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Բոյաջյան Ա. Գ. 

 
Ավանդույթը  մշակույթի փոխանցումն է սերնդեսերունդ 

Թէ քո Շարայի որկորն է՝  մեր Շիրակայ ամբարքն չենք  
(Եթե դու Շարայի փորն ունես, ապա մենք Շիրակի ամբարները չունենք)ֈ 

Մ. Խորենացի 
  

Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և ներկայացնել 

Շիրակի արդի երկրագործական ոչ նյութական մշակույթը՝ 

համեմատելով նախախորհրդային և խորհրդային տարիների հետֈ 

Խնդիր ենք դրել պարզել՝ պահպանվե՞լ է արդյոք երկրագործական ոչ 

նյութական մշակույթի օրգանական կապը XX դարասկզբից մինչև մեր 

օրերըֈ Ուսումնասիրությունում ուշադրություն ենք դարձրել, թե 

Շիրակում ինչքանո՞վ է պահպանվել երկրագործական ոչ նյութական 

ավանդական մշակույթըֈ  

Բանալի բառեր. Շիրակի մարզ, գյուղացիներ, երկրագործական 

մշակույթ, դաշտավարություն, զբաղվածություն, լեռնային երկրագոր-

ծություն, երկրագործական գործիքներ, հացահատիկ, բուսաբուծությունֈ 

 

Նախաբան: Ըստ ազգագրական, սոցիալ-տնտեսական և 

վիճակագրական տվյալների՝ գրավոր աղբյուրների (սեպագիր 

արձանագրություններ, անտիկ՝ հունա-հռոմեական, միջնադարյան հայ 

սկզբնաղբյուրներ, օտար և հայ ճանապարհորդների ուղեգրություններ, 

գեղարվեստական գրականություն), բանահյուսության ու դաշտային 

հետազոտությունների՝ Շիրակը Հայկական լեռնաշխարհում պատմա-

կան բոլոր դարաշրջաններում համարվել է երկրագործության, 

մասնավորապես՝ հացահատիկային բուսատեսակների մշակության 

2 0 2 2   № 2 



53 

 

կենտրոններից մեկըֈ Շիրակում ոռոգման բազմաճյուղ ցանցի 

առկայությունն անուղղակիորեն վկայված է վանտոսպյան արքաների 

սեպագիր արձանագրություններում՝ հացառատ ամբարների 

կողոպուտի մասին տեղեկատվությամբ [6, էջ 55]ֈ Գյումրու «Սև բերդի» 

հետուրարտական շերտում բացահայտված ցորենի, աճառի, գարու 

հատիկները կրում են կալսման և «ծեծման» հետքեր [10, էջ 10]ֈ Նորօրյա 

ուսումնասիրությունները հավաստում են Մանթաշ գետի հովտում, 

Հոռոմի բազմաշերտ բնակավայրի տևական գոյության ուշ բրոնզ–վաղ 

երկաթ–վանտոսպյան շրջափուլերում, ցորենի և գարու համատեղ 

ցանքսի ագրոտեխնիկական հատուկ եղանակի կիրառումը [12, էջ 48]ֈ 

Հետազոտության սկզբնաղբյուրները և մեթոդները: Շիրակի 

ժամանակակից երկրագործական մշակույթի ուսումնասիրությունում  

չափազանց կարևոր են սոցիալ-տնտեսական, վիճակագրական 

տվյալների, գիտական և դաշտային ազգագրական ուսումնա-

սիրությունների և գիտական այլ ուսումնասիրությունների նյութերըֈ 

Հայտնի է, որ նախախորհրդային շրջանի Շիրակի երկրագործական 

մշակույթին անդրադարձել են  Ղ. Ալիշանը, Վ. Բդոյանը, Ա. Մխիթա-

րյանցը, Մ. Թամրազյանը, Ն. Նիկողոսյանը և այլքֈ Արձանագրենք, որ 

խորհրդային և հետխորհրդային տարիների Շիրակի երկրագործական 

մշակույթը գրեթե չի ուսումնասիրվել, ուսումնասիրվել է հիմնականում 

պատմաազգագրական և սոցիալ-տնտեսական տեսանկյուններիցֈ 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն:  XIXդ. վերջին և 

XXդ. սկզբին հայկական գյուղը ամբողջովին չէր ազատվել 

ավատատիրական հարաբերություններից, գյուղատնտեսական հողերը 

հիմնականում պետության, կալվածատերերի և հոգևոր 

հաստատությունների սեփականությունն էինֈ Նախախորհրդային 

տարիներին Շիրակի սակավահող գյուղերում հողերը վարել են ոչ թե 

գութանով, այլ արորով [2, էջ 70]: Գյուղերում հողերի սակավության 

պատճառով 3-4 տարին մեկ անգամ, իշխանության թույլտվությամբ և 

գյուղական հասարակության վճռով, նոր հողաբաժանում է կատարվել, 

որը կոչվել է «ջանի» կամ «փափախի» [7, էջ 70]: Այդ 

ժամանակաշրջանում Շիրակում առաջին անգամ սկսեցին օգտագործել 

Ռուսաստանից բերված երկաթե գութաններֈ Ի տարբերություն 

արորային երկրագործության՝ գութանայինն ավելի աշխատատար էր: 

Գութանով վարել են խոպան կամ մի քանի տարիներ հանգստացած 

հողատարածքներ, այն էլ՝ գերազանցապես աշնան շրջանում:  
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Շիրակում գյուղացիներին բաժանել են երկու խմբի, այսպես 

կոչված, «մատաղ ուտողների» և «եօզների»: Մատաղ ուտողները օրենքի 

առաջ ճանաչված հարկատու և համայնական բոլոր ծախսերին 

մասնակցություն ունեցողներն էին, իսկ եօզները հարկատու էին ըստ 

կարողության և աղքատության, գյուղական համայնքի ծախսերին չէին 

մասնակցում [8, էջ 81]: Գավառում կամավոր տրվող տուրքերից էին 

«գանձանակադրամը», «աղքատաց գանձանակը», «աջհամբույրը» և այլն: 

Պետությանը տրվող հարկերն ու տուրքի տեսակներն ավելի քիչ էին՝ 

«Արքունական ծխահարկը» կամ հողի հարկը, տնահարկը կամ 

եկամտահարկը, որն ալեքսանդրապոլցիներին հայտնի է «դախոտ» 

անվանումով [3, էջ 83]: Խորհրդայնացումից հետո եկեղեցական 

տուրքերը վերացանֈ 

Գավառի երկրագործները հացաբույսերից մշակել են ցորեն, գարի, 

վարսակ, ընդեղենից՝ սիսեռ, ոսպ, բակլա, լոբի, յուղատու բույսերից՝ 

կտավատ, գերչակ, կանեփ: Ցանել են երեք տեսակ ցորեն՝ «քռիկ», 

«կարմրհատ» և «թոփաչ»: Քռիկը հիմնականում ցանել են աշնանը: Արժե 

հիշատակել, որ քռիկից ստացել են ձավար, իսկ կարմրհատից՝ բլղուր, 

որը պահպանվել է մինչ օրս: Գարու և ցորենի միախառնված ալյուրով 

թխված հացին Ալեքսանդրապոլի գավառի բնակիչներն անվանել են 

«քարդկա»: 

Ալեքսանդրապոլի գավառում մարտ-մայիս ամիսներին, ըստ 

ընդունված կարգի, գութանատերը գյուղացիներին հողը վարելու համար 

պայման էր առաջարկում. այսպես կոչված մինչև «թամամ հախսը» կամ 

«24 օրը» գյուղացիները գութանի վարձի դիմաց երեք օր պետք է անվճար 

վարեին գութանատիրոջ արտը, որից հետո նոր՝ «թամամ հախսին» 

մասնակցողների արտերը: Քսանհինգերորդ օրը՝ երեկոյան, հոտաղները, 

թաշկինակները ճիպոտների ծայրին կապած, ուրախ երգելով գութանը 

հանձնել են տիրոջը: Գութանատերն էլ ընթրիքի է հրավիրել նրանց             

[3, էջ 83]ֈ 

Խորհրդայնացման առաջին տարիներին արմատապես փոխվեց 

գյուղատնտեսական քաղաքականությունը: 1920-30-ական թվականները 

կարելի է բնութագրել որպես սոցիալիստական ագրարային 

հեղափոխության տարիներ: Հայաստանում, նաև՝ Շիրակում, 

ավանդական բնամթերային երկրագործությունից անցում կատարվեց 

առաջադիմական սոցիալիստական ապրանքային երկրագործության:  

Էապես փոխվեց երկրագործության զարգացման ընթացքը: Ընդունված 

հողային օրենսգրքի համաձայն՝ գյուղատնտեսական նշանակություն 
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ունեցող հողերի անմիջական օգտագործման իրավունքը վերապահվեց 

հողագործներին և նրանց միություններին, քաղաքային բնակավայրերի 

բնակչությանը և պետական ձեռնարկություններին [3, էջ 85]ֈ 1930-ական 

թվականներին Շիրակում համատարած կոլեկտիվացման տարիներ էինֈ 

Ունևոր գյուղացիները կամ «կուլակները»՝ որպես սոցիալական խումբ, 

դադարեցին գոյություն ունենալուց: Հողի հարցի լուծումը կարևորվեց, 

երբ իշխանությունը սկսեց տարբերակված հարկային քաղաքակա-

նություն վարելֈ Գործում էին մի քանի հարկատեսակներ՝ 

հավասարեցման հարկ, եկամտահարկ, դասային հարկ, վերչափ, 

գյուղմիասհարկ և այլն: Տուրքերից կարելի է առանձնացնել 

իրավաբանական ծառայությունների և անասունների համար վճարվող 

գումարները և անշարժ գույքի ու անասունների համար վճարվող 

տեղեկանքների դիմաց արվող մուծումները: Միանվագ տուրքից 

ազատվում էին այն գյուղացիները, որոնք վաճառում էին իրենց 

տնամերձից ստացած բերքը, ինչի համար պետք է ունենային 

գյուղխորհուրդների և քաղխորհրդի կողմից տրվող վկայական [3, էջ 85]ֈ 

Այսպիսով, խորհրդային ժամանակաշրջանը Շիրակի երկրագործության 

զարգացման շրջադարձային տարիներ էին: Հին, ավանդական 

մենատնտեսական երկրագործությանը փոխարինելու եկան 

համեմատաբար մեքենայացված կոլտնտեսությունները և 

խորհտնտեսությունները:  

XXդ. վերջին և XXIդ. սկզբին հասարակարգի և տնտեսահարաբե-

րությունների փոփոխության պատճառով տնտեսության առաջատար 

ճյուղը Շիրակում նորից դարձավ գյուղատնտեսությունը, 

մասնավորապես՝ երկրագործությունը, որն իր կառուցվածքով, բնույթով 

և մշակույթով տարբերվում է նախախորհրդային ժամանակաշրջանիցֈ 

Մարզի դաշտային և լեռնային գոտիներում հողը մշակում են 

հիմնականում գյուղտեխնիկայովֈ Երկրագործության մեքենայացման 

արդիկանացումը մարզում հանգեցրել է աշխատուժի ավելցուկի, 

արդյունքում գյուղերի ավելցուկ աշխատուժի զգալի մասը մեկնում է 

արտասահմանյան երկրներ, հատկապես ՌԴ՝ սեզոնային արտագնա 

աշխատանքիֈ Տարեցտարի երկրագործական աշխատանքով 

զբաղվողների թիվը նվազում էֈ  

Այժմ մարզի երկրագործության զարգացման գլխավոր ճյուղը 

հացահատիկային բուսատեսակների մշակությունն էֈ Վերջին 

տարիներին շեշտակի ավելացել է տարեկանի, հնդկացորենի և 

վարսակի մշակությունըֈ Աղյուսակ 1-ի թվային ցուցանիշների 
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վերլուծությունից երևում է, որ ներկայացվող ժամանակահատվածում 

գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ընթացիկ գներով աճել 

է 1,7 անգամ, այդ թվում՝ բուսաբուծությունը՝ 26,2%-ով, անասնա-

պահությունը՝ 2,3 անգամֈ Շիրակում 2005 թվականից հետո 

բուսաբուծության համախառն արտադրանքն ընթացիկ գներով զիջել է 

անասնապահության համախառն արտադրանքինֈ 

 Աղյուսակ 1. 

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 
Ընթացիկ գներով, մլրդ. դրամ 

 Ընդամենը  բուսաբուծություն անասնապահություն 

2005թ. 49,3 25,6 23,7 

2011թ. 93.0 44.9 48.1 

2015թ. 109.5 57.4 52.1 

2018թ. 97.9 35.5 62.4 

2019թ. 88.7 32.3 56.4 

2020թ. 83.5 32.3 54.3 

Շիրակի մարզի բնակչության 1 շնչի հաշվով համախառն արտադրանքը հազ. դրամ 

2005թ. 175,0 90,9 81,1 

2011թ. 369,1 178,2 190,9 

2015թ. 450,2 236,0 214,2 

2018թ. 415,9 158,8 257,1 

2019թ. 380,2 138,4 241,8 

2020թ. 360,8 139,6 221,2 

Շիրակի գյուղական բնակչության 1 շնչի հաշվով համախառն արտադրանքը  հազ. 

դրամ 

2005թ. 449,4 233,4 216,0 

2011թ. 885,7 427,6 458,1 

2015թ. 1082,0 567,2 514,8 

2018թ. 1005,1 364,5 640,6 

2019թ. 920,1 335,1 585,0 

2020թ. 871,6 337,2 534,4 

Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ ԱՎԿ-ի տվյալներըֈ 

Երկրագործության զարգացումը մարզում ռիսկային է բնական 

աղետների պատճառով (երաշտ, կարկուտ և այլն)ֈ Շիրակի ավանդական 

երկրագործությունում, պայմանավորված ագրոկլիմայական պայման-

ներով, պահպանվել են բազմաթիվ հորովելներ, պատմություններ,  

խաղիկներ, ասացվածքներ, դարձվածքներ և առածներֈ  Խորհրդային 

տարիների (1930-ական թվականներ) Պետապի վերաբերյալ փանիկցի 

Նահապետյան Երվանդը հետևյալ սրախոսությունն է հորինել. 
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«Ցանիր, մի՛ վախիր՝ կարկուտ կգա, 

Կարկտի հախից Պետապը կգա, 

Տաս մանեթ կառնե, հինգ մանեթ կիտա» [7, էջ 45]ֈ 
 

Այս սրախոսությունը ցույց է տալիս, որ  գյուղացիները հեգնանքով 

են վերաբերվել պետական ապահովագրական կառույցներինֈ 

Հիշատակենք, որ այժմ մարզի գրեթե բոլոր գյուղացիները թերահավատ 

վերաբերմունք ունեն գյուղատնտեսական ապահովագրական 

ծառայությունների հանդեպ [4, էջ 5]ֈ 

Պատմական Շիրակում ժողովուրդը կարկուտը, երաշտը, 

տարաժամ ձյունը, մորեխն ու թրթուրը, համաճարակը և այլ բնական 

աղետները կանխելու համար ցուցման խաչեր (խաչքար) է կանգնեցրել, 

որպեսզի նվազեցնի Աստծո բարկությունը [1, էջ 486]ֈ Այժմ էլ Շիրակի 

մարզի բազմաթիվ գյուղական բնակավայրերի մուտքում կանգնեցվել են 

տարատեսակ մետաղյա խաչերֈ  

Հարցվածների մեծ մասը նշում է, որ Շիրակում գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերին ամենաշատ վնաս հասցնում է կարկուտըֈ Կարկուտի 

վնասի մասին փանիկցիներն ասում էին. «Կարկուտը սև հերկի համար 
էլ շատ վատ է1

1»ֈ Ագրոկլիմային վերաբերող երկրագործական 

խաղիկներից  են․ «Կարկուտը արտս ա տարել, իմ սիրտը դարդ ա 
դառել»,  «Ամպը գոռաց, մուկը ճռռաց, քյաթմաթների համը գնաց», «Հարի 
խաչին էրան, էնտորից հետո էրթան» [10, էջ 63]ֈ Այս ասացվածքով 

ուզում են ասել, որ մինչև Խաչվերաց արևելյան քամին փչում է, և 

հնարավոր է հացահատիկը դարմանից հանել, իսկ Խաչվերացից հետո 

քամու ուղղությունը փոխվում է, արդեն հնարավոր չէ ցորենը դարմանից 

անջատելֈ Շիրակցիները կորեկի քաղցրությունը կապում էին 

արևափայլի տևողության հետֈ Դրա հետ կապված ասացվածքներից է. 

«Արևն բարձրցեր է, կորեկն քաղցրցեր է» [4, էջ 10]ֈ  

Շիրակում լայն տարածում են ունեցել էթնոէկոլոգիական 

կանխատեսումները, որոնցից մեկը ներկայացնում ենք. «Ուրբաթ ամպա, 
շաբաթ պարզա, շաբաթ ամպա,  շաբաթ պարզա» [9, էջ 81],  «Ագռավի 
ձէնը որ Աստված լսէ, Վարդևորին ձյուն կգա» [8, էջ 90]ֈ 

Տարվա տարբեր եղանակներին Շիրակում անցկացրել են տարբեր 

երկրագործական տոնածիսական արարողություններֈ Այսպես, ձմռանը, 

առատ հունձքի ակնկալիքով, Շիրակում խարույկի մոխրի մի մասը 

պահում և գարնանը խառնում էին սերմացու ցորենին ու ցանում՝ լավ 

                                                 
1 

1Սև հերկ – այսինքն՝ հողը հերկված չէֈ 
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բերք ստանալու ակնկալիքով [9, էջ 83]ֈ Մինչև օրս ձևափոխությունների 

ենթարկված արարողակարգերից է «Տարի հացի2

2» նշումըֈ «Տարի հացը» 

Կարինում, Շիրակում և Ախալքալաքում հայտնի է Տարի անունովֈ 

Շիրակում Տարի հացը կտրել է տան Մեծ կինըֈ Նա բարձրացել է 

թոնրատան երդիկը, մի քանի պտույտ անելուց հետո երդիկի 

պատուհանից այն նետել է  «քուրսու» 3

3-ի վրաֈ Տարի հացը կտրելուց 

հետո բաժանվել է տան անդամներինֈ Շիրակում Տարի հացը 

պատրաստվել է տղամարդու, կնոջ և երեխաների պատկերներովֈ 

Շիրակում Տարին խորհրդանշել է  «Տարի-Երկիր-Երկինք» ծիսահացը, 
քանի որ հացը երկնքի,  երկրի և երկրագործի աշխատանքի արդյունք էֈ 
Հացի հետ կապված ասացվածքներից է. «Հացի կտրածը թուրը չի կտրիլ» 
[8, էջ 90]ֈ Մինչև այսօր մեր մարզում պահպանվել է Տարի հացի 

արարողակարգի նշումըֈ Հունվարի 6-ի նախօրյակին գաթա են թխում, 

մեջը դնում են մետաղադրամֈ Տան ավագ կինը կտրած գաթան 

բաժանում է տան անդամներինֈ Մետաղադրամը ում բաժին հասավ, այդ 

տարին նրա համար հաջողված տարի էֈ Շիրակի Սարալանջ գյուղի  

երիտասարդ գյուղացու ասածով՝ իրենց ընտանիքում վերջին 10 

տարիներին «Տարի հաց» արարողակարգը չեն նշում, քանի որ իր 

քույրերն ամուսնացել են, և դրա կարիքը չունեն [4, էջ 2]ֈ Հիշատակենք, 

որ այժմ այս արարողակարգը մարզի գյուղական բնակավայրերում լայն 

տարածում չունիֈ  

Թոնրի հացը առանձնահատուկ տեղ է գրավել հայերի 

սննդակարգումֈ Այսօր թոնրով հացի թխումը Շիրակի գյուղական 

բնակավայրերում գրեթե վերացել էֈ Գյուղացիները հացը թխում են 

հիմնականում էլեկտրական վառարանումֈ Գյուղացիներից մեկի 

ասածով՝ «Կարոտ ենք թոնրի նոր թխված լավաշի հոտին և լավաշով 

պանիր ուտելունֈ Առաջներում, որ թոնրում լավաշ էին թխում, թխելուց 

հետո թոնրում ճաշ էին եփում, ճմուռ, գաթա և այլն, հարևանները և 

բարեկամները հավաքվում էին, իսկ հիմա մեկը մյուսի տուն չի գնում»         

[4, էջ 23]ֈ Շիրակի  գյուղերում թոնրով լավաշ թխելու հետ կապված 

տարածված են եղել հետևյալ բարեմաղթանքները. «Թող Աստված մեկը 
շատ չհամարի», «Թող բոլորի օջախում լավաշի հոտն ու բուրմունքը 
լինի» [4, էջ 20]ֈ Ասացվածքներից առանձնացրել ենք. «Այսօրվա թխած 

                                                 
2 

2«Տարի հացի» արարողակարգը նշվել է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրը՝ հունվարի 6-ինֈ 
3

3Քառակուսի ձևով մեծ ու ցածրադիր թախտ, որ դնում են կրակարանի վրա, վերևից ծածկում 

վերմակով կամ որևէ կարգի հաստ շորով և նստելով կողքին ու ոտքերը տակը մտցնելով՝ 

տաքանումֈ 
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հացը առաջվա հացի համը չունի», «Պաղ գունդ՝ տաք հաց, լավ հաց» 

(այսինքն՝ լավ, որակյալ հաց ստանալու համար խմորի գնդերը պետք է 

սառը լինեն), «Կուտ գնացած հացը տվեք շներին և կատուներին» [4, էջ 8]ֈ 

Շիրակում տարածված է եղել այն սովորությունը, որ թոնրով թխված 

առաջին լավաշը կինը կամ տղամարդը չպիտի ուտեն, որովհետև կարող 

են մահանալ [4, էջ 5]ֈ 

Հացահատիկային մշակաբույսերից աճեցնում են հիմնականում 

ցորեն, վարսակ, գարի և հնդկացորենֈ Վարսակի մշակությունը 

պայմանավորված է բարձր բերքատվությամբ, ինչը օգտագործում են 

հիմնականում որպես անասնակերֈ Ամասիայի խոշորացված համայնքի 

Ալվարի և Գառնառիճի գյուղացիների հարցումներից պարզ է դառնում, 

որ ցորենը (տարեկան) ցանում են հուլիսի վերջին կամ օգոստոսի 

սկզբին, որպեսզի, ըստ գյուղացիների ասածի, «ցորենը թուխս» նստի, 

այսինքն՝ ցորենի սերմն այդ ժամանակ լավ է արմատակալում, իսկ 

հունձքն իրականացվում է հաջորդ տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր 

ամիսներին [4, էջ 14]ֈ Աշոցքի խոշորացված համայնքի Ղազանչի 

գյուղում ցորենի ցանքսը կատարում են օգոստոսի 5-20 ընկած 

ժամանակահատվածում, իսկ հունձքը՝ հաջորդ տարվա սեպտեմբերին 

[4, էջ 18]ֈ 

Այժմ շիրակցի գյուղացին բավականին մեծ գումար է ծախսում 

երկրագործական աշխատանքների վրաֈ Վերջին երկու տարիներին 

երկրագործական ծախսերում գրանցվել է շեշտակի աճ (տե՛ս աղյուսակ 

2)ֈ Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ մեկ տարվա ընթացքում 

երկրագործական աշխատանքների վրա կատարվող ծախսն ավելացել է 

16․1%-ով, ինչը կապված է հիմնականում դիզելային վառելիքի 

թանկացման հետֈ Աշոցքի խոշորացված համայնքում 1 հա հաշվով 

երկրագործական աշխատանքների վրա կատարված ծախսը կազմում է 

140-150 հազ․ դրամ [4, էջ 20], Մեծ Սեպասարում 1 հա կերակրախոտի 

մշակության համար՝ 100 հազ․ դրամ [4, էջ 24], իսկ Ամասիայի 

խոշորացված համայնքի Ալվար գյուղում՝ 150 հազ. դրամ [4, էջ 16], 

Գառնառիճ գյուղում 1 հա ցորենի մշակության վրա ծախսվում է 200-250 

հազ․ դրամ [4, էջ 12]ֈ Արթիկ խոշորացված համայնքի Սպանդարյան 

գյուղում 1 հակ խոտը բարձելու համար հողատերը վճարում է 150 դրամ, 

իսկ տեղափոխելու համար՝ հինգ հազար դրամ [4, էջ 8]ֈ  

Բերված թվային ցուցանիշներից երևում է, որ մարզում 

բուսաբուծությունը  ոչ եկամտաբեր ճյուղ է համարվում, քանի որ 

ստացված արտադրանքի եկամտի և ծախսի տարբերությունը չնչին է, 
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բացի դրանից, բնակլիմայական առումով գտնվում է ռիսկային գոտում, 

որտեղ կարկուտը, երաշտը և ցրտահարությունները հաճախակի 

երևույթ ենֈ 

Աղյուսակ 2. 

Երկրագործական աշխատանքների ծախսը (1 հա  հաշվով) Արթիկի 

խոշորացված համայնքի Սարալանջ գյուղում 2021-2022թթ. 
[4, էջ 4] (հազ. դրամ) 

Երկրագործական 

աշխատանքներ 
2021թ. 2022թ. Աճը % 

վարել 35.0 40.0 14.3 

փխրեցում 15.0 18.0 20.0 

ցանք  15.0 18.0 20.0 

քաղը 22.0 25.0 13.6 

Ընդամենը  87.0 101.0 16.1 
 

Պատմական Շիրակում մարտի 9-ը համարվում էր գարնանաբեր 

արագիլի գալստյան և երկրագործական աշխատանքների աշխա-

տանքների սկսման օրֈ Այդ առումով գարնանամուտին տարածված էր 

«Մարտի իննին՝ լագլագը բնին» ասացվածքըֈ Գարնանաբեր լինելուց 

բացի, արագիլը հայոց դիցաբանության մեջ համարվել է հողագործ, 

բանական մարդ, որն Ա. Մնացականյանը կապում է տոտեմի հետ            

[1, էջ 453]ֈ Նախախորհրդային ժամանակաշրջանում Շիրակի 

Գեղանիստ գյուղի բնակիչները գարնանամուտին բացում էին դռները և 

գառան, ոչխարի փոստերով խփում էին տան ներսի պատերին և ասում. 

«Շվոգ՝ դուրս4

4, մարտ՝ ներս»ֈ Մյուս ասացվածքներից է.  

«Մարտի վեց՝ ձյուն ձյան ցեց, 

Մարտի իննին՝ լագլագը բնինֈ 

Մարտի տաս՝ կանգառն սպասֈ 

Մարտի քսան՝ արորները դաշտ կպսան» [9, էջ 110]ֈ 

Վար ու ցանքի ժամանակ հողի մշակը երգում էր. 

«Մատաղ եմ ես լծկանին, 

Լծկան բերող կթանին, 

Եզն ու գոմեշին ես մատաղ, 

Որ ծառայեն գութանին» [5, էջ 293]ֈ 
 

Ցանքս անող գյուղացիները հավատացել են, որ ցորենի սերմը 

ցանելիս դժվարությունները, խնդիրները ինչ-որ տեղ հաղթահարվում ենֈ 

                                                 
4

4Շվոգ - փետրվար ամսվա հրեական անվանումըֈ Արևմտյան Հայաստանում հայերը հաճախ են 

օգտագործել ամիսների հրեական անուններըֈ 
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Դրա հետ կապված ասացվածքներից էին. «Արտս ցորեն ցանեցի, դարդս 

հետը թաղեցի»,  «Ծիլա արտս, կորելա դարդս» [9, էջ 82], «Արտումս 

ցանել եմ գարի, ապահով եմ էս տարի» և «Մարգս ցանել եմ համեմ, 

չկարծես, որ ես խամ եմ» [10, էջ 55]ֈ 

Գարնանային տոներից «Զատիկին» շիրակցիները երկրագոր-

ծական աշխատանքներով չեն զբաղվել, քանի որ դա համարել են 

անթույլատրելիֈ Գյուղացիներն այն նախապաշարմունքն են ունեցել, որ 

այդ օրը աշխատելով՝ լավ բերք չեն ստանալուֈ Ավագ հինգշաբթին 

համարվել է օրհնության օր, քանի որ եկեղեցում սերմ ու կարագ են 

օրհնելֈ Պատարագից հետո կարագը փոքր մասերով բաժանել են 

ժողովրդին, իսկ սերմը՝ ցանելֈ Խորհրդայնացման առաջին տարիների 

ասացվածքներից էր. «Հլը չէր էկի Զատիկ, Խորհրդային իշխանությունն 

մըզի կերցուց հատիկ» [10, էջ 63]ֈ 

Բերքին նվիրված հավատքը Զատկից հետո էլ շարունակվել է մինչև 

գարնանային վերջին տոնը՝ Համբարձումըֈ Այդ տոնին ամենուրեք 

կաթնապուր էին եփում, որն արտահայտում էր հացահատիկի բերքի և 

կաթնատնտեսության գաղափարը [10, էջ 63]ֈ Նշենք, որ այժմ էլ մարզի 

մի շարք գյուղական բնակավայրերում տոնում են Համբարձման տոնըֈ 

Համբարձման տոնին հաջորդող ամառային շրջանը հայտնի էր 

ուխտագնացություններովֈ Ունևոր գյուղացիները մեկնում էին 

հիմնականում Երուսաղեմֈ Ուխտագնացներին տրվում էր «Հաջի» 

անունըֈ Այժմ այս սովորույթը մարզի գյուղական բնակչության մոտ 

տարածված չէֈ Ուխտավորներն էլ մեկնում են մեր  հանրապետության 

տարբեր սրբավայրերֈ 

Ամռանը չոր եղանակ է, և անձրևներ գրեթե չեն լինումֈ Այդ 

առումով շիրակցիների մոտ սովորություն է եղել կատարել երկինքը 

կապելու արարողակարգը կամ ծեսըֈ Գյուղացիներն ըստ 

հայեցողության էշի գանգին կախարդակարգեր էին գրում ու գետը գցում, 

որպեսզի երկինքը կապվեր և անձրև տեղար [1, էջ 455]ֈ Ամպրոպը 

կապվել է Եղիա մարգարեի անվան հետ, երբ վերջինս կառքով դուրս էր 

գալիս երկնքում զբոսնելու, ձիերը դոփյուն էին բարձրացնում [1, էջ 485]ֈ  

Իսկ լավ բերք ստանալու դեպքում ասում էին. «Պարեն ունեմ 
հորերով, ձենս ա ընկել ձորերով»ֈ Նախախորհրդային Շիրակում ցորենի 

բերքահավաքից հետո սովորություն կար ցորենի հասկերից փունջ 

կապել և արտատիրոջը նվիրել, իսկ արտատիրոջ կողմից 

կազմակերպվել է խնջույք [4, էջ 485]ֈ Փանիկ գյուղում 

գյուղատնտեսական աշխատանքները վերջացնելուց հետո երիտասարդ-
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ները կազմակերպում էին խաղեր՝ վազք, ըմբշամարտ, ձիարշավֈ 

Հաղթողն արժանանում էր հասարակության գովեստինֈ Խորհրդային 

այդ միջոցառումները փոխակերպման են ենթարկվել, և բերքահավաքից 

հետո տարբեր գյուղերի բնակչության միջև կազմակերպվում էին 

սպորտային (ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, շախմատ և այլն) մրցումներֈ Այժմ այս 

սովորությունը Շիրակի մարզի բոլոր գյուղերում գրեթե չի պահպանվելֈ  

Եզրակացություն: Այսպիսով, վերջին հարյուր տարվա ընթացքում 

Շիրակում գրանցվել է երեք սոցիալ-տնտեսական և հասարակարգի 

շրջադարձային փոփոխություններ, որոնք էապես ազդել են մարզի արդի  

երկրագործական ոչ նյութական մշակույթի  վրաֈ   

XX դարից մինչ այսօր շիրակցու երկրագործական մշակույթում 

ամենից տարածված տոներն են՝ Նոր տարին, Սուրբ Ծնունդը, Զատիկը, 

Համբարձումը, Վարդավառը և Խաչվերացը, որոնցից յուրաքանչյուրը 

ծեսերի և սովորությունների մի միկրոհամալիր է՝ իր նվիրական 

ուտեստով, խնջույքներով, խաղերով, հավատալիքներով, ավանդա-

զրույցներովֈ Խորհրդայնացման առաջին տարիներին ավանդական 

երկրագործական մշակույթը պահպանվել է, կոլեկտիվացման             

(1930-ական թվականներ) տարիներին՝ որոշակի ձևափոխման 

ենթարկվել:  

1990-ական թվականներից Շիրակում ավանդական երկրագոր-

ծական ոչ նյութական մշակույթը գյուղացիների մոտ գրեթե վերացել է 

կամ որոշակի փոխակերպման ենթարկվելֈ 

Շիրակի երկրագործական մշակույթի վարքագծային փոփոխութ-

յունները մեծ չափով պայմանավորված են գյուղացու համար վճռորոշ 

նշանակություն ունեցող պատմական իրադարձություններով: Նկատի 

ունենք նախ և առաջ հասարակարգերի և արտադրահարաբե-

րությունների շրջադարձային փոփոխություններըֈ   

Ի վերջո, կարևորում ենք Շիրակի ոչ նյութական մշակույթի 

ուսումնասիրությունը, ինչը կնպաստի մարզի մշակութային 

ժառանգության պահպանությանը և հրապարակայնացմանըֈ   
 

ШИРАК–ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН РАЗВИТИЯ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(ПО ДАННЫМ ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Бояджян А. Г. 

Цель данной статьи – изучить и представить современную 

земледельческую нематериальную культуру Ширака путем сравнения ее с 

досоветскими и советскими годами. Мы поставили задачу выяснить, 
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сохранилась ли органическая связь земледельческой нематериальной 

культуры от начала ХХ века до наших дней. В исследовании мы обратили 

внимание на то, насколько в Шираке сохранилась нематериальная 

традиционная культура земледелия. 

Ключевые слова: Ширакская область, крестьяне, земледельческая 

культура, земледелие, занятость, горное земледелие, сельскохозяйст-

венные орудия, зерно, растениеводство. 
 

SHIRAK -HISTORICO-ETHNOGRAPHIC REGION OF AGRICULTURAL 

NON-MATERIAL CULTURE 

(ACCORDING TO FIELD ETHNOGRAPHIC RESEARCH) 

Boyajyan A. G. 
 

The purpose of this article is to study and present the modern 

agricultural intangible culture of Shirak by comparing it with the pre-Soviet 

and Soviet years. We have set a problem to find out whether the organic 

connection of agricultural intangible culture has been preserved in the 20th 

century, from the beginning to the present day. In the study, we paid attention 

to the extent to which the intangible traditional culture of agriculture has been 

preserved in Shirak. 

Keywords: Shirak region, peasants, agricultural culture, agriculture, 

employment, mountain agriculture, agricultural tools, grain, plant breeding. 
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