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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

 «Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րե գիրք, № 1 2020 (14), Երևան, 2020,— 200 էջ:

«Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րեգր քի սույն հա մա րում տեղ են գտել «Սյու նի քի հոգևոր 
և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
նիք–Ար ցա խի հա յա գի տու թյան հիմ նա հար ցե րին նվիր ված ուսում նա սի րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև Ակ սել Բա կուն ցի ծննդյան 120–ա մյա կին նվի ված հան րա պե տա կան գի տա ժո ղո վի (ԳՊՀ, 
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Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ ՄԱ ՆՈՒ ՉԱՐՅԱՆ

ԴԱՐՁ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ՄԻ Ա ՎՈՐ ՆԵ ՐԸ ԱԿ ՍԵԼ  
ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ «ԿԱՐՄ ՐԱ ՔԱՐ» ՎԵ ՊՈՒՄ

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 20.11.2020 թ., գրա խոս վել է 30.11.2020 թ., 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Հոդ վա ծի նպա տակն է քննել «Կարմ րա քար» վե պում կի րառ ված դարձ վա
ծային մի ա վոր նե րը` ներ կա յաց նե լով դրանց կա ռուց ված քային, իմաս տա գոր
ծա ռույ թային ու ոճա կան դրսևո րում նե րը: Այդ դրսևո րում նե րով էլ պայ մա նա
վոր ված են ուսում նա սի րու թյան ար դի ա կա նու թյունը և գի տա կան նո րույ թը: 
Դարձ վա ծային մի ա վոր նե րի նմա նօ րի նակ կի րա ռու թյուն նե րը ոչ մի այն ժո ղովր
դային երանգ, այլև բնա կա նու թյուն են հա ղոր դում բա կուն ցյան ար ձա կին: Լի նե լով 
խոս քի ոճա վոր ման ան փո խա րի նե լի կա ռույց ներ` խնդրո առար կա դարձ վա ծային 
մի ա վոր նե րը բա կուն ցյան բնագ րի լե զուն դարձ նում են առա վել ար տա հայ տիչ` 
զերծ պա հե լով այն եր կա րա բա նու թյու նից: Դարձ վա ծային մի ա վոր նե րով հա
րուստ է հատ կա պես կեր պար նե րի խոսքը: Բնագ րում զգա լի կշիռ են կազ մում բայ 
գե րա դաս ան դա մով և հա ղոր դակ ցա կան դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը: Ու սում նա
սի րու թյան ըն թաց քում կի րա ռել ենք հա մադ րու թյուն ու վեր լու ծու թյուն:

Հիմ նա բա ռեր` դարձ վա ծային մի ա վոր, «Կարմ րա քար», խոս քի ոճա վո րում, 
կա ռուց ված քային առանձ նա հատ կու թյուն, ոճա կան դրսևո րումներ:

Ակ սել Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի լեզ վաո ճա կան էա կան հատ կա
նիշ ները ուսում նա սիր վել են Ռ. Իշ խա նյա նի «Բա կուն ցի լեզ վա կան ար վեստը» աշ
խա տու թյան մեջ: Քննու թյան նյութ դարձ նե լով «Կարմ րա քար» վե պում հե ղի նա կի 
կի րա ռած դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը259` ըստ հար կի ներ կա յաց րել ենք դրանց կա
ռուց ված քային, իմաս տա գոր ծա ռույ թային ու ար տա հայտ չա կան դրսևո րում նե րը:

Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի լե զուն օժտ ված է մի ներ քին հմայ քով, ինչն 
ապա հո վել են ար ձա կագ րի` ոչ մի այն նրբա ճա շակ տա ղան դը, այլև լեզ վա կան ձևե րի 

259  Դարձ վա ծային մի ա վոր եզ րույ թին զու գա հեռ գոր ծա ծել ե նք նաև մաս նա գի տա կան գրա կա նու
թյան մեջ ըն դուն ված հա պա վու մը`ԴՄ:
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Հոդվածներ

ճիշտ ու նպա տա կային ընտ րու թյունը, ոճա կան հնար նե րով կեր պար նե րին ան հա տա
կա նաց նե լու, մի ջա վայ րի ու ժա մա նա կի գու նա վո րում ստեղ ծե լու վար պե տու թյունը: 
Հի րա վի, նրա ար ձա կի լեզ վա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից են քնա րա կա նու
թյունը և ժո ղովր դայ նու թյունը: Ինչ պես իրա վա ցի ո րեն նկա տել է Ռ. Իշ խա նյանը, «...
ժո ղովր դային է բա կուն ցյան խոս քի բուն ակունքը` լեզ վամ տա ծո ղու թյունը, ընդ հան
րա պես ար տա հայտ վե լու ձևը, խո սե լա կեր պը»260: Բնա կան է, որ գյու ղը պատ կե րող 
գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում զգա լի է «…հայե րե նի ժո ղովր դայ նաց ման 
հա կու մը»261, ին չի շնոր հիվ և´ Բա կուն ցի հե ղի նա կային խոսքը, և´ նրա կեր պար նե
րի լե զուն հա մեմ ված են ժո ղովր դի կեն դա նի խոս քից քաղ ված խո սակ ցա կան–բար
բա ռային բա ռե րով և ար տա հայ տու թյուն նե րով: Այ դօ րի նակ կազ մու թյուն նե րը կա´մ 
ունեն իրենց գրա կան հա մար ժեք նե րը, կա´մ բա ցա կա յում են դրանց գրա կան տար
բե րակ նե րը, ուս տի դրանց դի պուկ ու տե ղին կի րա ռու թյուն ները խոս քին ոչ մի այն 
ժո ղովր դային երանգ, այլև բնա կա նու թյուն են հա ղոր դում: Բա կուն ցյան ար ձա կի լեզ
վին պար զու թյուն, ժո ղովր դայ նու թյուն ու ինք նա տի պու թյուն են տա լիս նաև դարձ
վա ծային մի ա վոր ները:

Հայտ նի է, որ ԴՄ–ներն ու դարձ վածք նե րը, լի նե լով տվյալ ժո ղովր դի ազ գային 
լեզ վամ տա ծո ղու թյան և մշա կու թային հոգևոր ար ժեք նե րի յու րօ րի նակ կրող ներ, 
ար տա հայ տում են այդ լեզ վա կիր նե րի կեն սա փորձն ու պատ մա կան ուղին, աշ
խար հըն կա լումն ու պատ կե րա ցում նե րը շրջա պա տող առար կա նե րի և երևույթ նե
րի մա սին, վե րա բեր մունքը մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ262: Ըստ 
Վ. Գա կի` «Ազ գային առանձ նա հատ կու թյուն նե րով է օժտ ված լե զու նե րի դարձ վա
ծային հա մա կար գը ամ բող ջու թյամբ»263: Դարձ ված նե րի գի տա կան ուսում նա սի րու
թյունը սկզբնա վո րել է շվեյ ցա րա ցի լեզ վա բան Շարլ Բա լին (1865–1947), իսկ հայ 
իրա կա նու թյան մեջ այդ հար ցին հան գա մա նո րեն ան դրա դար ձել են 20–րդ դա րի 
50–ա կան նե րից: Օտա րազ գի և հայ մի քա նի լեզ վա բան ներ (Վ. Վ. Վի նոգ րա դով, Ն. 
Մ. Շանս կի, Ա. Վ. Կու նին, Ա. Ա. Մուր վա լյան, Ա. Մ. Սու քի ա սյան, Ս. Ա. Գալս տյան, 
Խ. Բա դի կյան և այլք) դարձ ված են հա մա րել հա րադ րա կան կազ մու թյուն ունե ցող 
բա ռե րը, առած–ա սաց վածք նե րը, թևա վոր խոս քե րը, օրհ նանք ներն ու անեծք նե
րը` այդ կերպ ըն դար ձա կե լով դարձ ված քի սահ ման նե րը: Հայտ նի է, որ «...բա ռե րի 
այն կա յուն կա պակ ցու թյունը, որի բա ղադ րիչ նե րը մի աս նա բար մի նոր` փո խա բե
րա կան–այ լա բե րա կան իմաստ են ար տա հայ տում, կոչ վում է դարձ վածք»264 (ընդգ
ծումը մերն է` Ս. Մ.), իսկ դարձ վա ծը կամ դարձ վա ծային մի ա վո րը «...եր կու կամ 
ավե լի բա ռե րից կազմ ված պատ կե րա վոր գա ղա փար կամ միտք ար տա հայ տող 
վե րաի մաս տա վոր ված, պատ րաս տի, վե րար տադ րե լի կա յուն բա ռա կա պակ ցու

260  Իշ խա նյան Ռ., Բա կուն ցի լեզ վա կան ար վեստը, Ե., 1965, էջ 124:
261  Նույն տե ղում, էջ 64:
262  Տե´ս Սու քի ա սյան Ա. Մ., Գալս տյան Ս. Ա., Հայոց լեզ վի դարձ վա ծա բա նա կան բա ռա րան, Ե., 

1975, էջ 5:
263  Гак В., Беседы о французском слове, М., 1966, с. 249.
264  Մար գա րյան Ա. Ս., ժա մա նա կա կից հայոց լե զու, Ե., 1990, էջ 301:
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թյուն է կամ նա խա դա սու թյուն»265: Տե ղին է նշել, որ Ա. Մ. Բաբ կինը, Վ. Ի. Մո կի են
կոն, Գ. Սևակը, Ե. Հ. Գևոր գյանը, Պ. Ա. Բե դի րյանը և ուրիշ ներ, ընդ հա կա ռակը, 
դարձ ված քի ըմբռ նումը նե ղաց րել են` հատ կաց նե լով դրան մի այն իդի ո մա տիկ 
կա պակ ցու թյուն նե րը: Ըստ այդմ` «Դարձ վածքը բա ռե րի կա յուն, պատ րաս տի վե
րար տադ րե լի, վե րաի մաս տա վոր ված կա պակ ցու թյուն է, որում բա ղադ րիչ բա ռե րի 
ինք նու րույ նու թյունը ձևա կան է, շա րա հյու սա կան կա պը` մթագ նած»266։ Հայ լեզ վա
բան նե րը դարձ վա ծը «... սահ մա նում են նաև որ պես փո խա բե րա կան իմաստ ունե
ցող բա ռա կա պակ ցու թյուն կամ իդի ո մա տիկ նշա նա կու թյամբ կա յուն կա պակ ցու
թյուն կամ կա յուն ար տա հա յու թյուն (ֆրազ)»267։

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԴՄ–նե րը կազ մա վոր վում են լեզ վի բա ռային, ձևա բա նա
կան ու շա րա հյու սա կան մա կար դակ նե րի տար րե րով, իսկ դրանց տե ղին կի րա ռու
թյուն նե րը իմաս տային նրբե րանգ նե րով հարս տաց նում են խոսքը և այն զերծ պա հե
լով եր կա րա բա նու թյու նից՝ դարձ նում են առա վել տա րո ղու նակ։

Հարկ է նշել, որ դարձ վա ծի կի րա ռումը պայ մա նա վոր ված է հա ղոր դակց ման 
իրա վի ճա կով, խոս քի հա մա տեքս տով կամ «խոս քա շա րային մի ջա վայ րով»268, այս
պես` «Իրենց գյու ղից դուրս պի տի գա աստ ղով մի մարդ և ամեն գյու ղից պի տի հա
վաք վեն աստ ղով մար դիկ, խելք խել քի տան: ...— էն պես ամեն ինչ իր տե ղը գցե՜ն, որ 
մնաս զար մա ցած…Մար դիկ իրար միս կու տեն» 269, «...Ի զուր տե ղը պտտվում են, 
իրար միս կրծում (439), «— Մկրտում...Ա նունդ քա րին գրեմ, մի տես, իմ աչ քե րը 
լավ չեն ջո կում տես նշանը տեղն է» (442), «Սև լի նի էն օրը, որ մարդ էդ ձեռքը 
բռնի» (427), «— Բաղ դադ էլ խուր մա շատ կա, մե՜զ ինչ... Գլուխդ կախ արա, քո 
ակոսդ ծրի.. Հրեդ եքա մարդ ես դա ռել, տնա վոր վի, մի կերպ կա ռա վար վի, հալ բաթ 
մի լույս էլ մեզ կհաս նի: Էս պես նե ղում չենք մնա» (475) և այլն։ Ընդգծ ված կա ռույց
նե րը տվյալ հա մա տես քից դուրս այ սօ րի նակ պատ կե րա վո րու թյուն չու նեն, քա նի որ 
դրանք մի այն վե րաի մաս տա վո րե լով են վե րած վել դարձ վա ծի: Լի նե լով ոճա վոր ման 
ան փո խա րի նե լի կա ռույց ներ`ԴՄ–նե րը գե ղար վես տա կան խոս քին տա լիս են կեն դա
նու թյուն ու սեղ մու թյուն՝ դարձ նե լով այն առա վել ար տա հայտիչ:

Ա. Սու քի ա սյա նի բնո րոշ մամբ` «...դարձ վա ծա բա նա կան մի ա վոր նե րը խոս քին 
տա լիս են պատ կե րա վո րու թյուն, ար տա հայտ չա կա նու թյուն, դի պու կու թյուն և ազա
տում խոսքը մի ա պա ղա ղու թյու նից ու չո րու թյու նից»270: Դարձ վա ծային պատ կե րա վո
րու թյունն ունի լեզ վամ տա ծո ղու թյան այն առանձ նա հատ կու թյունը, որը, բնո րոշ լի
նե լով տվյալ ժո ղովր դին, սե րում է նրա պատ մու թյու նից ու կեն սա կեր պից, ազ գային 
մշա կույ թից ու ավան դույթ ներից:

265  Բա դի կյան Խ., Դարձ վա ծային ոճա բա նու թյուն, Ե., 2000, էջ 10: 
266  Բե դի րյան Պ. Ս., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի դարձ վա ծա բա նու թյուն, Ե., 1973, էջ 5:
267  Սու քի ա սյան Ա. Մ., Հո մա նիշ նե րը ժա մա նա կա կից հայե րե նում, Ե., 1971, էջ 238։
268  Ար տա հայ տու թյունը տե՛ս Բա դի կյան Խ., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը 

(կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյուն), Ե., 1986, էջ 43:
269  Բա կունց Ա., Եր կեր, Ե., 1986, էջ 439 (այ սու հետ բնագ րային օրի նակ նե րից հե տո փա կագ ծե րում 

կնշվի մի այն էջը): 
270  Սու քի ա սյան Ա. Մ., Գալս տյան Ս. Ա., նշվ. աշխ., էջ 5:
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Հարկ է նշել, որ կա ռուց ված քային քննու թյան տե սան կյու նից դարձ վա ծային մի
ա վոր նե րը ձևա վոր վում են տվյալ լեզ վի քե րա կա նա կան օրենք նե րի հա մա պա տաս
խան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Յու րա քան չյուր դարձ ված` նե րա ռած բա ռային 
բա ղադ րիչ նե րով, հատ կանշ վում է ձևա բա նա կան կա ռուց ված քով ու շա րա հյու սա
կան գոր ծա ռու թյամբ, հետևա բար ԴՄ–նե րի մեջ քե րա կա նա կան կար գե րի առ կա
յու թյունն ար տա հայտ վում է նրա նով, որ բա ռային ար ժեք ունե ցող դարձ ված նե րը 
պատ կա նում են այս կամ այն խոս քի մա սին և բա ռե րի նման տար բե րակ վում քե րա
կա նա կան զա նա զան հա րա բե րու թյուն նե րով271: Ըստ այդմ էլ ԴՄ–նե րը, հա րա բե րա
կից լի նե լով որևէ խոս քի մա սի և հան դես գա լով տվյալ խոս քի մա սային յու րա հատ
կու թյուն նե րով, ան վա նա կան (կամ ան վա նո ղա կան) ար ժեք ունեն և հա մար ժեք են 
բա ռե րին, իսկ հա րա բե րա կից լի նե լով նա խա դա սու թյուն նե րին իբրև տա րաբ նույթ 
դա տո ղու թյուն ներ` դրանք հա ղոր դակ ցա կան ար ժեք ունեն: Ան վա նո ղա կան կամ ոչ 
հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ–նե րը, ըստ իրենց իմաս տային, բա ռա քե րա կա նա կան և գոր
ծա ռա կան հատ կա նիշ նե րի, լի նում են գո յա կա նա կան, ածա կա նա կան, բա յա կան, 
մակ բա յա կան ու եղա նա կա վո րող272:

Գո յա կա նա կան կամ գո յա կա նին հա մար ժեք ան վա նո ղա կան բնագ րային դարձ
վա ծային մի ա վոր նե րից են` «Մեր գյու ղում էլ ձեռք բռնող կա» (427), «Դե ին ձա նից ար
շա եկածն ի՞նչ պի տի լի նի» (430), «Ասա, շան որ դի, փո ղը ոս կո՞ր է, որ կրծել եք»(443), 
«Էս քան թուք ու մուրն ո՞ւմ հա մար է»(444), «Սար ու քո լե րը ձեզ» (534), ածա կա նա կան` 
«— Խելքը գլխին մար դը չի գա էս քար ու քո լի մեջ տուն շի նի» (426), «...ոս կո րը պինդ 
մար դը» (427), «Ողոր մած հո գի պապս էր պատ մում» (430), «... հայը խեղճ ու կրակ 
ռա հաթ է» (456), «Նա հի շեց խնջույքը, Բեղ լու Վար դա զա րի ծանր խոսքը»(536) «Էն 
լեն ու բոլ եր կի րը թո ղես» (425) և այլն։ Բնագ րային ածա կա նա կան ԴՄ–նե րը, ստո
րո գում ստա նա լով, վե րած վել են պարզ հա ղոր դակ ցա կան կա ռույց նե րի, օր.` սև օր, 
բայց` «...մեր օրը սև էր,— ա սում էր Ու նանը» (426), որս կո րը հաստ` «Շա լուն Սի մո նի 
ոս կո՞րն է հաստ, թե՞ Եփ րե մի» (431) և այլն: Ան վա նոո ղա կան ԴՄ–նե րի շար քում կա
րե լի է տար բե րա կել մակ բա յա կան ստո րա դա սա կան` «Տուն է դառ նում և գլու խը քաշ 
ապ րում» (434), «Չամ բա րի հա չո ցին Մկրտումը երե սը պա տու հա նին էր դարձ նում և 
աչ քե րը լայն բաց արած լսում» (457), «Գո դին քթի տակ ժպտում էր» (427), «Հարս
տա ցո ղը մի աչք ավել էր տուն շի նում» (438), «Դու հենց աչ քիդ տա կով նայիր»  (460), 
«Ղու շի թևով էլ կհաս նեմ» (535), «...կ ռա ցավ և աչ քի չա փով ստու գեց պա տի ուղ ղու
թյունը» (471), նաև` հա մա դա սա կան կա ռույց ներ` «...ու հնա մաշ քուր քի մեջ, որ ամառ–
ձ մեռ վրայից չէր հա նում» (429), «Էսօր էգուց կա մուր ջը տա նե լու է» (512), «Էսօր –էգուց 
մեռ նե լու եմ, է՜» (479) և այլն: Նշենք, որ «Կարմ րա քար»–ում կեր պար նե րի գնա հա տո
ղա կան վե րա բեր մունքն ու ապ րում ներն ար տա հայ տող ոճա վոր ման մի ջոց են եղա
նա կա վո րող դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը, որոնք մի ա ժա մա նակ հու զա կան երա գա
վո րում են հա ղոր դում բնագ րին: Դրանց մի մա սի իմաս տա գոր ծա ռույ թային ար ժեքը 

271  Տե´ս Սու քի ա սյան Ա. Մ., Գալս տյան Ս. Ա., նշվ. աշխ., էջ 7:
272  Ման րա մասն տե՛ս Բա դի կյան Խ., նշվ. աշխ., էջ 90–91:
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դրսևոր վում է հնչե րան գով և խոս քային մի ջա վայ րում, իսկ մյուս մա սի ոճա կան ար
ժեքը պայ մա նա վոր ված է տվյալ կա պակ ցու թյան գո յա կա նա կան կամ բա յա կան բա
ղադ րիչ նե րին բնո րոշ քե րա կա նա կան որոշ կար գե րով. այս պես` «Բա րի աջո ղում, ուս
տա Նա զար»(468), «Ես իմ աստ վա ծը...» (426), «Քո ազիզ արևը, մի տա րի է...» (508), 
«— Մի խոսք` Կարմ րա քա րը ապ րե լու տեղ չի»(436), «Մկր տում...Անունդ քա րին գրեմ» 
(442), «Ասի, էդ է, արևդ կծեմ» (428), «Չորտ նա խա բար,— ք թի տակ ասաց Եփ րե մը» 
(458) և այլն, նաև ձայ նար կու թյուն ներ+ լի ի մաստ բառ կա ղա պա րով կազմ ված մի
ա գա գաթ եղա նա կա վո րող ԴՄ–նե րը` «Այ հա՜յ …Անդ րի, դե պա տաս խան տուր» (431), 
«...ո՜վ գի տե որ քա րի տակ պահ տա լիս» (437), «Այ թե հա՜…տեր տեր,— և ժպիտը դառ
նում էր թեթև ծի ծաղ» (428), «Պա հո՜… Վա՜յ ձեզ, վայ ձեր օրին, այ ջա հել ներ» (430), 
«Հարևա նի մալը հա րամ է, ա՜յ խալ խը» (542), Եղա նա կա վո րող ԴՄ–նե րը, սե րե լով ժո
ղովր դա խո սակ ցա կան լեզ վից, բնա կա նա բար ձևա վոր վել են օրհ նանք նե րից և անեծք
նե րից` «Աստ ված կռնե րիդ ուժ տա» (444), «Աստ ված գլխիդ խռով չա նի իմ կո վը» (456) 
և այլն: Որոշ եղա նա կա վո րող ԴՄ–նե րի հա մար դարձ վա ծա կազ միչ նշա նա կու թյուն 
ունեն դի մո րոշ հո դե րը, օր.` «Արինը գլխիս է, հա՜, Մկրտում... Մարդդ ճա նա չի» (510), 
«— Հա, արևիդ մեռ նեմ» (526), «— Բա լադ մեռ նի, փող...» (498) և այլն: Քննվող ոչ 
հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ–նե րի շար քում զգա լի կշիռ ունեն բա յա կան նե րը, քա նի որ ան
վա նա կան կա ռույց նե րը, հա մալր վե լով անո րոշ դեր բայով, կա րող են վե րած վել բա յա
կա նի: Բնա կա նա բար, բա յա կան ԴՄ–նե րի կազ մում որ պես գե րա դաս ան դամ առ կա 
բայ բա ղադ րի չը դրսևոր վում է իր քե րա կա նա կան կար գե րով, ընդ որում՝ բնագ րային 
օրի նակ նե րում հա ճա խա դեպ են նախ՝ սահ մա նա կան եղա նա կի ժա մա նա կաձևե րով, 
ապա՝ մյուս եղա նա կա ժա մա նա կային կազ մու թյամբ կա ռույց նե րը, այս պես՝ ներ կա 
ան կա տա րով՝ «...է լի նրանք են ձեռք բռնում» (427), «...նս տեց նում քեֆ–հալ հարց
նում» (434), «Նրանց էլ պա տիժ է ուղար կել, որ միշտ գլխիդ վայ տաս»  (431), ան ցյալ 
ան կա տա րով՝ «Այդ քան աշ խա տե լուց հե տո նրա մե կը եր կու չէր դառ նում» (426), «Ջա
ղաց պանը նեղն էր ընկ նում» (431), «Ամեն մարդ իր մտքի հետևից էր ընկ նում» (427), 
«Էդ օրը բե րանը եր կու կտոր չէր անի» (433), «Նա լա վին էր սպա սում ու միտք էր 
անում» (439), «...ա սես երի տա սար դին աչ քով էր անում, որ ավե լին ասի» (428), ան
ցյալ վա ղա կա տա րով՝ «Զեյ թա գյու ղի մոլ լայի հետ քա նի ան գամ էր վե ճի նստել և նրան 
նե ղը գցել» (434), ներ կա ապա կա տա րով` «...որ կե րան, հե տո էլ Քա ռաս նաջ րի ջա
նին են ընկ նե լու» (506), ան ցյալ կա տա րյա լով օր.` «Մկր տու մի աչ քին ըն կավ և Սալ
բին»(479), «Տղա մարդ կաց» (535), ապա և՝ են թադ րա կան ապառ նի` «Ոտքը կկա պի, 
էլ չի կա րա հե ռա նալ» (475), «...ով սիրտ կա նի նրա դռնից փետ տա նի» (508), «Նա 
խա բար կու նե նա» (517), հար կադ րա կա նի ապառ նի` «Բա մե րը երբ պի տի գլուխ բե
րես» (503), հար կադ րա կա նի ան ցյալ՝ «Գյուղ վե րա դար ձող երի տա սար դին նա գա լու 
մյուս օրը պի տի տնտղեր, ծանր ու թեթև աներ» (439), հրա մա յա կան եղա նա կի ժա
մա նա կաձևով` «— Բե րանդ հա վաք պա հի՛» (509), «Գոր ծի ժա մա նակ է գնա´, գնա´ 
բա նիդ» (443) և այլն: Նկա տենք, որ ոչ հա ղոր դակ ցա կան կամ ան վա նո ղա կան դարձ
վա ծային մի ա վոր նե րը իրենց ձևա բա նա կան ու շա րա հյու սա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով հան դես են գա լիս որ պես նա խա դա սու թյան ամ բող ջա կան ան դամ ներ:
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Բա կուն ցյան խնդրո առար կա բնագ րային օրի նակ նե րը հատ կանշ վում են նաև 
ոչ ստո րո գու մային ու ստո րո գու մային եր կան դամ ու եռան դամ կա ռուց ված քային 
տի պե րով: Եր կան դամ ԴՄ–նե րից սա կավ են գո յա կան+ գո յա կան կա ղա պա րով` 
«Ու րի շից ես բե րել, շան աղ ջիկ, իմ ցե ղում զուռ նա ածող չի եղել» (445), «Ասա, շան 
որ դի, փո ղը ոս կո՞ր է, որ կրծել եք» (443), «— Սա րի ար ջերն եկան» (530), նաև` թվա
կան+ գո յա կան` «— Մի խոսք` Կարմ րա քա րը ապ րե լու տեղ չի» (436), հա մե մա տա
բար շատ են ածա կան+ գո յա կան –ով հա րադր ված կա ռույց նե րը` «...ոս կո րը պինդ 
մար դը» (427), «— Էն եղոտ պա տառ է, որ կե րան, հե տո էլ Քա ռաս նաջ րի ջա նին են 
ընկ նե լու» (506), «Ավան ամին գի տեր նրա թույլ կող մը» (431), «Բա րի աջո ղում, ուս
տա Նա զար» (468), «...ե րեք գի շեր մար դու չէ իր հան դի պի բա րի օր ասե լու» (432), 
գո յա կան+ դեր բայ` «Այ սու հետև էլ նոր տուն տե ղի մա սին հոգս քա շելդ զուր է» (481), 
«Թե մեր ծու ռը դզող լի նի, էլի ձեզ նից մի հույս կա» (429) և այլն: Բնա կա նա բար 
տա րած ված են հա ղոր դակ ցա կան ար ժեք ունե ցող ստո րո գու մային տար բեր կա ղա
պար նե րով ԴՄ–նե րը, այս պես` գո յա կան+ բայ, օր.`, «Մի երե խու սիլ լա տա լով աշ
խար հը չի քանդ վի»(512), «...մեկն վել էր մեջ քի վրա, աչքը գցել գա ռան չափ սպի
տակ ամ պին»(511), «Քա րի գլխից նա աչք էր ածել քա ղա հա նա վոր նե րին» (477), 
«Կռ վում էին, գլուխ ջար դում, պա տա հում էր, որ մարդ էին սպա նում» (428), «— 
Լավ է, էդ քան էլ խելքդ կտրել է»(460), «Ի՞նչ ես կար կուտ թա փում» (460), «Մկր
տումը գլխով արեց»(446), «— Ես էլ կտրանը կանգ նած էի, ական ջովս ըն կավ» (494) 
և այլն, նաև` դե րա նուն+բայ` «... ո՜վ գի տե որ քա րի տակ պահ տա լիս» (437), «Ով 
գի տի, տան պա ռավ «կա ճեն» ի՜նչ ար ցուն քով է բա ժան վել սևա ցած պղնձից» (538) 
և այլն: Իսկ քննու թյան առար կա եռան դամ կազ մու թյուն նե րը հիմ նա կա նում եր կան
դամ կա ռուց ված քային տի պե րի ծա վա լումն են որևէ խոս քի մա սով, այս պես` գո յա
կան+ գո յա կան+ բայ` «...ո րոնց ոս կոր նե րը այժմ լույս աշ խարհ է հա նում Այ րու մի բա
րակ առուն»(432), «Շան ծիծ ես ծծել»(444), «Շան օր քա շե ցինք» (495), «Հա վա քել եմ, 
շան փայ չլի նի»(543), «Կռ նե րումդ ուժ կա, գա ավադ արա» (475), դե րա նուն+ գո յա
կան + գո յա կան` «Վեր ջը կե րած նիս մի փոր հաց չի՞»(474), դե րա նուն+ դե րա նուն+
գո յա կան կամ փո խա նուն` «...ես քո խրա տո ղի...»(444), դե րա նուն+ գո յա կան+ բայ` 
«— Ինչ եք իրար մսի ելել» (510), «Եր կուսն էլ իրար աչ քով չա փե ցին» (495), կա պային 
կա ռույց ներ` «Չո լա խը ջրի ափով իջ նում էր ինքն իր մտքի հետ» (543), ձայ նար կու
թյուն նե րով կա ռույց ներ` «Ա՜յ փուչ աշ խարհ, փուչ էլ կմնաս» (442), «Վա՜յ ձեզ, վա՜յ 
ձեր օրին, ա՜յ ջա հել ներ» (430) և այլն: Ի տար բե րու թյուն վե րո բե րյալ նե րի` քա ռան
դամ կազ մու թյուն նե րը չեն առանձ նա նում հա ճա խա կի կի րա ռու թյամբ, օր.` «Էդ օրը 
բե րանը եր կու կտոր չէր անի» (433), «... մին ծուռ խոսք չի ասի ան ժա մա նակ» (456), 
«... հո գիդ դուրս չի գա, որ ձյունը մաք րես» (446), «Այդ քան աշ խա տե լուց հե տո նրա 
մե կը եր կու չէր դառ նում» (426), «Ինչ եք կա րասն ըն կած մկան նման թռսխել» (526), 
«Մար դիկ իրար միս կու տեն» (439), «...ա չքդ էս երե խու վրա պա հիր» (535) և այլն: 
Այս կա ռու ցա տի պի մեջ տար բե րա կել ենք նաև կրկնա կի հա րադ րու թյամբ բա ղադր
ված կազ մու թյուն նե րը, որոնց «...աջ կող մի իմաստը կամ բխում է ձա խից, կամ պայ
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մա նա վոր ված է նրա նով»273, «...խանձ վում է, վերև աստ ված ներքև դու, ինձ ազա
տի» (508), «— Ես մե ռած, դու սաղ» (535), «— Է՜, Ավան ամի, էշը կորց րել, չվան 
կհարց նես» (470) և այլն: Տե ղին ենք հա մա րում նշել, որ ծա վա լուն ԴՄ–նե րի հիմ քում 
ըն կած են եր կան դա մու թյուն ներ` բի նոմ ներ կամ «այս պես կոչ ված աս տի ճա նա կան 
կազ միչ ներ»274, որոնք շա րա հյու սո րեն ան տար րա լու ծե լի են: Ու սում նա սիր վող լեզ վա
նյու թում նմա նաբ նույթ եր կան դա մու թյուն նե րը ներ կա յաց նում են տար բեր հա րա բե
րու թյուն ներ` «որո շիչ–ո րո շյալ»` սև օր, ծուռ խոսք, թույլ կողմ, «հատ կա ցու ցիչ–հատ
կա ցյալ»` շան որ դիք, շան փայ, գայ լի սիրտ, «են թա կա–ս տո րո գյալ»` ձեռքդ կկոտ րի, 
ծայ րը բաց վել, «խն դիր–ս տո րո գյալ»`գ լուխ առ նել, ձեռք բռնել, կար կուտ թա փել, աչք 
գցել և այլն:

Ար ձակ բնա գի րը բնա կա նա բար հա րուստ է հա ղոր դակ ցա կան ար ժեք ունե ցող 
դարձ վա ծային մի ա վոր նե րով, որոնք, կազ մու թյամբ նման լի նե լով պարզ կամ բարդ 
նա խա դա սու թյուն նե րին, տար բեր բնույթ ունեն: Քննվող լեզ վա նյու թում գե րակշ
ռում են պատ մո ղա կան հնչե րա գով պարզ հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ–նե րը, օր.` «— Չէ՛, 
էսօր գիրդ շաղ վել է, Անդ րի» (430), «Այ խալխ, չա միչ չեն բա ժա նում» (525), Ար զու
մա նի գլու խը քա րի տա կին չի մնա(535), «Այ քո բոս տանը...Կա տուն մի ջին թա վալ չի 
տա» (506), «... ժպ տում էր, աչքը հե ռուն գցում» (427), «Գայ լի սիրտ կե րած է» (526), 
«Ուժդ նրան պա տեց, հա՜» (511), «Ա՜յ Անդ րի, գլխիդ ձի չի քա ցի տվել» (433), «Ուն
քա մե ջը չէր բաց վում» (433), «Մենք հեչ, զուր ենք հաց ուտում» (429), «Հի բանը 
գի տեր, որ կինը մե կը տասն էր շի նում» (444–445), «— Մարդ գցի մեջ տեղ, թող 
մի բան պա կա սեց նի» (508), «Բա մեր սրտից ջուր խմած մի մարդ չկա, որ մե ծա
մե ծաց հաս կաց նի...» (514), «...ա րի գլուխ առ նենք, կոր չենք» (433), «Տե րու թյան 
ինչ հոգն է, թե ձեռդ նե ղումն է» (515), «Յա րա ունե ցո ղը կի մա նա մրմու ռը» (456), 
«Հա լալ մար դու հա մար իմ դու ռը բաց է» (444) և այլն: Սրանց քա նա կա պես հա ջոր
դում են հար ցա կան տի պի ԴՄ–նե րը` «Խելքդ ի՞նչ է կտրում» (514), «Նա ո՞ւմ շունն է, 
որ իմ ուզածն առ նի» (460), «Գլ խի ես չէ՞ մեր բանը...» (535) և այլն, որոնց էլ` հրա
մա յա կան` «Դե հա շիվդ ա՛ռ» (426) և այլն: Բնա կա նա բար, բարդ ԴՄ–ներն էլ, ար
տա հայ տե լով մե կից ավե լի միտք, հատ կանշ վում են հա մա դա սա կան կամ ստո
րա դա սա կան կա ռույց նե րով, ինչ պես` «Երե խու ձե ռը փող չդնես, տունդ կքան դես» 
(443), «Մին նա լին ես խփում, մին մե խին» (430), «— Բռիցս հոտ չեմ արել, որ 
իմա նամ» (494), «Աստ ծու ճա նա պար հից դուրս ես գա լի, սա տա նի ճա նա պար հը 
մտնում» (512), «...տա րին տաս ներ կու ամիս քա րի քո լի հետ կռիվ տաս, էլի ձմեռ
վա կե սին տաշտը ցա մաք» (436), «Շան ծիծ ես ծծել, ես քո խրա տո ղի...» (444), 
«Կա թը պռո շին չո րա ցել չի, խոս քի է խառն վում» (472), «Քո ի՞նչ բանն է, էս ջա հե
լի հետ գլուխ ես դնում» (431), «Լավ է երե խեքը տկլոր մնան, քան նրանց դու ռը 
գնաս» (427), «...նա մակ են ստա ցել իրենց որ դուց և ահա ծայրը բաց վում էր, կծի
կը ետ էին տա լիս» (436), «Սև լի նի էն օրը, որ մարդ էդ ձեռքը բռնի» (427) և այլն, 

273  Բա դի կյան Խ., նշվ. աշխ., 1986, էջ 197:
274  Բե դի րյան Պ. Ս., նշվ. աշխ., էջ 166:
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այդ պես և շա րա հա րու թյամբ ձևա վոր ված ստո րա դա սա կան կա ռույց ներ` «— Ես 
մե ռած, դու սաղ» (535), «— Խալ խի սրտին դա նակ տաս, արյուն չի կա թի, սրանք էլ 
հար սա նիք են գնում» (530), «....ա նո ղը պրծավ, ասողն ըն կավ կրակը» (512), «— Է՜, 
Ավան ամի, էշը կորց րել, չվան կհարց նես» (470) և այլն:

Ու սում նա սի րու թյան առար կա բնագ րում հան դի պել ենք դարձ վա ծային հո մա
նիշ նե րի, որոնք խոս քի ոճա վոր ման յու րո վի մի ջոց ներ են: Նույն հա մա տեքս տում 
դարձ վա ծային մի ա վո րի գրա կան բայը փո խա րին վում է խո սակ ցա կան–բար բա
ռային տար բե րա կով, օր` ուտէլ–կր ծել` «Մար դիկ իրար միս կու տեն» (439)–«Իզուր 
տե ղը պտտվում են, իրար միս կրծում» (439), կամ ստեղ ծե լով ըն դուն ված ԴՄ–նե րի 
ժո ղովր դա կան տար բե րակ ներ` «Ա՜յ Անդ րի, գլխիդ ձի չի քա ցի տվել» (433), «...
որ կե րան, հե տո էլ Քա ռաս նաջ րի ջա նին են ընկ նե լու» (506), «Ուշքդ վրադ պա հի, 
քնով չանց նես» (503), «...մի քա նի մարդ կանց սիրտն է դին ջա նում» (519), «Փեշ
քեշ ձի ու ատա մին չեն նայի, է՜յ» (533), «...քո լի հետ կոխ կե նաս» (426) և այլն: Մեկ 
այլ դեպ քում ընդ հա նուր բա ղադ րիչ ներ ունե ցող կազ մու թյուն նե րով ձևա վոր վել են 
հո մա նի շային` «Ուժ ներս տա, անե լու շատ բան կա» (471)–«Ուժդ նրան պա տեց, 
հա՜» (511), նաև` հա մա նի շային տար բե րակ ներ` «Ասա, շան որ դի, փո ղը ոս կո՞ր է, որ 
կրծել եք»  (443)–«— Շան որ դիք...Ի ՞նչ է, ես ձեր մաս խա րան ե՞մ» (474), «...ոս կո րը 
պինդ մարդը» (427)–«Շա լուն Սի մո նի ոս կո՞րն է հաստ, թե՞ Եփ րե մի» (431) և այլն: 
Տե ղին է նշել, որ ԴՄ–նե րի կազ մու թյան մեջ իմաս տա զա տիչ դեր ունեն առ կա
յաց ման, թվի ու հո լո վի քե րա կա նա կան կար գե րը: Ան հոդ ու հո դով կա ռույց նե րից 
որ պես դարձ վա ծային հա մա նուն ներ հան դի պել ենք ձեռք բռնել–ձեռքը բռնել` «...
է լի նրանք են ձեռք բռնում» (427)` «օգ նել»–«Սև լի նի էն օրը, որ մարդ էդ ձեռքը 
բռնի» (427)` «օգ նու թյունն ըն դու նել», կամ` «...մեկն վել էր մեջ քի վրա, աչքը գցել 
գա ռան չափ սպի տակ ամ պին» (511)` «նայել»–«...օ րը մի քա նի ան գամ աչք էին 
գցում գա րու ար տե րին» (466)` «հա յացք գցել, հետևել» և այլն: Ու սում նա սի րու թյան 
լեզ վա նյու թում առ կա են աչք գո յա կա նի տար բեր հո լո վաձևե րից հա րադր ված ԴՄ–
ներ, որոն ցում հո լո վի քե րա կա նա կան կար գը իմաս տա տար բե րա կիչ է, այս պես` 
ուղ ղա կա նով` «Նրա աչքն ըն կավ քա րե րին» (544)` «նայել, ուշադ րու թյուն դարձ
նել», տրա կա նով` «Մկր տու մի աչ քին ըն կավ և Սալ բին» (479)` «ու շադ րու թյունը 
գրա վել»: ԴՄ–նե րի կազ մի գե րա դաս ան դա մի ձևա բա նա կան փո փո խու թյուն նե
րով պայ մա նա վոր ված առա ջա ցած դարձ վա ծային տար բե րակ նե րից են քե րա կա
նա կան հա մա նիշ նե րը, օր.` «Նա դեռ գլխու չէր» (515), «...Քեզ եմ ասում...Գլ խի 
չե՜ս» (469), «— Էս տեղ մի բան կա՜, գլխի չեմ» (469), ինչ պես և` դրանց հա կա նիշ 
տար բե րա կը` «Սի մոն, էլի դու մի բան գլխի գցես» (469) և այլն: Կի րառ ված հա կա
նի շային ԴՄ–նե րից են ներ հա կա նի շային դարձ ված նե րը, որոնք հենց ինք նին հա
կա նի շու թյուն են ար տա հայ տում275, օր.` «...խանձ վում է, վերև աստ ված ներքև դու, 
ինձ ազա տի» (508), «— Ես մե ռած, դու սաղ» (535) և այլն:

275  Այս մա սին տե´ս Մար գա րյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 341, Բա դի կյան Խ., նշվ. աշխ., 2000, էջ 107:
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Դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը, ունե նա լով բա ռային իմաստ, կա րող են փո խա
րին վել հա ման շա նակ բա ռով կամ բա ռե րով276։ Սա կայն հայտ նի է, որ «…փո խա
կերպ ման ժա մա նակ մեծ մա սամբ կոր չում են խոս քի պատ կե րա վո րու թյունն ու 
նրբա գե ղու թյունը, պա կա սում են հու զա կա նու թյունն ու ներ գոր ծու թյան ուժը. հատ
կա նիշ ներ, որոնք ներ հա տուկ են դարձ վա ծային մի ա վո րին` նրա էու թյունն են»277: 
Այս պես, ԴՄ–ը կա րող է հա մա պա տաս խա նել որևէ քե րա կա նա կան ձևի, օր.` «...
Դու էլ միտդ պա հի, որ չսխալ վեմ» (442)` «հի շիր», «— Է՜հ, Ավան ամի, դու էլ դա ղած 
կա շի ունես նրանց հետ, հա՜ բշտում ես» (506)` «հա կա սու թյան, հա կա ռա կու թյան 
մեջ ես», «— Չես թող նե լու քյա սի բը հաց ուտի...» (506)` «ապ րի», «էն պես ափ սու
նել գի տի ո՜ր, օձը ծա կից կհա նի» (474)` «ճար պիկ», «Դար բինն ական ջը էր կա խել 
զրույ ցին» (511)` «լսում էր», «… հայը խեղճ ու կրակ ռա հաթ է» (456) ` «անօգ նա
կան», «...որ կե րան, հե տո էլ Քա ռաս նաջ րի ջա նին են ընկ նե լու» (506)` «զբաղ վե
լու են», «...«Մկր տում ինչ քան եղավ. զրու ցով ըն կանք» (443)` «զրու ցե ցինք», «Վեց 
շա հու ար ժեքն ինչ է, որ դրա հա մար խոսք ու զրույց ես անում» (443)` «վի ճում ես», 
«Չո լա խը տապ արեց պա տի տակ» (544)` «թաքն վեց», «Իսկ նրանց ասա ծը` ինչ պես 
ան տա ռի արա հետը թուխպ օրե րին» (511)` «անո րոշ և ան հայտ» և այլն: Կամ հա
մար ժեք է ամ բող ջա կան նա խա դա սու թյան, օր.` «Ուն քա մե ջը չէր բաց վում» (433)` 
«չէր ուրա խա նում», «Հո գի ունեմ տա լու» (500)` «չեմ կա րող ճշմա տու թյունը չա սել», 
«Գե նե րալ Կու տո զո վի տղան ե՞ս» (511)` «հայտ նի՞ ես», «Սև լի նի էն օրը, որ մարդ էդ 
ձեռքը բռնի» (427)` «անիծ վի, եթե օգ նու թյունն ըն դու նի», «— Էլի՜ բռնեց...Քո րի, լե
զուդ մի քիչ քո րի» (460)` «անի մաստ խո սի՛ր», «Աստ ված կռնե րիդ ուժ տա» (444)` 
«զո րա վիգ լի նի», «Հա լալ մար դու հա մար իմ դու ռը բաց է» (444)` «հյու րըն կալ է», 
«— Ես իմ հոր տղան չեմ լի նի, եթե պիլ նում նրա գլու խը չմա շա ռեմ» (511)` «երդ
վում եմ ան պայ ման...», «ամոթ չլի նի ասել» (442)` «ան հար մար է», «Էս ձեռքդ կկոտ
րի՜, որ տա կը փեյ նես» (466) «ի՞նչ կպա տա հի» և այլն:

Ն կա տե լի է, որ Բա կունցն ազ գային լեզ վամ տա ծո ղու թյանը հա րա զատ դարձ վա
ծային մի ա վոր նե րի ան հրա ժեշտ ու դի պուկ կի րա ռու թյուն նե րով ոչ մի այն ան հա տա
կա նաց րել է իր գրա կան կեր պար նե րի` Ավան ամու, Ար զու մա նի, Անդ րի ամու, Ու նա
նի, Տեր Նո րըն ծայի լե զուն, այլև կեր պար նե րին դարձ րել է կեն դա նի ու տի պա կան: 
Այս պես` Տեր Նո րըն ծայի խոս քում կա րե լի է առանձ նաց նել կազ մու թյամբ ու բնույ թով 
տար բեր կա ռույց ներ, որոն ցից են գրա բա րից ավանդ ված` «Առաջ վա լի ու թյունն էլ 
չկա.. ահա քեզ ար մատ չա րյաց» (428), խո սակ ցա կան` «Դո րա նով յա րան չի սա ղա
նա, ա՛յ օրհ նյալ» (428) և այլն:

Խնդ րո առար կա նյու թը քննե լիս նկա տել ու կարևո րել ենք այն հան գա մանքը, 
որ ոչ մի այն կեր պար նե րի, այլև հե ղի նա կային խոսքը, առանձ նա նա լով իր հայե ցի 
բնույ թով, հա մադր ված–հա մեմ ված է գրա կան, օտա րա բան ու գրա կան զու գա հեռ
ներ ունե ցող ժո ղովր դա կան–բար բա ռային բնո րոշ տար բե րակ նե րով: Թվում է, թե 
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«...հե ղի նա կային խոս քում այդ հե րոսն ինքը մաս նակ ցու թյուն ունի»278, օր.` «...ի նչ
պես Ավան ամին էր ասում «ծնոտ էր ծե ծում» ապա ցու ցե լու» (432), «Կարմ րա քա
րի ծխա տեր քա հա նան մտա ծում էր իր հո տի մա սին, սրտանց ուզում էր դար ման 
գտնի» (437), կամ` «Տաշտը դա տարկ էր, օրը մի քա նի ան գամ աչք էին գցում գա
րու ար տե րին» (466), որոն ցով երևան է հա նել քա հա նայի մտո րումը և աշ խա տող 
շի նա կա նի կեն սա կեր պը գար նա նա մու տին: Այս և այլ օրի նակ ներ հարս տաց րել և 
ավե լի դի պուկ են դարձ րել հե ղի նա կային խոսքը: Ար ձա կա գի րը բար բա ռա խոս կեր
պար նե րի խոս քում ոճա վոր ման նպա տա կով պահ պա նել է բար բա ռային ար տա սա
նու թյամբ դարձ վա ծային կա ռույց ներ, ինչ պես` «Է՜...Խեր բա րա քյա թը կո րա՜վ(442), 
«...ի րա օրումը ջե բը մի քոռ չեթ էլ չի տե սել» (443), «Փողն ի՜նչ բան է, քեզ պես մի 
մար դու հետ նստել վեր կե նալը հա զար մա նե թի թայ չեմ անի» (443), «Դե ին ձա նից 
ար շա եկա ծը ի՞նչ պի տի լի նի» (430), «...Հ րեդ եքա մարդ ես դա ռել... հալ բաթ մի 
լույս էլ մեզ կհաս նի: Էս պես նե ղում չենք մնա» (475), «Բզի գլխին յում բու ղով կտա՞ս, 
թե՞ չա քու ճով» (511), նաև գռեհ կա բա նու թյուն ներ՝ «Թքած փո ղի վրա. դու մար դու 
լա վու թյունն ասա» (443) և այլն:

Ն ման կի րա ռու թյուն նե րով հե ղի նա կը իր հե րոս նե րի խոսքը դարձ րել է ավե լի 
սրտա բուխ ու ան մի ջա կան, եր բեմն էլ`ազ դե ցիկ, առա վել ծան րակ շիռ ու հան դի
սա վոր:

Ընդ հան րա պես լեզ վա կան մի ա վոր նե րի ար տա հայ տած հաս կա ցու թյուն նե րի 
ուսում նա սի րու թյունը կա տար վում է իմաս տա բա նու թյան տի րույ թում: Դարձ ված նե
րը, օժտ ված լի նե լով հու զաար տա հայտ չա կան գու նա վոր մամբ ու կի րա ռա կան–ո ճա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ար տա հայտ վում են ոճա բա նա կան բո լոր մի
ջոց նե րով ու դար ձույթ նե րով: Ըստ այդմ էլ բնագ րային դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը 
հիմ նա կա նում օժտ ված են պատ կե րա վո րու թյամբ` «— Բռիցս հոտ չեմ արել, որ 
իմա նամ» (494), «...տա րին տաս ներ կու ամիս քա րի քո լի հետ կռիվ տաս, էլի ձմեռ վա 
կե սին տաշտը ցա մաք» (436), «...ո նց էին խտիտ–խ տի տի ար ջա պար տա լի» (506), 
«— Բա վեր ջը, մի լույս չի՞ հաս նե լու մե՜զ: Էս պես խա վար պի տի մնա՜նք» (516) 
«— Խալ խի սրտին դա նակ տաս, արյուն չի կա թի...» (530), «Ախ չի, երե խի սիրտը 
խա րաբ մի՛ անի, թող պար զա միտ գնա» (534), «Գե ղո վի խելք–խել քի տանք, մին էլ 
տե սար ըհը՛, լույ սը բաց վեց» (512), «Հլա ջա հել ես, շատ մարդ շատ խոսք կա սի, բալ
քամ արյունդ էլ կպղտոր վի» (481), «...ուն քերն իրար տար և երե սը դարձ ներ Ավան 
ամու կող մը» (425), «Թե որ չե կա, ուրի շի մեղ քի տա կին ին չի ընկ նեմ» (535) և այլն, 
փո խա բե րու թյամբ` «Բզի գլխին յում բու ղով կտա՞ս, թե՞ չա քու ճով» (511), «Այ քո բոս
տանը... Կա տուն մի ջին թա վալ չի տա» (506), «Ար զու մա նի գլու խը քա րի տա կին 
չի մնա» (535), «Տղա մարդ կաց» (535) «Հայ արևդ կծեմ, գոր ծին տաք կպի» (474) 
«էս էլ քու հա գա րա ցու աշ խար հը չի, որ լեզ վա կոխ անես» (428), «Քո փորն ին չո՞ւ է 
ծա կում,— գո ռաց Ար զու մանը» (509), «— Տես, ինչ կա տա ղած լա կոտ է՜... փո րը մի 
քիչ տա քա ցել է» (509), «Հորս վի զը ծուռ չթո ղես» (509), «Ձեր են բա ղի կող քով որ 
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անց եմ կե նում, քիթս մխում է» (475), «— Ես իմ հոր տղան չեմ լի նի, եթե պիլ նում նրա 
գլու խը չմա շա ռեմ» (511) և այլն:

Խնդ րո առա կա լեզ վա նյու թում առ կա են նաև հա մե մա տու թյուն ցույց տվող 
դարձ վա ծային մի ա վոր ներ կամ հա մե մա տու թյուն–դարձ վա ծային մի ա վոր ներ, որոնք 
ևս պատ կե րա վո րու թյուն են հա ղոր դում և՛ կեր պար նե րի, և՛ հե ղի նա կի խոս քին` մի ա
ժա մա նակ ար տա հայ տե լով նրանց զգա յա կան ու գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մունքը: 
Ինչ պես գի տենք, հա մե մա տու թյունը որևէ առար կայի և դրա հատ կա նի շի կամ գոր ծո
ղու թյան և դրա հատ կա նի շի հա րա բե րու թյան ար տա հայ տումն է մեկ այլ առար կայի 
հատ կա նի շի, գոր ծո ղու թյան հիմ նա կան կամ ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րի հետ279, իսկ 
հա մե մա տու թյուն–դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը «...խոս քի պատ կե րա վո րու թյան հի
ման վրա առա ջա ցած կա յուն, պատ րաս տի վե րար տադ րե լի և մա սամբ կամ ամ բող
ջու թյամբ վե րաի մաս տա վոր ված կա պակ ցու թյուն ներ են»280: Դրանք հիմ նա կա նում 
ձևա վոր վում են պես, նման, չափ, ինչ պես, որ պես, իբրև կա պե րով և ասես, կար ծես, 
ոնց որ շաղ կապ նե րով: Լի նե լով պատ րաս տի վե րար տադ րե լի կա ռույց ներ` դրանց 
տե ղին կի րա ռումը նպաս տում է պատ կե րա կերտ մանը: Դրանց կա ռուց ված քային–
քե րա կա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը վեր հա նե լիս կա րե լի է առանձ նաց նել 
ան վա նո ղա կան հա մե մա տու թյուն–դարձ վա ծային մի ա վոր ներ և հա ղոր դակ ցա կան 
հա մե մա տու թյուն–դարձ վա ծային մի ա վոր ներ281, որոն ցից մեր կող մից ուսում նա սիր
վող բնագ րում հա մե մա տա բար հա ճա խա դեպ են ան վա նո ղա կան հա մե մա տու թյուն–
դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը: Ձևա վոր վե լով տար բեր կա ղա պար նե րով` վեր ջին ներս 
ոճա կան նշա նա կու թյամբ ու իմաս տային–գոր ծա ռա կան դե րով լի նում են ածա կա
նա կան` «Եվ նրանց աչ քում Մկրտումը դառ նում էր խա նի չափ զո րու թյուն ունե ցող 
մարդ» (506), «Երե խի նման ժո ղո վուրդ են» (456), մակ բա յա կան` «— Քո ասե լով 
ուրեմն ան բան կո վի պես սուս անենք էլի» (511), «...և նվում էր` թևն ար նոտ բուի 
նման» (504), «Մե րոնք հենց շաշ եզան նման քար են պո զա հա րում (456), «Ինչ եք 
կա րասն ըն կած մկան նման թռսխել» (526), «Ջրի ալիք նե րը կույր օձե րի նման դե սու
դեն էին վա զում» (489), «Քաղ ցած նե րի այդ խում բը, ագ ռավ նե րի երա մի նման սպա
սում էր» (537), «...խ մո րի գնդի պես թո լոլ վում էր լե զուն» (430), «Թի թե ղյա ծած կո ցը 
թուխ պի պես թևե րը փռել էր» (504), «...մինչև Ար զու մանը փոք րա ցավ սև կատ վի 
չափ» (536), «...վի րա վոր գա զա նի նման շտա պում էր որ ջը» (542), «Արևը հա սուն 
մրգի նման թեք վել էր» (511), «Եփ րեմն ուն քերն կի տում էր և իբր խռո ված երե խա 
բարձ րա նում վերև» (458), «...մե կը բա ռա չում էր ինչ պես մորթ վող անա սունը» (536), 
«Պա տե րազ մի լու րը պայ թեց, ինչ պես որոտը պարզ կա երկն քում» (513), «Առօ րյա 
մանր հոգ սե րը հան կարծ խառն վե ցին, ինչ պես կռուն կի երամը ամպ գի շե րին» (513) 
և այլն: Հա մե մա տա բար քիչ են բնագ րային հա ղոր դակ ցա կան հա մե մա տու թյուն–
դարձ վա ծային մի ա վոր նե րի օրի նակ նե րը` «Նրանց հա մար նո րու թյուն էր այդ. կար

279  Տե՛ս Բա դի կյան Խ., նշվ. աշխ., 2000, էջ 22:
280  Ա վե տի սյան Լ. Ն., Հա մե մա տու թյուն–դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը ժա մա նա կա կից հայե րե նում, 

Ե., 2018, էջ 5: 
281  Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս Ավե տի սյան Լ. Ն., նշվ.ա շխ., էջ 31–89: 
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ծես եր կա թյա թևով մի թռչուն իջել էր ձո րը» (504), «Իսկ նրանց ասա ծը` ինչ պես 
ան տա ռի արա հետը թուխպ օրին» (511) և այլն:

Խնդրո առար կա բնագ րային օրի նակ նե րի ոճա կան ար ժեքն ու նշա նա կու
թյունը դրսևոր վում է նաև տար բեր դար ձույթ նե րով282, այս պես` չա փա զան ցու
թյուն (հի պեր բո լա)` «Հա զար շառ, հա զար փոր ձանք» (527), «Օխտը օր օխտը գի
շեր ձի ա վոր անց կա ցավ, բա ղի չա փա րը պրծավ» (476), «— Հա զար մարդ է անց 
կե նում, հա զար աչք է նա յում» (446), «Ղու շի թևով էլ է կհաս նեմ» (535), «Պա, պա՜, 
պռոշ տին ջրի գին է» (534), բաց թո ղում (էլիպ սիս)` «...էս էլ հնգա նո ցը, չէ՜, քեզ 
մա տաղ...» (442), «...խանձ վում է, վերև աստ ված ներքև դու, ինձ ազա տի»  (508), 
«— Ես մե ռած, դու սաղ» (535), «Սար ու քո լե րը ձեզ» (534), «Էս արտը քեզ փեշ
քե՜շ» (479), շրջա սույթ (պե րիֆ րազ)` «Ողոր մած հո գին լավ մարդ էր» (442), «Հայ 
արևդ կծեմ, գոր ծին տաք կպի» (474), «— Մկրտում...Ա նունդ քա րին գրեմ, մի 
տես...» (442), «— Շան որ դու փոր սին տես» (495) «Մինչև շան որ դուն թուղ թը 
գրել եմ տվել, հո գիս բե րանս է հա սել» (459), «— Դենը փա խեք, շան լա կոտ
ներ» (495), «— Այ խամ հեյ վան» (494), «— Ուր է, լեզ վիդ մա տաղ, քո ասա ծը լի
նի» (526), կրկնու թյուն` «Գե ղո վի խելք–խել քի տանք...» (512), «Չո լա խը ջրի ափով 
իջ նում էր ինքն իր մտքի հետ» (543), հա մըմբռ նում (սի նեկ դո խա), որը դրսևոր
վել է հիմ նա կա նում գլուխ, աչք ան վա նում նե րից կազմ ված օրի նակ նե րով` «Աչքն 
էլ չհա նե ցի՞նք» (485), «...ա րի գլուխ առ նենք, կոր չենք» (433) և այլն, եր գի ծանք` 
«Տեր տեր, չե ղավ էլի` մեր գլխին Ավե տա րանդ պա հես, ասես հա մո՞զ ես» (534), 
ընդ որում` եր գի ծան քի տա րա տե սակ նե րից հան դի պում ենք այս պես կոչ ված ար
հա մար հա կան ԴՄ–ներ, որոն ցով հա սա րակ գյու ղա ցի ներն իրենց ան հար գա լից 
վե րա բեր մունքն են ար տա հայ տել, օր.` «Կա թը պռո շին չո րա ցել չի, խոս քի է խառն
վում» (472), «Շան ծիծ ես ծծել» (444), «Նա ո՞ւմ շունն է, որ մեզ վրա հա չի» (462), 
աս տի ճա նա վո րում (գրա դա ցիա)` «Հլա ջա հել ես, շատ մարդ շատ խոսք կա սի, 
բալ քամ արյունդ էլ կպղտոր վի» (481), «Աստ ծու ճա նա պար հից դուրս ես գա լի, սա
տա նի ճա նա պար հը մտնում» (512) և այլն:

Այս պի սով՝ քննե լով ուսում նա սիր վող ԴՄ–նե րի տա րա տե սակ դրսևո րում ները` 
նկա տել ենք, որ դրան ցում հա մե մա տա բար շատ են գլուխ, աչք, ձեռք, աստ ված 
գո յա կան նե րով հա րադր ված ան վա նո ղա կան ու հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ–նե րը: Գու
նան վա նում նե րի և որևէ խոս քի մա սի զու գոր դում նե րով կազ մու թյուն նե րից հան դի
պել ենք մի այն սև ածա կա նով բա ղադր ված կա ռույց ներ: Լի նե լով խոս քի ոճա վոր ման 
ան կրկ նե լի մի ջոց ներ` նպա տա կային կի րառ ված բնագ րային ԴՄ–նե րը բա կուն
ցյան բնագ րի լե զուն ձեր բա զա տել են մի օ րի նա կու թյու նից: «Կարմ րա քար» վե պը 
հա րուստ է ժո ղովր դա խո սակ ցա կան ԴՄ–նե րով, որոն ցով ար տա հայտ ված միտքն 
առա վել գու նեղ է ու դի պուկ:

282  Նշված դար ձույթ նե րի և դրանց օտար ան վա նում նե րի մա սին տե՛ս Բա դի կյան Խ., նշվ.ա շխ., 2000, 
էջ 32–54:
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ФРАЗЕ О ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ЕДИНИЦЫ В РОМАНЕ 
А. БАКУНЦА “КАРМ РА КАР”

С ВЕТ ЛА НА МАНУЧАРЯН

В статье постави ли цель изучить фразеоло гиз мы романа «Карм ра кар», представ
ле ны их структур ные, семанти ко–функ ци о наль ные и стилисти чес кие проявле ния. 
Современ ность исследо ва ния и научная новизна обуслов ле ны этими проявле ни я ми. 
Такое употреб ле ние фразеоло ги чес ких единиц не только придает народный колорит, 
но и обеспечи ва ет естествен ность прозе Бакунца. Будучи незамени мы ми элемента
ми стилиза ции речи, рассмат ри ва е мые фразеоло ги чес кие единицы сделали более 
выразитель ным язык Бакунца в данном произве де нии, не позволив ему излишнюю 
удлинен ность. Особенно богата фразеоло гиз ма ми речь героев романа. Значитель
ную часть романа составля ют коммуни ка тив ные фразеоло ги чес кие единицы и 
фразеоло гиз мы с глаголом в качестве главного члена. Мы использо ва ли комбина
цию и анализ в ходе исследо вания.

К лю че вые слова: фразеоло ги чес кие единица, «Карм ра кар», стилиза ция речи, 
структур ная особенность, стилисти чес кие проявления.

PHRASAL UNITS IN “KARMRAQAR” NOVEL BY A. BAKUNTS

SVETLANA MANUCHARYAN

In the article we intend to examine phrasal units applied in “Karmraqar” novel pre
senting their structural, semantic –functional and stylistic expressions. The modernity of 
the study and the scientific novelty are conditioned by these expressions. Such appliance 
of phrasal units transmit not only folk nuance but also naturality to this Bakunts novel. 
Being speech styling irreplaceable structures, phrasal units have made the language of 
this Bakunts novel more expressive keeping it free from verbosity. Especially the hero’s 
speech is rich of phrasal units. Verbal and communicative units are a significant part of 
the original. During the study we used a combination և analysis.

Key words: phrasal unit, “Karmraqar”, stylization of speech, structural feature, 
stylistic expressions.


