
Նոր տարի (Ամանոր), Սուրբ Ծնունդ 

 

Նոր տարի (Ամանոր) 

 

Ըստ պատմական տվյալների, վաղ ժամանակներում հայերը Նոր տարին նշել են մարտի 

21-ին` գարնանային գիշերահավասարի օրը: Բնությունը հարություն է առնում գարնան 

սկզբին, և հայ մարդը այդ օրն էլ դարձրել է Նոր տարի և նշել շքեղ տոնախմբությամբ` 

փառաբանելով բնության զարթոնքը, ակնկալելով բերքառատ տարի: 

Հայկական երկրորդ տարեգլուխը եղել է Նավասարդի 1-ը (օգոստոսի 11-ը) և տևել է մինչև 

սեպտեմբերի 9-ը: Ըստ ավանդության, Հայկ նահապետը Հայոց ձոր գավառում սպանել է 

բռնակալ Բելին` ազատություն պարգևելով իր տոհմին ու հետնորդներին: Ենթադրաբար 

դա տեղի է ունեցել մ. թ. ա. 2492թ. օգոստոսի 11-ին: Օգոստոսյան տոնը հայերը կոչել են 

Նավասարդ: Բառը կազմված է նավա/նոր և սարդ/տարի բառերից և նշանակում է Նոր 

տարի: 

18-րդ դարում, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրոք, որպես Նոր տարվա սկիզբ 

ընդունվեց հունվարի 1-ը (համապատասխանեցնելով քրիստոնեական մի շարք 

երկրներում ընդունված տարեսկզբի հետ): Միայն 20–րդ դարի սկզբներից համընդհանուր 

դարձավ հունվարի 1-ը, որպես տարվա սկիզբ, տոնելը: Հիշատակվում են տոնի տարբեր 

անուններ` Ամանոր, Տարեմուտ, Տարին Գլուխ, Նոր տարի, Կաղանդ, Կաղինդ, 

Կալոնտար, Կալանտար: Նոր տարուն նախորդող գիշերն էլ հայտնի էր Լոլեի գիշեր, 

Խլվլիկ, Կախ կամ Կաղ անուններով, իսկ համշենահայերի մոտ` Ծաղկըմուտ:  

Նոր տարին սկսվում էր դեկտեմբերի 30 - 31-ին` ամանորյա խմորեղեն պատրաստելով: 

Խմորեղենի մեջ ամենագլխավորը «Տարի հաց», «Կրկենի», «Դովլաթ կրկենի», «Կլոճ», 

«Փուռնիկ» և այլ անուններով ծիսական հացն էր: Տարբեր տեղերում այդ հացի 

բաղադրատոմսերը, ձևը տարբեր էր: Այն կարող էր լինել գաթա, բաղարջ, ձվաձև, կլոր, 

խաչաձև, եռանկյունի, քառակուսի և այլն: Կարող էր զարդարված լինել զանազան 

զարդանախշերով, ընկույզով, չամիչով, սերմերով, պտուղներով: Գլխավորն այն է, որ 

հացի մեջ որևէ նշան էր դրվում` կորիզ կամ լոբի կամ ուլունք, ավելի հաճախ` դրամ: Տարի 

հացը տարբեր տեղերում տարբեր օր են կտրում` տարեմուտի ընթրիքին, հունվարի 1-ի 

առավոտյան, հունվարի 4-ին, հունվարի 5-ին` ճրագալույծին, հունվարի 6-ին` ծննդին: 

Ըստ մատենագիտական նյութերի, հնում «Տարի» հացը բաժանել են 12 մասի` իբրև 12 

ամիսների խորհրդանշան: Բաժանել են նաև տան բոլոր անդամների թվին հավասար: 

Հաճախ բաժին են հանել նաև տան կենդանիներին, արտին, հանդին: Ում բաժին ընկներ 

նշանը, այդ տարի նա երջանիկ կլիներ կամ ընտանիքի հաջողությունը նրանից կգար:  

«Տարի» հացից բացի թխում էին զանազան ձևերի ու մեծության այլ խմորեղեններ, որոնք 

ունեին կանխատեսելու նպատակ, ինչպես նաև հմայական խմորեղեններ: Վերջիններից 

էին, օրինակ, կլոր, մեջը ծակ, ցորենով ու գարիով զարդարված «հացի հոր», «գարու հոր» 



կոչվող խմորեղենները: Թխում էին ընտանիքի եկամուտը խորհրդանշող 

աշխատանքային գործիքի պատկերով խմորեղեն` արոր, գութան, խնոցի, մկրատ, 

մատնոց, ուրագ և այլն, որևէ ցանկություն խորհրդանշող պատկեր` քսակ, պայտ, կողպեք, 

հասկ:  Շատ տեղերում թխում էին մարդակերպ  թխվածքներ, որոնք կոչվում էին «Ասիլ-

Բասիլ», «Վասիլ»: Սրանք խորհրդանշում էին բնության մեռնող ու հարություն առնող 

աստվածներին` Նարին, Արա գեղեցիկին: Մարդակերպ հացիկների աչքերի, բերանի 

կրծքին դրված ձեռքրի վրա չամիչներ էին դնում: Թխվելու ընթացքում դրանց ուռելը կամ 

սմքելը դրական կամ բացասական գուշակություն էր տվյալ տարվա համար: 

Ձևավոր հացերով ոչ միայն գուշակություններ էին անում, այլև շնորհավորում էին 

միմյանց տոնը և դրանցով «կաղանդում» ջուրը: Նոր տարվա նախորդ գիշերը կանայք և 

երիտասարդ տղամարդիկ իջնում էին գյուղի աղբյուրը և կաղանդում ` շաղ տալով նրա 

մեջ սերմեր, պտուղներ կամ թրջելով ծիսահացերը: Հավատում էին, որ ճիշտ կեսգիշերին 

ջրի տեղ աղբյուրից ոսկի է հոսում (ընդամենը մի պահ) և աշխատում էին հենց այդ 

պահին աղբյուրից ջուր բերել:  

 Թիֆլիսահայերը թխում էին երկու հաց, որոնք կոչվում էին «Էգ» և «»Չիք»: «Էգը» ողջ 

տարին պահում էին ալյուրի մեջ, որ ալյուրը շատանա, իսկ «Չիքը» գցում էին հոսող 

ջուրը, որ չարիքը անցնող ջրի նման չքանա: 

Նոր տարվա նախորդ օրն ու գիշերը 10 -12 տարեկան տղաների խմբերը շրջայց էին 

կատարում համագյուղացիներին: Նրանք երգելով տուն էին մտնում կամ երդիկից 

դատարկ տոպրակ իջեցնելով` ավետում էին տարվա ավարտը, Նոր տարվա գալուստը: 

Երգերի տեքստի միջոցով գովերգում էին ընտանիքի անդամներին, տունը, հղում էին 

բարեմաղթանքներ և թվում իրենց սպասելիքները տանտերերից: Երբեմն իրենց 

սպասելիքները արտահայտում էին Գալանտոսի, Հարսի, Նորի անունից, որոնք Նոր 

տարվա ծիսական կերպարներ էին: Նորը, Հարսը, Գալանտոսը եկել է` լրիվ նոր ու առատ, 

շալե շապիկով ու կարմիր գոտիկով, եկել է որպես Նոր տարի և համեստորեն համաձայն 

է «մեկ ավուճին»: Տանտիկինները կախված տոպրակի մեջ դնում էին մրգեր, հատուկ այդ 

նպատակով թխված խմորեղեն, ընդեղեն, չամիչ և այլն:  

Հայաստանի գրեթե բոլոր շրջաններում հայտնի էր «Կախու», «Կախուկ» կամ 

«»Գոտեկախի» սովորույթը, որն արևելյան Հայաստանում հայտնի էր նաև «Ճլոլանք» 

անվամբ. երիտասարդ աղջիկներն ու պատանիները Նոր տարվա նախորդ գիշերը 

փոքրիկ խմբերով տոպրակներ, գուլպաներ կամ կողովներ առած շրջում էին երդիկից 

երդիկ և դրանք պարանով երդիկից ցած իջեցնելով` բարեմաղթանքի երգեր էին ասում ու 

շնորհավորում տնեցիներին: Տանտիկինը կախվածի մեջ զանազան ուտելիքներ էր լցնում: 

Արցախում և Սյունիքում գոտեկախի սովորույթը հայտնի էր հակառակ տարբերակով: 

Պատրաստում էին ընկույզի, չոր մրգերի ու եփած հավերի շարան, որը կոչվում էր 

«Ճլոլունք», և իջեցնում էին հարազատների, իսկ ավելի հաճախ` խնամիների երթիկից 

ցած:   



Նոր տարվա գիշերը Նոր Նախիջևանցիները վախենում էին «Խոնջոլոզների» և «Առայիմ-

թառայիմ» երևալուց: Խոնջոլոզները չարդախներում ապրող էակներ էին, պատռված 

հագուստներով, որոնց ծվեններից երկաթե գնդեր էին կախված: Եթե նրանց հաջողվում էր 

որևէ մեկին բռնել, նստում էին նրա վրա և ճնշում իրենց ծանրության տակ: Առայիմ-

թառայիմները կարող էին մտնել հնոցների ծխնելույզից և դուրս գալ վառարանի դռնից: 

Սրանք պատկերացվում էին երկաթե երկար եղունգներով, երկար ու սպիտակ մազ-

մորուքով և հիշեցնում էին պարսկահայերի «Խլվլիկը»: 

Որոշ տեղերում հմայում-հեռացնում էին բոլոր չարիքները: Տան անդամներից մեկը, 

բարձրանալով տան տանիք, փայտով, կացնով կամ այլ իրով աղմուկ  էր բարձրացնում: 

Ներքևից մեկը հարցնում էր. 

- Ի՞նչ ես անում: 

- Ցավ եմ կտրում: 

- Ու՞ր պիտի ուղարկես: 

Վերևինը տալիս էր որևէ հեռու երկրի կամ տեղի անուն, ուր ուղարկվում էր նշված վատ 

բանը: Այսպես երկխոսությունը շարունակվում էր այնքան, մինչև տան առկա և 

հնարավոր դժբախտությունները, կարիքները, չարիքը ուղարկեին, հեռացնեին:  

Պոնտոսի շրջանում տանտերը մի ջիթենու ճյուղ էր կտրում բերում տուն` իբրև կաղանդի 

ծառ, զարդարում կաղիններով ու ընկույզներով, իսկ առավոտյան տանում էր եկեղեցի` 

քահանային օրհնել տալու: 

 Նոր տարվա տոնական խնջույքը սկսվում էր դեկտեմբերի 31-ի ընթրիքով: 

Ընդհանրապես, Նոր տարվա սեղանին պարտադիր էին 7տեսակ միրգը և 

7ճաշատեսակները: Տան բոլոր անդամների ներկայությունը պարտադիր էր: Տան մեծը 

բարձրացնում էր բաժակը, օրհնում սեղանը, շնորհավորում տնեցիների Նոր տարին և 

առաջարկում բոլորին` առաջին բաժակի հետ մեղր համտեսել.- «Անուշ մեղր ուտենք, որ 

տարին բոլոր անուշ զրուցենք, անուշ վարվենք»: Որոշ տեղերում ընթրիքն սկսելուց առաջ 

տան գլխավորը երեք բուռ կաղին, ընկույզ էր նետում դեպի տանիք «Շեն կենա 

Կալանտար, բարով Կալանտար ըլլա» խոսքերով, վստահ, որ նետված կաղին-ընկույզը 

առաջիկա տարվա առատությունը պիտի ապահովի: Ամբողջ գիշեր տան ճրագը չէր 

մարում: Ընթրիքից հետո սկսվում էին տոնական այցելությունները: Որոշ տեղերում այդ 

այցելությունները կատարվում էին առավոտյան: Տան դուռը տոնական օրերին չէր 

փակվում: Վաղ առավոտյան տան մեծը մատուցարանի մեջ շարում էր հաց, գինի, մեղր և 

4 խնձոր, որոնց վրա մեղրամոմ էր վառվում: Մատուցարանը տանելով տան չորս 

անկյունները, նա ասում էր. «Անուշ արեք, ովքեր չեք երևում, նորհավոր Նոր տարի»: 

Ապա դուրս էր գալիս և աղոթում Աստծուն, խնդրելով, որ ամբողջ տարին իր տան համար 

ավցնի այնպես քաղցրությունով, ինչպես քաղցր է մատուցարանը, տուն մտնում, տան 

բոլոր անդամներին հրավիրում ճաշակելու հացից ու մեղրից, ասելով` «էսպես քաղցր 

պառավես»: Վերջապես մեղրից խաչաձև քսում էր դռան ճակատին և վառված 



մեղրամոմի ծխով սևացնում քսած տեղը, մի կարմիր շոր կապում և, ներս մտնելով, 

երեխաներին բաժանում նրանց համար թխված խմորեղենները: 

 Երեխաների սիրված խաղերից էին վեգը և ընկուզախաղերը: Գետնին փոքրիկ 

փոսեր են փորում, ապա հերթով, մեկը մյուսի հետևից, ընկույզը գլորում այնպես, որ 

առանց նշանակված գծից շեղվելու` ընկույզն ընկներ մի փոսի մեջ: Հաջողվածը բոլոր 

գլորած ընկույզները յուրացնում էր: Մեկ այլ խաղում խաղացողները մի մետր 

տրամագծով շրջան էին գծում և մեջտեղը ուղիղ գծով ընկույզներ շարում: Երեք – չորս 

մետր հեռավորությունից գցում էին վեգերը` աշխատելով խփել ընկույզներին և գոնե մեկը 

դուրս հանել շրջանից, որով և շահում էին շարված բոլոր ընկույզները:  

            Որոշ տեղերում ընկույզից պատրաստում էին «Չարխափաններ»` չարը քշող, 

վախեցնող, չքացնող, խափանող: Նախօրոք վերցնում էին 20 – 25 սմ երկարության թելեր, 

հագուցում` որքան հնարավոր է մեծ գլխով, դնում կեղևների արանքը և սոսնձում: Երբեմն 

կեղևների մեջ էին լցնում ցորեն կամ այլ մանր հատիկներ: Մի քանի այդպիսի 

ընկույզների թելերը կապում էին իրար, որն էլ դառնում էր «Չարխափան»: Երբ այն 

թափահարվում է, շրխկում է: Հենց այդ շրխկոցն էլ «վախեցնում և քշում է չարին»:  

 Նոր տարվա օջախն առանձնահատուկ էր, երբ նորոգվում էր կրակը, իսկ շատ 

տեղերում մի մեծ քոթուկ էին դնում օջախի մեջ` աստիճանաբար առաջ մղելու պայմանով 

այնպես, որ մինչև ծնունդ կրակն անմար մնար: Բոլոր դեպքերում անմար էր պահվում 

Նոր տարվա գիշերվա և հաջորդ օրվա` հունվարի 1-ի օջախը: Ավելի ուշ, ծննդյան 

երեկոյին վերցնում էին այդ քոթուկից մնացած խանձողները, տանում հանդերում 

թաղում, որպեսզի ապահովեին բերքի առատությունը, կանխեին կորուստը, կարկուտը:  

 

Նոր տարի (Ամանոր) – այլ աղբյուրից 

 

Վաղ ժամանակներում հայերը Նոր տարին նշել են մարտի 21-ին՝ գարնանային 

գիշերահավասարի օրը: Գարնան սկզբին բնությունն արթնանում է, հայ մարդը որոշել է, 

որ այդ օրը տարվա սկիզբն է:  

Հայկական երկրորդ տարեգլուխը եղել է Նավասարդի 1-ը(նավա-նոր, սարդ-

տարի), որն համընկնում է այժմյան օգոստոսի 11-ի հետ, և տևել է մինչև սեպտեմբերի 9-

ը: 

18-րդ դարում, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրոք, որպես Նոր տարվա սկիզբ 

ընդունվեց հունվարի մեկը: Տոնն ունեցել է տարբեր անուններ՝ Ամանոր, Տարեմուտ, 

Տարին Գլուխ, Նոր տարի, Կաղանդ, Կաղինդ, Կալանտար, Կալոնտար: 

Տոնական սեղանին դրվող ամենագլխավոր խմորեղենը «Տարի հաց», «Կրկենի», «Դովլաթ 

կրկենի», «Կլոճ», «Փյունիկ» և այլ անուններով ծիսական հացն էր: Այն կարող էր լինել 

գաթա, բաղարջ, ձվաձև, կլոր, խաչաձև, եռանկյունի, քառակուսի և այլն: 



Նոր տարվա նախորդ օրն ու գիշերը 10-12 տարեկան երեխաները խմբերով շրջայց 

էին կատարում համագյուղացիներին: Նրանք երգելով տուն էին մտնում կամ երդիկից 

դատարկ տոպրակ իջեցնելով՝ ավետում էին տարվա ավարտը, Նոր տարվա գալուստը: 

Գովերգում էին ընտանիքի անդամներին, բարեմաղթանքներ հղում: Սովորաբար տոնը, 

ծեսը ուներ ծիսական կերպար(կերպարներ), որի(որոնց) անունից արտահայտում էին 

իրենց սպասելիքները տանտերերից: Տանտիկինները կախված տոպրակի մեջ դնում էին 

մրգեր, խմորեղեն, ընդեղեն, չամիչ և այլն: 

Պոնտոսի շրջանում տանտերը մի ձիթենու ճյուղ էր կտրում բերում տուն՝ իբրև կաղանդի 

ծառ, զարդարում կաղիններով ու ընկույզներով, իսկ առավոտյան տանում էր եկեղեցի՝ 

քահանային օրհնել տալու:  

 Տոնը սկսվում էր դեկտեմբերի 31-ի ընթրիքով: Սեղանին պարտադիր դրվում էր 7 

տեսակ միրգ, 7 ճաշատեսակ և այլ ուտեստներ: Տան բոլոր անդամների ներկայությունը 

պարտադիր էր: Ընթրիքից հետո սկսվում էին տոնական այցելությունները: 

Երեխաների սիրված խաղերից էին վեգը և ընկուզախաղերը:  

- Գետնին փոքրիկ փոսեր էին փորում, ապա հերթով, մեկը մյուսի հետևից, ընկույզը 

գլորում այնպես, որ որ առանց նշանակված գծից շեղվելու, ընկույզն ընկներ փոսի մեջ: 

Ում հաջողվում էր անել, բոլոր գլորած  ընկույզները նրանն էին:   

- Խաղացողները մի մետր տրամագծով շրջան էին գծում և մեջտեղը ուղիղ գծով 

ընկույզներ շարում: Երեք-չորս մետր հեռավորությունից գցում էին վեգերը: Եթե թեկուզ 

մեկն էին շրջանից դուրս հանում, շահում էին շարված բոլոր ընկույզները: 

Որոշ տեղերում ընկույզից պատրաստում էին «Չարխափաններ»՝ չարը քշող, 

վախեցնող, չքացնող, խափանող: Վերցնում էն 20սմ և ավելի երկարություն ունեցող 

թելեր, մեկ ծայրը հագուցում՝ որքան հնարավոր է մեծ գլխով, դնում կեղևների արանքը և 

սոսնձում: Մի քանի այդպիսի ընկույզների թելերը կապում էին իրար, որն էլ դառնում էր 

«Չարխափան»: Հայ մարդիկ հավատում էին, որ այդ շրխկոցը «վախեցնում և քշում է 

չարին:»                 

 

              Սուրբ Ծնունդ  (Աստվածահայտնություն) 

                                          

 Նոր տարուն հաջորդում են Ծնունդ (Աստվածահայտնություն), Ջրօրհնեք 

(Մկրտություն) տոները: Մեր եկեղեցին Սուրբ ծնունդը նշում է հունվարի 6-ին: Այդ օրը 

մատուցվում է ս. Պատարագ, և մարդիկ իրար ողջունում են` ասելով. «Քրիստոս ծնավ և 

հայտնեցավ, օրհնյալ է Ծնունդը Քրիստոսի»: Համաձայն եկեղեցական ավանդության` 

Քրիստոսը Հովհաննես Մկրտչից Հորդանան գետում մկրտվեց այն օրը, երբ լրացավ նրա 

30 տարին: Այդ պատճառով Հայոց եկեղեցին Սուրբ ծննդյան և Աստվածահայտնության 

տոները կատարում է միևնույն օրը: Հունվարի 5-ի երեկոյան վառում են եկեղեցու բոլոր 

կանթեղները, մատուցվում է Ճրագալույցի ս. Պատարագ: Հետաքրքիր է, որ ճրագալույցի 



ս. Պատարագ տարին ընդամենը 2 անգամ է մատուցվում` Ս. Ծննդյան և Ս. Հարության 

տոներին: Ճրագալույց նշանակում է ճրագ, /մոմ/ լուցանել, այսինքն` վառել: Այդ օրը 

մարդիկ եկեղեցում վառված ճրագներն իրենց հետ տուն են տանում: Այն խորհրդանշում 

է աստվածային լույս, եկեղեցու օրհնություն: Ճրագալույծը խորհրդանշում է բեթղեհեմյան 

աստղի լույսը, որն առաջնորդեց մոգերին դեպի Հիսուս Մանուկ: 

          Հունվարի 6-ին` Ս. Ծննդյան Պատարագից հետո, կատարվում է նաև Ջրօրհնեքի 

արարողություն:  Ջուրն օրհնվում է սուրբ Խաչով, Սուրբ Ավետարանով և Մյուռոնով: 

Հավաքվածներն անմիջապես օրհնված ջրի մեջ թաթախում են իրենց ձեռքերը, քսում 

մարմնի հիվանդ մասերին` համոզված, որ օրհնված ջուրը կլավացնի իրենց: Այս 

հանդիսությունը նկատի ունենալով էլ  ժողովուրդը այդ տոնն անվանել է «Ջրօրհնեք» կամ 

«Խաչը ջուրը գցել»: 

 Հունվարի 5-ի երեկոն բոլոր հայ ընտանիքներում թաթախման երեկո էր, երբ, 

ժամերգությունից վերադառնալով, պասը բացում էին ծննդյան տոնին ընդունված 

ճաշատեսակներով: Ժամերգությունից տուն դարձողներն իրենց հետ տանում էին 

այնքան մոմ, որքան անդամ կար տվյալ ընտանիքում: Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի 

սպասքի առաջ վառում էին նրա համար նախատեսված մոմը և , մոմերի լույսի ներքո, 

բոլորում սեղանի շուրջ: Այդ երեկո սեղանի գլխավոր զարդը ձկնեղենի զանազան 

տեսակներից պատրաստված խորտիկներն էին` խաշած, տապակած, ձկով կարկանդակ, 

խորոված ձուկ և այլն: Դրվում էին նաև բրնձի, ձավարի, արիշտայի խառը կամ անխառն 

փլավները` առատ յուղով օծված, ալյուրից պատրաստված  ու դոշաբով կամ մեղրով 

քաղցրացրած խաշիլը, սիսեռով ու չորացրած բանջարեղենով ապուրը, որ հայտնի է 

«Մայրամա ճաշ» անունով: 

 Ընտանիքը նոր էր բոլորած լինում ընթրիքի սեղանի շուրջ, երբ սկսվում էր 

«Ավետիս» երգող խմբերի այցը: Սպիտակ շապիկ հագած պատանիների 3-5, երբեմն` 6-7 

հոգիանոց խմբերը շրջում էին տնետուն: Առջևից գնում էր «շուն թակողը»` մահակը 

ձեռքին, (սա պետք է քշեր հարձակվող շներին), նրան հետևում էին «ալյուր տանողը»` 

տոպրակը շալակին, «ձու հավաքողը»` թասը գլխին և մյուսները: Նրանցից մեկը կամ 

երկուսը մտնում էին տուն, իսկ մյուսները բարձրանում էին տան տանիքը և երդիկից 

պարանով կամ գոտիներով կախում տոպրակ կամ գուլպա կամ քթոց (սալա): Երգում էին 

«Ավետիս», որոնք շատ բազմազան էին: Դրանցում դրսևորված էին Քրիստոսի ծննդյան ու 

կյանքի վերաբերյալ ժողովրդական պատկերացումները, գովերգվում էին Փրկչի 

առաքինուրյունները, հրաշագործությունները և այլն: Սակայն կային Քրիստոսի հետ 

կապ չունեցող երգեր, որոնցում հնչում էր ընտանիքին արվող բարեմաղթությունների 

թեման, և, այնուամենայնիվ, որպես ծննդյան երգեր, դրանք նույնպես կոչվում էին 

«Ավետիսներ»: Բոլոր երգերը վերջանում էին «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, մեզի, ձեզի 

մեծ ավետիս» խոսքերով: Ավետիս պտտողներին գյուղացիները տալիս էին ձու, յուղ, 

դրամ և ուրիշ նվերներ: 



Հասմիկ Բաղրամյան. Ամանորի  տոնա-ծիսական համալիրը 

 

Ամանորյա  երկու տոները` Կաղանդ-Նոր տարին  և  Ս. Ծնունդ-Հայտնությունը, 

կառուցված են միևնույն ձևով և ընդգրկում են ավանդական հետևյալ ծեսերը: 

 

                       Մաքրագործման արարողություններ 

 

ա.արտաքին.  «տան, բակի, զգեստի, մարմնի մաքրում» 

Մաքրում  էին  տունը, բակը, գոմը, հավաբունը: Մաքրելու գործողություններին  մասնակից  

էին  տան  բոլոր անդամները` մեծ, փոքր, տղամարդ, կին: Հունվարի մեկին  բերած  ջրով  

լվացվում էր  ամբողջ  ընտանիքը, որն  այդ  նպատակով  հավաքվում  էր թոնրի  շուրջ:  

Բաբերդում կաղանդի օրը կանայք ոջիլներ էին լցնում թոնիրը: Համարում էին, որ դրանից  

բարձրանում էր հավերի ձվատվությունը: Լոռում, ինչպես շատ այլ շրջաններում, 

ընդունված  էր  նաև  լվացք  անել: Համշենցիները  դեկտեմբերի 31-ին, որն  այստեղ  

Ծաղկըմուտ է կոչվում, տուն-երդիկ  ավլելուց հետո  աղբը  գցում  էին  ջուրը: Նույն  

շրջանում Նոր տարվա  առավոտյան  երկու  տղա  ձեռնապայտով  կամ  կացնի  կոթով 

թխկթխկացնում  էին  կաղնու  ճյուղերից  հյուսված առաստաղին` ծածելին  և  ծիսական  

երկխոսությամբ  արտաքսում  մկներին, ցավերը  և  ամենայն  չարիքը: 

 

բ. ներքին.   <<չկռվել, չհայհոյել, չանիծել, չբամբասել>> 

Լոռում  տանտիկինը  մեղր  էր  քսում  ընտանիքի  բոլոր անդամների  բերաններին: 

Համշենում  ոչ  կծու  կերակուր  էին ուտում, ոչ  էլ  իրար  թթու  խոսք ասում: Այս 

սովորությունները կապվում  են  խոսքի  մոգության  հետ: Անցումային  այդ  օրը  

յուրաքանչյուր  չար  խոսք  կարող  էր  չարիք  բերել  ամբողջ տարվա  համար: Բացի  այդ  

խոսքը  կարող  էր  պղծել   օրվա ծիսական  մաքրությունը: 

 

գ. նորոգման արարողություններ 

Ընտանիքի  բոլոր անդամները  Նոր  տարվա  օրը  պետք  է  հագնեին  նոր  զգեստ, 

հատկապես  երեխաները: Թխում  էին  թարմ հաց,  նույնիսկ  եթե  տանը  կար  

բավականաչափ  հաց: Նոր զգեստ, նոր հաց-նոր  կյանք  զուգահեռն  ակնհայտ է: 

 

                       Հաղորդակցման արարողություններ 

 

ա. հաղորդակցություն  ուտելիքի  հետ  և  ուտելիքի  միջոցով. «առատ սեղան` 

կերակրատեսակների  հատուկ  համալիրով»: 

Կաղանդը  ուտիս օր  չէ, պաս  օր  է: Եվ  որքան  էլ  առատ  լիներ տոնական  սեղանը, 

մսեղեն  կերակրատեսակը  բացառվում էր: Գերապատվությունը  տրվում էր  լոբուն  և  



ոսպին, բազմազան քաղցրեղենին, չիր  ու  չարազին: Լոբին պարտադիր  կերակուր էր. 

հավատում  էին,  որ  առանց  լոբու  տարին  չի  գա: Պրուսայի Կաղանդի  սեղանին  լոբին  

ներկա  էր  իր  ողջ  տեսականիով. դեկտեմբերի  30-ի  երեկոն  կոչվում  էր  «տարուբեր», 

քանի  որ  փոխանակվում  էին  լոբու  տեսակներ  և  այլ կերակրատեսակներ: Համշենում 

լոբին շաղ էին տալիս կենդանիների վրա, ասելով. «Խատ ու խլինջ, մեղվի պես շատնաք»: 

 

բ. հաղորդակցություն  կրակի  և արևի  հետ 

 

Բազում  ազգագրական շրջաններում  Նոր տարվա  երեկոյան  այրում  էին  տարեմտի 

քյութակ` մեծ գերան,  որի  մի  ծայրը  դրվում  էր  կրակի  մեջ  և  այրվելու  ընթացքում  այն 

աստիճանաբար  ներս  էին հրում: Այս գերանը  պետք  է  անընդհատ  վառվեր մինչև  

Ս.Ծնունդ: Դրա ածուխը պաշտպանում էր  կարկտից: Ամեն  մի  հյուր  պարտավոր  էր  մի  

կտոր  փայտ  ավելացներ  թոնրին: Գիշերը  անպայման  որևէ  լույս  վառ  էին թողնում: 

Մութն  ընկնելուն  պես  ապլան շեմին  մոխիր  էր  ցանում`  չարքերից  պաշտպանվելու  

համար, նույն  նպատակով մեխ  էին   խփում  խաչերկաթին, ալյուրով  դռանը  խաչ  էին 

նկարում: Ամիդում  ընդունված  էր  ամեն  տանը  աշտանակի  վրա վառել 10-12 մոմ: 

Համշենում  կրակով  խանձում  էին   ծառի  ճյուղեր  և  դրանցով  թեթևակի  շփում  

կենդանիներին: 

 

գ. հաղորդակցություն  ջրի  հետ 

Գրեթե  բոլոր  ազգագրական  շրջաններում  Կաղանդի  կեսգիշերին գնում  էին  ջուր 

բերելու: Այդ պահին  ոչ  միայն  ջուրն  էր  ոսկյա, այլև ցանկացած  իր, ջուրը  մտցվելով, 

կարող  էր  վերածվել ոսկու, արծաթի կամ մեկ այլ իրի: Այդ օրը ջուր չէին թափում: Ջրի 

առատությունը տարվա առատության նշան էր համարում, սակավությունը`անջրդիություն: 

Քղիում  պառավ  մամը աղբյուր  էր գնում  տեսակ-տեսակ  մրգերով  և  բլիթներով  և   

կաղանդում էր, որ  տարվա  ջրերը  մշտահոս  լինեն: Ջավախքում  ջրի  էին  գնում  

երիտասարդները: Ղարաբաղում  ժամացույցին  կատվաչ  էին ասում: Իրենց  հետ  ջրի  մոտ  

էին տանում շիշ, խաչերկաթ, հատիկեղեն, խոտ: Գնում  էին  աղմուկով, նստում  խոտի 

վրա, հատիկեղենը  լցնում  ջուրը,  և  ավագն ասում  էր. 

 

Քեզի  կուտամ  ցորեն, գարի, 

Դուն  ինծի  տու  բարի, 

Շնորհավոր  նոր  տարի:  

 

Վանում  հունվարի  1-ի  առավոտյան կանայք, աղջիկները և երեխաները Կաղանդի  

ծիսական հացեղենը տանում էին  աղբյուրի մոտ և թրջում  ջրում: Այդ  հացեղենի  



կտորները պահվում էին մինչև տարվա վերջ: Այդ տեղերում աղբյուրի մեջ էին նետում  

գարի-հաց և ածուխ, ասելով. 

 

Առ  գարի, տուր  բարի, 

Առ  քյոմյուր, տուր  յոմյուր: 

 

                       Գուշակության  արարողություններ 

 

Տարվա  առաջին օրը որոշվում էր հաջորդ տարվա չարն ու բարին: Դա արվում  էր  տարի-

հացի  կամ  ծիսական  գաթայի միջոցով: Մեջը  գրվում  էր  լոբու  հատիկ, հոնի  կորիզ  կամ  

մետաղադրամ, որ  կոչվում  էր  դովլաթ: Հունվարի  4-ին  հացը բաժանում  էին  այնքան  

մասերի, որքան  անդամներ  ուներ  տվյալ ընտանիքը: Ում բաժնի մեջ հայտնվեր դովլաթը, 

գալիք  տարվա ընթացքում նա պետք է լիներ բախտավորը: Գուշակություն էին անում  

ձիով. Ձին բերում էին գոմի մեջտեղը, սպասում էին, որ բարձրացնի ոտքը. աջը  տարվա 

հաջողության  շանն էր, ձախն`անհաջողության: 

Ջավախքում գուշակություն էր արվում նաև Վասիլ տիկնիկների և քիսաների միջոցով: 

Խմորի վրա հատուկ նշաններ էին արվում, որպեսզի թխվելուց հետո իմանան, թե ում է 

պատկանում  տվյալ  խմորեղենը : Ընդ  որում  կանանց  տիկնիկը վասիլն  էր ,  և  դրա   

ուռչելու  աստիճանից  և ձևից  որոշվում  էր, արդյոք  հարսն  այդ տարի  երեխա  կունենա  և  

ինչ  կլինի երեխան`  տղա  թե  աղջիկ: Ըստ  քիսաների  ուռչելու  որոշվում  էր  նաև  

տղամարդու  ֆինանսական  դրությունը  գալիք  տարվա  ընթացքում: 

 

            Տան  և  դրսի  պատի  հետ  կապված  արարողություններ 

 

Տարվա  առաջին  լուսաբացին  տանտիկինը  դուրս  էր  գալիս  և յուղ  քսում  պատի  այն  

մասում, որի  վրա  ընկնում  էր  արևի առաջին  շողը: Լոռում  տանտիկինը  մեղր  էր  քսում  

դռան վրա: Մեղորվ  խաչ  էին  նկարում  նաև  գոմերի  դռներին: Տանտիկինը կարմիր  շոր  

էր  փռում  շեմին: Ծերունիները  դրսի  պատին  իրենց  բնորոշող  որևէ  առարկա  էին  

նկարում, հաճախ` ալյուրով: Կարմիր  շորը   խորհրդանշում  էր երկրային  բարին  և 

առատությունը, իսկ արարողությունները  կապված  էին  տարին ներս  հրավիրելու, 

բարիքը  տան  մեջ  առնելու  հետ: Համշենում Նոր  տարվա  գիշերով  դռնից  ներս  էին  

գցում  պարկ, որի մեջ ընկույզ էին դնում: Այստեղ գործ ունենք կաղնդելու արարողության  

մի տարատեսակի հետ, որտեղ երդիկը փոխարինված է դռնով: 

Կաղանդի օրը տուն են մտնում և տնից դուրս են գալիս աջ ոտքով, քանի որ աջը կապվում  

է հաջողության հետ: 



Ջավաղքում վա առավոտյան ապլան, այսինքն` տանտիկինը հարսների հետ տարի-հացը  

ձեռքներին դուրս էին գալիս և, դիմելով դեպի արևելք, երեք անգամ  ասում. «Դէօվլաթ, սարն 

ես, ձորն ես, արի տուն»: 

 

                   Կալանդոսներ  եվ   կաղանդի  երգեր 

 

Ծեսը, որը Կաղանդ-Նոր  տարվա օրը անում էին փոքր տղաները, այցելելով գյուղի  բոլոր  

տները, բարձրանալով  տանիքների վար, երգելով  և  նվերներ  պահանջելով, կոչվում  էր 

կաղանդել: Կաղանդել բառի հետ անմիջական կապով` ծեսի ընթացքում երգվող  երգերը  

կոչվում  են  «կալանդոս»: Ծիսական երգաշարի մեջ Կալանդոս-կաղանդոս անվանաձևը  

կարող էր նշանակել, որ կաղանդելու արարողության հետ կապված երգերը ներկայանում  

են որպես հատուկ երգատեսակ: 

 

                        Կալանդել  կամ  կաղանդել, կաղընդել 

 

Բառն  ըստ  Հ. Աճառյանի նշանակել է առաջին հերթին բուժել, վիրակապել կոտրված  

անդամը: Աճառյանը չի հիշատակում որևէ փոխառություն, ինչպես նաև չի կապում այս  

բառարմատը տոմարական կամ երաժշտա-բանաստեղծական հասկացությունների հետ: 

Բանահյուսական  որոշակի   նյութը հուշում  է,  որ  կաղնդել  բառն  օգտագործվել է՝ տալ, 

թույլ տալ իմաստով: Ե.Պողոսյանը գտնում է, որ կաղնդել՝ նշանակում է  նվեր  տալ: 

Տարեմուտի կեսգիշերին աղբյուրից  ջուր վերցնելիս երգվել է մի փոքրիկ բանաձև: 

 

Ջրի  բարին, ջրի մորին, 

Անդնդային  թադավորին. 

Ջուր կաղնդէ իս: 

 

Դիմողն  այստեղ  խնդրում է անդնդային  թագավորին ջուր կաղնդել՝ բախշել  իրեն: Քղիում  

գիշերով  բերված  ջուրը առավոտյան   տատը  կաղնդում  էր  երեխաներին,  որոնք   ջանում 

էին շուտ արթնանալ: Այստեղ էլ արարողությունը տեղի էր ունենում երգերի 

ուղեկցությամբ.   

 

          Նէնիներ, կաղնդոս  տուէք, 

Տարին  օրիկ  մըն` 

Ամեն տարի բարով հասնինք այս օրերուս: 

 

Տվյալ  դեպքում  գործ ունենք  երգ- օրհնանքի  հետ, որը  սկսվում  է  ավանդական  

սկզբնատող-բանաձևով: Այսպիսի բանաձևը կարող էր կիրառվել նաև բուն շրջերթ – 



- կաղնդելու  ծեսի  մեջ: Կաղանդել  հայերեն  բառիմաստների  մեզ  հասած  տվյալները   

կարելի  է  խմբավորել  ըստ  գործառական   իմաստների. 

ա. ծիսական  շրջերթ` ամանորյա  հատուկ  երգերով, 

բ. հմայություն`ջրի, կենդանիների, բույսերի, երեխաների, 

գ. տարվա  նորոգում, հին  և  նոր  տարիների  միջև  հանգույցի  հաստատում: 

Համեմատական նյութի լայն տեսադաշտի վրա հայկական նյութի խորազննին դիտարկումը   

թույլ  է տալիս  հաստատել, որ կալանտա, կոլյադա, կոլենդա և նման անվանաձևերով  

երգերի հայկական զուգահեռը ավետիսն է և ոչ՝ կալանդոսը: Թվում է, թե  հայերի  մոտ  

շրջել-կաղանդելը և ավետիս անելը նույն երևույթի տարբեր անվանաձևերն են, թեպետ  

տիրապետող է այն պատկերացումը, որ պատմականորեն ավետիսը կապվել է Սուրբ 

Ծննդյան, իսկ կալանդոսը` Նոր տարվա  հետ: 

Կաղանդի գրառված երգերը շատ ավելի քիչ են, քան ավետիսները: 

(Մարինե Մկրտչյան – իմ կարծիքով կաղանդոս, կաղանդել բառերը փոխառված են 

ռուսերեն  коляда  բառից: Коляда – Ծննդյան տոների ժողովրդական անունն է:) 

 

Ամանօրյա և ծննդյան երգեր 

 

 Ձեր տան սներ ծառ ին խնկի,  

Պատեր շարուկ մարմար քարեն,  

Ալաշ վերեն ծալ-ծալ ոսկի, 

Խողն ի վերեն սուրբ մարգարիտ, 

Խարսներ ինի` քանց աղունակ, 

Ավելն ի ձեռ` փունջ մանուշակ, 

- Ձեր անդրանիկի անուն ի՞նչ ի: 

- Արամ ի: 

- Արամ ճութ էր, էլ ճթացավ, 

    Քանց բարդի ծառ էլ հերկնցավ, 

Քանց ուռի ծառ էլ կանաչավ, 

Քանց կաղնի ծառ էլ պնդացավ, 

Ճղեր թալեց քաղքե-քաղաք, 

Ամեն ճղին` ջուխտմ ճրագ, 

Արամ նստեր ծառի տակին, 

Գավաթն ի ձեռ նռան գինին: 

 

 - Ձեր տուն մտնի խազար բարի, 

Հաճար, ցորեն, կորեկ, գարի, 

Լիքը խորեր շատ ունենաք, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0


Կարմիր օրեր շատ ունենաք, 

Կարմիր օրով, կարմիր շորով, 

Ուրախ կենաք` լիքը տնով: 

 

 

 - Մամիկ, մամիկ, ես քե ծառա, 

Դուռ մառանին մեկ գյավ արա, 

Սոլեր խագի, որ ճռվռա, 

Կութնին խագի, որ խշխշա, 

Մաղմ կոքյով, մեկ էլ չամիչ, 

Բեր տղեքներ ճամբխու արա: 

 

ալաշ - ծղոտ 

ինի - մեջ 

ճութ - ամուր 

գյավ – քայլ 

կութնի – մետաքսյա շրջազգեստ 

կոքյով – ընկույզ 

 

 Ծառ մի կանչեր, ծառ մի կանչեր, ավետիս,  

Շարոց բերեք, պաստեղ բերեք, ավետիս, 

Մեր հարսներուն փայն ալ բերեք ավետիս, 

Գինի բերեք, գաթա բերեք, ավետիս, 

Չիր ու չամիչ հետը բերեք, ավետիս, 

 

Ամեն տարի հասնինք բարով, ավետիս, 

Երկար կենոք, առողջ անձով, ավետիս, 

Մի կենաք հետ մարդու խռով, ավետիս, 

Այլ խոսեցեք անուշ լեզվով, ավետիս, 

Որ դուք մնաք երկար ամով, ավետիս: 

 

 Այսօր տոն է ծննդյան, ավետի՜ս, 

Աշխարհ լցվավ լիություն, ավետի՜ս, 

Մեր տերն էլավ նախատակ, ավետի՜ս, 

Տժողքն էլավ խորտակ, ավետի՜ս, 

 

Ապա մեղեդին փոխվում էր. 

 



Մարիամն կենաց տուռն հերին, ալելույա՜, 

Ծնավ, պիրեց Հիսուս որդին, ալելույա՜, 

Քրիստոս որդի կյրկանոցին, ալելույա՜, 

Քյավոր` Սիմոն խերն արեցին, ալելույա՜: 

 

Սրան հաջորդում էր հարց. – Ինչպե՞ս է ձեր փոքրիկի անունը: 

-Գրիգոր: 

-Գրիգորի ճութ ճըթացավ, ալելույա, 

Քյանց բարդի ծառ հերկնցավ, ալելույա, 

Խեր կերավ` խպարտացավ, ալելույա, 

Մեր կերավ` զվարթացավ, ալելույա, 

Քյոր կերավ` խորոտկցավ, ալելույա, 

Ախպեր կերավ` հայլորցավ, ալելույա, 

Մամիկ կերավ` ջըհելցավ, ալելույա, 

Պապիկ կերավ` անմախացավ, ալելույա, 

Խորքուր կերավ` գյումրախացավ, ալելույա, 

Խորոխպեր կերավ` գյումրախացավ, ալելույա, 

Քեռաղեն կերավ` առողջացավ, ալելույա, 

Քեռմամեն կերավ` բախտավորցավ, ալելույա, 

Մորքուր կերավ` ինգավ թոնիր, կոտն իրիցավ, ալելույա, 

Քյանիմ կերան` չպստկցավ, ալելույա, չպստկցավ, ալելույա: 

 


