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ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԶԸ. ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգայինտարազըավանդականհայոցկենսապահովմանկարևորագույնտարրե
րիցէ,որըկատարելէէթնիկցուցիչիդեր:Հայկականավանդականտարազնիրտա
րազախմբերովհանդերձ,ինչպեսմերբազմաբարբառլեզուն,անցելէերկարատևուղի՝
սերտորենկապվածլինելովմերազգիպատմությանումշակույթի,գեղագիտականնա
խասիրություններիուընկալումներիհետ:

Սյունիքիտարազընույնպեսկազմումէհայկականբազմախումբտարազիանբա
ժանելի մասը, որը, շաղկապված լինելով հայկական մի շարքտարազային համալիր
ներին, ներկայանում է համահայկական բնութագիր ունեցող ընդհանրական գծերով,
ինչպեստարազի,այնպեսէլտարազիկառուցվածք,առանձինտարրերիձևվածքիընդ
հանրության,այնպեսէլդրանքպատրաստելուևկրելուեղանակներով:Սյունիքիտա
րազը,սերունդներըդարերշարունակիրարփոխանցելով,հասցրելենմինչ20րդդարի
վերջ:Կանանցհամալիրնառանձնանումէձևածքիկատարելությամբ,գունայիններ
դաշնլուծումներովևտարրերիխորհրդաբանությամբ:

ԿարևորխնդիրէՍյունիքիևԱրցախիտարազներիկրկնօրինակմանևասիոցիա
տիվ/զուգորդմանմեթոդներովարդիականացումը:

Բա նա լի բա ռեր`տարազ,ազգային մշակույթ, էթնիկ ցուցիչ,խորհրդանիշ,տե
ղական,համահայկական,կին,տղամարդ,առօրյա,տոնածիսական,արդիականացում:

Ազ գա յին տա րա զը ա վան դա կան հա յոց կեն սա պա հով ման կար ևո րա գույն 
տար րե րից է, ո րը կա տա րել է էթ նիկ ցու ցի չի դեր: Հայ կա կան ա վան դա կան 
տա րազն իր տա րա զախմ բե րով հան դերձ, ինչ պես մեր բազ մա բար բառ լե զուն, 
ան ցել է եր կա րատև ու ղի՝ սեր տո րեն կապ ված լի նե լով մեր ազ գի պատ մութ յան 
ու մշա կույ թի, գե ղա գի տա կան նա խա սի րութ յուն նե րի ու ըն կա լում նե րի հետ:

Ազ գա յին տա րա զը, իր տե ղա յին խմբե րով հան դերձ, բազ մա գոր ծա ռու թա-
յին է և  որ պես մշա կու թա յին կար ևոր տարր՝ ու նի սո ցիա լա կան խմբե րի, սե-
ռա տա րի քա յին և  էթ նիկ ընդ հան րութ յան հոգ ևոր պա հանջ մունք նե րի ցու ցի չի 
դեր: Տա րա զը յու րա տե սակ նշա նա յին հա մա կարգ է՝ ո րո շա կի տե ղե կութ յամբ` 
նրա կրո ղի վե րա բեր յալ, ո րը հա ղորդ վում և դրս ևոր վում է կրվող հա մա լի րի, 
տի պի, գույ նի, ձևված քի, զար դա րան քի մի ջո ցով: Հա գուս տի նշա նա յին գոր-
ծա ռույթ նե րում գե ղա գի տա կան հատ կա նիշ նե րը միահ յուս ված են կրո նա-ծի-
սա կան ո լորտ նե րին: Հայ կա կան տա րա զի հա մա լի րում ա ռանձ նաց վում են 
մի շարք յու րօ րի նակ խմբեր, ո րոնք տե ղա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով 
ու տար բե րակ նե րով հան դերձ, բնու թագր վում են հա մա հայ կա կան գծե րով: 
Ս յու նի քի տա րա զը նույն պես կազ մում է հայ կա կան բազ մա խումբ տա րա զի 
ան բա ժա նե լի մա սը, ո րը, շաղ կապ ված լի նե լով հայ կա կան մի շարք տա րա-
զա յին հա մա լիր նե րին, ներ կա յա նում է հա մա հայ կա կան բնու թա գիր ու նե ցող 
ընդ հան րա կան գծե րով, ինչ պես տա րա զի, այն պես էլ տա րա զի կա ռուց ված քի, 
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ա ռան ձին տար րե րի ձևված քի ընդ հան րութ յան, այն պես էլ դրանք պատ րաս-
տե լու և կ րե լու ե ղա նակ նե րով:

Ս յու նի քի տա րա զը, սե րունդ նե րը դա րեր շա րու նակ ի րար փո խան ցե լով, 
հասց րել են մինչ 20-րդ դա րի վերջ: Կա նանց հա մա լիրն ա ռանձ նա նում է ձևած-
քի կա տա րե լութ յամբ և գու նա յին ներ դաշն լու ծում նե րով: Տա րազն ու ներ յու-
րա հա տուկ ոճ և գ րե թե զուրկ էր ա սեղ նա գոր ծութ յու նից: Կա նայք հագ նում 
էին կար միր շա պիկ (հա լավ), կա նաչ, կա պույտ, կար միր վեր նազ գեստ` ե րեք 
փե շով, և վրա յից` թավշ յա կար միր քուրք՝ եզ րե րին աղ վե սի մոր թի: Հա րուստ 
կա նանց մուշ տա կի վրա ար վում էր ոս կե թել ա սեղ նա գոր ծութ յուն (կա նաչ կտո-
րից նեղ ժա պա վե նով): Թև քե րը կարճ էին ար վում՝ մինչև ար մունկ նե րը: Թև քա-
բե րան նե րում նույն պես կար վում էր մոր թի և կա նաչ գույ նի ժա պա վեն:  Հա-
գուս տի թևքե րը զար դար ված էին ար ծա թե բո ժոժ նե րով, գո տին սև կաշ վի վրա 
ամ րաց ված ար ծաթ յա կո ճակ նե րով էր: Զար դե րը ար ծա թից էին, ինչն ա վե լի 
էր շքե ղաց նում զգես տը: Գլ խի հար դա րան քը բազ մա տարր էր և ճոխ՝ ար ծա թե 
ճա կատ նոց նե րով, քուն քե րին՝ ար ծա թե գնդաձև զար դե րի շա րա նով (փու չե-
րով): Գլ խի հար դա րան քի տար րե րից էին գույնզ գույն գլխա շո րե րը, ճակտ նո ցը, 
ար ծա թե կե ռա զար դե րը: Ս յու նիք-Ար ցա խում գո տին մե տաքս յա կամ բամ բակ-
յա կտո րից էր, կրկնա կի փա թա թել են ի րա նի շուրջ և հան գու ցել առջ ևում՝ ծայ-
րե րը դնե լով տա կը: 

Մինչև 20-րդ դա րա վերջ այն գոր ծա ծա կան էր տա րեց կա նանց շրջա նում: 
Ս յու նիք-Ար ցա խում տղա մար դիկ հա գել են սև, կա նայք՝ կար միր, կա նաչ, ե րե սը 
ա սեղ նա գործ հո ղա թափ:

Ս յու նի քի և Ար ցա խի բնա կիչ նե րը կրում էին միև նույն տա րա զը: Այդ տա-
րա զը հա տուկ էր նաև Ս ևա նի ա վա զա նի, ինչ պես նաև Գան ձա կի, Շամ խո րի 
հայ ազ գաբ նակ չութ յա նը: 

Տա րազն ու ներ տա րած ման մեծ ա րեալ: Մի կող մից այս հա մա լի րը բա-
ցա հայտ նմա նութ յուն է ցու ցա բե րում, գրե թե ամ բող ջութ յամբ հա մընկ նում է 
Զան գե զու րի ( Գո րիս, Սի սիան, Կա պան) ա վան դա կան տա րա զի հետ, բա ցի 
այդ՝ նկա տե լի զու գա հեռ ներ կան Գողթ նի և Մեղ րիի տա րա զի հետ: Մ յուս կող-
մից՝ ար ցախ ցի նե րի՝ Հա յաս տա նի հյու սիս-ար ևելք, Տա վուշ կա տա րած տե ղա-
շար ժե րի հետ ևան քով ար ցախ յան տա րա զի տար բե րա կը տա րած վում է նոր 
բնա կութ յան վայ րում: Հա ճախ է հա գուս տում դիտ վում կար միր-կա նաչ,կար-
միր-կա պույտ կամ մա նու շա կա գույն ե րանգ նե րի զու գոր դում: Գույ նե րի նմա նօ-
րի նակ ընտ րութ յու նը պա տա հա կան չէր. նախ՝ կար մի րի, կա պույ տի, կա նա չի 
ներ դաշն հա մադ րում նե րը բնո րոշ են հայ կա կան ա վան դա կան զար դար վես-
տին և գու նար վես տին: Դա են հա վաս տում թան գա րան նե րում պահ պան վող 
հայ կա կան գե ղար վես տա կան գործ ված քի՝ գոր գա գոր ծութ յան, կար պե տա գոր-
ծութ յան, ա սեղ նա գոր ծութ յան, տա րա զի հրա շա լի նմուշ նե րը: Բա ցի այդ՝ հայտ-
նի է, որ ժո ղովր դա կան գու նամ տա ծո ղութ յամբ յու րա քանչ յուր գույն ու նե ցել է 
ո րո շա կի ի մաստ ու ծի սա կան խոր հուրդ: Կար միր գույ նին վե րագր վել է մաք-
րա գոր ծող, չար խա փան մո գա կան զո րութ յուն, կա նաչ-կար մի րը դիտ վել է որ-
պես կյան քի, կեն սու նա կութ յան, ար գա սա վո րութ յան խորհր դա նիշ: Հա յոց մեջ, 
ինչ պես հայտ նի է, որ դուն ա մուս նաց նե լիս հա ճախ ա սել են. «Կա նաչ-կար մի րը 
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պի տի կա պենք»: ժո ղովր դա կան եր գե րում ևս հա ճախ գո վեր գում են այդ գույ-
նե րը. «կա նաչ-կար միր հագ նիս, Զինչ նռան հա տըն նմա նիս»:1

Կար միր կտա վե կամ սա տի նե շա պի կի և կարմ րա գույն վար տի քի վրա յից 
կա նայք հա գել են պճղնա վոր զգեստ՝ ի րեք փեշ կա նի (ե ռա փեշ), խը լըղ (ար-
խա լուղ), ղա բա (վեր ջինս միջ նա դար յան հայ րեն նե րում հա ճախ հան դի պող 
կա պան է) ա նուն նե րով, ո րոն ցից բնու թագ րա կա նը ա ռա ջին տար բե րակն է. 
զգեստն իս կա պես ու նի ե րեք փեշ՝ կող քե րից ար ված կտրվածք նե րի շնոր հիվ: 
Պա րե գո տի թևե րը գե ղա զարդ վում էին ար ծաթ յա զար դա կա խիկ նե րով: Ս յու-
նիք-Ար ցա խում ա մուս նութ յու նից հե տո կնոջ գլու խը կա պել են, փա կել բե րա նը 
և ք թի ծայ րը: Ու շագ րավ է, որ այս տեղ (ինչ պես և Վաս պու րա կա նում) գլխի հար-
դա րան քում կի րա ռել են կնոջ խորհր դա նի շը հան դի սա ցող ե ռանկ յու նաձև մա-
սեր՝ ե ռանկ յու նաձև սպի տակ կտա վե գլխա շոր, ճա կա տա կա լի վրա յի ե ռանկ-
յու նաձև սպի տակ կտավ՝ ար ծա թե բո ժոժ նե րի շա րա նով, կա նաչ մե տաքս յա 
կամ կար միր թավշ յա ե ռանկ յու նաձև ա կան ջա կա լեր, ո րոնք դրվել են ա կանջ-
նե րի վրա և կապ վել ծայ րի կա պիչ նե րով գա գա թին և ծ նո տի տակ: Վ րա յից կրել 
են ե ռանկ յան ձևով մեծ գլխա շոր՝ հար դար ված կե ռա զար դով: Ե ռանկ յու նաձև 
ծա լած, սպի տակ բամ բա կե շո րե րով ծած կել են բե րանն ու քթանցք նե րը՝ նախ՝ 
սպի տակ, հե տո՝ գու նա վոր (կար միր, կա նաչ) բե րան կա պե րով: Գլ խի հար դա-
րան քի մեջ կապ-հան գույց նե րը, գործ նա կա նից զատ, ու նե ցել են նաև ծի սա-
կան գե ղա գի տա կան նշա նա կութ յու ն, ըն կալ վել են որ պես յու րա տե սակ հմա-
յակ ներ ՝ ա պա հո վե լով կրո ղի անվ տան գութ յու նը չար ու ժե րից: Դ րա հիմ քում 
այն մտայ նութ յունն է, որ չա րը խճճվե լով չի կա րո ղա նում դուրս գալ հյուս քից: 
Ս յու նիք-Ար ցա խի տա րա զի հա րուստ հա վա քա ծու ներ կան ՀՀ ազ գագ րա կան 
բնույ թի միակ խո շոր թան գա րա նում՝ Սար դա րա պա տի հու շա հա մա լիր, Հա յոց 
ազ գագ րութ յան ազ գա յին թան գա րա նի գե ղար վես տա կան գործ ված քի հա վա-
քա ծո ւում և  ազ գագ րա կան հա վա քա ծու ներ ու նե ցող այլ թան գա րան նե րում՝ 
Հա յաս տա նի պատ մութ յան թան գա րան, Եր ևան քա ղա քի պատ մութ յան թան-
գա րան, երկ րա գի տա կան թան գա րան ներ: Ս յու նի քի տա րա զին անդ րա դար ձել 
են ազ գագ րա գետ ներ Ե. Լա լա յա նը « Սի սիան»2 աշ խա տութ յան, Ս. Լի սից յա նը 
« Զան գե զու րի հա յե րը» գրքում3:

Տա րա զախմ բի վե րա բեր յալ մի  շարք ու շագ րավ լու սան կար ներ կան « Տա-
րազ» հան դե սի (1890-1919) է ջե րում: Հա մա ձայն առ կա ազ գագ րա կան նյու թե-
րի՝ 19-րդ դա րա վեր ջին Ս յու նիք-Ար ցա խում կեն ցա ղա վա րել է տա րա զի եր կու 
հա մա լիր՝ հա յա վա րի և քա ղա քա վա րի: Ն. Ա վագ յա նը ի րա վա ցիո րեն ա ռա ջին 
տա րա զաձ ևը հա մա րել է տե ղա կան ա վան դա կան տա րա զաձև, իսկ երկ րոր դը՝ 
Եր ևա նի և Թիֆ լի սի հայ կա նանց տա րա զի, հատ կա պես գլխի հար դա րան քի 
ըն դօ րի նակ ված տար բե րակ4: Վ րա յի շա պի կը կար միր կտո րից էր՝կ տավ, մե-
տաքս, սա տին: Վ զի և կրծ քի բաց ված քը զար դա րել են 2սմ լայ նութ յուն ու նե ցող 
սև թավշ յա կտո րի ժա պա վե նով՝ եզ րին ար ծաթ յա զար դա խո ղո վակ ներ: 

1 Աբեղյան Մ., Գուսանական ժողովրդական տաղեր, Երևան, 1940, էջ 114: 
2 Լալայան Ե., Սիսիան, ԱՀ, գիրք 3-րդ,Թիֆլիս,1898,
3 Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի հայերը,Երևան,1969:
4 Ավագյան Ն., հայկական ժողովրդական տարազը,Երևան,1983,էջ 43: Н.Авакян, Народная 

одежда армян Арцаха в19-начале20 в., Хозяйство и материальная культура народов Кавказа 
в 19-20 вв., М., 1971, с. 21; Н. Авакян, Об ареалах народного костюма армян ( 19-начале20 
в). Кавказский этнографический сборник, 6, М., 1976, с.196.
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Ու շագ րավ է, որ երկ րորդ տար բե րա կը 20-րդ դա րի սկզբին, փո խառ ված 
լի նե լով, ժա մա նա կի քննութ յու նը չբռնե լով, դուրս է գա լիս կի րա ռութ յու նից, 
մինչ դեռ բնիկ ա վան դա կանն իր կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նել էր Զան գե զու-
րի և Ար ցա խի գյու ղե րում, ուր մինչև 20-րդ դա րի վերջ կա րե լի էր տես նել ծեր 
կա նանց, ով քեր մի ա ռան ձին ար ժա նա պա տիվ հպար տութ յամբ շա րու նա կել 
են կրել ի րենց նախն յաց հնա մե նի հա գուս տը, ո րի մի օ րի նակ տես նում ենք 
ման րան կա րում: Դա ոչ միայն և  ոչ այն քան լեռ նաշ խար հի մե կու սա ցա ծութ-
յան արդ յունք էր, այլ լեռ նու հի նե րին հա տուկ ազ գա յին ո գու ան խա թա րութ յան 
և բ նիկ հայ կա կա նին,ազ գա յի նին հա վա տա րիմ մնա լու և  էթ նիկ ինք նութ յան 
դրսևո րում:

Կար միր գույ նի ներք նազ գես տի վրա յից հա գել են պճղնա վոր պա րե գոտ՝ 
ի րեքփշ կա նի, խը լըղ, ղա բա: Շու շիում գոր ծած ված զգես տը կրկնա կի զար դաթ-
ևե րով էր, ո րը ձևված քով հի շեց նում էր Գողթ նի կա նանց զգես տը և տ ղա մարդ-
կանց վեր նազ գեստ-չու խան:

Վեր նազ գես տի վրա յից ե րի տա սարդ կա նայք կա պել են ար ծա թե, տա րեց-
նե րը՝ կտո րե գո տի ներ: Ձմ ռա նը հա գուս տը հա մալր վել է մուգ կար միր թավշ յա 
կամ բրդյա կտո րից տաք վեր նազ գեստ մուշ տակ- քուր քով, ո րը կրկնում էր պա-
րե գո տի ա վան դա կան տար բե րակ նե րը, այն տար բե րութ յամբ, որ նա խոր դից 
բա վա կա նա չափ կարճ էր փե շի և թ ևե րի հատ վա ծում: Կա նանց գլխի հար դա-
րան քը բարդ էր ու բազ մա տարր, ո րը տար բեր վում էր աղ ջիկ նե րի գլխի հար դա-
րան քից և  ար տա ցո լում էր կնոջ կյան քում կա տար ված սո ցիա լա կան, ըն տա նե-
կան փո փո խութ յուն նե րը: Գլ խի հար դա րան քը կոշտ հիմ նա մա սով էր և հի շեց-
նում է ա րա րատ յան և տա վուշ յան տար բե րակ նե րը: Գոր ծած վում էր դրա մա-
շա րան նե րով ճա կատ նո ցը, որը, ի տար բե րութ յուն բարձր հայք յան ճա կա տա-
կա լի դրա մա շա րա նի, միա շար էր: Վաս պու րա կա նի, Բարձր Հայ քի կա նանց 
գլխի հար դա րան քի բաղ կա ցու ցիչ մաս հան դի սա ցող ե րես նոց և մար գար տա-
շար քուն քա կա խիկ նե րի դերն այս տեղ կա տա րում էին ար ծա թե գնդաձև կա-
խիկ նե րի շա րան նե րը, ո րոնք ամ րաց վել են ե ռանկ յու նաձև ա կան ջա կա լի վրա: 
Հա յաս տա նի արևմտ յան գա վառ նե րի ճոխ ա սեղ նա գոր ծութ յուն նե րի փո խա-
րեն՝ սյու նիքար ցախ յան տի պի հար դա րան քում գոր ծած վել են զու գա թել, հա-
տի կա շար ե ղա նա կով ար ված ար ծա թե կե ռաձև գլխա զար դե րը, ո րոնք ի րենց 
ձևով, ան վամբ կապ ված են թռչնի՝ որ պես տո տե մի հնա գույն պաշ տա մուն քի 
հետ: Ս յու նիքար ցախ յան տա րա զախմ բում գոգ նո ցը՝ որ պես հա գուս տի հնա-
գույն տարր, բա ցա կա յում էր տո նա ծի սա կան հա մա լի րից, սա կայն կա նայք այն 
կրել են աշ խա տե լիս: Այդ մա սին Մ. Թա ղիադ յա նը գրել է. « Կա նայքն զնո ցա ու-
նին զգոգ նոց յա ռա ջոյ իւ րեանց ի պահ պա նու թիւն զգես տոցն ի կեղ տոյ: Պա ռա-
վունք զգե նեն և զմ խա շա պիկ ի վե րայ ա մե նայն»:

Ազ գա յին տա րա զը, մաս նա վո րա պես տղա մարդ կանց տա րա զի հա մա լի-
րը՝ որ պես հա մե մա տա բար բաց հա մա կարգ, նկա տե լիո րեն ար ձա գան քում է 
տվյալ հան րույ թի պատ մամ շա կու թա յին, սո ցիալ-տնտե սա կան գոր ծըն թաց-
նե րի փո փո խութ յուն նե րին: Ազ գա յին տա րա զում խորհր դան շա կան դեր ու նեն 
բո լոր տար րե րը, սա կայն, ե թե ձևված քը, ուր վա գի ծը, չա փե րը պա կաս նշա-
նայ նաց ված են, ա պա գե ղա զարդ ման և գու նա յին հա մա կարգն ուղ ղա կիո րեն 
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կապ ված է հոգ ևոր ո լոր տի հետ, ի մաս տա յին խո րը ծան րա բեռն վա ծութ յամբ 
մատ նան շում է հա գուս տը կրո ղի դերն ու կար գա վի ճա կը:

Տ ղա մար դու տա րա զի հա մա լի րը, ի տար բե րութ յուն կնոջ տա րա զի, ա վե լի 
ճկուն ու փո փո խուն տա րա զաձև լի նե լով, ա վե լի շուտ է կորց րել էթ նիկ գծե-
րը (մեր ժա մա նակ նե րում տղա մար դու հա գուս տը ան հա մե մատ դան դա ղո րեն 
է փոխ վում), ար ձա գան քել նո րին՝ փո խա ռե լով ո րոշ այլ էթ նիկ մշա կու թա յին 
տար րեր, ո րոնք ան պատ ճառ հար մա րեց վել են ազ գա յին ա վան դույթ նե րի հա-
մա լի րին: Տ ղա մար դու տա րա զը փաս տո րեն բաց ու ըն կա լու նակ հա մա լիր էր 
մի ջէթ նիկ կա պե րի փո խա ռութ յուն նե րի աս պա րե զում, ինչն արդ յունք էր տղա-
մարդ կանց հա սա րա կա կան, տնտե սա կան ու ըն տա նե կան հա մե մա տա բար 
ա զատ դրութ յան: 

Տ ղա մար դիկ հագ նում էին ներք նազ գեստ-շա պիկ և վար տիք, կարճ վեր-
նազ գեստ-ար խա լուղ (մուգ կապ տա վուն, սև, շա գա նա կա գույն, բամ բակ յա 
կամ մե տաքս յա կտո րից), նույն գույ նի բրդյա անդ րա վար տիք-շալ վար, ո րի 
փող քե րը ծնկնե րից ներքև կամ ա զատ էին թող նում կամ էլ ամ փոփ վում գուլ-
պա յի կամ եր կա րա ճիտք կո շիկ նե րի մեջ, և  երկ փեղկ վե րար կու-չու խա:

Տ ղա մարդ կութ յան խորհր դա նիշ հան դի սա ցող գլխար կը գա ռան կամ ոչ-
խա րի մոր թուց էր՝ բարձր, կո նաձև, ցածր գլա նաձև և  այլ տար բե րակ նե րով1:

Հա գուս տի նշա նայ նութ յունն ա ռանձ նա պես ակն հայտ է ծի սա կան հան-
դեր ձան քում: Հա գուս տը ծի սա կան նշա նա կութ յուն ստա ցել է ո րոշ տար րե րի 
պար տա դիր կի րառ մամբ: Տ ղա մարդ կանց հա գուս տի նշա նա յին հա մա կար գի 
միտ վա ծութ յու նը դրսևոր վել է գո տու, չու խա յի, գլխար կի, ուս կա պի, նա րո տի 
առ կա յութ յամբ, իսկ կա նանց տա րա զում` գո տու, թա գի, գլխի հար դա րան քի 
տար րե րի, զար դե րի մի ջո ցով: Ա վան դա կան տա րա զում ծի սա կան հան դեր-
ձանքն ու ներ հետև յալ նշա նա յին դերն ու ի մաս տա յին ծան րա բեռն վա ծութ-
յու նը. օ րո րո ցա խա զի դեպ քում նո րա ծին աղջ կա կրծքից կախ ված ար ծաթ յա 
դրա մը կա տա րել է նշա նի դեր: Ծաղ կա զար դին նշան ված տղան ե կե ղե ցում, 
ձեռ քին մի զույգ մոմ բռնած, կանգ նել է աղջ կա առջև, և մայրն աղջ կա գլխին 
գցել է քող՝ որ պես նշա նի հրա պա րա կայ նա ցում: Որ պես նշան տվել են ոս կե 
մա տա նի, վզնոց, դրա մա շա րան և  այլն: Ն շանդ րե քի ժա մա նակ փե սա ցո ւից 
և ն րա ծնող նե րից հարս նա ցո ւին տրված նվե րը կոչ վել է ե րե սա ջուր: Ն շա նը 
դրվել է խնձո րի կամ նռան մեջ` ոս կե կամ ար ծա թե դրա մի ձևով: Խն ձորն ու 
նուռն ար գա սա վո րութ յան, ա մուս նա կան ա պա գա զույ գի բեղմ նա վո րութ յան 
խոր հրդա նիշ ներն էին: Ն շանդ րե քի վեր ջում աղջ կան ներս են բե րել` գլխին քող 
գցած, և նա համ բու րել է տա րեց նե րի ձեռ քը` նրան ցից որ պես նվեր ստա նա լով 
մանր դրամ ներ: Տո նե րին տղա յի տնից աղջ կան ու ղարկ վել են նվեր ներ` խոն-
չա ներ՝ մե ջը միրգ, քաղց րա վե նիք, մեջ տե ղում` վառ վող մոմ:

Հարս նա ցո ւին նվեր ներ ու ղար կել են նաև Բա րե կեն դա նին, Մեծ պա սի 
ա ռա ջին օ րը, Մի ջին քին` որ պես մեր ձեց ման, սի րա շահ ման դրսևո րում ներ: 
Զատ կին հարս նա ցո ւին ու ղար կել են ներ կած ձվեր, յու ղով հաց, եր բեմն գառ՝ 
ճա կա տը ներ կած, վզին թաշ կի նակ կամ գլխա շոր կա պած: Վար դա վա ռին աղ-
ջիկն ու տղան միա սին գնա ցել են խաչ: Գար նա նը տղա յի բա րե կամ աղ ջիկ նե-

1 Պողոսյան Ս., Հայկական տարազի համալիրները,էջ 1327/Հայկական տարազ,Երևան, 
2002: Փափազյան Հ., Հայկական տարազ, Երևան, 2002,101-111:



221ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

րը և հարս նե րը հարս նա ցո ւին տա րել են այ գի ներ-դաշ տեր` զբո սան քի: Աղջ կա 
կողմն իր հեր թին խոն չա նե րին պա տաս խա նել է դար ձով՝ գուլ պա, թաշ կի նակ 
նվի րե լով: Վեր ջին եր կու սը հատ կա պես կար ևոր դեր ու նեին ա պա գա խնա մի-
նե րի փո խա դար ձա բար ըն ծայ վող նվեր նե րի մեջ: Ծե սե րի, տո նե րի ժա մա նակ 
ըն դուն ված նվեր նե րի մեջ կար ևոր վել են հա գուս տի տար րե րը՝ որ պես ընդ հան-
րա կան փո խա նա կում` նյու թա կան բա րիք նե րի ձևով: Ն վեր նե րի փո խա նա կու-
մը տուր և  առ էր ա մուս նա ցող կող մե րի միջև: Հա գուս տի նվեր նե րը, ու տե լի քի, 
հա մա տեղ հաց կե րույ թի հետ միա սին կազ մել են ընդ հան րա կան փո խա նա-
կութ յու նը` որ պես ա մուս նա կան փո խա նա կութ յան ձև:

Հար սա նի քից ա ռաջ ըն դուն ված էր կար գի բե րել տու նը` միկ րո տիե զեր քը, 
որ պես զի հար սը տուն մտնե լիս կանգ ներ աստ ղա զարդ երկն քի տակ` ակն կա-
լե լով ներ դաշն, եր ջա նիկ ա մուս նութ յուն և բա րե կե ցիկ ա պա գա: Բ նա կա րա-
նը մաք րե լուց, կար գի բե րե լուց հե տո տան ա ռաս տա ղին և ս յու նե րին ալ յու-
րով տիե զե րա կան պատ կեր ներ են ա րել` աստ ղեր, արև, լու սին: Այդ ծի սա կան 
նկա րա զար դու մը ա րել է քա վոր կի նը` կրկին նվեր ստա նա լով: Տ ղա մարդ կանց 
հա մար նա խա տես ված նվեր նե րի մեջ կար ևոր էին հետև յալ տա րա զա մա սե րը՝ 
գուլ պա ներ և սռ նա պան ներ, ինչ պես և թաշ կի նակ: Քա վո րին որ պես նվեր մա-
տուց վել է մի շիշ օ ղի, հավ, ար խա լուղ կամ ոտ նա ման (չմոշկ):

Փե սա ցուն և ն րա՝ նշա նա յին հա մար ժեք ար ջա ռը` մսա ցու ե զը, զար դար վել 
են ժա պա վեն նե րով, վեր ջինս` նաև խնձոր նե րի շա րա նով: Թա գա վո րի և թա-
գու հու պա րա նո ցին, եր բեմն նաև ձեռ քե րին կա պել են կար միր, կա նաչ, սպի-
տակ բրդյա թե լե րից ո լո րուն նա րոտ: Ն ման կար միր թել կա պել են նաև օ րո-
րո ցա խա զի դեպ քում, օ րո րոց նե րի լծե րին` դա նա կով խաչ կամ գիր խա զե լուց 
հե տո: Այդ թե լը կա րող էր նույ նաց վել նա րո տի հետ, ո րը կոչ վել է նաև կա նաչ-
կար միր: Ի մաս տա յին ա ռու մով դա նշա նա կել է կար գել, ա մուս նաց նե լը:

Փե սա ցո ւի կրծքին և  ու սե րին քա վոր կի նը խա չաձև ամ րաց րել է ուս կա պը` 
սպի տակ, կար միր, կա նաչ գույ նե րի թաշ կի նակ նե րից: Հարս նա ցուն և փե սա-
ցուն կրել են կար միր, կա նաչ, սպի տակ թե լե րից զար դա րուն ա սեղ նա գործ 
թագ-վար սա կալ-ճա կա տա կալ, ո րից կախ ված էին բազ մա գույն ծոփ քեր, ուս-
տի և կ րող նե րը կոչ վել են թա գա վոր և թա գու հի: Տ ղա յի զգես տա վո րու մը ևս 
ծի սա կան բնույթ է ու նե ցել: Նախ՝ օրհն վել է հար սա նե կան հան դեր ձան քը, որ 
տղա յի կող մից ու ղարկ վել է աղջ կա տուն: Դ րա հետ մեկ տեղ օրհն վել են նույն 
սկու տե ղի վրա դրված քաղց րե ղե նը, շա քա րը, տղա յի գլխարկն ու քա վո րի սու-
րը: Դ րան հա ջոր դել է տղա յի ե րե սի սափ րու մը. մա զե րը խու զել են՝ մա տը թա-
թա խե լով այն գի նու մեջ, որ քա վո րը պա հել է աջ ձեռ քում, վա ռած մո մը` ձախ 
ձեռ քում: Դա անց ման, նվի րա գործ ման ծես էր, ո րով տղան սահ մա նա յին վի ճա-
կից անց նում էր նոր, ա մուս նա կան տա րի քա յին խումբ:

Հար սա նե կան հան դեր ձան քը բե րո ղին ևս ն վեր են տվել` թաշ կի նա կի, գուլ-
պա յի ձևով: Աղջ կա կող մից նվիր վել է գո տի, գլխարկ: Քա վո րը հար սա նե կան 
հան դեր ձան քը հանձ նել է հար սին զգես տա վո րող կնո ջը` մի քա նի կո պեկ դրա-
մի ձևով նվեր տա լով: Հարս նա ցո ւին հագց րել են տան սեն յա կում: Գո տին կա-
պել է քա վո րը կամ սկես րայ րը` ե րեք ան գամ պտտեց նե լով կա պել մեջ քին:

Քա վոր կի նը գլխա շո րի վրա յից կա պել է թա գը` նախ շուն բազ մա գույն ծոփ-
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քե րով ժա պա վե նը: Նա րոտն ու ու սա կա պը հա նել են ա մուս նա կան ա ռա գաս-
տից ա ռաջ:

Հարս նա ցո ւի գլխի հար դա րան քում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը 
խորհր դան շել են նրա սո ցիալ-ըն տա նե կան կար գա վի ճա կում տե ղի ու նե ցած 
ա ռա ջըն թա ցը: Գլ խի հար դա րան քը ներ կա յաց նում է հա գուս տի հմա յա կան, 
պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ նե րը:

Կար ևոր խնդիր է Ս յու նի քի և Ար ցա խի տա րազ նե րի կրկնօ րի նակ ման և  
ա սիո ցիա տիվ, զու գորդ ման մե թոդ նե րով ար դիա կա նա ցու մը: Վեր ջին տա րի-
նե րին հայ կա կան ա վան դա կան տա րա զի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը թե՛ 
Հա յաս տա նում, թե՛ դրա սահ ման նե րից դուրս ա ճել է՝ շնոր հիվ ո լորտն ու սում-
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ СЮНИКА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
- СВЕТЛАНА ПОГОСЯН - Национальный костюм один из важнейших элементов 
традиционного жизнеобеспечения армян, который выполнял роль этнического 
показателя. Армянский национальный костюм со всеми своими группами, как и 
многодиалектный наш язык, прошел многовековой путь, тесно связанный с историей 
и культурой, эстетическими предпочтениями и восприятиями нашего народа.

Национальный костюм Сюника является неотьемлемой частью армянского 
многокомплексного национального костюма, который связан с рядом групп отдельных 
регионов армянского национального костюма. Он представляется общими чертами, 
характерными для общеармянского национального костюма: как традиционностью 
костюма, так и структурой, общностью кроя отдельных деталей, а также способом 
их изготовления и ношения. Национальный костюм Сюника, переходя из поколения 
в поколение, в течение многих веков дошел до конца 20-го века. Женский костюм 
выделяется совершенством кроя, гармоническим решением цветовой гаммы и 
таинством элементов.

Важна задача создания копий национального костюма Сюника и Арцаха, а также 
их модернизация методами ассоциации и сочетания.

Ключевые слова: национальный костюм, национальная культура, этнический 
показатель, символ, местный, общеармянский, женщина, мужчина, обыденный, 
празднично-ритуальный, модернизация.
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NATIONAL COSTUME OF SYUNIK – TRADITIONS AND ACTUALITY - SVETLANA 
POGHOSYAN - National costume is one of the most important traditional elements of 
Armenian livelihood, playing the role of the ethnic indicator. Armenian national costume, 
having a large variety of types, is very similar to that of our language with its numerous 
dialects. Being closely related to the history and culture, aesthetic preferences and 
perceptions of our nation, Armenian national costume has passed a long way.

Costume of Syunik is an inseparable part of the Armenian national costume. Being 
connected with a number of Armenian costume sets, it has also some general features of 
all Armenian characterization, structure of costume, generalization of patterns of different 
elements and ways of making and wearing them.

 The costume of Syunik was passed from generation to generation till the end of the 20th 
century. Women՛s costume is notable for the perfection of its patterns, harmony of colors 
and symbolic elements. 

An important problem is the actualization of the national costumes of Syunik and 
Artsakh with the copying and association methods. 

Key words: national costume, national culture, ethnic indicator, symbol, local, woman, 
man, daily, festive-ritual, actualization, all-Armenian.


