Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն
Հ ա յ ժուլււվ|ւդաւ|ւս(; հեքիաթների այս հասարն ընդգրկում I; Մուշ-Բոլլա–
նըխի , այլ խոսքով՝ Բ ո լ ՚ ՛ Տարոնի հեքիաթների մի մասը, որ 1896—1936 ք>. թ .
րնթւսցքւռմ գրի է սաել բանասեր-բանահավաք Սւսհակ Մււվսիսյանր ( Բ ե ն ս ե ) ։
Հատորում ընդգրկված հեքիաթների բնաշխարհը Մուշ-Բուլանըխն է կամ Տա–
րոն-Հարքը, որ մտնաս էր պատմական Հայաստանի՝ Մեծ Հայքի Տուրուբերան
նահանգի ւէեջ։
Տարուրերան նահանգք, ավելի շուտ՝ Տարոնը կամ «Տարոնի աշխարնը»
սահմանագծվում է արևելքից՝ վասպուրականով, արևմուտքից՝
Բյուրակնի
լէ՚ փ նգյոլ) լեոներով, հյուսիսից՝ Հայկական Պարով, հարավից՝ Հայկական Տավ–
րււսի լեռնաշղթայով, իրենց մեջ աոած ընդարձակ դաշտավայրեր։ Մաշ-Բովսւ–
նըխռւմ աոանձին լևոհտէլա Սգվածներ են Նեմրութը, Սխիանը, Բլեջանը և Քո–
սուրը, թեև անտառազուրկ՝ սակայն թփուտներով, մացառներով, բուսականությամբ ու ասսնորակ աղբյուրներով շատ հարուստ։
Տարոնի ժողովուրդը զբաղվում Էր երկրագործությամբ, այգեգործությամբ,
մեղվաբուծությամբ, բանջարաբուծությամբ և ձկնորսությամբ։ Այդ բերրի և արգավանդ աշխարհով հոսում են Արևելյան Եւիրատը՝ Արածանին, Մուրատ գետը,
Մեդտի գետը ( Մ ե ղ ր ա գ ե տ ը ) իրենց բազմաթիվ վտակներով, գետեր, որոնք
իրենր ավւերին առաջացրել են շամբեր, ճահիճներ և ծանծաղուտներ, լի վայրի
գազաններով ու թռչաններով։ Այդտեղ են գտնվում Նազիկ ( Ն ա զ ո ւ կ ա ) , 1սւս–
չըլվա կամ Խազանա և այլ մանր լճեր, որոնք լի են համեղ ճկներով և ջրսւյի՚–<
կենդանիներով։ Կլիման՛ ցաւէսւքային Է, ձմեռը՝ ցուրտ, ամառը՝ տաք։
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խոսվաձջի

Լեռնաշղթաներով, լեռնային աոանձին զանգվածներով ու դաշտավայրերով
հարուստ Տւսրոնր ձին Հայաստանի կենտրոնական
աշխարհներից
մեկն էր։
Մեծ Լ նրա կատարած դերը հայ ժողովրդի պատմության մեջ, սկսած հնագույն
ժամանակներից, մինչև մեր օրերը։ Տարոնր եղել է հսւյ ժողովրդի հոգևոր կյանքի օրրաններից մեկը, նրա ազատատենչ ոգու խորհրդանիշը։ Դ ե ռ հեթանոսական դարերում այդ աշխարհը հայտնի էր աստվածների մեհյաններով ու բագիններով, ոլիմպիական խաղերով ու ռազմի հանդեսներով։
Օտար տիրապետությունների (սեւևկյան, պարսկական,
բյուգանդական և
արաբական) դարաշրջաններում Տարոնր հանդես է եկել իբրև հայ ժողովրդի
անկախության համար մղվող պայքարի զորավիգ։ Տարոնի Մամիկոնյւսն նախարարությունը տվել է պանծալի զորավարներ (Վասակ, Մուշեղ, Համազասպ,
Վարդան ( Մ ե ծ ն ) , Վահան, Դայլ Վահան Մամիկոնյւսն և շատ ուրիշներ): Տ ա րոնր հայ ժողովրդի ինքնության դրոշակակիրն է եղել։
Հ՚ - րիստոնեոլթյան վաղ շրջանում, ինչպես և հետո, Տարոնր դարձյալ կատարել 1. նշանակալից դեր։ Այս աշխարհում են եղել իր ժամանակի հոգևոր կենտրոնները՝ նշանավոր Գլակա (Իննակնյսւ), ս. Կարապետի, Աոաքելոց, Եղրդուտի և
Դսւնիելի վանքերն ու դպրատները։ Տւսրոնամ է ծնվել հսւյ գրի ու դպրությւսն նախահայր հանճարեղ Մեսրոպ Մաշտոցը, պատմահայր Մովսես Խորենացին, Դ ա վի թ Անհաղթ (Հւսրքացի) փիւիսոփան, Եղիշե, Կորյուն ե Մւսմբրե պատմագիրները, Ներսես Մեծ և Սւսհակ Պարթև կաթողիկոսները, որոնք Հայաստանի քւսղաքա–
կսւն և մշակութային կյանքում մեծ դեր են խաղացել։ Տարոնռւմ է սկիզբ առել
և տարածվել սոցիալական այն վիթխարի շարժումը, որ հայտնի է Թոնդրակյւսն
անունով։ Հ ա յ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմության մեջ բացառիկ
տեղ է գրավում սատսնցիների ապստամբական կռիվները արաբական բոնսւ–
պետաթյան դեմ՛ Խութեցի Հովնանի գլխավորությամբ, վերջապես, այստեղ է
ստեղծվել հայ ժողովրդի հերոսական վեպը՝ «Սասնա ծոեր»–ը, որի անդրանիկ
պատումը ասել է բնիկ Մշու դաշտի Առնիտո գյուղացի Կրպոն, պլստում, որը
Դ . Սրվանձտյսւնցի գրաոմամբ հիմնաքար դարձւալ հետագայում գրի առսմւ
նոր տարբերակների։
Օսմանյան Թուրքիայի բռնակալական
տիրապետության ներքո,
ինչպես
Արևմտյան Հսւյաստանի, այնպես Ա Տարոնի ժողովրդական հոծ զանգվածները
ենթարկվում էին բիրտ ճնշման ու դաժան հալածանքների։ Թուրքական սուլթանները ջանում էին Տարոնի ազգաբնակչությանը դարձնել ոայւս (հպատակ՝
ստրուկի ի մ ա ս տ ո վ ) , որին դիմակայում էր հայ ժողովուրդը իր ազատագրական
շարժումներով, ինչպես միջնադարում, այնպես և հետագա դարերում։ Վերջնականապես կորցնելով իր անկախությունը, Տարոնը մերթ ընկնում է էրզրումի,
մերթ Բիթլիււի փաշայությւսն գերիշխանության տակ, ի վերջո, 19-րդ դարի Կեսերին մտնում Ռիթլիսի վիլայեթի մեջ, որպես նրա սանջակներից ամենախոշորն՝ ԻՐ " ո ծ հայությամբ։
Չնայած սուլթանական վայրագ քաղաքականությանը, պատմական ւիառւս–
Ոեղ անցյալի տեր Տարոնի հայ ժողովուրդը, սակայն, միշտ պահել է իր ստեղծագործ ոգին։ Ն ա ի բնե բանաստեղծ է ու վիպասան՝ բառիս ընդարձակ առումով։
Իր հատուկ պատկերավոր մտածողությամբ և հոլզականաթյւսմբ նա մեր բ ա ն ա հյուսությունը հարստացրել է հոյակապ վիպերգական դրվագներով, հեքիաթներով, աշխատանքի և սիրո երգերով, իմաստուն առակներով ու փիլիսոփայական
աոած-ասույթներով։
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Այդ են վկայում այս հասարում զևտեղված հեքիաթները, որոնց մի մասս
երևույթները ծավալում է իբրև հրաշք, Ա մի մասը այնքան իրլԱպատամ, ւսսես
կյանքը ընդհանրացնող պատմվածքներ են։ Կյանքի բազմազան երևույթներդ
Տարոնի ժողովրդի մեջ արտացոլվում են մերթ իբրև, բարոյա-իմաստասիրակւսն
խրատ, մերթ իբրե չարը հարվածող ու կործանող բարության հաղթանակի հզոր
ձայն, մերթ իբրև այրող երգիծանք ընդդեմ բռնակալության Ա նրա ամեն գույնի
սպաասվորների։ ժողովրդական այդ հեքիաթները պատկերսսխր են, կաոուցիկ.
հակիրճ են ու դիպուկ։ Ասացողները բոլոր դեպքերում խուսափում են խոսքի
ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից, հաճախակի շեղումներից, հիմնական միտքը
խաթարող կււղմնակի դատողություններից։
Աոաջին ւսնգամ տպագրվող այս հեքիաթները, պատկանում են « կ ը » ճյուղի
բարբառին, որի մասին նույն այս հատորում զետեղված է բանահավաք II. Մով–
սիսյանի (Բենսև) կողմից հատկապես գրված Մուշ-Բուլանըխի բարբառի համա
սռտ քերականությունը Ա դժվար հասկանայի և բարբառային բաոերի բաոարսւնը.
Բանահավաք Ս. Մովսիսյսւնը հեքիաթների տւսկ է զետեղել բազմաթիվ վիպական պատումներ, ժանրային տեսակետից բոլորը չէ, որ կարելի է իսկական
հեքիաթներ անվանել։ Դրանց մի մասը կենդանական առակներ ու զրույցներ են,
ւէյուս մասը՝ ավանդություններ ու լեգենդներ, իսկ գերակշռող մասը՝ կենցւս–
ղւսյին մանրապատում զրույցներ ու ասույթներ։ Այնուամենայնիվ, այդ նյութերի
մեջ առկա են հեքիաթային տարրեր, սյուժետային գծեր ու դրվագներ։ Այդ իսկ
պատճառով անջատելով դրանք հեքիաթների բուն բնագրերից, զետեղվում են
հասարում աոանձին հավելվածների տակ։ Հատորում որպես հավելված ներկայացված Է նաև բանահավւսք Ս. Մովսիսյանի համառոտ կենսագրությունը,
նրա հավաքած և հրատարակած նյութերի մատենագիտական ցանկը՛։
Ս. Տ .
1

(Բենսե)

Ս.1ւյն հատորում
արխիվումէ

մոտ (Խմր.)է

զետեղված
որը

նյութերի

պահպանվում

բնագրերը

Է բանահավաքի

գտնվում

են Ս.

որդու

Սողոմոն

Մովսիսյանի
Տարոնըա.

