
Խաչբուռ 

 

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: 

 

Ըստ « Բառգիրք հայերէն լեզուի» (Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ) 

խաչբուռը խաչաձև փունջ է` կազմված ցորենի հասկերից: 

Վարդավառին մարդիկ հացահատիկի հասկեր էին հավաքում դաշտերից և 

տանում եկեղեցի` օրհնելու, որպեսզի դաշտերը պահպանեն կարկուտից ու 

մորեխներից, խնդրելով. «Աստված, պարզերես պահե մեզ Վարդավառի 

տաք ու շոգեն…»:  



Հայերի մեջ հրաշալի ավանդություն կար խաչբուռի հետ կապված: Հայ 

գյուղացին հավատում էր, որ ցորենի ու գարու արտերի մեջ ապրում էր 

Արտի Ոգին, ով հսկում էր արտն ու բարիքը: 

Հնձվորները արտերում հունձը սկսելուց առաջ կամ վերջացնելուց հետո 

ցորենի հասկերից հատուկ վարպետությամբ հյուսված փնջեր` 

«խաչբուռներ» էին պատրաստում և նվիրում իրենց արտատերերին: 

Ու, երբ գալիս էր արտը նորից ցանելու ժամանակը, հայը իջեցնում էր 

խաչբուռը պատից, ձեռքով փշրում, խառնում սերմացու ցորենին` Արտի 

Ոգուն նորից վերադարձնելով արտին: 

Խաչբուռը կամ խաչփունջը, հյուսվել է ցորենի հասած արտից 

հնձած  առաջին փնջից և նվիրաբերվել աստվածներին, որպես 

գոհաբանություն՝ բերքի համար: Խաչբուռը հյուսվել է խաչի տեսքով, 

կապելով երկինքն ու երկիրը: 

Ըստ մասնագետների,  այն բացարձակապես չի առնչվում Հիսուսի 

խաչափայտի հետ. հաճախ գործել են Նուրի աստվածուհու կերպարանքով, 

և վերջապես կենաց ծառի տեսքով ու գաղափարով: Քրիստոնեության 

ընդունումից հետո խաչբուռը նվիրվեց Անահիտին փոխարինող 

Աստվածածնին: 

Աղջիկները հավաքում էին բազմագույն ծաղիկների փնջեր 

(հատկապես «վրթիվեր» դեղին ծաղիկի) և գիշերը գաղտնի նետում 

հարազատների կան հարևանների բակը: Ցորենի հասկից հյուսում էին 

գեղեցիկ փնջեր` խաչբուռեր: Հաջորդ օրը` բուն Վարդավառի առավոտյան 

սկսվում էր «ծաղկափայի» հավաքը. խաչ-փնջեր բաժանած աղջիկները 

տնետուն էին շրջում և իրենց նվիրաբերած ծաղկեփնջերի դիմաց ստանում 

զանազան անուշեղեններ, կաթնամթերք, ձու, և այլն, որոնցով իրենց 

աղջկական խնջույքներն էին կազմակերպում: 

Հատուկ պատրաստություն էին տեսնում նաև նշանված աղջիկները: Խաչ-

փնջերից նրանք «կսկարանք» էին պատրաստում և ընկերուհիների միջոցով 

ուղարկում նշանածի ընտանիքին: Նշանված աղջիկները մի ամանի մեջ 

ցորեն կամ գարի էին աճեցնում: Վարդավառի օրը ածիկի մեջ ամրացնում 

էին խաչաձև փայտ`«խնդում»,  որն էլ զարդարում էին մանր վարունգներով, 

խնձորներով ու վարդերով և շուրջը պարում: 



Խաչ-փնջեր և խաչբուռ ստացած տանտիկինները, որպես օրվա գլխավոր 

զարդ ու խորհրդանիշ` դրանք դնում էին ցորենի կամ ալյուրի ամբարի վրա 

և պահում մինչև հաջորդ Վարդավառ: 

Աղբյուրը`  Հրանուշ Խառատյան,  «Հայ ժողովրդական տոներ», Լուսիկ 

Ագուլեցի 

 


