

տրամաբանություն և այլն:  

Լսարանական բաժնում դասավանդվել են հայոց լեզու (աշխարհաբար և գրաբար), 

հայոց պատմություն, եկեղեցական մատենագրություն, հայ գրականություն, 

ընդհանուր եվրոպական գրականություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, 

մանկավարժություն, քաղաքատնտեսություն, Հայ եկեղեցու պատմություն, հայ 

եկեղեցական իրավունք, ծիսագիտություն, հին հունարեն և այլն:  

Շրջանավարտները ներկայացրել են ավարտական շարադրանք, որը պաշտպանվել է 

քննական հանձնաժողովի առջև, այնուհետև նրանք ձեռնադրվել են կամ ուսումը 

շարունակել ռուսական և եվրոպական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում: 



XX դարի սկզբին սաների թիվը հասել է շուրջ 300-ի: Ճեմարանը պահվել է Էջմիածնի 

վանքի եկամուտների և հայ բարերարների նվիրատվություններով: 

Տարբեր տարիների ճեմարանում դասավանդել են հայ մշակույթի ու գիտության 

նշանավոր գործիչներ՝ Մանուկ Աբեղյանը, Լեոն, Հրաչյա Աճառյանը, Ստեփան 

Լիսիցյանը, Կարապետ Կոստանյանցը, Հակոբ Մանանդյանը, Աշոտ Հովհաննիսյանը, 

Գարեգին Լևոնյանը, Քրիստափոր Կարա-Մուրզան, Կոմիտաս Վարդապետը, 

Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը և 

ուրիշներ: 

Գևորգյան ճեմարանում կատարվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ, 

ուսումնասիրվել են Էջմիածնի  մատենադարանի ձեռագրերը:  

Այստեղ են մշակվել հայկական դպրոցների ուսումնական ծրագրերը, կազմվել 

դասագրքեր ու ձեռնարկներ, գրվել պատմագիտական, բանասիրական, 

մանկավարժական և աստվածաբանական բազում երկեր, որոնցից շատերը 

հայագիտության մնայուն արժեքներ են: 

Ավելի քան 50 տարի Անդրկովկասի հայկական դպրոցների ուսուցչական կազմը 

համալրվել է ճեմարանի շրջանավարտներով: 

Երևանի Մայր բուհի՝ պետական համալսարանի, ինչպես նաև՝ Երևանի Մեսրոպ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հիմնադիրների մեծ մասը եղել են հենց այս 

ճեմարանի նախկին սաները: 

Ճեմարանի նշանավոր շրջանավարտներից են՝ Կոմիտաս Վարդապետը, Ավետիք 

Իսահակյանը, Լևոն Շանթը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լեռ Կամսարը, Նիկողայոս 

Ադոնցը, Ակսել Բակունցը, Սպիրիդոն Մելիքյանը, Վահան Տեր-Առաքելյանը, 

Արմենակ Շահմուրադյանը և ուրիշներ: 



1917 թ. ճեմարանը փակվել է: Խորհրդային իշխանության ճնշումների ներքո շուրջ 30 

տարի փակված ճեմարանը 1945 թ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Զ Չորեքչյանի 

ջանքերով նորից բացում է իր դռները: 

Հայաստանի անկախացումից հետո՝ 1995 թ. ճեմարանի շենքը՝ որպես 

սեփականություն վերադարձվել է Մայր Աթոռին, 1996-1997 թթ. հիմնովին 

վերանորոգվել և վերանվանվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան (Աստվածաբանական 

համալսարան): 

1999-ից սկսած Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում նոր ու հիմնարար կազմակերպչական 

աշխատանքներ են տարվել: Ավելացվել է նոր ընդունվող սաների թիվը, Գարեգին Բ 

Կաթողիկոսի հրամանով և անմիջական մասնակցությամբ հիմնարար 

փոփոխություններ են կատարվել ուսումնական ծրագրերում: 

2001-2002 ուսումնական տարում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը ստացել է 

բարձրագույն կրոնական հաստատության կարգավիճակ: 

Այսօր ճեմարանի պաշտոնական անվանումն է՝ «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

Գևորգյան հոգևոր ճեմարան»:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Երգչի տասը պատվիրանքները 

1. «Երգելուց առաջ ամբողջ մարմինը կարծես մեռած (մարզանքը կմեռցնե 

մարմինը, բայց միտքը կմնա ուշիմ ու եռանդուն)»: 

2. Ձայնը հազիվ լսելի շշուկով սկսիլ, միջին si բեմոլեն և երգել- մեղմ (piano-

pianissimo) դեռ կիսաստիճաններով բարձրանալ և կամաց-կամաց լայնացել 

ձայնաշարը (i̕ intervalle): 

3. «Չջղայնանալ երգելիս և խուսափիլ հուզմունքից»: 

4. «Ամեն ջանք թափել ձայնը ներսը չպահելու, այլ որքան հնարավոր է դուրս 

արտաբերելու»: 

5. «Ձայնը առաջ մղել, ինչպես մի նետ և այնքան հեռու, որքան շունչը թույլ է 

տալիս»: 

6. «Հազիվ լսելի շշուկով զարգացնել կիսաստիճանները ppp piano-pianissimo, և 

կամաց-կամաց ընդլայնեցնել երաժշտական աստիճանները և միայն այն 

պարագայում, երբ նախընթաց աստիճանը կատարյալ է ելնում: Քիչ-քիչ ձայնին 

ուժը ավելցնել, պահպանելով ամենայն հանգստություն, առանց որևէ 

հուզմունքի»: 

7. «Շատ աշխատանք (երգելու) կատարել, շատ քիչ շունչ գործադրելով»: 

8. «Ձայնը մարզելիս այնպիսի բառեր պտռել [իմա՛ փնտրել], որոնք մեծ 

գաղափարներ են պարունակում կամ պատկերազարդ են, կամ զորավոր իբրև 

զգացմունքի արտահայտություն, զոր օրինակ, գարուն, աշուն, ձմեռ, երկինք, 

արև, լուսին, ամպ: Երգել դոցա աստիճանաբար ձայնաշարով (par intervalles): 

Այդ կզարգացնե տարածության գաղափարը ու կլայնացնե և կհեռավորե 

ձայնը»: 

9. «Այս բոլոր աշխատանքից հետո փորձել աստիճանաբար ուժեղացնել և 

աստիճանաբար պակասեցնել ձայնը (crescendo*, de crescendo**) և 

ընդհատումներով ձայնը երգել (staccato)*** »: 



10. «Մի ձայնանիշ առնել իբրև հիմնավոր (point d̕ appui) և շուտ անցնել մի ուրիշ 

ելևէջի ավելի բարձր կամ ավելի ցածր և շունչը մեջը լեցնելով ուժեղացնել մեկ 

նոտայեն մինչև մյուսը»: 

            * Հորդաձայն, աճաձայն: 

            ** Նվազաձայն, ձայնը նվազեցնելով: 

            *** Որոշակի: 

 

    Կոմիտաս Վարդապետ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Կոմիտասը և մանուկները 

 

Կոմիտասը բացառիկ մանկասեր էր, և ըստ Խրիմյան Հայրիկի հորջորջման՝ 

«Հոգեբան-մանկաբան» մը: Կոմիտաս իր աշխույժ, եռանդուն, կատակասեր և քաղցր 

բնավորությամբ Էջմիածնա մեծ ու փոքր երեխաներուն սիրտը գրաված էր: Շաբաթը 

երկու անգամ մեր տունը դասի գալուն՝ դուռ ու դրացիի երեխաները կհավաքվեին մեր 

բակը: Անոնք գիտեին, որ ամեն դասի վերջավորության Կոմիտաս աբեղան բակ 

իջնելով իրենց հետ «քաղցր զրույցներ» պիտի ըներ, խաղեր պիտի սորվեցներ և 

անոնցմե երգել սիրողները մեր դասերուն պիտի միացներ: Երբ տեսներ երեխայի մը 

լացը կամ ընկերոջը հետ կռվիլը՝ զգայուն Կոմիտաս չէր հանգստանար՝ մինչև որ 

զանոնք չխաղաղեցներ: 

Ան միշտ դասի ժամեն առաջ կուգար, և օգտագործելով մանուկներու զբոսանքի 

ազատ ժամերը, կհավաքեր զանոնք իր շուրջը և կերգեր ու կպարեր անոնց հետ: Իսկ 

երբ դասարան կմտնեին՝ այդ երեխաները այլևս նախորդ դասերու չարաճճի և 

անզուսպ երեխաները չէին, կարծես ուրիշ երեխաներ ըլլային: Բավական էր, որ 

Կոմիտաս ըսեր. «Ուշադրություն, մանուկներ», և անոնք, կարծես մագնիսացած, 

կհետևեն անոր ամեն մեկ ցուցմունքին: Զվարթ տրամադրությունը Կոմիտաս 

կնկատեր երեխաներու մտային և հոգեկան ընդունակություններու զարգացման 

նախապայմանը, իսկ երեխաներուն մեջ այդ տրամադրությունը արթնացնելու համար 

անիկա օժտված էր բնական և մեթոդոլոգիական բոլոր տվյալներով:  

 Պոլսո մեջ արդեն հայտնի էր դարձած մանուկներու նկատմամբ  Կոմիտասի ունեցած  

սերն ու գուրգուրանքը: 

   Դեռ հազիվ դռնեն ներս մտած`Կոմիտաս կսկսեր  <<ճիվ-ճիվ>>-ներով դեպի իրեն 

կանչել  մանուկները, որոնք, երբ  կշրջապատեին զինքը, ան  կսկսեր երկու ձերքերը 

գրպաններն ու թեզանիքները տանելով`օդին մեջ շարժել և երեխաներուն այնպես 

ձևացնել, որ երկնքին մեջ աջ ու ձախ թռչուններ թող  կուտա: Մինչև Կոմիտասի ձեռքի 

շարժումներեն և ճիվճիվներն մանուկները ոստոստուն, երևակայությամբ կիյնային  



թռչուններու աշխարհը, մենք պահ մը կփոխադրվեինք մեր սիրելի Ալեմտաղի 

անտառները… 

    Երբ երեխաները, ոգևորված, կսկսեին ճիվ-ճիվ երգելով վազվռտել Կոմիտասի չորս 

կողմը, Կոմիտաս անոնց հետ կսկսեր երանգավորել իր ճիվճիվները, երեխաներու 

ընդհանուր ճվոցներուն մեջ ան մեջընդմեջ կարձակեր անտառային տարբեր 

թռչուններու իսկական դայլայլիկները: Երեխաներու գլխավերևեն կարծես կանցնեին 

սոխակներու, սարյակներու, ճնճղուկներու, ծիծեռնակներու և այլ թռչուններու 

երամներ, և երեխաները կվազվռտեին՝ օդին մեջ հետապնդելով զանոնք… 

Աղավնի Մեսրոպյան 

 Հուշեր Կոմիտասի մասին 

 

Մանկիկ Վահագնին 

Սիրուն մանկիկ, կայտառ մանկիկ, օր մը դուն այլ պիտի մեծնաս ու մարդ դառնաս: 

Քեզի մէկ պզտիկ խրատիկ մը տամ: 

      Միտքդ մարզէ ազնիւ գիտութիւններով ևւ մաքուր գեղարուեստով: Իմաստունի 

ծովածաւալ մտքէն որսա՛ գիտութիւն և գեղարուեստագէտի սրտէն բարի բարի 

զգացումներ: Գրքերն ու ձայները մեռած հոգիներու մտքի ու սրտի տապաններն են: 

     Հետեւէ բնութեան դպրոցին. Միտքդ բաց ու կարդա՛ անոր ծով միքտը, որու մի 

կաթիլն է քո մէջ Արարչի շնորհած ձիրքը. սիրտդ բաց ևւ թող արձագանքէ հոն նորա 

խորհրդաւոր ու գաղտնի ձայները, զի քո սիրտն այլ անոր անեզր ձորի մէկ փոքրիկ 

ձորեկն է, որ շնորհել է քեզ երկինքը՝ հոն պաշարելու ազնիւ ազնիւ զգացումներ: 

     Կարդա՛ բնութեան գիրքը, որ կարելի չէ ո՛չ մէկ բանով գրել, ո՛չ մէկ ձայնով 

արձանագրել, ո՛չ մէկ գոյնով նկարել եւ ո՛չ մէկ գործքով դրոշմել…: Բնութեան 



երեւոյթներն անհունապէս յեղյեղուկ են. այնտեղ կեա՛նք կայ, որ չէ կարելի անկենդան 

տառերով ու ձայներով, գրիչներով ու բրիչներով, վրձիններով ու չափերով դրոշմել-

պարփակել. նա նման է արշալոյսին, միշտ մայր ու ծնող մտքի ու սրտի ևւ քեզի պէս 

մանուկներու նման միշտ մանուկ ու պարզուկ: 

     Սիրուն մանկիկ, պայծառ մանկիկ, սիրէ բնութիւնը…: 

  

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

1911 10/Զ 

Աղեքսանդրիա 

 

Վարդապետը դարձաւ ինծի ըսելով. 

- Դու՜  էլ քէրթէնքէլէ ես, հաա՜…, ափսոս որ ոչ-հայերէն բառով… 

- Իսկ եթէ հայերէն բա՞ռը տամ, վա՛րդապետ: 

- Դե՛, շու՛տ, շու՛տ, ասա՛, ի՞նչ է քէրթէնքէլէին հայեցին… 

 Զուր չէ որ չիթ ունիս, կտաւ ունիս, տոպրակիդ մէջ շա՜տ  բան ունիս… Ի՜նչ անմիտն 

եմ, վաղու՜ց պէտք էր քեզի հարցնէի քէրթէնքէլէին հայերէնը… Դէ՛, ասա տեսնեմ… 

- Սողսողիկ կ՛ըսենք մենք, վա՛րդապետ: 

- Սողսողի՜կ, ի՜նչ աղուոր յատկանշական բառ: 

- Այսինքն՝ սող-սողալով քալող, վազող անասնիկ: 

- Ի՛սկ և իսկ քէրթէնքէլէ… Չէ՛, ասկէ յետոյ այլևս սողսողիկ պիտի ըսեմ: Շատ ու շատ 

աղուոր, հնչեղ ու մաքուր հայեցի: 



Այն օրէն ի վեր՝ քէրթէնքէլէն վարդապետի լեզուին վրայ դարձաւ Սողսողիկ: 

 

Տիգրան Չիթունի  

Կոմիտասի հետ 

 

 Նյութը տրամադրել է Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտը

                               
          Կոմիտասը իր երգչախմբի հետ, Թիֆլիս,                                                Ճեմարանի հիմնադրման 30 և Մկրտիչ Ա. Խրիմյան Ամենայն 

              Կոջորի բարձունքի վրա, 1905                                                                              Հայոց Կաթողիկոսի գահակալության 10-ամյա  

                                                                                                                                   հոբելյանների առիթով, Էջմիածին, 1 հուվարի, 1904 
 

 

                      
Կոմիտասի երկսեռ երգչախումբը,            Կոմիտասը Արմենակ Շահմուրադյւանի                   Կոմիտասը Գևորգյան ճեմարանի                            

           Ալեքսանդրիա, 1911                                        և Սպիրիդոն Մելիքյանի հետ                        ուսուցիչների հետ՝ Վաղարշապատի  

                                                                                                                                                                                      անտառում, 1903         


