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A pres La tournee 2010 ponctuee par des concerts suscitant l 'emervei/lement du public sur des 

scenes prestigieuses comme le thoro net, Le festival baroque de pontoise, ainsi que le 5° festival 

<des troubadours chan tent l 'art roman» initie par La region languedoc roussillon, 

?r1o ~J,Il.J<.An 
~ JrE'Chon c.rl,{l,'luP gngor drc..l<..Plul.n 

a La maniere des miniaturistes, VOUS invite a un voyage musical entre Orient et Occident dans 

puisant dans la poesie mystique et lyrique du moine et savant Gregoire de Narek, XOs chantant 

La grandeur de Dieu et Le neant de L'homme ... De Gregoire d 'Aghtamar, XV!0s. decrivant avec 

tristesse /'instant ou son ame, comparee a unjardin, quittera ce monde ... De Naghach Hovnatan 

et Sayat Nova, trouveres armeniens du XVI1° et XV/lf0S. louant La beaute, l 'amour et les plaisirs 

paradisiaques du Jardin d 'Eden ... 

De Komitas enfln, avec ses melodies aux inflexions delicates et precises, ses rythmes souples 

et vivants, grisant L 'arne par La douceur, dont l 'muvre a contribue au renouveau de La musique 

armenienne nourrissant le sentiment national armenien dont elle est une des expressions Les plus 

authentiques et identitaires. 

Contact: Roger Piranian 
Tel: 06 85 90 24 09 

Courriel : contact@musicarm.enie.com 



 Ð³Û³ëï³ÝáõÙ É³ñ³ÛÇÝ ³Õ»ÕÝ³ÛÇÝ 
Ý³í³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍÙ³Ý ÷³ëï»ñ Ï³Ý ¹»é 
9-¹ ¹³ñÇó: ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¸íÇÝÇ 
å»ÕáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ ÙÇ åÝ³Ï, 
áñÇ íñ³ å³ïÏ»ñí³Í ¿ çáõÃ³ÏÇ ÝÙ³Ý 
Ýí³·³ñ³Ý Ýí³·áÕ ÙÇ »ñ³ÅÇßï: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë 
çáõÃ³Ï (djout’ak) µ³éÁ, áñ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ 
¿ violon, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ñ³Û ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý 

µ³½Ù³ÃÇí ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ëÏë»³É 

10-¹ ¹³ñÇó (Գրիգոր Նարեկացի 
“Մատեան ողբերգության”):
 ²í»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙ (13-
17¹¹.) µ³½Ù³ÃÇí É³ñ³ÛÇÝ 
Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñ, Ï³Ù »ñ³ÅÇßïÝ»ñ å³ïÏ»ñíáõÙ »Ý Ñ³Û ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý 
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ð³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù Ý³¨ ï³ñµ»ñ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ` djout’ak, 
kémani, kémantcha: 20-դ դարի սկզբում հայ դասական երաժշտության 
հիմնադիր, կոմպոզիտոր և երաժշտագետ Կոմիտաս վարդապետը 
Հայաստանում գործածվող նվագարանների մի ցանկ է ներկայացնում, 

որտեղ աղեղնային գործիքների ցանկում նշում է` ջութ, ջութակ (djout’ak), 
քեմանի (kémani), քեմանչա (kémantcha) նվագարանները: 
ø»Ù³ÝÇ  Ýí³·³ñ³ÝÁ ï³ñ³Íí³Í ¿ »Õ»É å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ 
Ñ³ïí³ÍáõÙ` ê¨ ÍáíÇ »ñÏ³ÛÝùáí, áñï»Õ ÙÇÝã ³Ûëûñ ¿É ·áñÍ³ÍíáõÙ  ¿ êáõËáõÙÇ 
Ñ³Û»ñÇ Ùáï (Ñ³Ùß»Ý³Ñ³Û»ñ): ²í³Ý¹³Ï³Ý ù»Ù³Ýáõ Ýí³·Á Ù»Í³Ù³ë³Ùµ 
å³ñ»Õ³Ý³ÏÝ»ñ »Ý, áñáÝù Ï³ï³ñáÕÁ Ýí³·»É ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ñ»Éáí Çñ 
Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï` Ýí³·³ñ³ÝÁ ÃáÏáí å³ñ³ÝáóÇó Ï³Ë³Í áõÕ³Ñ³Û³ó 
¹ÇñùáõÙ: ²Ûë å³ñ»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ³ñ³· »Ý, »é³Ý¹áõÝ, áõÝ»Ý ß³ï 
Ñ³ñáõëï éÇÃÙÇÏ³ ¨ É»óáõÝ »Ý ³Ýëå³ë»ÉÇ ß»ßï»ñáí: Üí³·áõÙ »Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
2 Ï³Ù 3 É³ñÇ íñ³, ÇÝãÁ ëï»ÕÍáõÙ ÙÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ³Ïáñ¹³ÛÇÝ ÑÝãáÕáõÃÛáõÝ` 

½áõ·³Ñ»é Ïí³ñï³Ý»ñÇ ßé³ÛÉ ·áñÍ³ÍáõÙ, µ³½Ù³ÃÇí ¹ÇëáÝ³Ýë»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
 20-¹ ¹³ñáõÙ, »ñµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëï»ÕÍí»óÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÝ»ñ, Ýí³·³ËÙµ»ñ, ³é³ç³ó³í ÙÇ Ýáñ å³Ñ³Ýç³ñÏ` ëï»ÕÍ»É 

ù»Ù³Ýáõ և ջութակի (djout’ak)  ï»ë³ÏÝ»ñ. ³Éï, ï»Ýáñ, µ³ë: êï»ÕÍí»óÇÝ  µ³½Ù³ÃÇí Çñ»Ýó 

Ó¨áí ¨ É³ñí³Íùáí աղեղային նվագարաններ: ²Ûë Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ É³í³·áõÛÝÝ »Ýù 

Ñ³Ù³ñáõÙ Ñ³Û í³ñå»ï Ø³ñïÇÝ ºñÇóÛ³ÝÇ å³ïñ³ëï³Í ջութակները, áñáÝù µ³í³Ï³Ý 

Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ëï³ó»É ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÛáõéùáõÙ: 

Հատկանշական է, որ Մ.Երիցյանի հայրը` Շահեն Երիցյանը ծագումով ճիշտ քեմանիի 
հայրենիք Տրապիզոնից է, որն 1915թ. գենոցիդից հետո հայտնվել է Հունաստանի 
որբանոցներից մեկում, և 1926թ.-ին եկել է Հայաստան, որտեղ իր աշակերտների հետ 
սկսել է դասական աղեղային նվագարանների արտադրությունը: 
 
 
  
 



Այսօր վստահությամբ կարող ենք ասել, որ 
հայկական ջութակի (djout’ak)  ավանդույթը, սկիզբ 
առնելով հայկական միջնադարից (9-10դդ.) 
պատմա-քաղաքական ծանր ճանապարհ անցած 
Հայաստանում, վերջին դարերում, հայտնվելով 
կորստյան եզրին, այսօր վերածնունդ է ապրում, 
զարգանալով և ներմուծվելով նաև պրոֆեսիոնալ 
երաժշտություն: Ստեղծվում է ջութակի ընտանիքը` 
տենոր, ալտ և բաս ջութակները: 
Մարտին Երիցյանի ստեղծած այս նվագարանների 
ընտանիքը վստահությամբ կարող է դասվել 
եվրոպական violon, violoncelle, viola de gamba 
նվագարաններին և գործածվել ոչ միայն 
ավանդական երաժշտության մեջ, այլ նաև 
հայկական հոգևոր, դասական և ժամանակակից 
երաժշտության ոլորտներում, բերելով նոր գույն, 
շունչ և հմայք, նոր հնչողություն, որի արմատները 
սակայն անտեսանելի կապ են ստեղծում մեր օրերի 
և հայ արվեստի ամենահին և ծաղկուն 
ժամանակաշրջանի հետ: 
 

 
¶ñÇ·áñ ²é³ù»ÉÛ³Ý 

ÏáÙåá½Çïáñ, ¦úß³Ï³Ý§ Ñ³ÙáõÛÃÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ 
           

www.musicarmenie.com  
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