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Նյութերի հավաքումը և սրբագրումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 

դասավանդող` Կարինե Պետրոսյանի 

 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՆՈՐԻՑ 

ԿԱՂԱՆԴ 

ՀԱՑԸ` ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ 

 

 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՆՈՐԻՑ 

 

Հունվարի 1-ին արգելվում էր ընկույզ կամ կաղին կոտրել, որպեսզի արորը չկոտրվի 

Ամանորը տարվա տոներից, թերևս, ամենասիրելին է: Հատկանշական է, որ հայկական 
ավանդական ամանորյա խոհանոցի մի շարք կերակուրներ այսօր էլ տեղ են գտնումմեր 
սեղաններին: 

Ամանորի առիթով հայերը ոչ միայն լավ մաքրում էին տունը, այլև’ ախոռը: Ոչ միայն 

տան անդամներն են նոր հագուստ հագնում, այլև անասունների եղջյուրներից կարմիր 

ժապավեն են կապում’ գալիք տարին ուրախ անցկացնելու ցանկությամբ: Ամանորը 

դիմավորելու հին ավանդույթներից կարելի է ասել չի պահպանվել միմյանց խնձոր 

(ներսում մետաղադրամ) նվիրելու սովորույթը: Փոխարենն այսօր նվիրում են, օրինակ’ 

հագուստ, կենցաղային իր, հուշանվեր և այլն: 

Ավանդույթներն ըստ շրջանների 

Անցյալում Շիրակում տարեհացը կտրելուց առաջ տան պառավն այն վերցնում, 

թոնրատան երդիկի շուրջ երեք անգամ պտտվում էր, ապա երդիկից գցում քուրսու վրա: 

Թբիլիսում թխվող մարդակերպ հացերից մեկը չիք էր կոչվում, մյուսը`էգ: Էգը պահում 

էին ալյուրի մեջ, որպեսզի առատանար, իսկ չիքը գցում էին ջուրը, որպեսզի անցնող 

տարվա նման չքանար: 

Ջավախքում Նոր տարվա առավոտյան նահապետական ընտանիքը հավաքվում էր, տան 

հայրն ու մայրը նստում էին օջախի գլխին, մյուսները ավագության կարգով մոտենում 

էին նրանց` համբուրում էին մեծահասակների ձեռքերը, շնորհավորում նրանց Ամանորը 

և նվերներով փոխանակվում: 

Համշենում ընդունված էր շնորհավորել ամեն ինչ` իրար շնորհավորելուց բացի. 

շնորհավորում էին գոմերն ու անասունները, մթերանոցները և մաղթում բախտ ու 

հաջողության: Հունվարի 1-ին արգելվում էր ընկույզ կամ կաղին կոտրել, որպեսզի 
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արորը չկոտրվեր: Հավատում էին նաև, որ հունվարի առաջին 12 օրերի եղանակների 

նման պիտի անցնեին տարվա 12 ամիսները: 

Ախալքալաքում հունվարի 1-ի գիշերը երիտասարդները գնում էին գետ, ջրի մեջ լցնում 

էին ցորեն ու գարի և սրբազան ջուրը տուն բերում: 

Լոռեցիները հավատում էին, որ տարեմուտի կեսգիշերին գետերը մի պահ կանգ են 

առնում, և ով այդ պահին հասցներ ջուր վերցնել` կհարստանար: Այստեղ կար նաև մեկ 

այլ հետաքրքիր սովորույթ. հին տարվա վերջին օրը տուն էին բերում մի մեծ 

գերան` տարեմուտի գերանը, դրանով օջախը վառում էին Նոր տարվա առաջին օրից 

մինչև Ծննդյան երեկոն, ապա գերանի մոխիրը շաղ էին տալիս հանդերում` կանխելով 

կարկուտը և ապահովելով բերքի առատությունը: Այս սովորույթը մինչև օրս 

պահպանվում է: Հիմա էլ օջախը վառ են պահում և տուն մտնող հյուրերին խնդրում, որ 

յուրաքանչյուրը մի տաշեղ գցի կրակի մեջ: 

Նվերների փոխանակում 

Հնում Ամանորը շնորհավորելու հետաքրքիր սովորույթ է եղել. բարեկամներն իրար տուն 

այցելելիս նվիրել են հատիկեղենով ճաշեր և քաղցրեղեն: 

Իսկ փեսացուն իր հարսնացուին նվիրել է խնձոր, իբրև պտղաբերության ևսիրո խորհրդ

անիշ: Կանայք իրենց հերթին սրբազան ծառերի ճյուղերին կարմիր կտորներ ու թելեր են 

կապել, որպեսզի գալիք տարին ուրախ ու առատ լինի` կարմիր-ուրախ-բախտավոր օրեր 

շատ լինեն: Իսկ հայկական Ամանորի տոնածառը զարդարվում էր չոր ճյուղի վրա 

գունավոր թելերից կախելով մրգեր, չրեր ու խմորեղեններ: 

Մեր պապերը Ամանորին ուտում էին միայն բուսական ծագում ունեցող ուտեստներ: 

Քանի որ Ամանորը Սուրբ Ծննդից առաջ էր լինում` 7-օրյա պասի շրջանում, հետևաբար 

Ամանորի կերակրացանկից բացառված էին կենդանական ծագում ունեցող բոլոր 

տեսակի ուտեստները: 

Սակայն դա չի նշանակում, որ սեղանները լի ու առատ չէին: Այնուամենայնիվ, Ամանորի 

խմորեղենի մեջ չէր օգտագործվում կաթնային ծագում ունեցող մթերք կամ ձու, իսկ սառն 

ու տաք ճաշատեսակները պատրաստում էին տարաբնույթ ընդեղենից ու հատիկեղենից: 

Շատ տարածված է եղել հատիկեղենից ու ընդեղենից պատրաստված կոլոլակները, 

ինչպես նաև պասուց ճաշատեսակները: 

Ժամանակակից Ամանորի սեղանները թերևս ժառանգել են միայն պասուց դոլման: 

Նախկինում ամանորյա սեղանները իրենց ճոխությամբ տոնական էին և ֆինանսական 

մեծ բեռ չէին տանտիրոջ համար, քանի որ մարդիկ սեղանին էին դնում ողջ տարին իրենց 

մշակած ու ամբարած բարիքը: Ի դեպ, այս շրջանում էին նաև տոնվում հարսանիքները, 

քանի որ տունը բերք ու բարիքով լի էր: 
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ԿԱՂԱՆԴ 

 

Հին հայկական ավանդույթում Ամանորի խորհրդանիշը ոչ թե Ձմեռ պապն էր, այլ 

Կաղանդ պապը, ով հայտնվում էր գավազանով և ոչխարի մորթուց պատրաստված 

քուրքով: 

Կաղանդ պապը ազգային արժեքները, ծիսական համակարգը պահպանող ու 

սերունդներին փոխանցող կերպար է։ Նրան ընկերակցում էին խլվլիկներն ու 

արալեզները՝ Երա և Անի, Հազարան, Փուշ, Իմաստուն, Անտես, Եղեգ, Արեգ, Ասպետ, 

Ճտպտիկ, Փառփառ, Չարմազան։ Խլվլիկի հետ այցելած Կաղանդ պապը փոքրիկներին ոչ 

թե նվերներ, այլ Ամանորի յոթ խորհուրդ է տվել՝ փոխադարձ հարգանք, խաղաղություն, 

ազնվություն, իմաստություն, աշխատասիրություն, համեստություն և գոհունակություն: 

Ինչ վերաբերում է տոնածառին, ապա նախկինում հայերն այն հիմնականում 

փոխարինել են ձիթենու ճյուղերով, որի չոր ճյուղերի վրա գունավոր թելերով կախել են 

մրգեր, չրեր և խմորեղեն: 

Տանտերը Կաղանդի ծառը նաև տարել է եկեղեցի և քահանայի օրհնությունը ստանալուց 

հետո վերադարձրել  տուն: 

 

ՀԱՑԸ` ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ 

Մեր նախնիների համար հացը նաև Ամանորի խորհրդանիշ է համարվել: Տարբեր 

նահանգներում հացի հետ կապված տարբեր ավանդույթներ կային: 

Բարձր Հայքում ճերմակ ցորենի հաց էին թխում, կեսը ուտում էին հին տարում, մյուս 

կեսը` Նոր տարում, կարծես խնդրելով հայոց աստվածներին, որ Նոր տարին հին 

տարվա պես հացառատ լինի: 

Աղձնիքում Նոր տարվա ուտելիքներով ծանրաբեռնված սեղանի վրա մի քանի բուռ 

հացահատիկով փոքրիկ բլուր էին պատրաստում և ասում. 

-Հիմա Անահիտ աստվածուհին կգա, կշնորհավորի  Նոր տարին, մի պատառ հաց 

կվերցնի  և գալիք տարում ցորենի բլուրներով կվարձատրի մեր արդար աշխատանքը: 

Տուրուբերանում Նոր տարվա սահմանագլխին թոնիր էին վառում և թարմ լավաշի 

բույրով լցնում  տունը: 

Վասպուրականում Նոր տարվա նախօրյակին գինու բոլոր կարասների ու տիկերի 

բերանները փակում էին, կարծելով, թե հայոց Ամանորի պատանի աստվածը կարող է 

գինի խմել, հարբել և մոլորվել: Բայց նկատի առնելով, որ Ամանորը երկար ճամփա է 

անցել և կարող է քաղցած լինել, նրա համար կարասների և տիկերի բերաններին 

մեկական կտոր թարմ հաց էին դնում: 

Ծոփքում ցորենը աղանձ էին անում, մի մասը ուտում էին, մի մասը լցնում գետը կամ 

առուն` նվիրելով անձրևի աստծուն` գալիք տարին ցորենաբեր լինելու համար: 

Կորճայքում տան գլխավորը չորեքթաթ շրջում էր սենյակի մեջ և Նոր տարվա համար 

թխված լավաշից կտորներ էր տալիս տան անդամներին, դրանով կարծես ասել էր ուզում 

, որ Նոր տարուն աստվածները հաց կտան նրան, ով մեջքը ծռած կաշխատի օրնիբուն: 
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Պարսկահայքում Նոր տարվա հացի խմորը շաղում էին Կապուտան լճի ջրով, հուսալով, 

որ Նոր տարում երաշտ չի լինի: Պարսկահայերն ասում էին, թե երաշտի տարիներին 

Կապուտանը փոթորկվում է,  և նրա ցայտքերը թռչում էին երկինք, ապա անձրև 

դառնալով` թափվում շոգից տոչորվող արտերի վրա: 

Սյունիքում  Նոր տարվա շեմին իրարից խռով մարդիկ  պետք է ուտեին հացի նույն 

կտորից, այլապես Աստված բերքառատ չէր անի նրանց արտերը: 

Արցախում ցորեն էին խաշում, լցնում մեծ ամանի մեջ և դնում սեղանին: Խաշվելուց 

հատիկները ուռչում էին և սովորականից երկու անգամ մեծանում: Արցախցին դրանով 

հիշեցնում էր աստվածներին, որ հաճելի կլինի, եթե Նոր տարում ցորենի հատիկները 

այդքան խոշոր լինեն: 

Փայտակարանում Նոր տարուց մի քանի ժամ առաջ տան եղած գարին տանում էին գոմ 

կամ մի այնպիսի գաղտնի անկյունում էին պահում, որ Ամանորի աստծու աչքին չերևա, 

չասի, թե ունեք, և Նոր տարին ցորենաբեր չանի: 

Ուտիքում տան շեմին կախում էին մի կտոր հաց` ցանկանալով ասել, որ ամեն 

մարդ  կարող է հյուրասիրվել և մի կտոր հաց ուտել: 

Գուգարքում Ամանորը դիմավորում էին բոլոր ջրաղացները աշխատեցնելով: 

Արարատում համոզված էին, որ Նոր տարին ձյունափայլ լավաշի խուրձերը ուսին 

իջնում է Մասիսի կատարից և հաց բաշխում նախ աշխատավորներին, հետո մնացածը 

տալիս հարուստ ծույլերին և ծույլ աղքատներին: (Աղբյուրը` Հայկ Խաչատրյանի 
«Հացապատում») 
 

 

  


