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Նա րե կա ցիա գի տութ յունն ու նի վա ղե մի պատ մութ յուն:  Տար բեր ժա-

մա նակ նե րում մե ծա նուն ու սում նա սի րող նե րի կող մից քննվել են Գր. 

Նարեկացու տար բեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը. շնորհիվ դրա կու տակ-

վել է հսկա յա կան գրա կա նութ յուն, կա տար վել են բա նա սի րա կան, գրա-

կա նա գի տա կան քննութ յուն ներ, տա ղե րի եւ գան ձե րի մի մա սի աշ խար-

հա բար փո խա դրութ յուն ներ: Սա կայն այդ քա նը դեռեւս լիո վին բա վա րար 

չէ՝ ան մի ջա կա նո րեն եւ խո րութ յամբ ըն կա լե լու եւ  ըմբռ նե լու Նա րե կա ցու 

տա ղե րի ու գան ձե րի բո վան դա կութ յու նը: Նա րե կա ցին շատ հա ճախ կի-

րա ռել է խրթին ո ճեր, բա ռեր եւ  այն պի սի դարձ վածք ներ ու ար տա հայ-

տութ յուն ներ, ո րոնք եր բեմն տա ռա պում են ան հաս կա նա լիութ յան հաս-

նող կնճռոտ ման վա ծա պա տութ յուն նե րով: Կան բա ռեր էլ, ո րոնք միայն 

նրա կող մից են օգ տա գործ վել1: 2016 թ. հայտ նի միջ նա դա րա գետ Հեն-

րիկ Բախ չին յա նը հրա պա րակ բե րեց իր հեր թա կան մե ծար ժեք ու սում-

նա սի րութ յու նը՝ «Գ րի գոր Նա րե կա ցու Գան ձա րա նը. վեր ծա նու թիւն եւ 

քննու թիւն» վեր նագ րով, ո րը, ինչ պես ին քը՝ հե ղի նակն է հա մես տո րեն 

բնո րո շել, «...փորձ է՝ թա փան ցե լու Գ րի գոր Նա րե կա ցու հե ղի նա կա յին 

Գա նա ձա րա նը, ո րը բա ռի բուն ի մաս տով գան ձա րան է՝ լի հո գե ւոր թաք-

նո ւած գան ձե րով…»2: 

1 Տե՛ս Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր. Տեքստի թարգման; թյ; նը, ներած; թյ; նն ;  ծանո-
թագր; թյ; նները՝ Արշավիր Մխիթարյանի, Երեւան, 1957, էջ 29, 117։

2  Հ. Բախչինեան, Գրիգոր Նարեկաց;  Գանձարանը. վերծան; թիւն եւ քնն; թիւն, 
Լիբանան, 2016, էջ 10 (այս; հետ այս գրքից կատարված մյ; ս  մե ջբեր; մն երի հղ; մն երը 
կնշվեն շարադրանք; մ՝ ՀԲ համառոտագր; թյամբ):
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Աշ խա տութ յունն ու նի « Մուտք», որ տեղ գիտ նա կա նը հա կիրճ ներ կա-

յաց նում է  Նա րե կա ցու ա ռան ձին գան ձե րի ու տա ղե րի, նաեւ ժո ղո վա-

ծու նե րի տպագր ման պատ մութ յու նը, հատ կա պես բարձր է գնա հա տում 
Գան ձա րան ժո ղո վա ծու նե րի լա վա գույն հե տա զո տող Ար մի նե Ք յոշ կեր յա-
նի աշ խա տա սի րութ յամբ 1981 թ. Եր եւա նում լույս տե սած գի տաքն նա կան 
ժո ղո վա ծո ւի ա ռա վե լութ յուն նե րը, կա տա րում  բա նա սի րա կան ճշգրտում՝ 
Նա րե կա ցուն վե րագր վող տա ղե րի ու գան ձե րի քա նա կի վե րա բեր յալ: Այ-
նու հետեւ Հ. Բախ չին յա նը հիմ նա վո րում է Նա րե կա ցու տա ղե րի եւ գան-
ձե րի քննա կան վեր ծա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ խոս տո վա նե լով, որ 
հատ կա պես տա ղե րի պա րա գա յում դա չա փա զանց բարդ աշ խա տանք է, 
քա նի որ, ինչ պես եւ տար բեր ու սում նա սի րող նե րից (Հր. Ա ճառ յան, Մ. 
Ա բեղ յան, Ա. Ղա զին յան) մեջ բեր ված դի տար կում ներն են փաս տում, բա-
նաս տեղ ծը «եր բեմն «մե ղան չել է» լե զո ւա կան կա նոն նե րի դէմ՝ ա ռա ւել 
դժո ւար ըն կա լե լի դարձ նե լով իր ա ռանց այդ էլ բարդ լե զուն ու ո ճը», օգ-
տա գործ ված շատ բա ռեր «ինք նահ նար կամ ան գոր ծա ծա կան» են, հա ճախ` 
ան բա ցատ րե լի: Տա ղե րի ու գան ձե րի ո րոշ տո ղե րի ու դրվագ նե րի դժվար 
ըն կա լե լիութ յու նը Բախ չին յա նը պատ ճա ռա բա նում է նաեւ բա նաս տեղ ծի 
կի րա ռած այ լա բա նութ յուն նե րով, խորհր դա նիշ նե րով, աստ վա ծաշնչ յան 
ա նուն նե րի ու դրվագ նե րի հի շա տա կում նե րով եւ  այլ պատ ճառ նե րով (տե՛ս 
ՀԲ, 7-8): Չշր ջան ցե լով նա խորդ նե րի կա տա րած աշ խա տան քի նշա նա կութ-
յու նը Նա րե կա ցու տա ղե րի եւ գան ձե րի աշ խար հա բար տո ղա ցի փո խա-
դրում նե րի գոր ծում՝ աշ խա տա սի րութ յան հե ղի նա կը ընդ հա նուր առ մամբ, 
սա կայն, գտնում է, որ նման վե րա ծում նե րը, միեւ նույն է, չեն ներ կա յաց-
նում տա ղե րի «ի մաս տա յին խոր քե րը», եւ պատ ճա ռը ոչ միայն այն է, որ 
այդ տա ղե րը եր բեմն ճիշտ չեն ըն կալ վել ու մեկ նա բան վել, այլեւ այն, որ մի 
շարք տա ղեր պար զա պես են թա կա չեն տո ղա ցի աշ խար հա բար վե րած ման:

Որ պես նա խօ րի նակ ու նե նա լով Գ եւորգ Աբ գար յա նի՝ Նա րե կա ցու 
«ա մե նաի մաս տուն», «ա մե նահռ չակ ված տա ղե րից մե կի» (Գ եւորգ Աբ-
գար յա նի բնո րո շում ներն են)՝ « Հա րութ յան տա ղի»  քննա կան վեր ծա նութ-
յու նը3՝ Բախ չին յանն իր այս գրքում ա րել է նույ նը՝ Նա րե կա ցու հայտ նի 
բո լոր տա ղե րի եւ գան ձե րի հա մար: Ն րա հա մար իր խոս տո վա նութ յամբ 

3  Տե՛ս Գ. Աբգարյան, Վերծան; թյ; ն Գրիգոր Նարեկաց;  «Հար; թյան տաղի», «Էջմի ա-
ծին», 1974, Ա., էջ 42-48, Բ., էջ 39-48: Տաղ; մ «սայլի» գաղափարական-այլաբանական 
իմաստի մասին բանասիր; թյան մե ջ տարբեր կարծիքները տե՛ս Գրիգոր Նարեկացի, 
Տաղեր եւ գանձեր, աշխատասիր; թյամբ՝ Արմի նե Քյոշկերյանի, Երեւան, 1981, էջ 253-
254 (այս; հետ այս գրքից բերված մե ջբեր; մն երի հղ; մն երի համար կնշվի ԱՔ եւ 
համապատասխան էջը):



152  ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ  2017 Ժ. 

այդ նա խա ձեռ նութ յան մեջ ու ղեն շա յին են ե ղել նաեւ Հա կոբ Նալ յա նի եւ 
Գաբ րիել Ա վե տիք յա նի՝ Նա րե կա ցու գան ձե րի մեկ նութ յուն նե րը4: 

Հ. Բախ չին յա նի այս նա խա ձեռ նութ յունն ա վե լի քան կար եւոր է, ո րով-

հետեւ Նա րե կա ցու գան ձե րի ու տա ղե րի վեր ծա նող նե րը տա ղա չա փա կան 
եւ պատ կե րա վոր ման չա փա նիշ նե րը պահ պա նե լու մղու մից եր բեմն բնա-

գրի մո տա վոր ի մաստն են հա ղոր դել: Մինչ դեռ գի տա կան խոս քի հիմ քը 
պետք է լի նի միայն բնա գի րը եւ ն րա ան թե րի ըն կա լու մը:

Հ. Բախ չին յա նի աշ խա տութ յունն ընդգր կում է Նա րե կա ցու հե ղի նա-

կա յին Գան ձա րա նը՝ ու սում նա սի րո ղի վե րա կազ մութ յամբ եւ ժո ղո վա ծուն 

բո վան դա կող գան ձե րի, տա ղե րի ու փո խե րի բնագ րե րի ճշգրտմամբ5: Իր 

աշ խա տան քին մո տե նա լով բա ցա ռիկ խնամ քով եւ  ա չալր ջութ յամբ՝ բնա-

գրե րը ներ կա յաց նե լիս Հ. Բախ չին յա նը չի բա վա րար վել Նա րե կա ցու գան-

ձե րի եւ տա ղե րի՝ Ա. Ք յոշ կեր յա նի կազ մած գի տաքն նա կան ժո ղո վա ծո ւով. 

որ քան էլ նա հիմն վել է այդ ժո ղո վա ծո ւի վրա, այ նո ւա մե նայ նիվ  կա տա րել 

է բնագ րա յին ո րոշ փո փո խութ յուն ներ եւ մի ջամ տութ յուն ներ՝ ըստ տվյալ 

հրա տա րակ ված գան ձի կամ տա ղի ձե ռագ րա կան տա րըն թերց ված նե րի 

կամ ըստ ի մաս տի (այս տեղ հարկ չենք տես նում բե րել դա ա պա ցու ցող 

փաս տե րը): Կա տա րել է նաեւ բա նա սի րա կան ճշտում ներ, ո րոնց մի մա սը 

վե րա բե րում է Նա րե կա ցուն վե րագր վող ա ռան ձին տա ղե րի հե ղի նա կա յին 

պատ կա նե լութ յան հար ցե րին: Իր այս եւ  այլ կար գի նկա տա ռում նե րը Հ. 

Բախ չին յա նը տե ղադ րել է գրքի վեր ջում՝ «Բ նագ րա յին ծա նու ցում ներ» 

բաժ նում, որ տեղ յու րաք անչ յուր տա ղի կամ գան ձի վե րա բեր յալ, զուտ 

բնագ րա յին ծա նու ցում նե րից բա ցի, հա ճախ մա տու ցում է նաեւ բա նա-

սի րա կան նշա նա կութ յան տա րա տե սակ տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք խիստ 

օգ տա կար եւ  ար ժե քա վոր կա րող են լի նել ու սում նա սի րող նե րի մեծ մա սի 

ի մա ցութ յան հա մար: Այդ բաժ նից կա րե լի է բե րել ինչ քան ա սես օ րի նակ-

ներ, ո րոնք պեր ճա խոս վկա յութ յունն են այն բա նի, թե Հ. Բախ չին յա նը 

որ քան մտա հոգ է իր ըն թեր ցող նե րի եւ բա նա սի րութ յամբ զբաղ վող նե րի 

խոր ի մա ցութ յուն նե րի խնդրով: Սա խո սում է հե ղի նա կի բա րեխղ ճութ յան 

եւ  իր առջեւ դրված խնդրին ան մասն նվիր ված լի նե լու մա սին:

4 Տե՛ս Յ. Նալեան, Գիրք մե կն; թեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ, Կ. Պոլիս, 
1745. Գ. Աւետիքեան, Սրբոյ հօրն մե րոյ Գրիգոր Նարեկացւոյ երկրորդ մատեան ճառից, 
Վենետիկ, 1827:

5 Նարեկաց;  Գանձտետրի գանձակազմե րի հերթական; թյան եւ ընդգրկման հեղինա-
կային փոփոխ; թյ; նների ;  բնագրերի համար կիրառած սկզբ; նքների մասին տե՛ս 
ՀԲ, 341-342:
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Գիրքն ու նի նե րա ծութ յուն, որ տեղ Հ. Բախ չին յա նը քննում է Նա րե-

կա ցու ստեղ ծած գրա կան նոր ժան րե րի ծա գում նա բա նութ յու նը եւ Գան-

ձա րա նի կազ մա վո րու մը: 

Այս տեղ հե ղի նա կը նախ շատ հա կիրճ ներ կա յաց նում է մինչեւ Նա-

րե կա ցին ար դեն հինգ հար յու րամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող հայ մա տե նա-

գրութ յու նը՝ իր ժան րա յին բազ մա զա նութ յամբ. ա ռանձ նա կի կար եւո րութ-

յուն է տրվում ե կե ղե ցա կան պաշ տո ներ գութ յա նը եւ  օրհ ներ գութ յա նը՝ 

կցուրդ-շա րա կա նի ժան րով6, այդ աս պա րե զում հան դես ե կած նշա նա վոր 

հե ղի նակ նե րին՝ սկսած Սա հակ Պարթ եւից ու Մես րոպ Մաշ տո ցից: Այ նու-

հետեւ վկա յե լով, որ կցուրդ-շա րա կա նը կամ օրհ ներ գը Նա րե կա ցուց շատ 

ա ռաջ ար դեն կա յա ցած ժանր էր՝ Հ. Բախ չին յա նը փաս տում է, որ Նա րե-

կա ցու՝ որ պես հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծի ծննդի հա մար ի թիվս այլ նպաս-

տա վոր շատ գոր ծոն նե րի (երկ րի քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա-

յին կյան քի բար վո քութ յու նը, ստա ցած կրթութ յու նը, ու սու ցիչ նե րի դե րը 

եւ  այլն) կար մա տե նագ րա կան հաս տա տուն հիմք: Այս կերպ գիտ նա կա նը 

ցույց է տա լիս, որ մեծ բա նաս տեղ ծի քնա րեր գութ յու նը մե կու սի, չե զոք 

մի ար ժեք չէ. այն ան մի ջա կան կապ ու նի ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մա-

կան-հո գե բա նա կան, հոգ եւոր-գե ղա գի տա կան, դա վա նա բա նա կան տի րա-

պե տող տրա մադ րութ յուն նե րի ու շա հագրգ ռութ յուն նե րի հետ: 

Պար զե լով Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի սկզբնա վո րու մը 

եւ հե տա գա ըն թաց քը պայ մա նա վո րող հան գա մանք նե րը՝ Հ. Բախ չին յա նը 

մեծ կար եւո րութ յուն է տա լիս նաեւ բա նաս տեղ ծի ան հա տա կա նութ յանն 

ու ինք նա տիպ խառն ված քին, ու թեեւ, ճիշտ է, գրա կա նա գե տը ա ռան-

ձին չի անդ րա դառ նում Նա րե կա ցու կեն սագ րութ յան, բնա վո րութ յան ու 

ապ րում նե րի ման րա մաս նե րին, սա կայն փաս տում է, որ « Հան ճա րեղ բա-

նաս տեղ ծի հա մար, ըստ ե րե ւոյ թին, ան ձուկ են ե ղել շա րա կա նի կա ղա-

պար ներն ու ան մի ջա կան կա խո ւա ծու թիւ նը ե կե ղե ցա կան ծի սա կար գից: 

Իր յա խուռն նե րաշ խարհն ըստ ա մե նայ նի դրսե ւո րե լու հա մար նրան 

անհրա  ժեշտ են ե ղել պար տադ րո ւած ձե ւա չա փե րից ու ե կե ղե ցա կան 

ա րա րո ղա կար գից հնա րա ւո րինս ա զատ եւ ան կախ ժան րեր: Եւ, ա հա, նա 

ին քը ստեղ ծել է այդ ժան րե րը՝ հիմք եւ ու ղե նիշ ու նե նա լով հայ ժա մա-

6  Ե. դար; մ մե զան; մ սկիզբ առած ինքն; ր; յն հոգեւոր երգերը՝ շարականները, կոչվել են 
նաեւ կց; րդ կամ կցորդ: Կց; րդները փոքրածավալ՝ 3-4 տնից բաղկացած պարզագ; յն 
սաղմոսատիպ երգեր էին, որոնք, լինելով Աստվածաշնչի տարբեր դրվագների եւ 
Քրիս տոսի տնօրին; թյ; նների մատչելի վերաշարադր; մը կամ մե կն; թյ; նը, հարա-
սաց; թյ; նների ձեւով կցվել են սաղմոսին կամ մարգարեկան օրհն; թյանը: Այդ մասին 
մանրամասնորեն տե՛ս Հ. Բախչինյան, Շարականի գրապատմական ; ղին (5-14-րդ 
դարեր), Երեւան, 2012, էջ 11, 15-17:
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կար գու թիւն-ժա մեր գու թիւ նը եւ այն ընդգր կող Ժա մա գիրք-Ա ղօ թա մա-

տոյ ցը, ո րի մէջ ի սկզբա նէ խո րա ցած ու հմտա ցած է ե ղել» (ՀԲ, 14):

Ներ կա յաց նե լով ժա մագր քա յին ա ղոթ քի ժան րա յին ա ռանձ նա հատ-

կութ յուն նե րը՝ Հ. Բախ չին յա նը գտնում է, որ վեր ջի նիս հի ման վրա կամ 

հետ եւութ յամբ Նա րե կա ցին ստեղ ծել է բա նաս տեղ ծա կան ա ղոթ քի ժան-

րը՝ ա ղո թա կան բան քը, եւ  այդ տե սա կի մեջ հո րի նել իր Ա ղո թա մատ յա-

նը, ո րի ժան րա յին պատ կա նե լութ յան հար ցի վե րա բեր յալ բաղ դա տե լով 

տար բեր նա րե կա ցիա գետ նե րի (Մ. Ա բեղ յան, Ա. Ղա զին յան, Հ. Միր զո-

յան, Հ. Թամ րազ յան) կար ծիք ներն ու օգ տա գոր ծած եզ րույթ նե րը՝ ին քը՝ 

գիտ նա կա նը, ա ռանձ նա պես հարկ չհա մա րե լով մտնել բա նա վեճ հա րու-

ցող տա րա ձայ նութ յուն նե րի հոր ձա նուտ, հա մա րում է, թե Նա րե կա ցու 

Մատ յա նը հիմ նա կա նում ու նի ող բա կան տրա մադ րութ յուն ու հնչե րանգ 

եւ  այն  «կա րե լի է հա մա րել ողբ-ող բեր գու թիւն (ող բա սա ցու թիւն ի մաս-

տով), եւ ըն դու նե լի է նաեւ « Մա տեան Ող բեր գու թեան» խո րագ րու մը»: 

Եվ ան մի ջա պես բա ցատ րում է. « Բայց ող բը սոսկ եր կի բո վան դա կա յին 

բնու թագ րիչն է, ընդ ո րում՝ ոչ լիար ժէք, քա նի որ ող բից զատ Մա տեանն 

ընդգր կում է նաեւ օրհ նու թիւն, ներ բող, պար սաւ, խրատ, ա ղերս, ա պա-

շա ւանք եւ այլն» (ՀԲ, 17): Մինչ դեռ ձեւա յին մա կար դա կում « Մա տեան 

ող բեր գու թեան» եր կը բանք է, ա ղո թա կան բանք՝ հիմ նա կա նում ող բա-

կան հնչե րան գով…

Նե րա ծութ յան հե տա գա շա րադ րան քում Հ. Բախ չին յա նը   ներ կա-

յաց նում է ժա մագր քա յին քա րո զի ժան րա յին եւ բո վան դա կա յին ա ռանձ-

նա հատ կութ յուն նե րը՝ դրանք ծա նո թագ րե լով « Նոր հայ կա զեան բա ռա-

րա նից» ու տար բեր գիտ նա կան նե րի աշ խա տութ յուն նե րից մեջ բեր ված 

քաղ վածք նե րով, եւ բա ցատ րում, որ Նա րե կա ցին, իբրեւ նա խօ րի նակ ու-

նե նա լով հենց ժա մագր քա յին քա րո զը, ստեղ ծել է նոր՝ գան ձի կամ բա-

նաս տեղ ծա կան քա րո զի տե սա կը: Ի հար կե, այս եւ քա րոզ նե րի ու գան ձե-

րի ա ղերս նե րի ու տար բե րութ յուն նե րի եւ  առ հա սա րակ Գան ձա րան նե րի 

ու գան ձա րա նա յին միա վոր նե րի մա սին հար ցերն  ար դեն ար ծարծ վել են 

բա նա սի րութ յան մեջ, մաս նա վո րա պես Ա. Ք յոշ կեր յա նի կող մից7, եւ նոր 

հե տա զո տո ղից պա հանջ վել է, ըստ էութ յան, բա ցա ռա պես հաս տա տող 

գնա հա տա կան դրանց վե րա բեր յալ: Այս տեղ հա տուկ ու շադ րութ յան է 

ար ժա նի Բախ չին յա նի անդ րա դար ձը Բար սեղ Կե սա րա ցու   մի քա րո զին: 

Ա. Ք յոշ կեր յանն իր աշ խա տա սի րութ յամբ հրա տա րա կած ժո ղո վա ծո ւի 

7  Տե՛ս ԱՔ, 9-51, ինչպես նաեւ՝ Ներսես Շնորհալի, Տաղեր եւ գանձեր, աշխատասիր; թյամբ 
Արմի նե Քյոշկերյանի, Երեւան, 1987, էջ ԺԶ.-ԻԲ. Ա. Քէօշկէրեան, Գանձարանային 
մշակոյթ. սկզբնաւոր; մ եւ զարգաց; մ (Ժ.-ԺԳ. դարեր), Երեւան, 1957,  էջ 5-46:
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ա ռա ջա բա նում ար դեն կար եւո րութ յուն տվել էր այդ եր կին, որ կրում է 

« Քա րոզ Զատ կաց» խո րա գի րը, եւ փաս տել, որ այդ «ինք նա տիպ» ստեղ-

ծա գոր ծութ յու նն ու նի նմա նութ յուն եւ՛ քա րոզ նե րի, եւ՛ Նա րե կա ցու 

գան ձե րի հետ, ո րը դարձ յալ վկա յում է դրանց փո խա դարձ առն չութ յուն-

նե րի մա սին: Հա մոզ վե լու հա մար, թե ինչ չա փով է այդ եր կը նման Նա-

րե կա ցու գան ձե րին, նաեւ ժա մագր քա յին քա րոզ նե րին, Ք յոշ կեր յա նը մեջ 

է բե րել մի հատ ված « Քա րոզ Զատ կաց»-ի հայ կա կան տար բե րա կից եւ  

ու սում նա սի րո ղի ու շադ րութ յու նը դարձ րել վեր ջին նե րիս կա ռուց ված քա-

յին էա կան հատ կա նիշ նե րին (տե՛ս ԱՔ, 26-27): Մեջ բե րե լով Ք յոշ կեր յա նի 

նկա տա ռում նե րը՝ Հ. Բախ չին յա նը կա տա րել է մի շարք հա մե մա տա կան 

զու գա հեռ ներ Կե սա րա ցու հիշ յալ քա րո զի եւ Նա րե կա ցու՝ Ե կե ղե ցուն եւ 

Տա պա նա կին նվիր ված գան ձի ո րոշ տո ղե րի միջեւ եւ  ե կել այն կար ծի քին 

կամ, ինչ պես ինքն է գրում փա կագ ծե րում, «ե թէ ոչ հա մոզ մա նը», «որ 

Նա րե կա ցին ինքն է յու նա րէ նից թարգ մա նել (ա ւե լի ճիշտ՝ ստեղ ծա գոր-

ծա բար փո խադ րել) Բար սեղ Կե սա րա ցու քա րո զը» (ՀԲ, 22): Այս հան գա-

ման քը շեշ տում է ու սում նա սի րո ղի քննա կան մո տե ցում նե րի ինք նա տի-

պութ յունն ու ինք նու րույ նութ յու նը:

Անց նե լով Գ րի գոր Նա րե կա ցու երգ-տա ղե րի ծա գում նա բա նութ յա նը՝ 

Հ. Բախ չին յա նը, հաս տա տա պես հարս տաց նե լով ըն թեր ցող նե րի պատ կե-

րա ցում նե րը հար ցի կա պակ ցութ յամբ, փաս տում է, որ դրանք ստեղծ վել 

են Հայ ե կե ղե ցու ժա մա սա ցութ յան մեջ ընդգրկ ված թարգ մա նա կան եւ  

ինք նու րույն ժա մեր գե րի հետ եւութ յամբ, հե ղի նա կի կող մից ան վան վել 

երգ եւ հե տա գա յում միայն ու րիշ նե րից կոչ վել տաղ՝ «տար բե րա կե լու հա-

մար ժա մագր քա յին եր գե րից եւ առ հա սա րակ բո լոր եր գո ւող բնագ րե րից» 

(ՀԲ, 25): Եվ ե թե հե ղի նա կը հա ճախ օգտ վում է նա խոր դող ու սում նա սի-

րող նե րի գրա կա նա գի տա կան քննութ յուն նե րից, ա պա այ լոց գնա հա տա-

կան ներն ու եզ րա հան գում նե րը չեն միայն, որ դար ձել են փաս տարկ ներ 

Հ. Բախ չին յա նի հա մար: Իր հիմ նա վո րում նե րում գրա կա նա գե տը ե լել է 

բուն նյու թի խոր ու բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յու նից, գի տա կան 

դի պուկ, բնո րոշ բա ցա հայ տում նե րից:

Նե րա ծութ յան շա րու նա կութ յան մեջ Հ. Բախ չին յա նը գտնում է, որ 

Գ. Նա րե կա ցին ու նե ցել է իր ան հա տա կան Գան ձա րա նը՝ հա մա կարգ ված 

գանձ-տաղ-փոխ8 միա վոր նե րից, ո րոնք ինքն ա ռա ջար կում է ան վա նել 

«գան ձա կազմ»՝ գան ձա րա նա յին կա նո նի կամ գանձ-շար քի փո խա րեն: 

Ըն թեր ցո ղի հա մար ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում ձեւա վո րե լու հա մար 

8  Փոխ եզր; յթի մասին տե՛ս ԱՔ, 33, 36. ՀԲ, 25-26:
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բա ցատ րում է, որ յու րա քանչ յուր գան ձա կազմ բաղ կա ցած է մեկ գան-

ձից, մեկ կամ ա վե լի տա ղից եւ մեկ ան կախ փո խից: Եվ քա նի որ գան ձա-

րա նա յին հա մա կար գը հան դես է գա լիս եւ ծա նոթ է նաեւ «գանձ– տաղ– 
փոխ-մե ղե դի պատ կե րով»9, Բախ չին յա նը, ա ռանց, սա կայն, պատ ճա ռը 

ներ կա յաց նե լու, մեկ նա բա նում է, որ « Մե ղե դի եր գա տե սա կը յե տա գայ 

յա ւե լում է գան ձա կազ մե րում եւ յե տա գայ վե րագ րում Նա րե կա ցու ո րոշ 

տա ղե րի եւ փո խե րի» (ՀԲ, 27): Այ նու հետեւ ու սում նա սի րո ղը թերեւս 

ա ռա վել բա ցատ րա կան նպա տա կով, ըստ Ա. Ք յոշ կեր յա նի պար զա բա-

նում նե րի, ներ կա յաց նում է գան ձե րի եւ տա ղե րի էութ յու նը, կա ռուց-

ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, նրանց միջեւ ե ղած ընդ հա նուրն 

ու տար բե րութ յուն նե րը: 

Նա րե կա ցու հե ղի նա կա յին Գան ձա րա նը Բախ չին յա նի կող մից արժե-

ւոր վում է որ պես «մեր հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծի նե րաշ խար հի մի ինք նօ-

րի նակ դրսե ւո րու մը» եւ  իր գե ղար վես տա կան ար ժե քով հա վա սար վում 

«նրա ան մահ Ա ղօ թա մա տեա նին…» (ՀԲ, 28): Մո տա բե րե լով տար բեր բա-

նա սեր նե րի գնա հա տան քի մտքե րը մաս նա վո րա պես Նա րե կա ցու ստեղ-

ծա գոր ծութ յան՝ հայ քնա րեր գութ յան աշ խար հա կա նաց ման գոր ծում ու-

նե ցած հե ղաշր ջող նշա նա կութ յան վե րա բեր մամբ՝ Բախ չին յա նը հա վե լում 

է. «… Հան ճա րեղ բա նաս տեղծն իր խօս քը հաս ցէագ րեց շատ ա ւե լի լայն 

լսա րա նի՝ թէ՛ եր գո ւող եւ թէ՛ ըն թեր ցո ւող-ար տա սա նո ւող բա նաս տեղ-

ծա կան ա սե լի քի ձե ւա կերպ մամբ: Ն րա ստեղ ծա գոր ծու թեան նպա տա կը 

եւս ա ւե լին է, քան ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղա կար գին սպա սար կե լը. այն ու-

նի, ե կե ղե ցա կա նից բա ցի, հա մա ժո ղովր դա կան միտ ւա ծու թիւն: Ուս տիեւ, 

պա տա հա կան չէ, որ յատ կա պէս տա ղե րում բա նաս տեղ ծը եր բեմն հե տե-

ւել է ժո ղովր դա կան բա նա հիւ սու թեա նը եւ բառ ու բա նին» (ՀԲ, 28-29): 

Աշ խա տան քի նե րա ծութ յա նը հա ջոր դում է « Գան ձա րա նի վեր ծա նու-

թիւ նը» գլու խը, ո րը ծա վա լով ա մե նա մեծն է, ին չը եւ բ նա կան է: Այս տեղ 

աշ խա տա սի րո ղը, Նա րե կա ցու գան ձերն ու տա ղե րը դի տար կե լով մեկ ամ-

բող ջութ յուն կազ մող ժո ղո վա ծո ւի՝ Գան ձա րա նի մեջ, ո րոշ չա փով վե րա-

նա յե լով Ա. Ք յոշ կեր յա նի վե րա կազ մած Գանձ տետ րը եւ ն րա հրա տա րա-

կած բնագ րե րը, նախ հատ վա ծա բար՝ դրվագ առ դրվագ, ներ կա յաց նում է 

հա մա պա տաս խան գան ձա կազ մի գան ձը, ա պա ան ջա տա բար՝ նրան զու-

գա կից հան դես ե կող միա վոր նե րը, ե թե, ի հար կե, ու նի տվյալ գան ձը: 

Յու րա քանչ յուր, իր իսկ կող մից ճշգրտված բնագ րա յին միա վո րին կից 

Բախ չին յա նը տա լիս է դրա ար եւե լա հա յե րեն ար ձակ վեր ծա նութ յու նը, 

9  Տե՛ս Ա. Քէօշկէրեան, Գանձարանային մշակոյթ. սկզբնաւոր; մ եւ զարգաց; մ, էջ 25:
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իսկ հե տո կա տա րում բո վան դա կա յին մեկ նութ յուն ներ ու ծա նո թագ րութ-

յուն ներ: 

Մեր հա մոզ մամբ՝ հենց այս պի սին պետք է լի նեն փո խադ րութ յուն նե-

րը, ո րոնք ճիշտ են կա տա րում թե՛ ի րենց գրա կան-բա նա սի րա կան դե րը 

եւ թե՛ օգ նում կար դա ցող-ու սում նա սի րո ղին հա մե մա տա բար հեշտ ըն կա-

լե լու գան ձե րի բո վան դա կութ յու նը: Ն ման գոր ծը պա հան ջում է ոչ միայն 

ե ռան դուն եւ տք նա ջան տեւա կան աշ խա տանք, այլեւ գրա բա րի փայ լուն 
ի մա ցութ յուն, այն էլ Ժ. դա րի գրա բա րի, որն այ սօր թերեւս մե զա նում 

անմ նա ցորդ կա րող է հաս կա նալ լոկ մաս նա գետ նե րի մի նեղ խումբ:

Իսկ ինչ վե րա բե րում է գիտ նա կա նի՝ Նա րե կա ցու բա նաս տեղ ծութ-

յուն նե րում «մարմ նա վոր ի րե րին», հոգ եւոր խոր հուրդ նե րին եւ խորհրդա-

նշան նե րին տված մեկ նութ յուն նե րին, չի կա րե լի կար դալ եւ մի ջերմ գո-

րո վանք չապ րել դրանց վար պե տութ յան առ թիվ, ա ռա վել եւս, երբ գի-

տես, որ այդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ծան րակ շիռ մասն ա ռա ջին ան գամ 

է առն վում նմա նօ րի նակ լու սա բան ման: Հայտ նի է, որ Գ րի գոր Նա րե-

կա ցին իր տա ղե րում հոգ եւոր բո վան դա կութ յան ար տա հայտ ման այ լա բա-

նա կան ե ղա նա կին է դի մել «հա մար յա բա ցա ռա պես այն դեպ քե րում, երբ 

աստ վա ծա բա նա կան խրթին ընդ հան րա ցում ներ է ցան կա նում կա տա րել, 

կամ կրո նա կան հույ զեր ար տա հայ տել»10: Ու րեմն միայն պատ կե րաց նել 

կա րե լի է, թե ինչ ջանք ու ե ռանդ, ի մա ցութ յուն է պա հանջ վել մե ծա վաս-

տակ գիտ նա կա նից՝ ի րա կա նաց նե լու այս պի սի մի աշ խա տութ յուն: Բ նա-

գրի հմուտ քննութ յամբ Հ. Բախ չին յա նը հա սել է Նա րե կա ցու գան ձե րի, 

փո խե րի ու տա ղե րի այ լա բա նա կան բո վան դա կութ յան բա ցա հայտ մա նը: 

Դ րանց ման րա խույզ ըն թեր ցու մը գրա կա նա գե տին հնա րա վո րութ յուն է 

տվել՝ թա փան ցե լու հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծի գրա կան ժա ռան գութ յան մի 

կար եւոր մա սի բարդ եւ հե տաքր քիր աշ խար հը՝ ի հայտ բե րե լու բազ մա-

թիվ ծա ծուկ շեր տեր:

Հայտ նի է նաեւ, որ Նա րե կա ցին իր մտքերն ա վե լի տե սա նե լի դարձ-

նե լու, գոր ծա ծած պատ կեր նե րի ու հա մե մա տութ յուն նե րի ի մաստ նե րը 

բա ցա հայ տե լու հա մար բազ միցս դի մում է Աստ վա ծաշն չի օգ նութ յա նը, 

եր բեմն նույ նիսկ խո սում ու մտա ծում է այդ գրքի լեզ վով, մի բան, որ 

ան պայ մա նո րեն պա հանջ է դնում ոչ միայն ման րա մասն ծա նո թագր ման, 

այլ նաեւ բա ցատ րութ յան, ինչը դարձ յալ գե րա զան ցո րեն կա տա րել է 

Հ. Բախ չին յա նը: Այս տեղ տե ղին է հի շել Գ եւորգ Աբ գար յա նի խոս քը. 

«Նրան (Գ. Նա րե կա ցուն - Վ. Ա.) ճիշտ հաս կա նալ հնա րա վոր չէ ա ռանց 

10   Մ. Մկրյան, Գրիգոր Նարեկացի, Երեւան, 1955, էջ 158:
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ժա մա նա կի ե կե ղե ցա կան գրա կա նութ յու նը, հատ կա պես Աստ վա ծա շուն չը 

հա մե մա տա կան աղբ յու րա գի տա կան խոր ու սում նա սի րութ յան են թար-

կե լու»11:

Ու սում նա սի րութ յան հա ջորդ՝ « Գան ձա րա նի քննու թիւ նը» գլխում, 

Հ. Բախ չին յանն իր կա տա րած վեր ծա նութ յուն նե րի հի ման վրա ար դեն 

քննում է Նա րե կա ցու Գան ձա րա նի գա ղա փա րա կան-գե ղար վես տա կան 

ար ժե քը: Հենց սկզբից, ան մի ջա պես՝ նախ քան բուն նյու թին անց նե լը, 

գիտ նա կա նը նկա տել է տա լիս, որ Նա րե կա ցու Գան ձա րա նի ա ռանց քը 

աստ վա ծեր գութ յունն է՝ ե կե ղե ցա կան տո նե րի թե մա տիկ հեն քի վրա (տե՛ս 

ՀԲ, 253): Այս միտ քը, որ նույ նութ յամբ երկ րորդ վում է գլխի ամ փոփ-

ման սկզբում, հե ղի նա կի կող մից չի տար րա լուծ վում: Սա կայն, կար ծում 

ենք, ճիշտ ենք ըն կա լել ու սում նա սի րո ղի մտադ րութ յու նը. այն, որ Նա-

րե կա ցու տա ղե րը, որ քան էլ տե սա նե լի, ի րա կան, կեն դա նի պատ կեր ներ 

ու նեն եւ  ա ռա ջին հա յաց քից կա րող են ան գամ ըն կալ վել զուտ աշ խար-

հիկ ի մաս տով, միեւ նույն է, ի րենց գլխա վոր գոր ծա ռութ յամբ ու նե ցել 

են ծի սա կան-կի րա ռա կան նշա նա կութ յուն. ու րեմն՝ դրանք պետք է նախ 

ըմբռ նել ու արժ եւո րել բուն ծի սա կան գոր ծա ռույ թի ա ռու մով, դրանց 

հոգ եւոր բո վան դա կութ յան ու խոր հուր դի բա ցա հայ տու մից հե տո նոր 

միայն, պայ մա նա վոր ված տվյալ ե կե ղե ցա կան տո նի էութ յամբ, մեկ նա բա-

նել նրանց այ լա բա նա կան բո վան դա կութ յու նը: Չէ՞ որ միայն նման մո-

տեց ման դեպ քում, ա ռանց տաղն ան ջա տե լու Գան ձա րա նից եւ  իր կի րա-

ռա կան նշա նա կութ յու նից, հնա րա վոր կլի նի այն գնա հա տել որ պես գան-

ձա րա նա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն եւ տես նել կամ նկա տել նրա հոգեւոր 

բո վան դա կութ յու նը, մա նա վանդ այն տա ղե րի, ո րոնց հոգ եւոր բո վան դա-

կութ յու նը վե րոնշ յալ ար տա քին տպա վո րութ յան պատ ճա ռով կա րող է 

ակն բախ չլի նել:

Գան ձի եւ տա ղի՝ Նա րե կա ցու հիմ նադ րած ժան րե րի մեջ, ինչ պես նշում 

է  Հ. Բախ չին յա նը, հեղինակը կի րա ռել է իր հա մա կար գած խորհրդա բա-

նութ յու նը, «որն ըն կա լե լի է իբ րեւ միս տի կա կան սիմ վո լի կա»՝ հիմն ված 

«աս տո ւա ծաշն չեան մեկ նու թիւն նե րի եւ քրիս տո նէա ցո ւած նորպ լա տո-

նա կա նու թեան «նշա նա կան» աստ վա ծա բա նու թեան եւ տիե զե րա բա նու-

թեան», «այ լեւ ազ գա յին աշ խար հազ գա ցո ղու թեան վրայ» (ՀԲ, 253, 335): 

Նա րե կա ցին, քրիս տո նեա կան հայտ նի խորհր դան շան նե րից բա ցի, 

խորհր դա նիշ է դարձ րել նաեւ կյան քից ու բնութ յու նից վերց րած նոր 

11   Գ. Աբգարյան, Վերծան; թյ; ն Գրիգոր Նարեկաց;  «Հար; թյան տաղի», «Էջմի ածին», 
1974, Բ., էջ 48:



2017 Ժ.   ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ  159

ա ռար կա ներ ու եր եւույթ ներ եւ  իր ստեղ ծած նո րօ րի նակ հոգ եւոր բա-

նաս տեղ ծութ յու նը հա մալ րել ինք նօ րի նակ այ լա բա նա կան պատ կեր նե րով: 

Սա ա սում ենք, որ պես զի շատ թե քիչ հաս կա նա լի դառ նա, թե հոգ եւոր 

խոր հուրդ նե րի եւ խորհր դան շան նե րի նա րե կա ցիա կան հա մա կար գի ու-

սում նա սի րութ յան, մեկ նա բա նութ յան հա մար ինչ ի մա ցութ յուն եւ ճա-

նա չո ղութ յուն, ինչ ջանք ու ե ռանդ է պա հանջ վել Հ. Բախ չին յա նից: 

Գիտ նա կա նը հան գա մա նո րեն մեկ նա բա նում, բա ցատ րում է աստ վա ծա-

յին էութ յան տար բեր հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող մակ դիր նե րը, փո խա-

բե րութ յուն ներն ու խորհր դան շան նե րը, ո րոնք առ կա են Գան ձա րա նում: 

Նա Նա րե կա ցու խորհր դա բա նութ յան մեջ կար եւոր տեղ ու նե ցող յու րա-

քանչ յուր խորհր դա նիշ-այ լա բե րութ յուն հայտ նա բե րում է տար բեր գան-

ձե րի ու տա ղե րի հա մա տեքս տե րում, նաեւ բա ցատ րում, թե որ տե ղի՛ց, 

ո՛ր կամ ո՛ւմ ստեղ ծա գոր ծութ յու նից կա րող է մա կա բեր ված լի նել այդ 

խորհր դա նի շը, ո րը եր բեմն մշա կել կամ ո րին բա նաս տեղ ծը զու գոր դել է 

ո րոշ այ լա բե րութ յուն ներ, կամ որն է նրա բա նաս տեղ ծա կան եր եւա կա-

յութ յան ծնունդ: 

« Գան ձա րա նի քննու թիւ նը» գլխում ու շադ րութ յու նից չի վրի պում 
այն, որ բա նա սե րի վեր լու ծութ յուն նե րը կամ ծա նո թագ րութ յուն նե րը հա-

ճախ ընդ միջ վում կամ ա վարտ վում են ու շագ րավ եզ րա կա ցութ յուն նե-

րով, ո րոնց մի մա սը, ճիշտ է, թեեւ ար դեն ար ծարծ վել է նա րե կա ցիա գի-

տութ յան մեջ (ի դեպ, Հ. Բախ չին յա նը շատ հա ճախ բուն շա րադ րան քում 

կամ տո ղա տա կի ծա նո թագ րութ յուն նե րում քաղ ված քա բար մեջ է բե րում 

տար բեր նա րե կա ցիա գետ նե րի կար ծիք նե րը, դրանք բաղ դա տում կամ 

հա կադ րում միմ յանց, եր բեմն էլ մե կը լրաց նում մյու սով), եւ  ե թե ան գամ 

մտա ծենք, որ Հ. Բախ չին յա նից ա ռա վել գու ցե պա հանջ վել է հաս տա տող, 

ճշգրտող հա յացք, ա պա, միեւ նույն է, նա իր մտա հան գում նե րին հա սել 

է Նա րե կա ցու աշ խա րհըն կալ ման օբ յեկ տիվ ի մաս տա վոր մամբ, նրա տա-

ղե րի ման րա խույզ ըն թերց մամբ ու նրանց խորհր դա բա նութ յան ճշգրիտ 

ըն կալ մամբ: Այս պես, օ րի նակ, խո սե լով Նա րե կա ցու աստ վա ծեր գութ-

յան մեջ Հոր եւ Որ դու «միա բան-միաս նա կան» սի րո մա սին՝ մեջ բեր ված 

բնագ րա յին հատ վա ծի փաս տարկ մամբ Հ. Բախ չին յա նը հա մո զիչ ե ղա նա-
կով գրում է, որ այդ «տո ղե րը կա րող են ըն կա լո ւել իբ րեւ պարզ սի րեր-
գու թիւն: Ան շուշտ, սա սի րեր գու թիւն է, սա կայն՝ աս տո ւա ծեր գու թեա՛ն 

ո լոր տում, եւ, ըստ այդմ Նա րե կա ցին հո գե ւոր սի րե րգու թեան հիմ նա դիրն է 
հայ քեր թու թեան մէջ»: Ու րիշ բան, որ « Շատ յե տոյ միայն, գրա կա նու թեան 

աշ խար հի կաց ման շնոր հիւ ա ռաջ ե կաւ «առն եւ կնոջ» սէրն ար տա յայ-



160  ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ  2017 Ժ. 

տող սի րե գու թիւ նը, ո րի ա կունք նե րում է կանգ նած Նա րե կա ցու հոգ եւոր 

սի րե րգու թիւ նը…» (ՀԲ, 266),- մեկ նա բա նում է գիտ նա կա նը:

Նույն քան հա մոզ վա ծութ յամբ Բախ չին յա նը գրում է նաեւ Նա րե կա-
ցու ստեղ ծած բնութ յան այ լա բա նա կան պատ կեր նե րի մա սին՝ փաս տե լով, 

որ աստ վա ծեր գութ յան ո լոր տում բա նաս տեղ ծի երկ նած «բնու թեան եր գը» 

տա կա վին հոգ եւոր-այ լա բա նա կան քո ղի տակ է (տե՛ս ՀԲ, 282):

Ինչ վե րա բե րում է Նա րե կա ցու մա րիա մեր գութ յա նը, որ տեղ բա-

նաս տեղ ծը, շա րու նա կե լով նա խորդ օրհ ներ գու նե րի ( Մով սես Խո րե նա ցի, 

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի, Սա հակ դուխտ) ա վան դույթ նե րը, «իր ինք նօ րի նակ 

պատ կե րա ւոր ման մի ջոց նե րով հրա շա կեր տել է Մա րիամ Աս տո ւա ծած նի 

կեր պա րը» (ՀԲ, 293), ա պա Բախ չին յա նը, մաս նա վո րա պես նկա տի ու նե-

նա լով «Աչքն ծով՝ ի ծով ծի ծա ղա խիտ» նշա նա վոր տա ղը, ի րա վա ցիո րեն 

ո րո շում է. «Այս տեղ միա ժա մա նակ պատ կե րո ւած է երկ նա յին ու երկ րա յին էա-
կը, Ք րիս տո սով լցո ւած, ո գե ղէ նա ցած ու գե ղեց կա ցած մար դը՝ կա նա ցի զմայ լե լի 
կեր պա րան քով: Ս րա նից յե տոյ ըն դա մէ նը մեկ քայլ էր մնում մին չեւ լիո վին երկ-
րա յին կնոջ պատ կե րու մը» (ՀԲ, 300): Խոս տո վա նենք, որ բա ցատ րութ յու նը 

որ եւէ երկմ տութ յան տե ղիք չի տա լիս:

Ու շագ րավ է նաեւ, որ « Յա րու թեան» (« Սայլն այն ի ջա նէր ի լեռ նէն ի 
Մա սեաց») ար տա գան ձա րա նա յին տա ղում, ինչ պես նաեւ Գ րի գոր Լու սա-

վոր չին նվիր ված գան ձում Բախ չին յա նը հայտ նա բե րում է Նա րե կա ցու 

հայ րե նա սի րա կան հույ զերն ու տեն չե րը՝ այդ կա պակ ցութ յամբ վկա յա-

բե րե լով նաեւ նա խորդ նա րե կա ցիա գետ նե րից շա տե րի դի տար կում նե րը 

(տե՛ս ՀԲ, 329-330):

Ա հա այս պես խորն է Հեն րիկ Բախ չին յա նը զգա ցել ու բա վա կա նին 

հան գա մա նա լից վեր լու ծել Նա րե կա ցու բա նաս տեղ ծա կան հո րի նում նե րի 

գաղտ նիք ներն ու «ծա ծուկ» մտքե րը, հա մա կող մա նիո րեն բա ցա հայ տել 

նրա տա ղեր գութ յան գրե թե բո լոր օ րի նա չա փութ յուն նե րը, մեկ նա բա նել 

Գան ձա րա նին առնչ վող ստեղ ծա գոր ծա կան բազ մաբ նույթ եր եւույթ նե-
րի միջեւ գո յութ յուն ու նե ցող փո խա դարձ կապն ու  պայ մա նա վոր վա-
ծութ յու նը: Իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ էր ու նե նալ ոչ միայն բնա կան 

շնորհք, այլեւ ստեղ ծա գոր ծա կան մեծ փորձ ու աշ խա տան քա յին ե ռանդ: 

Ա հա հատ կա նիշ նե րի այս հա մա ձուլ ված քի շնոր հիվ է ստեղծ վել ան վե րա-

պա հո րեն բարձ րար ժեք ստվա րա ծա վալ (376 էջ) այս ու սում նա սի րութ յու-
նը, ո րը հայ միջ նա դար յան եւ  առ հա սա րակ հայ գրա կա նութ յան մաս նա-

գետ նե րի հա մար միան գա մայն անհ րա ժեշտ աշ խա տութ յուն է՝ Նա րե կա-

ցու հե ղի նա կա յին Գան ձա րա նի մա սին հստակ պատ կե րա ցում կազ մե լու 
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հա մար, մա նա վանդ ե թե նկա տի ենք ու նե նում Նա րե կա ցու բո լոր հայտ նի 

տա ղե րի եւ գան ձե րի ար ձակ ար եւե լա հա յե րեն քննա կան վե րա ծում ներն 

ու բո վան դա կա յին մեկ նութ յուն նե րը, ո րոնք նյու թի ընդգրկ ման ծա վա-

լով եւ կա տար ման վար պե տութ յամբ նա խա դե պը չու նեն: Թերեւս հենց 

այս պի սի մի ու սում նա սի րութ յան մա սին էր դեռ շատ տա րի ներ ա ռաջ 

փա փա գում Գ րի գոր Նա րե կա ցու « Հա րութ յան տա ղի»  քննա կան վեր ծա-

նութ յան հե ղի նակ Գ եւորգ Աբ գար յա նը՝ գրե լով. «Գ րի գոր Նա րե կա ցին 

այն մե ծութ յուն նե րից է, ո րի ոչ մի միտք չպետք է ան ծա նոթ մնա: Յու-

րա քանչ յուր չվեր ծան ված միտք՝ կո րուստ է: Բա նա սի րութ յունն ու գրա-

կա նա գի տութ յու նը մեծ գործ ու նեն բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծութ յան 

վեր ծան ման բնա գա վա ռում: Բա վա կա նա չափ գնա հա տա կան նե րի կող քին 

պա կա սում են մաս նա կի հե տա զո տութ յուն նե րը: Տե ղին մե ծա րանք ներն 

ա վե լի ա մուր հիմ քի վրա խարսխ ված կլի նեն, ե թե գրա կա նա գի տա կան 

ընդ հա նուր գնա հա տան քին զու գըն թաց ման րա մասն ու սում նա սիր վեն 

տա ղե րում եւ «Ող բեր գու թեան մա տեան»-ում մինչեւ օրս չվեր ծան ված 

բազ մա թիվ ու բազ մա թիվ միա վոր ներ, ո րոնց պետք է նվի րել ա ռան ձին 

ու սում նա սի րութ յուն ներ»12: 

Վեր ջում միայն ա սենք, որ Հ. Բախ չին յա նի գրքում գու ցե հե ղի նա-

կա յին ո րոշ են թադ րութ յուն ներ հե տա գա ստուգ ման կա րիք զգան, ինչ-

որ դրույթ ներ էլ կա րող են ա ռար կութ յան տե ղիք տալ, ո րոնց մա սին 

ակ նար կում է նաեւ ին քը՝ հե ղի նա կը, սա կայն  դրանք, մեր հա մոզ մամբ, 

կա րող են միայն մաս նա կի նշա նա կութ յուն ու նե նալ, քա նի որ մենք գործ 

ու նենք միան գա մայն գործ նա կան, զուտ գի տա կան շար ժա ռի թի եւ կա-

տար ման հետ:

12  Անդ:


