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Նոր տարին նշելու սովորությունը
գոյություն ուներ դեռևս մ.թ.ա. 3-րդ
հազարամյակում: Գաղափարն առաջին
անգամ ծագել է Եգիպտոսում և կապված
է եղել Նեղոս գետի վարարման հետ,
երբ եգիպտացիները նկատել են, որ
վարարման սկիզբը համընկնում է Սիրիուս աստղի երևալու հետ: Տարբեր
ժողովուրդներ տարբեր ամիսներ են
համարել տարվա առաջին ամիսը և
տարբեր է եղել նրանց նոր տարին:
Վաղնջական ժամանակներում հայերը Նոր տարին ազդարարել են գարնանային գիշերահավասարի օրը (մարտի 21): Նոր տարին խորհրդանշում էր
բնության զարթոնքը, այն նաև կոչվել
է Ծաղկըմուտ: Հետաքրքիր է, որ հին
պարսիկները ևս գարնանային գիշերահավասարի օրն էին նշում Նոր
տարին, և հենց այս տոնը, որ կոչվում
էր «վարդի և գինու օր», հետագայում
ընդունվեց մուսուլմանական աշխարհի
կողմից և ստացավ «Նովրուզ» (նոր օր)
անվանումը: Ավելի ուշ մեր նախնիները
Նոր տարին սկսեցին նշել Նավասարդի
1-ին: Նավասարդը հայկական տոմարի
առաջին ամիսն էր, ունեցել է 30 օր:
Այժմյան օրացույցով այն սկսվում է
օգոստոսի 11-ին և վերջանում է սեպտեմբերի 9-ին: Ըստ ավանդության,

ԱՄԱՆՈՐԻ ՏՈՆԱԾԱՌԸ
Հնուց ի վեր հայերն Ամանորին զարդարել են ձիթապտղի և խնկի ծառ, ըստ
որում՝ բնության բարիքներով: Նոր տարվա երեկոյան ծառի համեմատաբար հաստ
ճյուղը խրել են նախապես թխված մեծ
հացի կամ բաղարջի մեջ: Կաղանդի ծառը
նախ զարդարել են ընկուզեղենով, ապա
տանտերն այն տարել է եկեղեցի, քահանային օրհնել տվել և բերել տուն: Զարդարել
են մարդակերպ և կենդանակերպ թըխվածքներով, չարխափաններով, խնձորներով՝ ի նշան պտղաբերության, լոբու հատիկներով, որոնք խորհրդանշում են
ընտանիքի ամրությունը, ցորենի հասկերով՝ ի նշան առատության, փշերով՝ ուղղված չարի դեմ: Երբեմն զարդարել են տիկնիկներով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել է իր գործառույթը՝ մեկը հաց է թխում,
մյուսը՝ խնոցի հարում և այլն: Կաղանդի
ծառը կոչվել է նաև Կենաց ծառ և որոշ
ազգագրագետներ նշում են, որ այն եկեղեցուց տուն բերելուց հետո ամրացվել է
փայտե խաչի վրա:
Առհասարակ, խոսելով ամանորյա սեղանի մասին, պիտի հաշվի առնել, որ Ամանորի օրերը ոչ թե ուտիս, այլ պաս շրջան
են, ուստի և քրիստոնյա Հայաստանում
Նոր տարվա ուտեստները հիմնականում
պատրաստվում էին հատիկեղենից՝ լոբուց,
ոսպից, չրերից, ընկուզեղենից: Ամանորյա
սեղաններին տարեհացից բացի դնում էին
աղանձ, գաթաներ, լոբով աղցան, մայրամապուր, կաղանդանուշ, խաշաբ կամ
չամչարակ, սիսեռի գնդիկներ, մոխոխ
ապուր, քրչիկ, անուշ ապուր, կճախաշ,
պասուց տոլմա:
Նոր տարվա սեղանի զարդն էր տարեհացը, որը պատրաստվում էր ոչ
իբրև սովորական հաց, այլ չրերով, ընկուզեղենով, շաքարավազով, ձեթով: Որքան էլ հաց լիներ տանը, տարեհացն,
այնուամենայնիվ, անպայման պիտի թըխվեր: Տարեհացի համար հին թթխմոր չեն
օգտագործել: Նախապես տան դեռահաս
աղջիկներից որևէ մեկը մի քանի բուռ
ալյուր է շաղախել, որը և դարձել է
թթխմոր և օգտագործվել: Խմորի մեջ էին
գցում կամ որևէ մետաղադրամ, կամ
հուլունք: Տարեհացը բաժանում էին կամ
տասներկու մասի՝ տարվա ամիսների
թվով, կամ ընտանիքի անդամների թվին
համապատասխան: Հավատում էին, որ
տարին հատկապես հաջող կանցնի նրա
համար, ում բաժին հասնի «դովլաթը»
(մետաղադրամը կամ հուլունքը):
Շատ շրջաններում Նոր տարվա երեկոյան այրում էին տարեմուտի քյոթուկ
կամ քյութակ՝ մեծ գերան, որի մի
ծայրը դնում էին կրակի մեջ և այրվելու
ընթացքում աստիճանաբար ներս հրում:
Այն պիտի վառվեր մինչև Սուրբ Ծնունդ:
Եվ բազմաթիվ ու բազմազան այլ ծեսեր ու
արարողություններ:

ԱՄԱՆՈՐԻ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼԻՐԸ
Ազգագրության մեջ Ամանորը բնորոշվում է ոչ այնքան ամսաթվով, որքան տոնական ծեսերով ու արարողություններով:
Հայերը Նոր տարին անվանել են
Ամանոր, Կաղանդ, Նավասարդ, Ծաղկըմուտ, Գոտեկախ, Տարեմուտ, Տարեգլուխ,
Տարենոր և այլն:

Նավասարդի 1-ը կամ օգոստոսի 11-ը
այն օրն է, երբ Հայկ Նահապետը հաղթեց
տիտանյան Բելին: Նավասարդը նաև
ամռան առաջին ամիսն է, Հայաստանում
«ոսկե աշնան» նախադուռը, երբ հասնում
են հայոց հողի բարիքները: Նավասարդը
մեծ շուքով նշելու հիշատակը մնացել է
Արտաշես Առաջին արքայի մասին առասպելում.
Ով կտա ինձ ծուխը ծիրանի,
Եվ առավոտը Նավասարդի,
Եղնիկների վազելը և եղջերուների վարգելը,
Մենք փող էինք փչում և թմբուկ զարկում,
Ինչպես օրենքն էր թագավորների:

18-րդ դարում Սիմեոն Երևանցի Ամենայն հայոց կաթողիկոսն անցկացրեց
տոմարագիտական ռեֆորմ, որի արդյունքում հայերս Ամանորն սկսեցինք
նշել հունվարի 1-ին, ողջ քրիստոնեական աշխարհի հետ, թերևս որովհետև
տարեսկզբի ամսաթվերի տարբերությունները որոշակի դժվարություններ են առաջացնում ժողովրդի մշակութային ու
տնտեսական փոխհարաբերություններում:
Ինչ վերաբերում է ամսաթվին, հունվարի
1-ը տարվա սկիզբ է սահմանել դեռևս
Հռոմի կայսեր Հուլիոս Կեսարը մ.թ.ա. 46
թվականին:

Հետաքրքիր է իմանալ, որ Կաղանդ բառը
նշանակում է «ամսամուտ», «ամսագլուխ»:
Բանն այն է, որ օրացույց բառը լատիներենում նշանակում է պարտքերի
գիրք, քանի որ օրացույցներում նշվում էին
ամիսների առաջին օրերը՝ կաղանդները,
երբ Հին Հռոմում պարտապանները պիտի վճարեին պարտքերի տոկոսները:
Այսպիսով, հայերենը պահպանել է լատիներեն այս բառը: Կա Կաղանդ բառի
մեկ այլ բացատրություն ևս, իբրև թե
առաջացել է կախել բառից՝ կնատի առնելով գոտեկախի սովորությունը: Ինչ
վերաբերում է Նավասարդ բառի նշանակությանը, այն ունի պարթևական ծագում և
կազմված է «նավա» (նոր) և «սարդ» (տարի)
բառերից: Այլ վարկածի համաձայն՝ սանսկրիտերեն «նավասարտա» բառից է,
որն, իբրև, նույնպես նշանակում է Նոր
տարի: Ամանոր բառն ունի հայկական
ծագում, կազմված է «ամ» (տարի) և «նոր»
արմատներից: Ծաղկըմուտ բառը հասնում
է այն վաղնջական ժամանակներին, երբ
Ամանորը նշվելիս է եղել գարնանը:

ՆՈՐ ՏԱՐՎԱ ԳԻՇԵՐ
Թե աշխարհում փակ դռներ կան,
թող որ բացվեն այս գիշեր,
Ու Նոր տարին նոր խնդությամբ
թող ներս մտնի այս գիշեր,
Թե կան դատարկ, համր տներ`
մանկան ճիչով թող լցվեն,
Ով փնտրում է սրտանց մեկին`
հանկարծ գտնի այս գիշեր:
Թե կան լացող, տխուր աչքեր,
թող ծիծաղեն այս գիշեր,
Կանչող ձեռքերն իրար հասնեն,
հրաշք ապրեն այս գիշեր:
Թե կան սրտեր` չար նախանձով,
դառնան բարի ու ներող,
Եվ ուրիշի ուրախ կյանքով
խանդավառվեն այս գիշեր:
Թե մոլորված անցորդներ կան,
դարձի թող գան այս գիշեր,
Սրբագործված սիրով մտնեն
իրենց օջախն այս գիշեր,
Թե կան բախտի փշոտ ճամփեք,
թող ծաղկունքով կանաչեն
Ու երջանիկ սպասումով
բոլորն արբեն այս գիշեր…
Թե աշխարհում պանդուխտներ կան,
թող տուն դառնան այս գիշեր,
Հայրենական հավերժությամբ
ողջագուրվեն այս գիշեր:
ՄԵՏԱՔՍԵ

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ
ՕՐՀՆՅԱԼ Է ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Թե՛ եկեղեցական, թե՛ ազգային կյանքում տոները, հիշատակության օրերը
հաստատված են հատուկ առաքելությամբ՝
անհատի գիտակցության մեջ արթուն պահել պատմական իրողությունների հետ
կապը: Դրանք ենթագիտակցական կապակցում են ստեղծում անցյալի և ներկայի
միջև՝ երաշխավորելով ապագայի կերտումը:
Սուրբ Ծնունդը և Աստվածահայտնությունը Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում
է նոր տոմարով՝ հունվարի 6-ին: Այդ

օրը աշխարհի բոլոր Հայ առաքելական
եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ պատարագ և կատարվում է ջրօրհնեքի արարողություն:
Երուսաղեմի և Ռուսաստանի հարավային շրջանների Հայ առաքելական
եկեղեցիներում նույնպես Սուրբ Ծննդյան
և Աստվածահայտնության տոնակատարությունը կատարվում է նոր տոմարով՝ հունվարի 5-ին՝ Ճրագալույց Սուրբ
Ծննդյան, իսկ հունվարի 6-ին՝ Սուրբ Ծնունդ
և Աստվածահայտնություն (Մկրտություն):
Հայ առաքելական եկեղեցին Հիսուս
Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և Մկրտությունը
նշում է մեկ օր:

ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՍՈՒՐԲ
ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍՆԵՐԸ
Ավետիսները կրոնական տոնակատարության, Քրիստոսի ծննդյան հետ
կապված շնորհավորական երգեր են,
որոնք երգվում էին տարեկան մեկ
անգամ՝ Ճրագալույցի երեկոյան: Այդ
շնորհավորումները որոշ չափով ստացել
էին ծիսակատարական ձև:
Ավետիսները շատ հին են: Նրանք,
անշուշտ, Ղրիմի գաղթականները բերել են Մայր Հայաստանից և երգվել են
Ղրիմում հայ գաղութի գոյության ամբողջ
ընթացքում: Ղրիմից 1779 թվականին
գաղթելով Նոր Նախիջևան՝ հայերն իրենց
հետ բերում են այդ ավետիսները:
Ղրիմից բերված սովորությունների
համաձայն՝ Նոր Նախիջևանի գյուղերում
երիտասարդությունը ամեն տարի թաթախման երեկոյան՝ հունվարի 5-ին,
շրջում էր դռնեդուռ և երգելով ավետիսներ՝ շնորհավորում Քրիստոսի ծնունդը:
Դա մի պարտադիր սովորություն էր,

Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության անբաժան մասը: Ժողովուրդը նախօրոք
պատրաստություն էր տեսնում «ավետիսի
տղոցը» ընդունելու համար: Ամեն մի տուն
նրանց համար թխում էր մեծ խալաճներ և
գաթաներ՝ շարմուղուն ալյուրից:
Երիտասարդները, իրենց ընտանիքում թաթախման ծեսը կատարելուց հետո,
գնում էին «ավետիսի տունը», այնտեղ
բաժանվելով 3-4 հոգանոց խմբերի, սկսում
էին ման գալ տնետուն և շնորհավորել
Քրիստոսի ծնունդը: Շնորհավորող երիտասարդներին տան տերերը նստեցնում
էին սեղան, հյուրասիրում մի-մի բաժակ
գինով կամ օղիով, ուտեցնում կաղանդ,
կորկոտ և այլն: Բացի այդ տալիս էին միմի խալաճ, գաթա և մի քանի կոպեկ փող:
Այդ նվերները տրվում էին թաղական
«ավետիսի տան» օգտին: Գյուղի ամեն մի
թաղ ուներ իր «ավետիսի տունը»: Այնտեղ
հավաքվում էին ձմեռվա ամիսների երեկոներին երիտասարդ «կտրիճները» և
ժամանակ անցկացնում: «Ավետիսի տան»
անդամները կարող էին լինել միմիայն
չամուսնացած երիտասարդները, ամուսնությունը զրկում էր նրանց այդ իրավունքից:
«Ավետիսների տները» գործում էին
մինչև մեծ պահքը, մինչև գարնանամուտը, երբ սկսվում էին դաշտային
աշխատանքները: Տարվա վերջին ընդհանուր ժողովով որոշում էին ինչպես ծախսել
հավաքած եկամուտը: Այդ եկամուտներով
առհասարակ Բարիկենդանի կիրակի օրը
սարքում էին քեֆ, որ կոչվում էր փխոնաշմափ:
Նոր Նախիջևանի գյուղերում երգվող
ավետիսների թիվը վեցն էր, որոնցից
«Աստղ մը ելավը» և «Երանելին» երգվում
էին բոլոր գյուղերում: Իսկ «Ցնծածեքը»
երգվում էր միայն Թոփտիում, «ՀիսուսՀիսուսը»՝ Չալթրում, «Խոսքն Աստծոն»
և «Այսօր տոն է ծննդյան«՝ միմիայն Մեծ
Սալայում:
Ստորև ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Մեծ Սալա գյուղում երգվող
«Այսօր տոն է ծննդյան» ավետիսը:

Այսօր տոն է ծննդյան
Տյառն մերո և հայտնության,
Այդ արևն արդարության
Երևեցավ ի մեջ մարդկային,
Այսօր սուրբ կույսն անապական
Ծնավ երբեմն զանմահ արքայն.
Այսօր հրեշտակ երկնքից իջավ,
Ընդ մեզ օրհնեց զանմահ արքայն,
Այսօր դժողքն սարսեցավ,
Գունդք դիվաց հույժ տրտմեցավ
Այսօր չարն խնկահերան
Եվ ադամային ուրախացան.
Աստղ մի պայծառ ու պատվական
Երևեցավ ի հանդիստան…
Պատրաստեց՝ ԱՐՄԻՆԵ
Հովսեփյանը

