
Հարսանիքի թեման Բարեկենդանին 

 

… Շատ էին կատարվում կենցաղային թեմաներով թատերախաղեր: Օրինակ, 

«խնամախոս» գնալու ներկայացումը. դերակատարները կանացի զգեստով տղամարդիկ 

են` անճանաչելի կերպով դիմակավորված: Խմբում մեկը առանձնանում է հումորով, 

ճարտարախոսությամբ: Խումբը գալիս է մի տուն, որտեղ հարսնացու աղջիկ չկա, սակայն 

կան երիտասարդ տղաներ կամ երիտասարդ կանայք: «Խնամախոսները» սկսում են 

բանակցությունները, խաղի մեջ ներքաշվում են տան անդամները: Խնամախոսները 

խնդրում են իրենց ներկայացնել«հարսնացուին»: Հարսնացուի փոխարեն 

դերակատարներին ներկայացնում են տան տղային կամ նույնիսկ տանտիրուհուն: 

Զավեշտացույցի ժամանակ նյութը ծավալվում է, դուրս գալիս խնամախոսության 

շրջանակներից, միմյանց հումորով լուրեր են հաղորդում, չարախոսում ուրիշներից: 

Խաղի պայմանն այն է, որ ներկայացման ընթացքում հնարավորին չափ շատ 

զվարճախոսեն իրական կյանքից, սակայն դերակատարները պիտի չճանաչվեն 

տանտերերից: Զանգեզուրում այդ խաղի տարբերակներից մեկն էր «Հարս»-ը: Բոլոր 

դերերը այս դեպքում կատարում էին տղաները: Նրանցից մեկը հագնում էր կնոջ ու 

տղամարդու խառը հագուստ և կատարում փեսայի դերը: Մյուսը հարսի հագուստով էր: 

Հարս ու փեսին ուղեկցում են նվագածուները: Նվագում են հիմնականում շվի: Ծափերի, 

աղմուկ - աղաղակի տակ հարսն ու փեսան պարելով շրջում են փողոցներով, ապա 

մոտենում են որևէ մեկի տանը: Աղմուկից տնեցիները դուրս են գալիս: Որոշ ժամանակ 

պարելուց հետոուղեկցողներից մեկը փայտի թրով խփում «սպանում» է հարսին կամ 

փեսային: «Սպանվածը հարություն է առնում» միայն այն ժամանակ, երբ տանտերերը 

նրանց համապատասխան մթերքներ են տալիս` ձու, ալյուր, պանիր, կաթնասեր, միս և 

այլն: Խումբը շարունակում է իր այցերը` հաճախ ստվարանալով յուրաքանչյուր 

հանդիպումից... 

 

Հարսանիք  և  հարսանիքի  իմաստավորմամբ թատերախաղեր 

 

Բարեկենդանը  հարսանիքների և կրկնապսակների շրջան է: Բացի այդ, ազգագրական  

տարբեր շրջաններում տարածված էին հարսանիքը նմանակող և ծաղրող  

երիտասարդների և երեխաների թատերախաղեր: Հիմնականում խաղում էին սեռա-

տարիքային նույն խմբի ներկայացուցիչներ: Զանգեզուրի Արծվանիկ գյուղում տղաները  

խաղում էին հարսի խաղը: Այլ վայրերին բնորոշ էին փոքրիկ աղջիկների երգերով և  

պարերով ուղեկցվող խնամոցիկները: 

 

Հարսանեկան երգերը Բարեկենդանի համալիրում 

 



Բարեկենդանին երիտասարդները հնարավորություն ունեն շփվելու միմյանց հետ, 

բաժանվելով իրական և սուտլիկ, ժամանակվոր զույգերի: Հարսանիքների առատությունն է  

գուցե պատճառը, որ այս տոնի երգերի մեջ հանդիպում են հարսանեկան երգերի, օրինակ,  

«Գնացեք  բերեք»  կամ  «Էն  դիզան» երգերի տարբերակներ: Հարսանեկան շարքին են  

պատկանում նաև Բարեկենդանի ծիսական համալիրում հայտնված Աբեղաթողի երգերը: 

Ս.Ավագյանը նկարագրում է «Տախ  ախչկան  տարան իրկան»  կամ` «Կակո-Մակոն  

նշնվեց»  թատերական  խաղը, որի  մեջ բոլոր դերերում երիտասարդ տղամարդիկ էին, և  

որի բոլոր հերոսները երգում էին: Սա յուրատեսակ ժողովրդական օպերետ է, որը, ցավոք,  

եզակի նմուշ է հայ ժողովրդի ֆոլկլորում: 

 

             Նար Նախիջևանի Խնամոցիկի երգեր 

 

Բարեկենդանի` որպես ամուսնական զույգերին և, ընդհանրապես, ամուսնությունը,  

պտղաբերությունը խրախուսող տոնի մասին է խոսում նաև հարսների և տարբեր տարիքի, 

հատկապես 8-14 տարեկան, աղջիկների հատուկ ծեսը տոնական համալիրում` սուտլիկ  

հարսնիքները: 

Բուն Խնամոցիկ խաղի կապը Բարեկենդանի հետ մեր դիտարկած նյութի մեջ 

արձանագրվում է միայն Մուշում, երեխաները հարսանիք են խաղացել և հատուկ երգեր  

երգել նաև տոնից դուրս, թեև շատ հավանական է, որ այդ երգերը կատարվել են  

Բարեկենդանի ժամանակ նաև այլ ազգագրական շրջաններում: Ամեն դեպքում, այս խաղ- 

արարողությունը ուղեկցվել է ծիսականերգերով: 

«Տըմբըլիկին պապուկը» երգը զգալիրոեն տարբերվում է այլ մանկական երգերից  

բանաստեղծական տեքստի հետևողական սյուժեով և բավականին զարգացած մեղեդիով: 

Նուրբ հումորով համեմված տեքստը ծաղրում - նմանակում է  հարսնառի  

արարողությունը. Թմբլիկ, հիմարավուն հարս, կույր կնքահայր և այլն: Այստեղ գալիս է  

հարսի, և ոչ թե փեսա հայրը, վերջում էլ հարսի հորը մենակ ճամփում են տուն: Ենթադրելի  

է նաև, որ խոսքն այստեղ հարսին դարձ տանելու արարողության մասին է. Աներոջը  

խաբում են, և Տըմբըլիկը մնում է փեսայի տանը: Հարցուպատասխանային բնույթը և  

խոսքային ծիսական բանաձևերը հուշում են, որ տեքստը ծիսական է ծագումով և ոչ  

միայն` որպես ծեսի նմանակում: Ծիսական մի շարք տեքստերի նման, այստեղ էլ 

նկարագրվում է գործողություն և շեշտվում է ուրախ, տոնական միջավայրը: 

Նույն զվարթ տրամադրությունն է տիրում երաժշտության մեջ :   

 

 

 


