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ԱՆԴՐԱՆԻԿ. ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԸ
Ալվարդ Ղազիյան*
Անդրանիկը շնորհիվ իր անձնական յուրահատկությունների, գործունեու
թյան, որ դրսևորվել է հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարում` ուղղ
ված թուրքական բռնատիրության դեմ 19-րդ դ. վերջի ու 20-րդ դ. սկզբի
պատմության ընթացքում, համապատասխանում է հայ ժողովրդի վիպա
կան, բանաստեղծական, բանահյուսական գաղափարին:
Հայ ժողովրդի հասարակական կյանքում, բանահյուսական կենցաղում
ստեղծվել և լայնորեն կենցաղավարել են զրույցներ, ասքեր, երգեր, որոնք
փնջավորվել են Անդրանիկի անվան շուրջը, լինելով ճշմարտապատում,
սակայն ոչ հավաստի:
Անդրանիկ անունը ստացել և կրել է «հերոս», «քաջ» մակդիրները` ըստ
հայկական պատմական ավանդույթի:
Բանալի բառեր. Անդրանիկ, բանահյուսություն, ավանդույթ, հավատա
լիք, խորհրդանիշ:

Անդրանիկը (Անդրանիկ Օզանյան, 1865   –1927)` իբրև անհատակա
նություն, մարդկային բարձր ու ազնիվ արժանիքներով, բարոյական,
անաղարտ նկարագրով, երջանիկ զուգադիպությամբ համընկել է հերոսի
մասին ժողովրդի բանաստեղծական-գաղափարական չափանիշներին:
Նրա գործունեության շարժառիթներն ու նպատակները բխել են հայ ժո
ղովրդի լայն խավերի շահերից: Այդ է պատճառը, որ նրա անձն արդեն
իսկ իր կյանքի օրոք պարուրվել է հերոսական, կիսաառասպելական-կի
սավիպական քողով, ստեղծվել են երգեր, զրույցներ, որոնք իրական, բայց
ոչ հավաստի հիմքով փնջավորվել են նրա անվան շուրջ: Հ. Թումանյանն
ու Ավ. Իսահակյանը, որոնք ի մոտո ծանոթ էին Անդրանիկին, մի ներքին,
մեծ մարդկանց վայել պայծառատեսությամբ նրան համարել են մեր նոր
վիպասանության Սասունցի Դավիթը:
Նոր վիպասանության Դավթի` առասպելական Անդրանիկի կեր
պարը ժողովուրդը ստեղծել է ավանդական վիպական հնարանքներով ու
*

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հայ բանահյուսության
տեքստաբանության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բանասիրական գիտու
թյունների թեկնածու: Վախճանվել է 2017 թ. հուլիսի 3-ին:
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չափանիշներով, վիպական հանգամանքներով պատճառաբանել նրա
կյանքի այս կամ այն փուլը, նրա բնավորության այս կամ այն գիծը: Գոյու
թյուն ունեցող բանահյուսական ստեղծագործությունները տալիս են հա
մեմատաբար ամբողջական մի նկարագիր` սկսած հերոսի ծննդից, ման
կությունից մինչև նրա գործունեության ավարտը:
Վիպական հայացք գոյություն ունի հերոսների մանկության վերա
բերյալ, որով և կանխորոշվել է նրանց հետագա կյանքը: Ժողովուրդը խո
րապես հավատացել է Անդրանիկի անխոցելիությանն ու անպարտելիու
թյանը և այդ հանգամանքը պատճառաբանել հետևյալ ավանդազրույցով:
Նորածին Անդրանիկին մկրտելիս դրսից ձիու դոփյուն է լսվել, ապա ներս
է մտել մի տղամարդ, մանկանը վերցրել մկրտողի ձեռքից, մտցրել մկրտու
թյան ջուրը, հանել, վերադարձրել ու ինքն անհետացել: Ներկաները ման
կան մեջքին նշմարել են դաջված խաչի հետքեր և հասկացել, որ եկողը
սուրբ Գևորգն էր1: Ս.Գևորգը Անդրանիկին հովանավորել է ողջ կյանքում,
պաշտպանել թշնամու գնդակից: Նույն ավանդազրույցը հաղորդում է, որ
հետագայում, հասուն տարիքում, երբ զորավարը վերադառնում էր կռվից,
թափ էր տալիս շորերը, գնդակները գետին էին թափվում2: Հայտնի է, որ
սուրբ Գևորգը կրում է վիշապամարտիկի գծեր և նրա ձեռքով երեխայի
մկրտությունն ունի որոշակի ենթիմաստ: Իսկ ավանդության բուն սյուժեն
վիպական հերոսի հրաշալի ծննդի, մանկության վերափոխված ժամանա
կի պահանջների համապատասխան արտահայտությունն է:
Անդրանիկի հրաշալի մանկության, անխոցելիության մասին եղել
են այլ պատում
ն եր, որոնք հավանաբար մուտք են գործել գրականություն:
Ս. Կուրտիկյանի «Գիշերային զրույց Տալվորիկի սարերում» պատմված
քում ծեր սասունցին պատմում է արծվամարդու զրույցը3: Ըստ այդ զրույ
ցի` հրաշք հողածին էր արծվամարդը, ժողովուրդը նրան առյուծի կաթով
էր սնել, մեծացրել: «Էնոր գնդակ չի դիպչի», — հավատացնում էր ծեր
սասունցին` հերոսին կոչելով Սասնա ճյուղ, Սասնա արծիվ:
Խ. Դաշտենցը «Ռանչպարների կանչում» հերոսի անխոցելիությու
նը պատճառաբանում է քուրդ ցեղապետի թալիսմանի զորությամբ: Երբ
Անդրանիկը սպանում է Բշարե Խալիլին, լուծելով Սերոբի` իր ավագ ընկե
րոջ ու զինակցի վրեժը, վերցնում է նրա թալիսմանը, որը և նրան դարձ
նում է անխոցելի4: «Լոլո» պատմվածքում Ռ. Արամյանը հաղորդում է
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Դաշտենց Խ., Ռանչպարների կանչը, Երևան, 1984, էջ 98:

Անդրանիկ. բանահյուսական կերպարը

զրույցի մի այլ տարբերակ: Անդրանիկը օգնության է շտապում թալանվող
գյուղին: Սակայն ուշանում է: Երբ գյուղ է հասնում, գյուղն ավերված ու թա
լանված է գտնում և առաջինն, ում հանդիպում է, ձեռքի ափը սեղմած մի
սրախողխող երեխա է լինում: Անդրանիկը երեխայի ափում գտնում է մի
կապույտ հուլունք, վերցնում և կրում, որը և նրան դարձնում է անխոցելի:
Անդրանիկն անշուշտ վիրավորվել է: Սակայն այդ հանգամանքը
դրոշակ չի դարձվել, մնացել է ժողովրդին գրեթե անհայտ: Հավանաբար
զորավարը տեղ յակ է եղել իր մասին պատմվող զրույցներին և չի փորձել
ժխտել. թող հավատան այդ առասպելին բարեկամ
ն երը, նաև թշնամինե
րը:
Անդրանիկն իր վիպական նախորդների նման վաղ է զրկվում ծնող
ներից: Իրականությունն այն է, որ նա երեք տարեկան հասակում որբա
նում է մորից: Իբրև անհատ, նա մեծանում, խնամվում է օտար, բայց հո
գածու քաջ ու կտրիճ տղամարդկանց միջավայրում, որը և որոշակի
ազդեցություն է թողնում հերոսի բնավորության կազմավորման վրա: Ըստ
մի զրույցի` Անդրանիկին խնամում ու ոտքի են կանգնեցնում նրա հոր բա
րեկամ քրդերը5:
Մի շարք պատում
ն երի համաձայն` Անդրանիկին պահում, մեծաց
նում է Սերոբը, նրա տանն է հերոսն ստանում իր ռազմական մկրտությու
նը6: Սերոբի հետ է առնչվում նաև հերոսի Անդրանիկ անվան ծագումը:
Նրա անունը բնավ էլ Անդրանիկ չի եղել, հաղորդում է զրույցը, ըստ մի
պատումի, նրա անունը եղել է Նորայր: Նրան Անդրանիկ է կոչել Սերոբը,
սիրելով նրան ընդունել է իբրև իր անդրանիկ զավակի, քաջության հա
մար իբրև իր ջոկատի առաջին, անդրանիկ զինվոր7:
Սերոբ-Անդրանիկ փոխհարաբերության մեջ մենք տեսնում ենք հե
րոսների հոր և որդու ժառանգական կապով միանալու վիպական միտու
մը, որն այնքան ցայտուն արտահայտված է մեր հին ու նոր վեպերում8: Այս
կապակցությամբ ուշագրավ է հետևյալ ավանդազրույցը, ըստ որի` Սերո
բը եղել է անժառանգ, գտնելով Անդրանիկին սիրել է նրան ու որդեգրել:
Հերոսը, ըստ վիպական ավանդույթի, իր արտաքինով, հատկա
պես ֆիզիկական ուժով պետք է տարբերվի սովորական մահկանացունե
րից: Հայտնի է, որ զորավարը եղել է միջահասակ, սովորական ուժի տեր
մի տղամարդ: Բայց ժողովրդի բանաստեղծական երևակայությունը նրան
5

ՀՀ ՊԿՊԱ, FF IV: 4190

6

Նույն տեղում, FF IV: 7709 –7713

7

ՀՀ ՊԿՊԱ, FF IV: 7709 –7713, գրի է առել Տ. Խոջամիր
 յանը, 1967 թ.:

8

Աբեղ յան Մ., Երկեր, հ. 1, Երևան, 1966, էջ 117:
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օժտել է արտասովոր ուժով: Գրական մշակմամբ մեզ հայտնի մի զրույցի
համաձայն` Անդրանիկն այնքան ուժեղ էր, որ եթե ձեռքը խփեր 70 գոմշի
մեջքի, փորները գետին կտային9: Այնքան հզոր է եղել հերոսը, որ քայլելիս
ոտքերի հետքերը փոս են ընկել հողի մեջ: Ըստ մի հուշապատում զրույցի,
երբ զորավարը ձեռքը դրել է մի ձիու մեջքին, որ հեծնի, ձիու մեջքը կռա
ցել-կորացել է:
Երգերում և զրույցներում հատկապես շեշտվում է հերոսի հայացքը,
այն համեմատվում է արծվի հայացքի հետ: «Արծվենի մարդ», ասել են
նրա մասին: «Իբրև արծիվ սավառնում ես ժայռ ու լեռ»10 սկզբնատողով
երգը հերոսի մասին ստեղծված երգերից ամենատարածվածն է: Իրոք,
զորավարը, ըստ ականատեսների վկայության, ունեցել է ազդու հայացք:
Բանահյուսական ստեղծագործությունները Անդրանիկի արտաքի
նի մասին քիչ բան են ասում: Հատուկենտ մակդիրները, համեմատու
թյունները որոշ չափով վերաստեղծում են հերոսի արտաքինի վիպական
պատկերը:
Ձայն տուր Անդրանիկ, կենսատու ընկեր,
Արդյոք այս պահուս ո՞ր լեռն ես պառկել,
Ոսկեթել մազեր երեսդ ես փռել,
Հաղթական բազուկով մոսինդ ես գրկել:11

Զրույցը պատմում է, թե ինչպես ղափանցի մի ադրբեջանցի բեկ այ
ցելում է Անդրանիկին, երբ նա գտնվում էր Ղափանում: Նա զորավարին
գտնում է վրանում քնած, ներս է մտնում ու զարմացած-վախեցած դուրս
գալիս, ասելով, թե` այս ինչ տղամարդ է, երեսի մազերը կարծես մի-մի մա
խաթ լինեն12: Հերոսի դիմանկարը ստեղծվում է ոչ թե մանրամասների
պատկերման միջոցով, քարացած, անշարժ վիճակով, այլ արտաքին ու
ներքին հատկանիշների համադրմամբ, ողջ նկարագրի թողած ներգոր
ծության, ազդեցության բացահայտման եղանակով, շարժման ու գործո
ղության մեջ:
Հերոսն ունի մի այլ կարևոր հատկանիշ. նա օժտված է անսահման
քաջությամբ, որը ի սպաս է դնում մայր ժողովրդին ու հայրենիքին: Գրա
կան մշակմամբ մեզ հասած զրույցը հաղորդում է հետևյալը. Դոնի մի կա
զակի տան պատին փակցված է լինում զորավարի նկարը` համազգես
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9

Կուրտիկյան Ս., Գիշերային զրույց Տալվորիկի սարերում. – Պրոլոմյան հովտաշու
շաններ, էջ 256:

10

Հայ ժողովրդական ռազմի և զինվորի երգեր, աշխատասիրությամբ` Ա. Ղազիյա
նի, Երևան, 1989, էջ 173:

11

Նույն տեղում, էջ 154:

12

Ա. Ղազիյանի անձնական արխիվ, գրի է առել Թ. Պողոսյանը, 1983 թ.:

Անդրանիկ. բանահյուսական կերպարը

տով, շքանշաններով: Որդիների հարցին, թե ո՞վ է զինվորականը, կազակը
պատասխանում է` Անդրանիկը: — Իսկ ի՞նչ է նշանակում Անդրանիկ: —
Անդրանիկ հայերեն նշանակում է դյուցազուն, հերոս, քաջ, — պատաս
խանում է կազակը13:
«Քաջ Անդրանիկ», այդպես է նա մտել ժողովրդի հիշողության մեջ,
այդ մակդիրով է նրա անունը հոլովվում երգերում.
Գուրգեն, Վահան, Հրայր Դժոխք,
Քաջ Անդրանիկը ղեկավար,
Տալվորիկի լեռներումը,
Շրջում էին անդադար:14

Կամ`
Կովկասի քաջե՛ր, խմբեր կազմեցէք,
Քաջ Անդրանիկին օգնութեան հասէք,
Առած իր շուրջը զինուորներ ութսուն,
Մաքրէ ճանապարհ նա դէպի Սասուն:15

Ուշագրավ է, որ հայ վիպական բանահյուսությունից քաջ մակդի
րով հայտնի է Արտաշես արքան, Մուշեղ սպարապետը, ավելի ուշ մի այլ
պատմական-վիպական հերոս` Լիպարիտ զորավարը: 19-րդ դ. «քաջ»
մակդիրը գտավ ու համապատասխանեց նոր հերոսին` Անդրանիկին:
Վիպական հերոսների կյանքում կարևոր դեր է խաղում ձին: Հե
րոսներն իրենց ձիերը ձեռք են բերում արտասովոր, վիպական հանգա
մանքներում, տարեց, մեծահասակ մարդկանց խորհուրդներով: Հիշենք
Քուռկիկ Ջալալի   – Դավիթ փոխհարաբերությունը, ապա Դավիթ բեկի
ձին, որը նա նվեր է ստանում մի ծեր մարդուց, և որը նույնպես ջրային ծա
գում ուներ: 19-րդ դ. ժողովրդի հավաքական ընդհանրական գիտակցու
թյունն ավելի իրական էր, սակայն նրա գաղափարատիպը ինչպես հերո
սի, այնպես էլ հերոսի ձիու հարցում` մնում է վիպական-ավանդական:
Պատանի Անդրանիկը, զրույցի համաձայն, երբ ծառայության է մտնում
Սերոբի մոտ, վերջինս խնամելու համար նրան հանձնում է երկու ձի: Մի
որոշ ժամանակ անց Սերոբը, գոհ Անդրանիկի խնամքից, իբրև վարձատ
րություն` ձիերից մեկը նվիրում է նրան16:
13

Կուրտիկյան Ս., Կոզակական գյուղակում. – Պրոլոմյան հովտաշուշաններ, էջ 333 –
334:

14

Հայ ժողովրդական ռազմի և զինվորի երգեր, էջ 173:

15

«Նոր քնար», կազմեց Կարօ Գէորգեան, ձայնագրուած եւ պատկերազարդ ընդար
ձակ երգարան, Պէյրութ-Լիբանան, 1963, էջ 75:

16

Ա. Ղազիյանի անձնական արխիվ, գրի է առել Բ. Ղազիյանը, 1976 թ.:
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Այսպիսով` տվյալ պատումում առկա է տարեց մարդը` Սերոբը, որի
միջոցով, նվիրատվությամբ հերոսը տիրանում է ձիուն: Հերոսի ձիու ծագ
ման վերաբերյալ գրական մշակմամբ հայտնի են այլ զրույցներ ևս, որոն
ցում մի կարևոր հանգամանք մնում է անփոփոխ. դա նվիրատվությունն է:
Ս. Կուրտիկյանի մշակած պատումում Անդրանիկն իր ձին նվեր է ստանում
ասորի ցեղապետից` ասորական Սարայ գյուղը ավազակներից պաշտ
պանելու, թալանած գույքը, աղջիկներին ու հարսներին վերադարձնելու
համար: «Ռանչպարների կանչի» հյուսվածքում առկա պատումում մենք
դարձյալ տեսնում ենք հերոսին ձի նվիրող ասորի ցեղապետին, բայց դաշ
նակցած Սասնո Շեկո տան քրդերի հետ, իսկ նվերը տրվում է ի նշան
երախտագիտության` թշնամի աշիրաթապետի` Բշարե Խալիլի սպանու
թյան համար17:
Անդրանիկն ազգային հերոս է, իսկ նրա ձին ծագումով այլ ազգա
յին միջավայրից է: Վիպական ավանդույթը պետք է լուծեր այս անհամա
պատասխանությունը, ձին պետք է ծնվեր հայկական ավազանում: Դաշ
տենցն այդ նպատակով «Կանչում» օգտագործում է մի գեղեցիկ զրույց:
Սասնո Գելի գյուղի Պայթող աղբյուրի մասին: Պայթող աղբյուրի ջրերում
հրեղեն ձիեր են ապրում: Ի դեպ, այդ աղբյուրի ջրերից, ըստ մի բանավոր
ավանդազրույցի, ծնունդ է առել վիպական Քուռկիկ Ջալալին: Հրեղեն
ձիերին քչերն են տեսնում: Մի անգամ այդ բանը հաջողվել է Գելի գյուղի
Մոսե տան նահապետներից մեկին: Ազատագրական կռիվ
ն երի բուռն
տարիներին` 19-րդ դ. վերջերին, Սասնո իշխանների ժողովի ժամանակ,
որը Մոսե տանն էր տեղի ունենում, այդ տան ներկայացուցչին` Իմոյին,
բախտ է վիճակվում տեսնել ու զրուցել Պայթող աղբյուրի հրեղեն ձիերից
մեկի հետ: Սա Իմոյին խորհուրդ է տալիս իր բաշին դրած ձեռքով երեք
անգամ խփել ասորի ցեղապետի նվիրած մտրուկի մեջքին: Մոսե Իմոն
կատարում է հրեղեն ձիու պատգամը, բայց շփոթվում, թե մոռանում է և
երկու անգամ է խփում18: Ոմանք Մոսե Իմոյի մատնահետքերը տեսել են
ձիու մեջքին: Մտրուկը հրեղեն է դառնում, բայց ոչ անմահ: Այսպես` ժո
ղովրդի բանաստեղծական-վիպական մտածողությունը լուծում է ձիու հրե
ղենության և սովորականության միջև եղած հակասությունը ևս:
Հերոսի ձին հասնում է հեռավոր Ամերիկա, մասնակցում իր տիրոջ
թաղմանը և ապա, անսալով իր ջրային էության կանչին (չէ՞ որ նրան էին
փոխանցվել ջրածին, հրեղեն նժույգի հատկանիշները), գնում խառնվում է
օվկիանոսի ջրերին: Ավելի իրական է «Սպիտակ ձիավոր» պատումը19:
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Դաշտենց Խ., նշվ. աշխ., էջ 99:

18

Նույն տեղում, էջ 115 –117:

19

Դաշտենց Խ., նշվ. աշխ., էջ 492:
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Հերոսը տարիներ շարունակ հայտնի է եղել իբրև սպիտակ ձիա
վոր, մի անգամ մարտի ժամանակ ձին վիրավորվում է առաջին ոտքից:
Հերոսը պահանջում է նոր, դարձյալ սպիտակ ձի: Բանավոր ավանդու
թյամբ հայտնի զրույցը հաղորդում է, որ զորավարը ծանր ապրում
ն երով է
բաժանվել սիրելի հավատարիմ ձիուց: Հերոսի ձին հայտնի է եղել Ասլան
անունով և ըստ գրական ավանդության` այդ անունը նրան տվել է ասորի
ցեղապետը20: Ասլանը եղել է սպիտակ, իսկ հեծյալը գրականության և բա
նահյուսության մեջ է մտել իբրև սպիտակ ձիավոր: Դաշտենցն ասում է, թե
«սպիտակին խառը կարմրամազ մի մտրուկ էր Ասլանը, կապույտ փուլե
րով պճնված: Գլուխը փոքր էր, աչքերը` մանր ու խելացի: Տեսքով վագրի
էր նման, ոտքերը բարձր ու բարակ, ռունգերը լայն բացված: Արևի փայլի
տակ ամբողջ մորթը կարմիր երանգներ էր ստանում»21: Եվ չնայած իր իսկ
տվյալներին` «Ռանչպարների կանչի» գլուխներից մեկին տալիս է «Կա
պույտ նժույգի վախճանը» վերնագիրը22: Սպիտակ ձիավորի վիպական
կերպարը հայտնի է 5-րդ դարից. դա Մուշեղ Մամիկոնյանն է, որի վեհանձ
նության առաջ գլուխ խոնարհեց գոռոզ Շապուհ արքան` փորագրել տա
լով նրան` ճերմակ ձիուն հեծած գինու գավաթի վրա և գինեխում
ն երի ժա
մանակ նայելով ու կրկնելով` «ճերմակաձին թող գինի խմի»23:
Անդրանիկի կերպարի հիմ
ն ական ու բնորոշ գիծը անձնուրաց հայ
րենասիրությունն է, գործունեության հիմ
ն ական բնագավառը` ազատագ
րական պայքարն ընդդեմ թուրքական բռնապետության: Ըստ բանահյու
սական ստեղծագործությունների` Անդրանիկը պատանի հասակից,
արհամարհելով ամեն մի վտանգ, նետվում է պայքարի մեջ` պաշտպանե
լու համար իր ժողովրդի կյանքը, պատիվն ու ազատությունը: Վտանգի
արհամարհումը, վախի զգացման հաղթահարումը հենց այն է, ինչ կոչվում
է հերոսություն, և այդ հանգամանքն է, որ Անդրանիկին դարձրել է բանա
հյուսական հերոսական կերպար:
Հակամարտության բացահայտման, ընդհարման սկզբի վերաբե
րյալ պատմվում են մի շարք ավանդություններ: Բանավոր զրույցը հաղոր
դում է, թե քրդերը պատանի Անդրանիկի հորը կուրացնելով սպանում են,
երբ նա փորձում էր պաշտպանել արտը ջրելու իր իրավունքը: Անդրանի
կը, հոր զենքը վերցնելով, գնում է և շարունակում արտը ջրելը: Նորից
հայտնվում են քրդերը, որոնց նա սպանում է և փախչում Ռուսաստան24:
20 Նույն տեղում, էջ 99:
21

Նույն տեղում, էջ 99 –100:

22 Նույն տեղում, էջ 490:
23 Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն Հայոց, Երևան, 1968, էջ 233:
24 Ա. Ղազիյանի անձնական արխիվ, գրի է առել Բ. Ղազիյանը, 1976 թ.:
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Ըստ մի այլ զրույցի` քրդերը սպանում են Անդրանիկի հորեղբորը, և
նա երդվում է վրեժխնդիր լինել, ազատագրել հայ ժողովրդին: Գոյություն
ունի զրույց այն մասին, թե Անդրանիկի հորը սպանել են խաներն ու բեկե
րը25: Իսկ մի այլ զրույցի համաձայն` թուրքերը ծեծում, արյունլվա են անում
Անդրանիկի հորը: Անդրանիկը նույն եղանակով լուծում է հոր վրեժը, որի
համար բանտ է նետվում: Ընկերները կազմակերպում են նրա փախուստը.
Անդրանիկը գնում է մի հեռավոր քաղաք:
Զրույցների այս փունջը կարելի է ամբողջացնել հետևյալ պատու
մով. Սերոբը իր մոտ ծառայության մտած Անդրանիկին իբրև ռազմական
մկրտություն ուղարկում է սպանելու հայ աղջկան առևանգած թուրք փաշա
յին, ըստ մի այլ վարկածի` ուղղակի թուրք փաշային: Անդրանիկը հաջողու
թյամբ կատարում է առաջադրանքը և իբրև ապացույց բերում, ներկայաց
նում է սպան
ված փա
շա
յի ձեռ
քը: Այս բո
լոր պա
տում
նե
րում առ
կա են
ազգային, տնտեսական ու քաղաքական հարստահարության դեպքեր,
որոնք թեև իրական հիմք ունեն, բայց հավաստի չեն հերոսի կենսագրու
թյան մեջ: Իրականությունն այն է, որ Անդրանիկը Շապին-Գարահիսարում
ծեծում է իրենց հայրենասիրական խմբակը սողոսկած մատնիչին, որի հա
մար բանտ է նետվում, որտեղից էլ ընկերների օգնությամբ փախչում է: Եվ
ապա Անդրանիկը վճռական մասնակցություն է ունենում Պոլսի ոստիկա
նապետի սպանության գործում: Հերոսի մղած կռիվ
ն երը պատկերվում են
ընդհանուր գծերով: Գովերգվում, փառաբանվում է նրա համարձակությու
նը, արիությունը, հայ ժողովրդի ազատագրությանը նրա նվիրվածությունը:
Քաջ Անդրանիկը անվախ, սուր առած,
Հայաստան գնալ վաղուց էր ուխտած:

Վիպական չափազանցություններով են ներկայացվում նրա մղած
կռիվ
ն երը:
Քաջ Անդրանիկը երիտասարդ,
Թուրք ասկյարին տվեց մեծ ջարդ:

Ամենադժվարին պարագաներում Անդրանիկը միշտ հաջող ելք է
գտնում, պարտության մատնում թշնամուն:
Քաջ Անդրանիկն էր զորքին ղեկավար,
Թունդ պատերազմ
ն երում գտնում էր հնար…26

Զրույցը հաղորդում է, որ Անդրանիկն իր երեք ընկերներով փակում
է Սուլուխ գյուղի կամուրջի անցուդարձը, լուր ուղարկում Քոսա բինբաշուն
25 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF IV: 7713:
26 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF VI: 1127:
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ու հրավիրում նրան մենամարտի: Բինբաշին 1000 զինվորով հարձակվում
է Անդրանիկի վրա: Վերջինս երկու ատրճանակը ձեռքին դուրս է գալիս
բինբաշու դեմ ու սպանում նրան: Սուլթանը, իմանալով եղելությունը, Անդ
րանիկին փաշայություն է շնորհում27:
Անդրանիկը պատկերվում է ոչ միայն իբրև հերոս, քաջամարտիկ,
այլ նաև կազմակերպիչ ու ղեկավար: Նրանով են ոգևորվում, նրա շուրջն
են հավաքվում բռնակալության դեմ ըմբոստացածները.
Դե, ելեք տղեք, ժամանակ այս է,
Հայոց Անդրանիկ մեզի կսպասե,
Տարոն, Մուշ գավառ արյուն կհոսե,
Մայր Հայաստանը մեզ խրախուսե:28

Անդրանիկն օժտված է ռազմավարական տաղանդով, շրջահայաց
է, զգուշավոր, բայց նաև համարձակ իր որոշում
ն երի մեջ ու անողոք` դեպի
թշնամին: Արևմտյան Հայաստանում ռուս զորքը չի կարողանում գրավել
մի անառիկ ամրոց: Անդրանիկը ռուս հրամանատարին ասում է, որ ինքը
կգրավի: Երբ հրամանատարը ուզում է իմանալ, թե ինչպես, Անդրանիկը
հանում է թուրը ու կտրում նրա գլուխը: Թագավորը կանչում է Անդրանի
կին ու հարցնում պատճառը: Անդրանիկը պատասխանում է, թե` գուցե նա
ուզում էր իմանալ իմ ծրագրերը և հայտնել այդ մասին թշնամուն: Թագա
վորը դրա համար Անդրանիկին գեներալի կոչում է շնորհում29:
Հերոսի հայրենասիրությունը, հայրենապաշտությունը դրսևորվում
է ոչ միայն նրա մղած ազատագրական պայքարում: Հայտնի է, որ Անդրա
նիկը 1907 –1914 թթ. ապրել է Բուլղարիայում30: Պատմում են, որ մի սասուն
ցի Անդրանիկի վերադարձին երկար սպասելուց հետո գնում է նրան
փնտրելու ու գտնում է բուլղարական մի գյուղում, տուն կառուցելիս: Երբ
զայրացած սասունցին ուզում է թողնել, հեռանալ, Անդրանիկը կանգնեց
նում է նրան` ասելով, որ մարդ կարող է հարյուր տուն ունենալ, բայց միայն
մի օջախ31:
Խորապես մտահոգված հայրենիքի ապագայով` Անդրանիկը հան
դիմանում է երեխայի բարուրը գաղթի ճանապարհին թողած մորը`ասե
լով. «Եթե այս երեխան չլինի, վաղը ո՞վ պիտի մեր երկիրը դառնա»32:
27 Ղանալանյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 299գ:
28 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF VI: 1325:
29 Ա. Ղազիյանի անձնական արխիվ, գրի է առել Թ. Պողոսյանը 1983 թ.:
30 Ղանալանյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 299գ, Կուրտիկյան Ս., Հորի՞, Անդրանիկ. – Պրոլո
մյան հովտաշուշաններ, նշվ. աշխ., էջ 263:
31

Ղանալանյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 299գ:

32 Նույն տեղում, 299բ:
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Բանահյուսական ստեղծագործությունները բացահայտում են Անդ
րանիկի բնավորության մի էական գիծ ևս, որը նույնպես վիպական բնույթ
ունի: Դա հավատարմությունն է հայրենիքին, բարեկամին, ընկերոջը,
տված խոսքին ու երդումին:
Սերոբի ու Անդրանիկի բարեկամությունը հայտնի իրողություն է:
Վտանգի պահին Սերոբն օգնության է կանչում իր հավատարիմ զինակցին.
Գնդակ որոտաց նոյեմբեր ամսուն,
Պաշարված ենք մենք, իմ սիրուն Սոսե,
Հասիր Անդրանիկ, հասիր օգնության,
Սերոբ կզոհվի ի սեր ազգության:33

Անդրանիկը չի կարողանում օգնության հասնել, փրկել ավագ ըն
կերոջը, բայց ի կատար է ածում ֆիդայիների դատը, սպանում է Բղարե
Խալիլին` Սերոբի, նրա եղբայրների, որդիների ու զինվորների կործան
ման հեղինակին: Այս պատմական փաստն արտահայտվել է երգերում,
զրույցներում իրական-հավաստի եղանակով:
Շատխու սարեր բացվավ նարգիզ,
Պարոն կտրեց Խալիլի վիզ:

կամ`
Սասնու սարեր բուսեր է սոխ ու խաղող,
Անդրանիկ կտրեց շուն Խալիլի գլուխ:
Սերոբ փաշի փոխ:34

Այս կապակցությամբ ուշագրավ է Անդրանիկի ու Շահումյանի
փոխհարաբերությունը ներկայացնող դրվագը: Շահումյանը, երբ ընկնում
է թշնամու ձեռքը, Կրասնովոդսկից հեռագրում է Էրզրում` Անդրանիկին,
թե` վիճակս վատ է, օգնության հասիր: Անդրանիկը պատասխանում է.
«Մի սուտկա դիմացիր, հասնում եմ»: Սակայն թշնամին սպանում է Շա
հումյանին35: Դրվագի տրամաբանությունը ենթադրում է, որ Շահումյանը
Անդրանիկին դիմում է իբրև հին բարեկամի: Բայց հայտնի է, որ Շահու
մյանն ու Անդրանիկը անձնապես ծանոթ չեն եղել: Անդրանիկը հիրավի
հեռագրել է Շահումյանին Նախիջևանը սովետական հայտարարելու առ
թիվ: Շահումյանից պատասխան է ստացել շնորհավորանքի ու շնորհա
կալական բովանդակությամբ36: Մյուս կողմից հայտնի է, որ զորավարը իր
33 Դաշտենց Խ., նշվ. աշխ., էջ 468:
34 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF VI: 1383:
35 Ա. Ղազիյանի անձնական արխիվ, գրի է առել Բ. Ղազիյանը, 1976:
36 Սիմոնյան Ա., Անդրանիկի ժամանակը, գ. Բ, Երևան, 1996, էջ 463, Կուրտիկյան Ս.,
Հեռագիր Շահումյանին. – Պրոլոմյան հովտաշուշաններ, էջ 268 –277:
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ջոկատով ուզում էր Գորիսից Աղդամով օգնության հասնել Շահումյանի
գլխավորած Բաքվի կոմունային, բայց անգլիացիները խանգարում են:
Ահա այս փաստերի հիշողություններն է պահպանում վերոբերյալ դրվա
գը:
Անդրանիկի բանահյուսական կերպարի մյուս բնորոշ գիծն արդա
րամտությունն է ու անկաշառությունը: Հայտնի է, որ զորավարը եղել է
ծայր աստիճան անաչառ մարդ և նրա բնավորության այդ հատկանիշը
դրսևորվել է անխտիր բոլորի նկատմամբ: Զրույցն ասում է, թե Արևմտյան
Հայաստանի Կծվակ գյուղում մի կին նրան գանգատվում է, որ իր միակ
կովը գողացել են: Անդրանիկը գտնում է գողերին. նրանց մեջ էր նաև գյու
ղապետը, որին բաժին էր ընկել կովի կաշին: Զայրացած Անդրանիկն ստի
պում է գյուղապետին շրջել գյուղում և կաշվով մեկ ցորեն հավաքել կնոջ
համար: Նույնիսկ հարևան քրդերը խոր հավատ են տածել զորավարի ար
դարամտության հանդեպ: Գրական մշակմամբ հայտնի մի զրույցում
պատմվում է այն մասին, թե ինչպես երկու քուրդ հովիվ
ն եր իրար մեջ չեն
կարողանում լուծել մի վեճ և դիմում են Անդրանիկին: Վերջինս տարակու
սում է, բայց ի վերջո լուծում է նրանց վեճը, և երկուսն էլ գոհ հեռանում են37:
Անդրանիկը` իբրև ժողովրդական լայն խավերի գաղափարակիր,
օժտված է նաև որոշ սոցիալական ինքնագիտակցությամբ: Պատահական
չէ, որ, ըստ մի զրույցի, նրա ծնողներին սպանել են խաներն ու բեկերը: Բո
լոր պարագաներում Անդրանիկը պաշտպանում է ճնշվածներին, ունե
զուրկներին, հարստահարվողներին` անկախ ազգային, կրոնական պատ
կանելությունից: Վերը խոսվեց ասորական Սարայ գյուղը ավազակներից
պաշտպանելու մասին: Բանավոր ավանդույթով հայտնի է հետևյալ զրույ
ցը, որը բնորոշ է այդ առումով: Անդրանիկը ստուգում է զինվորների ճաշը
և շատ դժգոհ մնում ճաշի որակից: Պարզելով, որ այն պատրաստվել է
գեներալ Նազարբեկովի կարգադրությամբ, կրակում է դեպքի վայրը եկող
գեներալի վրա, վերջինս հազիվ, պատահականորեն է միայն ազատվում38:
Վիպական նոր հերոսի անունը պատմական համեմատաբար կարճ
ժամանակահատվածում կապվել է Հայաստանի տեղանքին39: Նրա անու
նով տեղավայրեր են հայտնի Սյունիքում և Սիսիանում: Ազատեկ գյուղի
հանդամասում մի վայրի տանձենի կա, որ կոչվում է Անդրանիկի քռոսիկ
(տանձենի)40: Այդ ծառի տակ ազատեկցիները աղուհացով դիմավորել են
37

Կուրտիկյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 316:

38 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF VI: 9483:
39 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF VI: 8659:
40 ՀՀ ՊԿՊԱ, FF IV: 8659, նաև FF IV: 6589, 6611, 6617, 6623:
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սիրելի հերոսին: Ջերմ ընդունելությունից զգացված` Անդրանիկը սրով
հարվածել է ծառին, որի հետքը մինչև հիմա ծառի վրա երևում է:
Ելնելով բանահյուսական ստեղծագործությունների, դրանց հա
վաքման ու գրառման տվյալներից` Անդրանիկին կարելի է բնութագրել
իբրև համազգային վիպական-հերոսական կերպար: Հերոսի ծննդավայ
րի անունը չի հիշատակվում ոչ մի ստեղծագործության մեջ: Նրա գործու
նեության աշխարհագրական սահմանների մեջ են Էրզրումն ու Մուշը, Սա
սունն ու Վասպուրականը, Անդրկովկասը, Պոլիսն ու Ռուսաստանը,
Կիլիկիան ու Պարսկաստանը, Բուլղարիան ու Ռումինիան: Նրա անվան
շուրջ ստեղծված բանահյուսությունը պատմում ու երգում էին սասունցի
ներն ու բասենցիները, մշեցիներն ու լոռեցիները, ղարաբաղցիներն ու ար
թիկցիները: Ավելին` իբրև ճշմարիտ վիպական հերոս, նա մուտք գործեց
այլ ժողովուրդների բանահյուսության մեջ: Մեր ձեռքի տակ կան քրդերեն
վիպական երգերի նմուշներ, որոնցում փառաբանվում է հայերի փաշա
Անդրանիկը իր զենք ու զրահով, խաչ-մեդալներով: Ահավասիկ մի նմուշ.
Մեկ օր մի լամուկ ղաչաղ,
Քյուրտ պառվու խավեր գողցավ,
Պառվու լացը, վուր տեսավ,
Անդրանիկ փաշեն հիրսոտավ,
Թամքավ ուր ղսրախ ղռաթ,
Մխլադուսի թուրը ճոճավ,
Քուրք լամուկին ջարդը տըվավ:
Ըսավ հրաման`«Պառվու խավեր տար տուր իրան»:
Պառավ օրշնեց Անդրանիկ փաշին,
Քյուրտի ասված պահապան քի:41

Այսպիսով` գրեթե մեր աչքի առաջ իրական պատմական անձնավո
րությունը դառնում է բանահյուսական կերպար իր մարդկային բարձր
ազնվական նկարագրի, հասարակական-ռազմական գործունեության
շնորհիվ:
Անդրանիկն իր գործունեությամբ, կենսագրությամբ բավարարեց
ժողովրդի ազգային-քաղաքական ու «բանաստեղծական» պահանջները:
Եվ հիմք ընդունելով իրականը` ժողովուրդը ստեղծեց հերոսի վիպական
գաղափարական կենսագրությունը:
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Բարխուդար Ղազիյանի անձնական արխիվ, Ղամարլու (գ. Ղըռ-Բզովան), տետր
2, թերթ 10 –15 («Անդրանիկ փաշի սուդը»), 1996 թ.:

Անդրանիկ. բանահյուսական կերպարը

АНДРАНИК: ФОЛЬКЛОРНЫЙ ОБРАЗ

Алвард Газиян
Резюме
Благодаря своим личным качествам и деятельности в освободительной
борьбе армянского народа против турецкого ига в конце 19-го – начале 20го вв., образ Андраника соответствовал поэтико-фольклорному и этничес
кому идеалу.
В общественной и фольклорной жизни армянского народа были созданы и
широко бытовали сказания, рассказы и песни об Андранике, об отдельных
периодах его жизни, которые были правдоподобными, но не совершенно
достоверными.
В соответствии с армянской исторической традицией, в народе и в фольк
лорных произведениях его имя заслуженно связано с такими эпитетами
как «храбрый» («кадж») и «герой».
Ключевые слова: Андраник, фольклор, традиция, поверье, символ.
ANDRANIK: FOLKLORE CHARACTER

Alvard Ghaziyan
Summary
The character of Andranik, due to his personal features and activities which
he had demonstrated during the liberation struggle for his people against the
Turkish dictatorship at the end of the 19th c. and the beginning of the 20th c.,
corresponds to epic, poetic, and folklore ideas.
There are many popular stories, sayings, and songs woven around Andranik’s
figure, which were created and widely used in the public and folk life of the
Armenian people. These narratives were truthful, yet not accurate.
Such epithets as heroic and brave were worthly endowed to the name of An
dranik according to Armenian historical tradition.
Keywords: Andranik, folklore, tradition, belief, symbol.

53

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱՀ
ԱՇՍԱՀ
ԳՀ ՓԺԲ

— Ազգագրական հանդես
— Արմեն Շավարշի Սարգսյանի անձնական հավաքածու
— Գարեգին սարկաւագ Հովսէփեանց, Փշրանքներ ժողովր
դական բանահիւսութիւնից
ԳՍ
— Գարեգին Սրվանձտյանց
ԵԼՄ
— Ե. Լալայեան, Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան
ԷԱԺ
— Էմինեան ազգագրական ժողովածու
ԼՀԳ
— Լրաբեր հասարակական գիտությունների
ՀԱԲ
— Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն
ՀԺՀ
— Հայ ժողովրդական հեքիաթներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, հաւաքեց
Հ. Մ. Հաճեան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հայաստանի Հանրապետության պատմության կենտրո
նական պետական արխիվ
ՀՍՀ
— Հայկական սովետական հանրագիտարան
ՄՄ
— Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան
ՆԳՆ
— Ներքին գործերի նախարարություն
ՊԲՀ
— Պատմաբանասիրական հանդես
Վկ
— Վկայություն
ՔՀ
— «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան
МНМ
— Мифы народов мира
СЭ
— Советская этнография
СПГУ
— Санкт-Петербургский государственный университет
ЧГИКИ
— Чувашский государственный институт культуры
и искусств
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