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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
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ՀԱՅ ԿԱ ՆՈՒՇ ՄԵՍ ՐՈՊՅԱՆ

ՀԱՅԵ ՐԵ ՆԻ ԲԱՐ ԲԱՌ ՆԵ ՐԸ ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ 
ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 12.10.2020 թ., գրա խոս վել է 15.11.2020 թ., 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Ակ սել Բա կուն ցի լե զուն գե ղար վես տա կան խոս քի բարձ րար վեստ դրսևո
րում է։ Նրա նում հմտո րեն մի ա ձուլ ված են գրա կան հայե րենը և մեր լեզ վի 
արևե լյան ու արևմ տյան տա րած քային տար բե րակ նե րից մի քա նի սի լեզ վա
կան իրո ղու թյուն նե րը։ Գոր ծած ված են հատ ված ներ մաս նա վո րա բար արևե լյան 
խմբակ ցու թյան Արա րա տյան բար բա ռի Քա նա քե ռի խոս ված քից, Ղա րա բա ղի 
բար բա ռի Գան ձա կի են թա բար բա ռից, իսկ արևմ տյան գա վա ռա կան նե րից՝ Մու
շի, Վա նի, Սա սու նի, Արաբ կի րի, Խար բեր դի, Երզն կայի տա րած քային տար բե
րակ նե րից, Կար նո բար բա ռի Շի րա կի խոս ված քից։

Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ըստ տեղ վույն գոր ծած ված են նաև 
ժո ղովր դա կան խոս քի մաս կազ մող առած–ա սաց վածք ներ, օրհ նու թյան և անեծ
քի բա նաձևեր, դարձ վա ծային մի ա վոր ներ և բար բա ռային նկա րագ րա կան ար
տա հայ տու թյուն ներ, որոնք ոճա վո րում և պատ կե րա վո րում են գրո ղի լե զուն։

Հիմ նա բա ռեր՝ հայե րեն, բար բառ, գրա կան լե զու, բա ռա պա շար, քե րա կա
նա կան, բա ղա ձայ նա կան հա մա կարգ, դարձ վա ծային մի ա վոր, ար ձա կա գիր։

«Իմ կար ծի քով, լեզ վա շի նա րա րու թյան խնդիր նե րում մենք դժվա րու թյուն նե
րի ենք հան դի պում առար կա ներ ան վա նե լու ուղ ղու թյամբ, այս պի սի դեպ քե րում 
պետք է ելա կետ ունե նալ ժո ղովր դա կան բար բա ռը»,— ասում է Բա կուն ցը Հա յաս
տա նի սո վե տա կան գրող նե րի առա ջին հա մա գու մա րում ունե ցած ելույ թում։ Ապա 
հա վե լում է, որ «մենք հա ճախ այս կամ այն բա ռը ճիշտ հայե րե նով գոր ծա ծե լու հա
մար կանգ ենք առ նում դժվա րու թյուն նե րի առջև, չենք գտնում այն բա ռը, որն ան
հրա ժեշտ է այս կամ այն նրբու թյունն ար տա հայ տե լու հա մար»175։

175  Բա կունց Ա., Եր կեր, հ. 2, Երևան, 1964, էջ 598–599։
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Հոդվածներ

Այդ հա մա գու մա րում հնչում են նաև Չա րեն ցի ու Տե րյա նի կար ծիք նե րը խորհր
դա հայ գրա կան լե զու ստեղ ծե լու մա սին։ Վկա յա բե րե լով եվ րո պա կան մի շարք լե զու
նե րի զար գաց ման ըն թացքը՝ Չա րենցն ու Տե րյանը նա խընտ րում են նա զա րյա նա
կան–շա հա զի զյան, այ սինքն՝ «հոկ տեմ բե րյան» կոչ վող գրա կան լեզ վի հիմ նա վո րումը 
և մեր ժում են Գ. Սուն դու կյա նի, Խ. Աբո վյա նի, Պ. Պռո շյա նի, ան գամ Հ. Թու մա նյա
նի էս–ով ու էն–ով, բար բա ռային որոշ տար րեր պա րու նա կող լե զուն։ Ա. Բա կունցն 
աս վա ծին հա կա մետ չէր. նա դեմ էր խոս քի մաք րա մո լու թյանը և չա փա զանց գրա
կա նաց ված լե զուն հա մա րում էր ար հես տա կան։

Շրջան ցե լով ժա մա նա կի պա հան ջին հար մար վե լու ակն հայտ պար տադ րանքը՝ 
Ա. Բա կուն ցը նշում է, որ հա մա գու մա րի բա նա խոս նե րի՝ նոր գրա կան լեզ վի մա սին 
հա կա սա կան մո տե ցումը «առաջ է բե րում լեզ վի խառն վա ծու թյուն, լեզ վի թլվա տու
թյուն։ Այն պես որ, պետք է բար բառ նե րը կշռել դե ղա տան կշեռ քի ճշտու թյամբ», և այս 
տե սա կե տից շատ ուսա նե լի է հա մա րում Հ. Թու մա նյա նի փոր ձը176։ Ըստ այդմ՝ «Ազ
նիվն ու գե ղե ցի կը կեն դա նի ժո ղովր դի կեն դա նի լե զուն է, որ հա զար ու մի ոճե րով ու 
ձևե րով է խո սում, որ հա զա րա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում հա վա քել է հա զա րա վոր 
գան ձա րան նե րից ու պա հել, զար գաց րել, ճո խաց րել, գե ղեց կաց րել, որ ամ բող ջո վին 
հո գի է ու հո գե բա նու թյուն, պատ կեր ու տրա մադ րու թյուն, շունչ է ու զգաց մունք»177։

Ինչ պես նկա տում է Ռ. Իշ խա նյանը, 1930–ա կան թվա կան նե րից սկսած լեզ վին 
նվիր ված «վի ճա բա նու թյուն ներն ու տա րա կար ծու թյուն նե րը ավե լի հա ճախ եղել են 
ոչ թե ընդ հան րա պես հայ նոր գրա կան լեզ վի, այլ հայ գե ղար վես տա կան գրա կա նու
թյան լեզ վի շուրջ»178։ 

Որ պես Սյու նյաց աշ խար հի բար բա ռա կիր զա վակ՝ Ա. Բա կուն ցի մայ րե նի լե զուն 
Ղա րա բա ղի բար բա ռի Գո րի սի խոս վածքն էր, որն իր լեզ վամ տա ծո ղա կան ողջ հա
մա կար գով ու կա ռուց ված քով ըն կած է նրա ար ձա կի հիմ քում։ Բար բա ռային իրո ղու
թյուն նե րի և գրա կան հայե րե նի հմուտ մի ա ձուլ մամբ ստեղծ ված է բարձ րա մա կար
դակ մի խոս քար վեստ, որը բնո րոշ վում է Բա կուն ցի լե զու տեր մի նով։ «Բա կուն ցը 
իր գե ղար վես տա կան խոսքը հյու սե լիս Թու մա նյա նի նման սկսեց դի մել հայ լեզ
վաս տեղծ ման սկզբնաղ բյու րին՝ հայ ժո ղովր դի, հիմ նա կա նում՝ հայ գյու ղա ցի ու թյան 
կեն դա նի խոս քին՝ այն տեղ որո նե լով կեն սա կան հյու թեր իր ար վես տի հա մար»,— 
գ րում է Ռ. Իշ խա նյանը179։

Բա կուն ցի բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում գոր ծած ված են Գո րի սի խոս ված
քին բնո րոշ լեզ վա կան կա ռույց ներ, բա ռա պա շա րային մի ա վոր ներ, եր բեմն նաև 
հնչյու նա կան իրո ղու թյուն ներ։

Բա կուն ցյան բար բա ռա բա նու թյուն նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել մի քա նի խմբով.
ա) Բար բա ռային հնչյու նա կան իրո ղու թյուն ներ։ Պետք է ասել, որ այս 

հար ցին Բա կուն ցը մո տե նում է զգու շո րեն։ Նա հիմ նա կա նում շրջան ցում է բար

176  Ն.տ., էջ 600։
177  Թու մա նյան Հ., Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 6, էջ 167։
178  Իշ խա նյան Ռ., Բա կուն ցի լեզ վա կան ար վեստը, Երևան, 1965, էջ 43։
179  Նշվ. աշխ., էջ 63։
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բա ռային հնչյու նա փո խա կան օրենք նե րը, քա նի որ դրա նով կտու ժեր գե ղար
վես տա կան խոսքը։ Ինչ պես գի տենք, Գո րի սի խոս ված քին բնո րոշ է երկ շարք ձայ
նե ղա զուրկ բա ղա ձայ նա կան հա մա կար գը և ձայ նա վոր նե րի քմայ նա ցու մը, իսկ 
Բա կուն ցի մի շարք հե րոս նե րի կի րա ռած Սա սու նի, Արաբ կի րի բար բառ նե րին՝ 
բա ղա ձայն նե րի տե ղա փո խու թյուն–տե ղա շար ժը, որոնց պահ պա նումը կհան գեց
ներ խոս քի ան հաս կա նա լի ու թյան։ Այդ իսկ պատ ճա ռով մե ծա նուն ար ձա կա գի րը 
հնչյու նա փոխ ված սա կա վա թիվ օրի նակ ներ է մի այն բե րում։ Դրանք հիմ նա կա
նում Ղա րա բա ղի բար բա ռին բնո րոշ հնչյու նա կան հա մա կար գային իրո ղու թյուն
ներ են. օրի նակ՝ Կյո րես, Պար սեղ [Կ]180, Պու ղան [Զ], սուր բը քեզ հի՞նչ անի [Կ], 
կան փետ [Կ], վար ժա պետ պա րուն [Կ], Պետ րուս [Կ], հըն գեր ներ [ԳՆ], ական ջը 
հլո րեմ (ԲՏ) և այլն։

Նշված օրի նակ նե րում առ կա են գ, բ ձայ նեղ նե րի խլա ցում, հ հա գա գի հա վե լում, 
ո>ու ձայ նա վո րա կան ան ցում, Ար ցախ–Սյու նի քի տա րած քում ֆ–ի դի մաց գրա բա
րյան փ շնչեղ խու լի պահ պա նում, ինչ պես նաև Պո ղոս հատ կան վան բար բա ռային ձև։

Հն չյու նա փո խա կան իրո ղու թյուն կա րե լի է հա մա րել է օժան դակ բայի՝ Արա րա
տյան բար բա ռին և Գո րի սի խոս ված քին բնո րոշ ա–ով ձևը։ Օրի նակ՝ «Պղն ձա քա րի 
սա րում ավե լու կը կա նա չել ա» [ՎԲ], խա չա պաշտ ա [ՎԲ], ին չի՞ց ա և այլն։ Հան դի
պում են նաև արևմ տյան տա րած քին բնո րոշ տար բե րակ ներ. այս պես՝ ին տոր, քար 
պի լա չկա [ԼՄ], նա խա կահ (ԾՓ) և այլն։

բ) Բար բա ռային քե րա կա նա կան իրո ղու թյուն նե րից կա րե լի է նշել գո յա կա նի 
հո լով ման, հոգ նա կի ա կազ մու թյան, բայի ժխտա կան խո նարհ ման ետա դաս և բա
յա կան այլ ձևե րը։ Օրի նակ՝ աշունք վա [Մթ] «աշ նան», ճղներ [Մթ], ետա նաք ոչ [ՎԲ] 
«չու շա նաք», նստիլ չէ ին [Մչ], վե րեք [Ն] «վեր կա ցեք», արևը կե ծա նե լիս [Ա] «արևը 
բարկ դառ նա լիս, կե սօ րին», կսո վես [Մչ] «քաղ ցի զգա ցո ղու թյուն կու նե նաս», կոխ 
կե նալ [ Խա] «կոխ բռնել», ավ րի (ԼՄ) «ավե րի» և այլն։

գ) Բա ռա պա շա րային իրո ղու թյուն ներ։ Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
մեծ թիվ են կազ մում ժո ղովր դա խո սակ ցա կան բա ռա շեր տին բնո րոշ հայե րեն բա
ռերը՝ թոկ, աղու նա տեր, ոս պա տեղ, աշուն քա դեմ, ջրա տար «խեղճ, թշվառ», ցցա չոր 
և այլն։

Հե տաքր քա րա կան են նաև գրա կան հայե րե նին բնո րոշ բա ռե րի հնչա տար
բե րակ նե րը և տվյալ տա րած քին բնո րոշ իմաս տա փո փո խակ նե րը. օրի նակ՝ օք մին 
[Խղլց] «ոմն, մե կը», ձեռ քա փող [Զ] «ամե նօ րյա ծախ սի գու մար», ապեր [Կ] «հո րեղ
բայր», շեն [Կյո րես] «գյուղ», Կյո րե սի լե զուն շե նա վա րի է [Կ] «բար բա ռային», բա ցուտ 
[Մթ] «ըն դար ձակ տա րա ծու թյուն», կծո տող [Կ] «շուն», եկա հալ [ԿՔ] «ձյուն և արև 
փո փո խա կան եղա նա կի մա սին, երբ ձյունը գա լուն պես հալ վում է», ետա նալ [ԱՍ] 
«ու շա նալ» և այլն։

գ) Օտա րա բա նու թյուն ներ։ Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում որո շա կի 
թիվ են կազ մում արևե լյան լե զու նե րից կա տար ված փո խա ռու թյուն նե րը, որոն ցում 

180  Ծան.՝ ուղիղ փա կագ ծե րում Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վեր նագ րե րի հա մա ռո տագ
րումն է՝ եր բեմն էջան շու մով։



54

Հոդվածներ

որո շա կի թիվ են կազ մում հատ կա պես թուր քե րե նի մի ջո ցով ան ցած նե րը։ Օտար 
բա ռե րը հա ճախ ածանց վում կամ բա ռա բարդ վում են հայե րե նի բա ռա կազ մա կան 
օրենք նե րի հա մա ձայն։ Օրի նակ՝ ղա րի բա կան [Կ], սու բա հա նոց [Կ], բա րա բար [Կ], 
ճո թի մա ղա զա [Կ], խեղճ ու կրակ ռա հաթ [Կ], սրա [ԼՄ] «հերթ», զի զի [Կ], բեյ [Կ], 
բի բի [Կ], զուռ նա–նա ղա րա [Կ], մա հալ [Կ], դայօղ լի [Կ], իման սըզ [ԿՔ], քեֆ սըզ (ԼՄ) 
և այլն։ Ինչ պես նկա տում ենք, վեր ջին օրի նակ նե րը կերտ ված են թուր քե րե նի բա ռա
կազ մա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով (դայի+օղ լի, իման+ սըզ, քեֆ+ սըզ)։

Պայ մա նա վոր ված ժա մա նա կի մե ծա պե տա կան պա հանջ նե րով՝ Բա կուն ցը 
խոսքը ոճա վո րե լու նպա տա կով ան հրա ժեշ տա բար գոր ծա ծում է նաև ռու սե րեն և 
ռու սե րե նի մի ջո ցով ան ցած նո րա գույն փո խա ռու թյուն ներ, օրի նակ՝ խա րա շո [ԿՔ], 
պա մոշ նիկ [ՈՈ], սմատ րի տել [ԲՏ], դրու ժի նա [Կ], բլա ղա ռոդ նի լե զու [Կ] «գրա կան 
հայե րեն», պալ տո նա վոր [Կ], ստու դենտ [Կ], բուլ վար [Կ], տնե րը մի ան ման կա մեր
ներ [Կ], ռու սաց շկոլ [Կ], ատ րյադ [ԿՔ], պա սա ժիր [ՈՈ], կոն դուկ տոր [ՈՈ] և այլն։

Հան դի պում են նաև ռու սե րեն նա խա դա սու թյուն ներ, որոնց հայե րեն հա մար
ժեք նե րը ասե լիքը կդարձ նե ին ար հես տա կան ու ան հա ղորդ։ Նման խոս քային 
մի ա վոր նե րը թերևս մեկ այլ գրո ղի գրչի տակ դի տարկ վե ին որ պես ան հար կի 
նո րա մու ծու թյուն ներ, սա կայն Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում դրանք պատ
ճա ռա բան ված են և ան թե րի կեր պով մի ա ձուլ ված են խոս քին։

Ինչ պես նկա տում է Վ. Առա քե լյանը, «մեր ժել այդ պի սի հնար նե րը, նշա նա կում է 
գրա կան լե զուն զրկել հնչե րանգ նե րի բազ մա զա նու թյու նից։ Դրանք իմաս տային ու 
ար տա հայտ չա կան նրբու թյուն նե րով իս կա պես պայ մա նա վո րում են լեզ վի կեն դա նի 
զար կե րա կի բա բախ ման ուժն ու կեն սու նա կու թյունը»181։

դ) Բար բա ռային դարձ վածք նե րը, շրջա սու թյուն նե րը, հա րա դիր այլ կազ մու
թյուն նե րը հղկե լով՝ Բա կուն ցը նոր շունչ է հա ղոր դել բար բա ռային խոս քին բնո րոշ 
հու զաար տա հայտ չա կան մի ջոց նե րին. օրի նակ՝ մար դա հաչ տալ, աղ վե սա հաչ տալ, 
բքա խեղդ լի նել, շար ընկ նել [ՈՈ], դար դա հալ լի նել, մար գոց անել [ՔԴ], գիր կապ 
անել [Մր], տապ անել [Մ], պար ածել [Կ], խաղ ասե լով տես նել [Կ], այ սինքն՝ «քն նա
դա տել, ծաղ րել», հա ցա փոր աշ խա տանք [Կ], մի նստե լում յոթ հաց ուտող [Կ], բուլ կի 
ուտող ներ [Կ], յո թը դռան հա չող շուն [Կ], էս պես նե ղում չենք մնա [ԿՔ], աչքդ գի րը 
կտա նի [ՎԲ] «կկու րա նաս» և այլն։

Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում գե ղար վես տա կան խոս քի բարձ րա կարգ 
հմտու թյամբ հրա շա լի ո րեն մի ա ձուլ ված են գրա կան հայե րենն ու բար բա ռը, ինչ պես 
օրի նակ՝ զառ նշա նով մոմ [Կ], ոս կի զա ռով մոմ [Կ], զառ ման դի լով նո րա հարս [Մ], 
Անի կա տյո տյա [Կ], տի կին Օլին կա [Կ], դյու քյան դար ներ և մե ծա մեծ ներ [Կ], հի
սուն մին [Կ], մարդ–օ լան [Կ] «մար դոր դի», ճո թա վա ճառ [Կ], «Կար մի կան դի տեր, 
որ սրճա տան հետևի մա սը դարձ րել էր գի նե տուն» (Կ, 14)։ «Սա սուն» տպա րանը 
տպում էր «հար սա նյաց հրա վեր ներ, գա վա ռային վար չու թյան բլանկ ներ և զա նա
զան պուբ լի կա ցի ա ներ՝ տուր քի, քո չի և զին վո րա կո չու թյան մա սին» (Կ, 14–15)։

181  Ա ռա քե լ յան Վ., Հայ գրա կան լեզ վի և բար բառ նե րի փոխ հա րա բե րու թյան հար ցի շուրջ, Պատ մա–
բա նա սի րա կան հան դես, 1964, հ. 3, էջ 153։
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Տա ղան դա շատ գրո ղի բարձ րար վեստ գրչի ներ քո բար բա ռային հնչե րանգ են 
ձեռք բե րում ան գամ գրա բա րյան ցնոր կար գադ րու թյուն [Մրց], ըն տանյոք հան դերձ 
և այլ բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ. այս պես՝ «եր բեմն պալ տո նա վո րը՝ այ սինքն՝ Գո րիս 
քա ղա քա ցիք՝ Եփ րատ Երե մը, Անի կա տյո տյան, տի կին Օլին կան, Կի զի կով Իսա կը 
հան դերձ ըն տանյոք» (Կ, 12)։

Ա հա վա սիկ ևս մեկ օրի նակ, որում գե ղար վես տա կան խոս քի վար պե տու թյամբ 
կողք կող քի են գրա կանն ու գա վա ռա կանը։ «Ամե նա մո լե ռանդ կյո րե սե ցիք, որոնք 
ծաղ րում էին Գո րի սի օտա րա կան նե րին՝ ոմանց շլյա պան ան վա նե լով կլի բո և ծղա
ման, ոմանց կա նանց՝ ան վա նե լով շի նո վի տիկ նիկ, ոմանց մո րուքն էին ծաղ րում՝ 
ան վա նե լով կու տու ռուզ» [Կ, 9]։

Նշված բար բա ռա բա նու թյուն նե րից բա ցի, առանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն են 
ներ կա յաց նում ամ փոփ ման են թարկ ված ան ձնա նուն ներն ու մա կա նուն նե րը, որոնք 
հա տուկ են Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նին։ Նման հատ կա նուն նե րը հիմ նա կա նում բա
ղադ րյալ կա ռույց ներ են, որոնց բա ղադ րիչ նե րից մե կը հա ճախ փո խա ռու թյուն է 
կամ բար բա ռա բային լեզ վա կան մի ա վոր։ Այդ մա սին «Կյո րես»–ում կար դում ենք. 
«Կյո րե սե ցիք ծաղ րում էին քա ղա քա ցի նե րին՝ հո րի նե լով մա կա նուն ներ՝ Պրիս տա վի 
Թա զի, Թեփ ռած Երեմ, Ամ բա րի Կա տու Սո ղո մոն» (Կ, 9)։ Ոչ պա կաս հե տաքրք րա
կան են նաև Քյալ լա Ծա տուր [Կ], Ղաթ րի նի Աղա լո [Կ], Պա րան–Պա րան Ավա նես 
[Կ], Գյուր ջի Օբի [Կ], Մա լակ րով նի Նի կո լայ [Կ], Չան թա Ռեխ Գա լուստ [Կ], Խո ջա 
Բա ղիր [Կ], Ղուր դանց Իսո [Կ], Սա յու Մա դի [Կ], Զդին Հա բուդ [Կ], Սա հաթ սազ 
Սանդ րո [Կ], Ջամ բա Ծա տուր [Կ], Գլդան Գո դի [Ե Ը], Զա ռի աքիր, Մե լոչ նի Բախ շի 
և այլ ան ձնա նուն ներ։

Հան դի պում են նաև տե ղա նուն նե րի բար բա ռային ձևեր ու հնչյու նա կան տար բե
րակ ներ. օրի նակ՝ Րևան, Ծլան գի տախտ [Կ] «հար թա վայր», Շհա րի տախտ [Կ], Շահ 
յուրդ, Շոր աղ բյուր և այլն։

Հն չյու նա կան ու բա ռա պա շա րային լեզ վա կան իրո ղու թյուն նե րից բա ցի, ուշագ
րավ են իմաս տային ան ցում ներն ու բար բա ռային խոս քին հա տուկ փո խա բե րա ցում
նե րը։ Օրի նակ՝ որ պես «հի շո ղու թյուն» ֆի զի կա կան հաս կա ցու թյան հա մար ժեք է 
գոր ծա ծում հուշ բա ռը, որը բա ռա րան նե րում այդ իմաս տով չի հան դի պում։

«Ապա դու սո՞ւրբ ես» (Կ, 12), «Ապա չեմ ասե՞լ քեզ» (Կ, 12) հար ցա կան նա խա դա
սու թյուն նե րում զուտ գրա կան ապա ձևը ստա ցել է բար բա ռային տա րա ծա գոր ծա
ռա կա նու թյուն և փո խա րի նում է բա ցա ռա պես խո սակ ցա կան լեզ վին բնո րոշ բա–ին 
(իմա՝ «Բա դու սո՞ւրբ ես», «Բա չեմ ասե՞լ քեզ»)։

«Նրանց լեզ վով ազգ նշա նա կում էր տոհմ, գեր դաս տան, տուն, որի բո լոր 
ան դամ ներն իրար հետ կապ ված են արյան կա պով։ Իսկ եթե նրան բա ցատ
րե իր, որ ազ գու թյունն ես հարց նում, այլ ոչ թե տոհ մը, նա կպա տաս խա ներ. 
— Կյո րե սե ցի եմ… Զան գե զու րի մարդ եմ» (Կ, 9–10)։ Տվյալ դեպ քում կյո րե սե ցին 
և Զան գե զու րի մար դը ձեռք են բե րել «հայ» իմաստը, որին հա կադր վում են ան
հա վատ նաս րա նին [Կ], շան ազ գը [Կ], մարդ պլո կող ազ գը [Կ], մոլ թա նին [Կ], 
այ սինքն՝ օտա րա կանը։
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Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ըստ տեղ վույն գոր ծած ված են նաև ժո
ղովր դա կան խոս քի մաս կազ մող առած–ա սաց վածք ներ, օրհ նու թյան ու անեծ քի բա
նաձևեր, դարձ վա ծային մի ա վոր ներ ու բար բա ռային նկա րագ րա կան ար տա հայ տու
թյուն ներ, որոնք ոճա վո րում և պատ կե րա վո րում են գրո ղի լե զուն։ Այս պես՝ իշալ լա 
հետ չդառ նաս [ՈՈ, 238], խա բա րըդ քոռ ակ ռա վը բե րի [ՈՈ, 238], դաս տեմ քու քուրդ 
դնեմ հո գուդ [ՈՈ, 238], քո կուշտ կե րած օրը զատ կի իրի կուն եղ նի [ՈՈ, 238], փեշ քեշ 
ձի ու ատա մին չեն նայի, բզի գլխին յամ րու ղով կտա՞ս, թե չաք չով, հա րամ հա ցը թող 
իմ սուփ րիս չլի նի [ՎԲ] և այլն։

Ակ սել Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում հան դի պում են բազ
մա թիվ բար բա ռա բա նու թյուն ներ արևե լ յան խմբակ ցու թյան Ղա րա բա
ղի բար բա ռի Գո րի սի են թա բար բա ռից, Արա րա տյան բար բա ռի Քա նա քե
ռի («Խա չա տուր Աբո վյան») և Լո ռու («Օձի բե րա նից»), Ղա րա բա ղի բար բա ռի 
Գան ձա կի են թա բար բա ռի Ղա զա խի («Սև հա ցը») խոս վածք նե րից և արևմ տյան 
խմբակ ցու թյան Կար նո («Որ դի որոտ ման», «Աշոտը»), Սա սու նի («Ծի րա նի փողը», 
«Մու րոյի զրու ցը», «Քե ռի Դա վոն»), Վա նի («Սև հա ցը»), Արաբ կի րի, Խար
բերդ–Ե րզն կայի («Լառ–Մար գա րը»), Մու շի («Ծի րա նի փո ղը») բար բառ նե րից։

Օ րի նակ՝ Արա րա տյան բար բա ռի Քա նա քե ռի խոս ված քով. «Նա նին աղ
լու խի մեջ հաց է կա պել» [ ԽԱ, 365], «Ղա դեդ առ նի նա նին, մի էս հա
ցը տար հան դին նշանց տուր» [ ԽԱ, 365], «Նա մի ինչ–որ նմա նու թյուն տե
սավ այդ աղջ կա և Եղ սան հո քի րի Մայ րա նի միջև» [ ԽԱ, 371] և այլն։

Ղա րա բա ղի բար բա ռի Գան ձա կի են թա բար բա ռով. «Էտ ան դե րը հին չա՞վ շի նիմ» 
[ՍՀ, 202], «Ինձ պի տի ուն թու նես» [ՍՀ, 208], «Էս սհա թիս մի կնիկ թե լե պո նով քեզ 
հարց րեց։ Ասի՝ ըս տի չի… Նհենց քաղցր էր խո սում» [ՍՀ, 208] և այլն։

Կար նո բար բա ռի Շի րա կի խոս ված քով. «Չի էղ նի, խնա մի ջան… Սա րիտ չի էնե, 
բի լե թը թա մամ, ուրիշ նա րու շեն նի պռա վիլ ունի, պրի չինմ չկա, որ էնեմ…» [ՈՈ] և այլն։

Սա սու նի–Մու շի բար բառ նե րով. «Մըր գուղն ի, իդա դար լե շրջվի» (ԾՓ), «ինա 
կուտ լե մեր է» [ԾՓ], «մըր բախտ կա պած ենք զգդալ ջրի» [ԾՓ], «զիմ փող կի տամ 
իմ քա ջար ծիվ թոռ նի կին» (ԾՓ) և այլն։

Վա նի բար բա ռով. «Էս նա խո րոտ ի» [ՍՀ, 194], «Իկե՞ր ես, տղա՛։ Չայ պի րե՞մ» 
[ՍՀ, 194] և այլն։

Ա րաբ կիր–Խար բերդ–Ե րզն կայի բար բա ռով. «Կե ցիր դհա, կրակ չե ղավ, սրադ 
ուր բաթ է» [ԼՄ, 128], «Ծառդ պտուղ չի տար, յավ րի՛ս, գո ղու թյան մի՛ վար ժե ցուր» [ԼՄ, 
128], «Աս տեղ վանքը հիչ չկա իմի նիս պես ծի րա նի» [ԼՄ, 134] և այլն։

Այս պի սով՝ Ակ սել Բա կուն ցի լե զուն գե ղար վես տա կան խոս քի բարձ րար վեստ 
դրսևո րում է, որում հմտո րեն մի ա ձուլ ված են գրա կան հայե րենը և մեր լեզ վի արևե
լյան ու արևմ տյան տա րած քային տար բե րակ նե րից մի քա նի սի, մաս նա վո րա բար 
արևե լյան խմբակ ցու թյան Ղա րա բա ղի, Արա րա տյան և արևմ տյան գա վա ռա կան նե
րից Կար նո, Մու շի, Վա նի, Սա սու նի, Արաբ կի րի, Երզն կայի տա րածք նե րի բար բա
ռային իրո ղու թյուն նե րը, և եթե Մ. Նալ բան դյա նի՝ ճշմա րիտ գրա կա նու թյան լեզ վին 
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վե րա բե րող խոս քե րով բնո րո շենք, բո լոր գա վա ռա կան բար բառ նե րից ճա նա պարհ
ներ են բաց վել դե պի բա կուն ցյան յու րօ րի նակ լեզ վի կենտ րոն182։

ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
Ա – «Աքա րում»
ԱՍ – «Այու սա րի լան ջին»
Ե Ը – «Եղ բայ րու թյան ըն կու զե նի ները»
Զ – «Զան գե զուր»
ԽԱ – «Խա չա տուր Աբո վյան»
Կ – «Կյորես»
ԿՔ – «Կարմ րաքար»
Մ – «Միրհավ»
Մթ –  «Մթ նաձոր»
Մր – «Մրոց»
Ն – «Նա ման ռու սաց թա գա վո րին»
ՈՈ – «Որ դի որոտման»
ՍՀ –«Սև հացը»
ՎԲ – «Վան դուց Բադին»
ՔԴ – «Քե ռի Դավոն»

АР МЯНС КИЕ ДИАЛЕКТЫ В ПРОИЗВЕ ДЕ НИ ЯХ  
АКСЕЛА БАКУНЦА

АЙКАНУШ МЕСРОПЯН

Язык Аксела Бакунца – высококуль тур ное выражение художест вен ной литерату
ры. В нем умело сочетают ся литератур ный армянский язык и некоторые языковы ме 
реалия восточных и западных террито ри аль ных версий нашего языка. Использо ва
ны, в частнос ти, отрывки из Канакерс ко го говора Араратс ко го диалекта восточной 
фракции, из Гандзакс ко го поддиалек та Карабахс ко го диалекта, а также из западных 
провинци аль ных диалектов Муша, Вана, Сасуна, Арабкира, Харберда, Ерзнка и го
вора Ширака Каринско го диалекта.

В произве де ни ях Бакунца широко использо ва ны также формы фолькло
ра: послови цы и поговор ки, слова благосло ве ния, проклятия, фразеоло ги чес кие 
словосо че та ния, диалект ные описатель ные выражения, которые помогают стилиза
ции и изображе нию языка писателя.

182  Ա ռա քե լ յան Վ., նշվ. աշխ., էջ 145։
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К лю че вые слова։ Армянский язык, диалект, литератур ный язык, лексика, 
граммати чес кий, фонетичес кая система, фразеоло гизм, прозаик.

ARMENIAN DIALECTS IN WORKS OF  
AKSEL BAKUNTS

HAYKANUSH MESROPYAN

The language of Aksel Bakunts is a highly cultural expression of fiction literature. 
It skillfully combines the literary Armenian language and some linguistic realities of the 
eastern and western territorial versions of our language. Used, in particular, excerpts 
from the Kanaker dialect of the Ararat dialect of the eastern faction, from the Gandzak 
subdialect of the Karabakh dialect, as well as from the western provincial dialects of 
Mush, Van, Sasun, Arabkir, Kharberd, Erznka and the Shirak spoken of the Karin dialect.

In the works of Bakunts widely also used forms of folklore: Proverbs and sayings, 
words of blessing, curses, phraseological phrases, dialectal descriptive expressions, 
which stylize and depict the language of the writer.

Key words։ Armenian language, dialect, literary language, vocabulary, grammati
cal, phonetic system, phraseological unit, writer.


