
          ՎԱՐԴԱՎԱՌ, ՎԱՐԹԻՎԵՐ, ՎԱՐԹԵՎՈՐ, ՎԱՐԴԵՎՈՐ 

 

Ամեն տարի շքեղ հանդիսությամբ, տոնական շարականներով ու 

աղոթքներով, Զատիկին հաջորդող 14-րդ կիրակի օրը մեր Եկեղեցին 

տոնում է Պայծառակերպության կամ Այլակերպության տոնը, որը 

ժողովրդի մեջ հայտնի է Վարդավառ անվամբ:  

«Այդ օրը Հիսուսը Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովհաննեսի հետ բարձրացավ 

Թաբոր լեռը` աղոթելու: Աղոթքի պահին Աստվածորդու դեմքը փայլեց` 

ինչպես արեգակ, զգեստները շողարձակեցին` ինչպես լույսը: Հանկարծ 

առաքյալներին երևացին Մովսես և Եղիա մարգարեները, ովքեր խոսում 

էին Հիսուսի հետ: Մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ, և ամպից 

լսվեց մի ձայն, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի Որդին, դրան լսեք»: 

Եկեղեցական մեկնաբանությամբ Քրիստոսն է նմանեցվում վարդի, ու եթե 

«մինչ ի յայլակերպություն որպէս թէ վարդ ի կոկոնի էր, եւ յայլակերպիլն` 

ի թաբօր` իբր թէ վարդ վառեցաւ» (Տ. Թորգոմ պատրիարք): 

Ավանդությունը պայծառակերպության վայր է համարում Թաբոր լեռը, 

որի վրա էլ հետագայում կառուցվել է եկեղեցի` ի հիշատակ Տիրոջ 

պայծառակերպության»: 

Հայաստանի որոշ շրջաններում երբեմն ժողովուրդը Վարդավառը նշում 

էր հուլիսի 22 - ին հաջորդող կիրակի օրը, չնայած որ այն կարող էր ընկնել 

հունիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 1-ը:  

Վարդավառ բառը տարբեր իմաստներով է ստուգաբանվում, որոնք 

բոլորն էլ բնութագրում են տոնը, ինչպես նաև` մատնանշում դրա 

խորհուրդները: Մի տարբերակով «վարդավառ» բառը կազմված է 

վարդ(ուարդ) – ջուր և վառ – սրսկել, լվանալ արմատներից, նշանակում է 

ջրցանություն, որը կազմում է տոնական արարողակարգի գլխավոր 

մասը: Որոշ հեղինակների կարծիքով էլ այն նշանակում է «կրակավառ», 

«հրավառ»: Եվ, իրոք, հուլիսին, այսինքն հրոտից ամսին, երբ արևը 

հասնում է իր կիզակետին, հրավառվում, չորանում է բնությունը, մարդիկ 



զանգվածաբար ջրցանություն են կատարում և աստվածներից ջուր 

խնդրում: 

Վաղ ժամանակներում հայերը, շատ ազգերի նման, բնության ուժերին 

վերագրում էին գերբնական հատկություն և ուժ: Առանձնապես մեծ 

պաշտամունքի էին արժանացել ջուրն ու կրակը, որոնք կենսական 

նշանակություն ունեին մարդկանց համար: Կրակապաշտության 

հետքերը տեսանք Տյառնընդառաջին, իսկ ջրի պաշտամունքը ցայտուն 

երևում է Վարդավառի տոնի մեջ: Ըստ ավանդության, երբ Նոյ նահապետը 

դուրս եկավ տապանից, առաջին ամիսը կոչեց Նավասարդ (նորոգված 

աշխարհ): Ջրհեղեղից ազատվելու հիշատակը անմոռաց դարձնելու 

նպատակով Նոյն առաջարկեց իր տղաներին ջուր լցնել իր վրա: Ահա ջրի 

այդ պաշտամունքն է, որ առաջին հերթին աչքի է ընկնում Վարդավառին: 

Բասենում Վարդավառի կիրակի օրվա Պատարագի ժամանակ եկեղեցու 

բեմը և սեղանը զարդարում էին բազմատեսակ ծաղիկներով ու բազմաթիվ 

վարդափնջերով: Մինչ եկեղեցում երգում էին «Խորհուրդ խորին», «Սուրբ, 

սուրբ», «Մարմին տերունական»-ը, դրսում երիտասարդները աղավնի էին 

թռցնում: Դա, ըստ երևույթին, կապված էր Նոյան աղավնու և Անահիտ 

(ծննդաբերության և պտղաբերության)  աստվածուհու տոների հետ: 

Հանդիսականների հիացական բացականչությունների ներքո 

աղավնիները ցույց էին տալիս իրենց տերերի աղավնի վարժեցնելու 

հմտությունն ու սեփական վարպետությունը: Եթե աղավնին երեք անգամ 

պտտվում էր սիրած աղջկա տան կտուրին, նույն աշնանը հարսնության 

էին տանում նրան: 

 Առավոտյան ժամերգությունից հետո, ամեն մի ընտանիք մատաղ էր 

անում: Զոհաբերում էին գառ, ուլ, փոքրիկ հորթ, իսկ չունևորները` աքլոր, 

հավ կամ աղավնի: Ընդունված կարգ էր, որ մատաղը մորթեն 

կտուրներում, և արյունը պատի վրայով իջնի ներքև: Մատաղը բաժանում 

էին հարևաններին, ճամփորդներին, հովիվներին, նախրապաններին և 

բոլոր նրանց, ով պատահեր: Գամիրքում ավելի ընդունված էր ուլերի 



զոհաբերությունը: Վարդավառը այստեղ մորթվող ուլերի առատության 

պատճառով կոչվում էր ողլան ղռան (ուլի կոտորած): 

Վարդավառը ուխտագնացությունների տոն էր: Ամենասիրված 

ուխտատեղը Մշո ս. Կարապետի վանքն էր: Համբարձումից հետո, քանի 

դեռ «սրբերը համբարձված էին»,  ուխտագնացություն չէր եղել, սա 

ամառվա առաջին տոնն էր, սիրված, սպասված տոնը: Արցախում գտնում 

էին, որ Վարդավառին բոլոր սրբերի վրա լույս է իջնում, ով որ տեսնի այդ 

լույսը, ինչ խնդրի` կկատարվի: Պատմում են նաև, թե Հոգեգալստին բոլոր 

սրբերը բարձրանում են երկինք, իսկ Վարդավառին կրկին իջնում իրենց 

տեղը` ընդունելով լուսավոր աստղերի կերպարանք: Ով աստղերի իջնելը 

տեսնի ու մի բան խնդրի` կկատարվի: 

Մինչև Վարդավառ ընդունված էր խնձոր չուտել, «խնձորի պաս» էր: 

Տարվա առաջին խնձորն ուտում էին Վարդավառին, ինչպես առաջին 

խաղողն ուտում էին Վերափոխման կամ Խաղողօրհնեքի տոնին: 

Շատախում առաջին խնձորը վայելելը ուղեկցվում էր հատուկ 

նախապատրաստություններով: Շաբաթ երեկոյան դեզեր էին շինում, 

որոնցից մեկը պետք է մյուսներից մեծ լիներ: Մութն ընկնելուն պես 

հերթով սկսում էին վառել մանր դեզերը, որը տևելու էր մինչև լուսաբաց: 

Վառվող դեզերի մեջ խորովում էին խնձորը և ուտում: 

 Տոնի համն ու հոտը կազմում էին համատարած ջրցանությունները: 

Դրանք պարզապես խաղեր չէին, այլ Վարդավառի տոնի հանդիսավոր 

արարողություն, որն ուղղակի անհրաժեշտություն էր: Ջուր ցանելուն 

շատ տեղերում ասում էին «վարդավառի տալ»: Վաղ առավոտից իրար 

վրա ջուր էին լցնում բոլորը` ով ինչով կարող էր: Հաշվի չէին առնում ոչ 

տարիքը, ոչ սեռը, ոչ հասարակական դիրքը: Ջուր էին շփում չխոսկան 

հարսները սկեսրայրի վրա, առօրյայում քավորի ներկայությունից 

խուսափող սանամայրն անգամ` քավորի վրա: Հատկապես 

երիտասարդները, առուների եզրին հավաքվելով, ժամեր շարունակ 

ուրախ կատակներով, ճիչ ու աղմուկով ջուր էին ցողում միմյանց վրա: 

Մարդիկ իրար նույնիսկ հրում, գցում էին առուներն ու աղբյուրները: 



Ջուրն էր այդ օրվա տերը, ուրախության առիթը, տոնը բնութագրողը: 

Ինչպես շատ ազգերի, այնպես էլ հայերի մոտ ջուրն էր կյանք տվողը, 

պտղաբերողը, սրբիչը, մաքրիչն ու բժշկողը: Վարդավառի 

տոնախմբությունը կատարվում էր ոչ միայն գյուղերի ներսում կամ 

եկեղեցու բակում, այլև հանդերում, ձորերում, աղբյուրների ու գետերի 

ափերին:  

 Նախիջևանում վաղ առավոտյան կանայք, թելերի վրա ծաղիկներ, 

խնձոր, մանր վարունգ և վարդեր ամրացնելով, խաչաձև կապում էին 

երեխաների կրծքին և տանում եկեղեցի:  

Վարդավառը համընկնում էր դաշտերում հասունացած 

հացահատիկների հավաքին: Տոնի օրը գրեթե ամենուր հասկեր էին 

տանում եկեղեցի ` խնդրելով, որ դաշտերը կարկուտից ու մորեխից 

անվնաս մնան: Ցորենի հասկերից «Խաչբուռ» էին պատրաստում: Դրանք 

լինում էին խաչաձև, ծառի ճյուղի, ծաղկեփնջի նման և այլն: «Խաչբուռը» 

պատրաստում էին հետևյալ կերպ. վերցնում էին մի քանի ցորենի հասկ 

ցողունով, կազմում փոքրիկ փունջ: Թելն ամուր պտտում էին փնջի 

ցողունի մասով, ստացվում էր ցորենի հասկերից կազմած փոքրիկ 

ծաղկեփունջ: Մի քանի այդպիսի փնջերը վարպետորեն իրար միացնելով 

պատրաստում էին իրենց ուզած «Խաչբուռը»: Աղջիկներն էլ 

մոտավորապես նույնն (Տավուշում) անում էին ծաղիկներով: Տոնի 

նախորդ օրը ամբողջ ցերեկը շրջում էին դաշտերում, բազմագույն, 

հատկապես «վարթիվերի» կոչվող դեղնագույն ծաղիկը հավաքում, 

խաչաձև փնջեր անում և գիշերը գաղտնի նետում իրենց թաղեկիցների 

կամ հարազատների բակը: Իսկ նշանված աղջիկները մի քանի այդպիսի 

խաչ-փնջերից «կսկրանք» էին պատրաստում (օջախին դրվող եռոտանու 

նման)  և ուղարկում նշանածի ընտանիքին: «Խաչբուռ», «կսկրանք», «խաչ-

փունջ» ստացող տանտիկինները, որպես օրվա գլխավոր զարդ ու 

խորհրդանիշ, դրանք դնում էին ցորենի կամ ալյուրի ամբարի վրա: 

Հաջորդ օրը` բուն Վարդավառի առավոտյան, խաչ-փնջեր բաժանած 

աղջիկները տնետուն էին շրջում և ծաղկափայ հավաքում` զանազան 



կաթնամթերք, ձու, անուշեղեն և այլն: Որոշ տեղերում ծաղկախաչերով 

զարդարում էին կենդանիների վիզը, կոտոշը, ճակատը և պտտում` 

նույնպես առատորեն ստանալով իրենց բաժինը: 

 Ագուլիսում Վարդավառից առաջ նշանված աղջիկները մի ամանի 

մեջ ցորեն կամ գարի էին կանաչեցնում: Վարդավառին մի երեխայի 

հասակի չափ փայտ էին տնկում այդ կանաչի մեջ ու զարդարում մանր 

վարունգով, խնձորով ու վարդերով: Փայտը հաճախ թևավոր էր լինում: 

Այս զարդարած փայտը կանաչի հետ միասին կոչվում էր «Խնդում»: Տոնի 

կեսօրից հետո, տարեց կանանցից մեկը վերցնում էր այդ «Խնդում»-ը 

տանում դնում գյուղի հրապարակում և «հսկում» նրան: 

Հանդիսականները «Խնդում»-ի շուրջը պարում էին զուռնայի նվագով: 

Բավական ժամանակ պարելուց հետո պառավը վերցնում էր «Խնդում»-ը, 

դնում գլխին ու պարում` երգելով. 

 

Խնդում օնիմ վարդավ լի, 

Զըրդըփչեծ խնձուր լի, 

Վախիմ, թա քունըս տանի, 

Խնդումըս յաղին տանի: 

 

Սա թարգմանաբար լինում է. 

 

Խնդում ունեմ վարդով լի, 

Զարդարված խնձորով լի, 

Վախենամ` քունս տանի, 

Խնդումս  չարը տանի: 

 

Այդ ժամանակ տղամարդիկ հանկարծ հարձակվում էին նրա վրա: 

Երիտասարդներից ճարպիկը գավազանով խփում էր «Խնդում»-ին ու վայր 

գլորում: Իսկույն բոլորը վրա էին պրծնում և խլխլում ծաղիկներն ու 

մրգերը: Այնուհետև հանդիսականները ցրվում էին, իսկ պառավը կեղծ 



անիծում էր: Այդ անեծքներն ավելի շատ ծիծաղի, քան վրդովմունքի 

տեղիք էին տալիս: Դրանց իմաստը կարող էր լինել. «Աստված քու ջանիդ 

քոր տա, բութ մատիդ եղունգ չտա, որ քորես», «Էնքան նիհարես, որ 

ասեղի ծակով անցնես» և այլն:                                      

Բացի ջրախաղերից, տեղի էին ունենում բազմաթիվ խաղեր` ջիրիդ, 

ձիարշավներ, գոտեմարտեր, զանազան ճոճախաղեր, ճլորթի և այլն: 

Առանձնապես մեծ ուրախություն էին պատճառում լարախաղացներն 

իրենց բազմաթիվ ձևերով: Վարդավառը ցնծության, կերուխումի, երգ ու 

պարի տոն էր` ողողված վարդերով, ծաղիկներով ու ջրով: Տաղավար 

տոներից ոչ մեկն էլ չունի այս տոնի մասսայական բնույթն ու 

գրավչությունը: 

 

 Վարդավառը գալիս ա, 

Ծաղիկը ցնծալիս ա, 

Այ գյուլում կանչող աղջիկ, 

Ձենդ ծլվլալիս ա: 

 

 Վարդ ի բացվե առավոտվան խաղերով, 

Իմ յար բաղջեն վարդ կը քաղի մաղերով, 

Վարդն ի բացվե Վարթեվրվան կիրակին, 

Քո սերն ինկէ մեջ իմ սրտի պուրակին: 

 

 Վարդ եմ քաղե մաղերով, 

Վեր եմ դրե շաղերով, 

Հրես եկավ իմ ախպեր, 

Ալ ձին տակին խաղալով: 

 


