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ԻՆԳԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ԳՈՒՍԱՆ ԱՇՈՏԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ 
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՈՃԱԿԱՆ ԴԵՐԸ 

ԳուսանԱշոտիստեղծագործություններըկարիքունենոչմիայներաժշտագիտա
կան ու գրականագիտական համակողմանի քննության, այլև լեզվաբանական: Սույն
աշխատանքովփորձէկատարվումանդրադառնալերգահանբանաստեղծիաշուղա
կանգուսանական երգերի, բանաստեղծությունների, չափածոխոսքի լավագույնար
տահատությունների մի մասի լեզվականիրողությունների՝ մասնավորապես հեղինա
կային նորակազմ բառերի, նոր իմաստների, բառագործածությունների քննությանը:
Բառարանայինտվյալներիհիմանվրապարզեցինք,որԳուսանԱշոտինշյալժողովա
ծուներումհանդիպողշուրջ100բառերորևէբառարանումվկայվածչեն:Դրանքկազ
մությամբ իսկական հոդակապավոր բարդություններ են՝ տոհմախաչ, յոթնածավալ,
անհոդակապ՝ դառնարցունք,արևանուշ, ածանցավոր բառեր՝ վշտաբեկված,խաչա
րան,տաճարել,բայականևանվանականհարադրություններ՝խինդանել,մունջմնալ,
սերսրբություն,թելվարսևայլն:Նորաբանություններիգործածումըբխումէստեղծա
գործությանբովանդակությունից,տվյալխոսքայինիրավիճակից,քանիորհենցդրանց
վրաէխարսխվումխոսքիհուզականությունը:

Բա նա լի բա ռեր`նորակազմություն,դիպվածայինբառեր,իմաստայիննորաբա
նություն,բառագործածություն,բառակազմություն,բարբառայինխոսակցական:

Որ ևէ գրո ղի բա ռա պա շարն ու սում նա սի րե լիս մեծ նշա նա կութ յուն ու նի նո-
րա կազմ բա ռե րի, նոր ի մաստ նե րի, բա ռա գոր ծա ծութ յուն նե րի քննութ յու նը: 
Վեր ջին ներս գնա հատ վում են որ պես հե ղի նա կի ներդ րում գրա կան լեզ վի զար-
գաց ման մեջ կամ որ պես արդ յունք՝ գե ղար վես տա կան նպա տակ նե րով ա ռա-
ջա ցած ան հա տա կան բա ռաս տեղծ ման: 

Գու սան Ա շո տը (Ա շոտ Դա դալ յան) դա սա կան գու սա նա կան պոե զիա յի 
նշա նա վոր նե րից է, ով ստեղ ծա գոր ծե լով շուրջ վեց տաս նամ յակ՝ հայ րե նի եր-
գար վես տը հարս տաց րեց մնա յուն գոր ծե րով: Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը 
կա րիք ու նեն ոչ միայն ե րաժշ տա գի տա կան ու գրա կա նա գի տա կան հա մա կող-
մա նի քննութ յան, այլև լեզ վա բա նա կան: Ուս տի՝ սույն աշ խա տան քով փորձ է 
կա տար վում անդ րա դառ նալ եր գա հան-բա նաս տեղ ծի գու սա նա կան եր գե րի, 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի, չա փա ծո խոս քի լա վա գույն ար տա հայ տութ յուն նե րի 
մի մա սի նո րա բա նութ յուն նե րի ու սում նա սիր մա նը: Քն նութ յան ենք ա ռել միայն 
չորս ժո ղո վա ծու՝ « Հա վեր ժութ յուն», « Սի րո կրակ ներ», « Ծո վաստ ղիկս» և « Լեռ-
նե րը կան չում են»[*]:

Նո րա բա նութ յուն նե րի ստեղ ծու մը Գու սան Ա շո տի ժո ղո վա ծու նե րի լեզ վում 
պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն ար տա հայտ չա կան, տա ղա չա փա կան ձևե րի 
դրսևոր ման գոր ծա ռույթ նե րով, այլև եր գա հան-բա նաս տեղ ծի աշ խար հըմբռ-
նու մով, կյան քի եր ևույթ նե րը գե ղար վես տա կա նո րեն վե րար տադ րե լու ան հա-
տա կան մտա ծո ղութ յամբ: Ս. Մել քոն յա նը նշում է. «ե թե կոնկ րետ կի րա ռութ յան 
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մեջ նոր բա ռը հան դես է գա լիս ո ճա կան-ար տա հայտ չա կան ո րո շա կի ար ժե-
քով, նշա նա կում է միան գա մայն ար դա րաց վում է դրա ստեղ ծու մը, ան կախ այն 
բա նից, թե դա հե տա գա յում ընդ հան րա նա լու մի տում ներ կցու ցա բե րի, թե ոչ: 
Նոր բա ռի ստեղծ ման ժա մա նակ գրո ղի նպա տա կը ոչ թե գրա կան լե զուն հարս-
տաց նելն է, այլ զգաց մուն քը, միտ քը անհ րա ժեշտ նրբե րանգ նե րով, ո ճա կան 
պատ շաճ ո րա կով ար տա հայ տե լը» [1, էջ 174]: Ըստ այդմ էլ՝ հե ղի նա կա յին նո-
րա կազ մութ յուն նե րը սկզբում ստեղծ վե լով խոս քի ար տա հայտ չա կա նութ յան, 
պատ կե րա վո րութ յան նպա տա կով՝ հե տա գա յում նպաս տում են գրա կան լեզ վի 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը: 

Բա ռա րա նա յին տվյալ նե րի հի ման վրա պար զե ցինք, որ Գու սան Ա շո տի 
նշյալ ժո ղո վա ծու նե րում հան դի պող շուրջ 100 բա ռեր որ ևէ բա ռա րա նում [**] 
վկայ ված չեն: 

Հե ղի նա կա յին նո րա բա նութ յուն նե րը (նեո լո գիզմ նե րը) ստեղծ վում են լեզ վի 
ե ղած ար մատ նե րի, բա ռե րի, ա ծանց նե րի հի ման վրա: 

Ժո ղո վա ծու նե րում գոր ծած ված նոր բա ռե րը կազ մու մութ յամբ հիմ նա կա-
նում իս կա կան հո դա կա պա վոր բար դութ յուն ներ են, ո րոնք ա ռանձ նա նում են 
ի րենց բազ մա զա նութ յամբ և  ի մաս տա յին ար ժե քով: Այս պես՝ « Միտքս է թռչում, 
վիշտս մրմնջում, տոհ մա խաչ քա րին» (Հ, 17), « Յոթ նա ծա վալ սեր բե րեմ, է լի կա-
սեն քիչ է դեռ» (Հ, 83), «Ապ րում քո սի րով, քո սուրբ հա վա տով անր ջապ սակ» 
(Հ, 133), «Ակ նա լույս են կա մա րա կապ աղբ յուր նե րը իմ ոս տա նի» (Հ, 147), « Ճո-
խա պատ կեր քո ե րե կոն ցոլ քե րի մեջ» (ՍԿ, 15), « Խոր ա շուն է, մթնա շունչ, մուժ 
է կախ վել իմ սրտից» (ԼԿ, 168), « Ծիա ծա նի գոտ կա գործ վեհ ու հպարտ սա րե-
րում….մայրս հու շիկ ինձ ուխ տեց» (Ծ, 8), « Ցո լասփ յուռ լճակ ներ, /Ոս կե համ-
բույր լճակ ներ» (Ծ, 50), « Սուր մա թե լիկ սի րունս, սիրտս եմ քա մել քո սի րով» (Հ, 
95), « Գու սա նիս հույս հա վա տը մե նա հատ է սի րո մեջ» (ԼԿ, 159), ԱՀԲԲ-ում կա 
մենահատիկ՝ «ած. միայն մեկ հա տիկ ու նե ցող, գ. Ցո րե նի մի տե սակ, միա հա-
տիկ» (էջ 996):

Կան նո րա կազմ բար դութ յուն ներ, ո րոնց հիմ նա կա նում վեր ջին բա ղադ րի-
չը բար բա ռա յին-խո սակ ցա կան բառ է. «Ա նու շիկս ջուր կառ նի իր ոս կե կանթ 
կուժն ա ռած» (Հ, 63), ԱՀԲԲ-ում կա՝ ոսկեկոթ՝ «ոս կե կերտ՝ ոս կե ձույլ կոթ ու-
նե ցող» (էջ 1138), « Սիրտս թև  է առ նում թռչում, աչ քը՝ հա ռած հավ քա թա ռին» 
(Հ, 179), « Քա րե քուն ջից ամպն է ել նում ար քա յա կան» (Հ, 49) (քունջ՝ անկ յուն): 
Ն ման եր ևույթ նկատ վում է նաև շաղ կա պա կան նո րա կազմ բար դութ յուն նե-
րում. « Շո ղու շա փաղ է խա ղում Ո րո տա նի ցոլ քե րում» (ԼԿ, 86), «Խ ռո վու միլ, 
խու ռու խե թը լյավ պյան չի» (Հ, 69): Ղա րա բա ղի բար բա ռի բա ռա րա նում 
վկայ ված է խը ռըվ խէթ//խը ռըվ հաթ//խը ռավ բար բա ռա յին բա ռե րը՝ խռո վել, 
խռով մնալ ի մաստ նե րով [2, էջ 281]: Հե ղի նա կաին խու ռու խեթ բա ռը ևս  ու նի 
ի մաս տա յին նույն ե րան գը, սա կայն ա ռանձ նա նում է կազ մութ յան ինք նա տի-
պութ յամբ և  եր ևույ թի դի պուկ ար տա հայտ մամբ: 

Բ նա կա նա բար, միայն մեկ ան գամ կամ հազ վա դեպ գոր ծած ված այդ բա-
ռե րի ի մաստ նե րը դրսևոր վում են նրանց ո րո շա կի կի րա ռութ յան մեջ: Այս-
պես՝ գո յա կան+գո յա կան կա ղա պա րով ստաց ված գայ լա կապ, ող բա ղո ղանջ, 
ե ղեգ նա ձայն դիպ վա ծա յին բա ռե րի ի մաս տը պատ կե րից դուրս միայն կա րող 
է կռա հե լի լի նել, մինչ դեռ պատ կե րի մեջ դառ նում է ըմբռ նե լի, ո րով հետև նմա-



534 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

նօ րի նակ ո րո շիչ նե րով հե ղի նակն ար տա հայ տում է իր ակ նա ծան քը երգ-բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րի հե րոս ներ Պար տի զան Մա նու չի, Նա րե կա ցու, սրա վո րի 
հան դեպ. « Քեզ մի լեռ ա սեմ, թե՝ սար ան սա սան, / Քո ցաս ման ձայ նը սրտե րին 
հա սավ, / Քաջդ քա ջե րով էն ոհ մակ նե րին, / Գայ լա կապ ա լիք՝ ան տա ռը վկա» (Հ, 
153), « Սիր տը վա ռեց մո մի պես, լույ սեր սփռեց ծո վի պես, /Ող բա ղո ղանջ երգ 
երկ նեց» (Ծ, 56), « Հե՜յ, սար վոր ներ, դուք սրտիս մոտ, /Ե ղեգ նա ձայն սեր, ա ռա-
վոտ» (Ծ, 52): Ընդգծ ված նո րա կազ մութ յուն նե րը, լի նե լով բա ռա կազ մա կան 
ինք նա տիպ ի րո ղութ յուն ներ, այն պես են «միահ յուս ված բա նաս տեղ ծա կան 
տո ղին ու պատ կե րին, որ ա ռա ջին հա յաց քից կար ծես ար հես տա կա նութ յուն 
չու նեն…. բայց հա տուկ ստեղծ վել են հենց այդ տե ղում դրվե լու, այդ պատ կե րի 
բո վան դա կութ յունն ու հու զա կա նութ յունն ընդգ ծե լու և  ա ռա վել ար տա հայ տիչ 
դարձ նե լու հա մար» [3, էջ 26]:

Երգ-բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում տեղ են գտել նաև ան հո դա կապ կազ մութ-
յուն ներ. «Ար ևա նուշ շող դառ նամ, մնամ հավ քի տա ղե րում» (Հ, 71), «Մր մունջ-
նե րը մնա ցին, / Վե հառ Աստ ված գթա ռատ» (Հ, 77), « Սի րա հա րի դառ նար ցունք 
ժպիտ ու նեմ իմ խոր քում» (Հ, 87), « Հու նա ղաշ քար լյավ յար չո նի» (Հ, 113), 
«Աղբ յուր նե րը տա ղա սան / Հոր դում լու սեղ ա նուրջ ներ» (Հ, 137), «Սր բա ձո րի 
թթու ջու րը կաթ նաղբ յու րը զան գակ-զան գակ…./ Գո հա րա կունք ի՛մ աղբ յուր ներ, 
/ Լու սա ծաղ կուն ի՛մ աղբ յուր ներ» (Հ, 147), « Մախ մուր լան ջի գլգլան խա չաղբ-
յուրն է հմա յում» (Հ, 177), «Ա՛յ լան ջաղբ յուր, մեկ լսիր, / Քո կար կա չով ինձ օգ-
նիր» (Ծ, 13) և  այլն: Ընդգծ ված նո րա կազ մութ յուն նե րը մեծ մա սամբ հե ղի նա կի 
հույ զե րի և խո հե րի պատ կե րա վոր ար տա հայտ ման, բա նաս տեղ ծա կան յու րա-
տիպ մտա ծո ղութ յան ար գա սիք են: 

Ինչ պես քա նա կա կան կազ մով, այն պես էլ խոս քում ու նե ցած ար տա հայտ-
չա կա նութ յամբ բա ցա ռիկ տեղ են զբա ղեց նում ա ծա կան նե րը: Բ նա կա նա բար 
գե ղար վես տա կան խոս քում ա ծա կան նե րը, հատ կա պես որ պես մակ դիր գոր-
ծա ծե լիս, ան փո խա րի նե լի մի ջոց են ա ռար կա ներն ու եր ևույթ նե րը ինք նա-
տիպ, թարմ հատ կա նիշ նե րով ներ կա յաց նե լու, խոս քի գե ղա գի տա կան ար ժե քը 
բարձ րաց նե լու ի մաս տով. Օր.՝ սրբա մա սունք աղբ յուր ներ, ար նա ծա րավ յա թա-
ղան, ակ նա տուր պատ կեր, շե նա շեն ե րա զանք, նռնա շատ ձո րեր, ա րեգ նա վառ 
սիրտ, հայ կահնչ յուն գող թան եր գեր, վա հագ նա հուր սե րունդ, սա դա փա նախշ 
աշ խարհ, նախ շա րար սեր և  այլն: 

Հե ղի նա կա յին նո րա կազ մութ յուն նե րը հիմ նա կա նում ստեղծ վում են նմա-
նո ղութ յան (ա նա լո գիա յին) սկզբուն քով [4, էջ 138]: Երգ-բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րի լեզ վում նման սկզբուն քը հատ կանշ վում է և՛ հան գա վո րու մը պահ պա-
նե լու, և՛ բա ռա պա շա րում ար դեն իսկ հայտ նի բա ռե րի հա մա բա նութ յամբ 
ստեղծ ված նոր բա ռե րի մի ջո ցով ա սե լիքն ա ռա վել ցայ տուն ար տա հա տե լու 
դե րով: Ն ման մի ջո ցի ինք նա տի պութ յու նը բա ցա հայտ վում է միև նույն բա նա-
տո ղում գոր ծած վե լիս: Այս պես՝ «Իղձ ու փա փագ, հա վատ ու նեմ սի րա հե ղեղ, /
Արև նե րը կե նաց մաղ թեն լու սա հե ղեղ» (Հ, 19), սրանց հա մա բա նութ յամբ մեկ 
այլ գոր ծում հան դի պում ենք երկ նա հե ղեղ նո րա կազ մութ յու նը. « Ձեր փառքն 
ա սեմ, քա ջանց-քա ջեր, /Երկ նա հե ղեղ կրակ շան թեր» (Հ, 161): Կամ՝ սի րա բեր, 
պտղա բեր բա ռե րի հա մա բա նութ յամբ կա րո տա բեր, ժպտա բեր նո րա կազ մութ-
յուն նե րը. « Վարդ աղբ յուրն էլ ցոլ քե րով ծիա ծա նում ժպտա բեր, / Քեզ է կան չում 



535ԻՆԳԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

հա մեմ ված, յա՛ր, պտղաբեր էս այ գին» (ԼԿ, 106), « Կա րո տա բեր իմ նա զե լին 
գար նա նա յին շո ղեր ու նի» (ՍԿ, 107): «Ով իմ սի րուն թխա հարս, սև լի ա չեր, 
թխավարս» (ԼԿ, 160): Բար բա ռա յին բնույ թի մի շարք գոր ծե րում հե ղի նա կա յին 
նո րա կազ մութ յուն նե րը ծա ռա յում են հա կադ րութ յան մի ջո ցով տալ պատ կե րի 
դի պուկ նկա րագ րութ յուն, ո րը բնո րոշ է գու սա նա կան եր գե րին, օր.՝ մեղ րա ծոր 
բա ռի նմա նութ յամբ մթնա ծոր-ի գոր ծա ծու մը. «Ա՛յ իմ նախ շուն, մեղրածօր եմ 
ա սալ քըեզ…., / Խե՞ յես մըթ նալ, մթնա ծօր չեմ ա սալ քըեզ» (Հ, 69): 

Նո րա բա նութ յուն նե րի գոր ծա ծու մը բխում է ստեղ ծա գոր ծութ յու նից, տվյալ 
խոս քա յին ի րա վի ճա կից, քա նի որ հենց դրանց վրա է խարսխ վում խոս քի հու-
զա կա նութ յու նը: Ա. Կա րա պետ յա նը գրում է. « Բազ մա լար է գու սան Ա շո տի քնա-
րը, լայն են նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան ընդգրկ ման սահ ման նե րը. սեր, գար նուն 
ու բնութ յուն, հայ րե նիք, մայր, ստեղ ծա րար աշ խա տանք, կյան քի մա սին մարդ-
կա յին խոհ… Ն րա ար վես տի բո լոր կող մե րը կա րե լի է ամ փո փել մեկ բառ-հաս-
կա ցութ յան մեջ՝ ՍԵՐ» [5, էջ 17]: Երգ-բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում հա ճա խա դեպ 
են միև նույն ար մա տին զու գորդ վող այլ ևայլ ձևույթ նե րը, ո րոնք կար ծես բա-
նա լի բա ռեր լի նեն՝ տվյալ ստե ղա ծա գոր ծութ յան բուն ա սե լի քը բա ցա հայ տե-
լու նպա տա կով: Պետք է նշել, որ ո րոշ ձևույթ նե րի (հիմ նա կա նում ա ռաջ նա-
բա ղադ րիչ նե րի) բա ռա կազ մա կան ակ տի վա ցում գլխա վո րա պես պայ մա նա-
վոր ված է թե մա յի բո վան դա կութ յամբ: Այս պես՝ սեր(ա)-, ծաղկ(ա)-, աստղ(ա)-, 
ար մատ նե րը՝ որ պես ա ռաջ նա բա ղադ րիչ, բա վա կան հա ճա խա դեպ են՝ սի րա-
լույս, սի րաթ ևիկ, սի րա հուր, սի րա հուշ, սի րաթր թիռ, սի րա հե ղեղ, ծաղ կա տա-
րած, ծաղ կա պար, ծաղ կած փուն, աստ ղաթև, աստ ղա ճա ռագ:

Զմ րուխտ(ա)-, լեռն(ա)-, հուշ(ա)-, ա ռաջ նա բա ղադ րիչ ար մատ նե րով կազմ-
ված բար դութ յուն նե րից հան դի պում են եր կո ւա կան կազ մութ յուն ներ՝ զմրուխ-
տաթև, զմրուխ տա վառ, լեռ նա հո գի, լեռ նա պա րար, հու շա պահ, հու շա վայր: 

Վերջ նա բա ղադ րիչ ար մատ նե րով բար դութ յուն նե րը ևս  ա ռանձ նա նում են 
ինք նա տիպ կազ մութ յուն նե րով: Այդ պի սիք են՝ -հե ղեղ, -լար, -թև, -սար, -բեր, 
-կանչ՝ սի րա հե ղեղ, լու սա հե ղեղ, երկ նա հե ղեղ, երկ նա լար, լուս նա լար, աստ-
ղաթև, սի րաթև, ծո վաթև, վան քա սար, ուխ տա սար, սրբա սար, ժպտա բեր, 
կա րո տա բեր, ոտ նա կանչ, պան դուխ տա կանչ, հով վա կանչ (սա ի մաս տա յին 
նո րա բա նութ յուն է. բա նա տո ղում գոր ծած ված է ժա մա նա կա կա յին ի մաս տով. 
«Սր բա սա րի փե րին ինձ սեր շշնջաց, / Հով վա կան չին իմ մու րա զը վրնջաց» (Հ, 
151), ԱՀԲԲ-ում հով վա կանչ բա ռի ներ քո տրված բա ցատ րութ յու նը հետև յալն է՝ 
« Հով վի կան չը, ոչ խար նե րին հա վա քե լու ձայն տա լը» (էջ 895), իսկ հե ղի նա կը 
շեշ տում է այն ժա մա նա կը, երբ իր մու րա զը ձայն է տա լիս): 

Հան դի պում են նաև նոր բա ռեր, ո րոնք կազմ վել են ոչ միայն հիմ նա կան 
ձևույթ նե րով (ար մատ), այլև երկ րոր դա կան բա ռա կազ մա կան ձևույթ նե րով 
(ա ծանց): Ն ման նո րա կազ մութ յուն նե րը թեև քա նա կա յին ա ռու մով զի ջում են, 
բայց ե ղած ներն էլ ա ռանձ նա նում են ի մաս տա յին խո րութ յամբ, քա նի որ կար-
ևո րը բա րե հունչ և դի պուկ, հա ջող և ճիշտ բա ռե րի կազ մումն է. «Այս տեղ ա մեն 
ինչ կախ ված է ճա շա կից, այս պես ա սած` լեզ վազ գա ցո ղութ յու նից, այ սինքն 
տվյալ լեզ վի բա ռա կազ մութ յան ներ քին օ րենք ներն ու դրանց զար գաց ման հա-
կում նե րը ճիշտ ըմբռ նե լու և գոր ծադ րե լու կա րո ղութ յու նից և, որ ա մե նա կար-
ևորն է, հա սա րա կա կան պա հան ջից» [6, էջ 88]: Ե ղած օ րի նակ նե րը փաս տում 
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են, որ հա ճա խա դեպ են վեր ջա ծան ցա վոր նո րա կազ մութ յուն նե րը (սրան ցից 
գոր ծա ծութ յամբ ա ռա վել են հատ կա պես ա ծա կա նա կերտ ա ծանց նե րով կազ-
մութ յուն նե րը), ինչ պես՝ սի րա վո րիկ, լու սա ծաղ կուն, ծաղ կած փուն, վշտա-
բեկ ված, ծաղ կա տա րած, ող բանք, խա չա րան և  այլն: Բա յա կան ա ծանց նե րով 
կազմ ված ներն ընդգ ծում են ա սե լի քի հու զա կա նութ յու նը. օր.՝ քան քա րել, տա-
ճա րել, ծոր ծո րել. « Նա քան քա րեց, տա ճա րեց, Ար ևի պես ճա ռա գեց, /Չ ցա նա ծը 
նա ցա նեց» (Ծ, 56), «Եր գեր-եր գեր սրտեր մտնում, ծոր ծո րում, / Վիշ տը վա նում 
որ դե կո րույս մայ րե րի» (Հ, 171): Նա խա ծան ցա վոր ձևե րից հան դի պել ենք մեկ 
օ րի նակ՝ ա մե նա ճար-ը. «Ով չի սի րել՝ ի՞նչ կի մա նա սերն ինչ է, / Սի րո կյան քի 
ա մե նա ճար բու ժիչն է» (ՍԿ, 88):

Ժո ղովր դա կան շունչն ու մտա ծո ղութ յու նը գու սա նա կան երգ-բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րում շեշտ վում են վեր լու ծա կան կազ մութ յուն նե րի ա ռատ օգ տա-
գործ մամբ: Ս րան ցից հան դի պում են բա յա կան ու ան վա նա կան հա րադ րութ-
յուն ներ:

 Բար բա ռա յին-խո սակ ցա կան լեզ վին բնո րոշ ամ նի ջա կա նութ յունն ու պար-
զութ յու նը եր կե րում ար տա հայտ վում են բա յա կան հա րադ րութ յուն նե րի տե ղին 
օգ տա գործ մամբ: Հե ղի նա կը այ գի գցել, շա փաղ տալ հա րադ րա վոր բա յե րի 
հա մա բա նութ յամբ ստեղ ծել է այ գի ա նել, շա փաղ առ նել հա րադ րութ յուն նե րը. 
« Ծառ եմ տնկել, այ գի ա րել, անձրև ու զել կե նա րար» (Հ, 23), «Աշկ ենք պյա-
ցալ, շա փաղ ա ռալ էս ծյո րան» (Հ, 69): Հա ճախ դի մում է մեկ այլ հնա րի. նոր 
հա րադ րութ յուն ներ է ստեղ ծում այն դեպ քում, երբ գրա կան լեզ վում ե ղած հա-
մադ րա կան ձևե րը չու նեն տվյալ միտքն ար տա հայ տե լու հա մա պա տաս խան 
ի մաս տա յին խո րութ յուն: Այս պես՝ հե ղի նա կա յին խինդ առ նել, խինդ ա նել, 
մունջ մնալ նո րա կազ մութ յուն նե րի հա մադ րա կան ձևե րը գրա կան լեզ վում 
թերևս խնդալ, ուրախանալ, լռել բա ռերն են, ո րոնք բա նա տո ղե րում ու նեն 
հարբել,տանջել,սպասել փո խա բե րա կան գոր ծա ծութ յուն նե րը. «Ել նեմ մա ռա-
նը մտնեմ, փրփուր գի նուց խինդ առ նեմ» (Հ, 25), « Գի շե րը եր կար խինդ ա րեց 
մրմո՜ւնջ-մր մո՜ւնջ» (Հ, 29), « Գու սա՛ն, նախշդ ո՞ւր գնաց, աչքդ ճամ փին մունջ 
մնաց» (Հ, 175): Եր բեմն հան դի պում են ան հաս կա նա լի կազ մութ յուն ներ, ո րոնց 
բա ղադ րիչ նե րի միա ցումն ու ի մաս տա յին գոր ծա ծու մը ոչ մի կերպ չի պատ ճա-
ռա բան վում, օր.՝ «Ար տույտն ար տե րում փար վազ է ա նում, / Հայ րե նի կան չով 
տուն ե կեք, ախ պերք» (թևե րը բա ցած, տա րա ծած, փխբ.՝ գրկա բաց) (Հ, 101): 
Բա ռը մեկ ան գամ էլ հան դի պում է Ալ. Շիր վան զա դեի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ 
նույն ի մաս տով. « Հենց որ նրա աչքն ընկ նի աչ քիդ, հենց որ դու ա ռաջ վա պես 
նրա ե րե սին մի ու րախ ծի ծա ղե ցիր, ի մա ցիր, որ վար դի պես կբաց վի ու ծտի 
պես փեր վազ կա նի։ Ե րեք օր է, ին քը հենց քեզ վրա է խո սում, քեզ է ցան կա նում 
տես նել» [7, էջ 365]: Բա ռը փեր վազ ձևով ան հայտ է հա յե րե նին, բա ռա րան նե-
րում նույն պես վկայ ված չէ: Կար ծում ենք, որ խոս քը պարս կե րե նում առ կա և 
պարս կե րե նից թուր քե րե նին ան ցած زاورپ /pervaz/ բառն է՝ «թևե րը բա ցել, 
թռչել, թևե րը բաց վա զել» և  այլ նշա նա կութ յուն նե րով: Թե հե ղի նակ նե րը ինչ 
պայ ման նե րում են բա ռը բե րել հա յե րեն, հայտ նի չէ, բայց պատ կե րա վո րութ-
յան հա մար բա վա կա նին դի պուկ է հա րադ րա կան կազ մութ յամբ գոր ծա ծու մը: 
Հան դի պում են նաև դարձ վա ծա յին ար ժե քով հետև յալ նո րա կազ մութ յուն նե րը. 
«Ը րա զիս վէր փախ չում ես, ա լակ-սա լակ եմ տյառ նում…./ Հու վէր յա րից հե-
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ռա նա՝ դի դիմ-դի դիմ կտյառ նա» (Հ, 121): Սա լակ||սա լակ նը||սա լա բա ռը գոր-
ծա ծա կան է Ս յու նիք-Ար ցախ բար բա ռա յին տա րած քում՝ «ցա խից կամ ցա քից 
գործ ված դուռ այ գու հա մար»: Սա լակ են ան վա նում նաև ու ռե նու ճյու ղից լայն 
բե րա նով կո ղո վին: Սալ բա ռով և -ակ ա ծան ցով նշված տա րած քի բար բառ-
նե րում գոր ծած վում է գե տա քա րը: Գ րա բա րում վկայ ված է սա լա կամ սա լայ, 
որ նշվու մէ որ պես բար բա ռա յին բառ՝ «կո ղով, քթոց, սա պատ» ի մաստ նե րով. 
« Զայս սա լայս ես զու գեմ: Սա լա և ք թոց ես զու գեմ» [8, էջ 683]: Մի ջին հա յե րե-
նում նույն պես վկայ ված է բա ռը՝ «զամբ յուղ» ի մաս տով [9, էջ 101]: Ար ցա խում 
զու գա հե ռա բար գոր ծուն են սա լակ||սա լակ նը: Հա յե րե նին, թուր քե րե նին սա-
լա բա ռը ան ցել է ա րա բե րե նից՝ ةلس /sᾱlᾱ/՝ «հա ցը մե ջը դնե լու կո ղով»: Սա 
ա րա բե րե նի՝ թուր քե րե նի կամ պարս կե րե նի միջ նոր դութ յամբ ան ցած բա ռե րից 
չէ, քա նի որ գոր ծուն է մինչև 12-13-րդ դա րե րը: Կար ծում ենք՝ բար դութ յու նը 
կրկնա վոր դրսևո րում ու նի հե ղի նա կի մի ջամ տութ յամբ, ո րով հետև ժո ղովր-
դա կան խոս քում «հա ճախ նա խա դաս կրկնոր դի սկզբի բա ղա ձայնն ընկ նում 
է» [10, էջ 270] ոչ միայն փո խառ յալ բա ռե րում՝ ինչ պես՝ ա փալ-թա փալ, այլև 
մյուս բա ռե րում՝ ա ռոք-փա ռոք, ա կաս-պա կաս, ա լար-դա լար և  այլն: Ըստ էութ-
յան՝ Գո րի սի խոս ված քով գրված եր կե րում հան դի պող դրաձ վա ծա յին ար ժե քով 
ա լակ-սա լակ դառ նալ, դի դիմ-դի դիմ դառ նալ կազ մութ յուն նե րը գոր ծած ված են 
խիստ ան հանգս տա նալ և տա ռա պել, տանջ վել ի մաստ նե րով:

 Ան վա նա կան հա րադ րութ յուն նե րից հան դի պում են հիմ նա կա նում հա րակ-
ցա կան բնույ թի նո րա կազ մութ յուն նե րը՝ կազմ ված խոս քա յին հո ման շութ յան 
հի մուն քով: Ն ման կազ մութ յուն ներ հիմ նա կա նում գոր ծած վում են սի րու հուն, 
յա րին բնութ յագ րող բա նա տո ղե րում. « Յարս եր կու խա չա րան, / Սեր-սրբութ-
յունս ծո րում» (Հ, 125), « Գու սա՛ն Ա շոտ, քո սե րը ծով, սիրտդ՝ նա վակ, սուրբ-
սի րա վոր» (Հ, 183), «Ամ ռան տոթ է, զով հո վեր, սի րուս թել-վար սին փար վեք» 
(Հ, 37), «Սր բերն էլ թող Ակ ներ գան՝ սեր-աստ վածս ճա նա չեն» (Հ, 71): Նշ յալ 
կազ մութ յուն նե րից ո րոշ ներն էլ բնու թագ րում են բնութ յան եր ևույթ ներ. « Քա-
մուն, թխպին, թոռ-թա ցին, չալ ղու նին էլ խաշ տվիր» (Հ, 125), « Հո գիս դրախտ 
են տա նում զանգ-զրնգուն լեռ նե րը» (Հ, 21):

Հայտ նի է, որ հե ղի նա կա յին նո րա կազ մութ յուն նե րը եր բեմն ո րակ վում են 
իբրև դիպ վա ծա յին բա ռեր, այ սինքն` այն պի սի բա ռեր, ո րոնք տվյալ բնագ րում 
եր ևան են գա լիս ա ռա վե լա պես խոս քա յին դիպ վա ծի բե րու մով, և շատ քիչ դեպ-
քում է, որ դրանք կա րող են դառ նալ ընդ հա նուր գոր ծա ծութ յան բա ռեր: Ն ման 
բնո րո շու մը թերևս ճիշտ է միայն այն դեպ քում, երբ տվյալ բառն ու նի ըն դա մե-
նը մե կան գամ յա, ընդ ո րում բա վա կան նեղ գոր ծա ծութ յուն: Իսկ երբ այն տվյալ 
բնագ րում, ա ռա վել ևս  առ հա սա րակ նույն հե ղի նա կի մյուս ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րում նույն պես ու նե նում է մի քա նի կամ բազ մա կի գոր ծա ծութ յուն, այդ 
դեպ քում հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի նո րա կազ մութ յու նը դի տել դիպ վա ծա յին:

Տվ յալ դեպ քում գործ ու նենք այն պի սի բա ռե րի հետ, ո րոնք Գու սան Ա շո-
տի տար բեր ժո ղո վա ծու նե րում հան դի պում են առն վազն եր կու և  ա վե լի ան-
գամ, ուս տի հե ղի նա կա յին խոս քին բնո րոշ գոր ծա ծութ յուն ներ են, և  ըստ այդմ 
դրանք մեծ մա սամբ ոչ դիպ վա ծա յին (օ կա զիո նալ) բա ռեր են, այլ «հե ղի նա-
կա յին-ան հա տա կան ո ճի դրսևոր ման բա ռա յին մի ջոց ներ, ու նեն բա նաս տեղ-
ծա կան լեզ վի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, առ հա սա րակ ծա ռա յում են 
գե ղար վես տա կան խոս քի ինք նա տի պութ յա նը» [11, էջ 256]:
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ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ

ԼԿ- Լեռ նե րը կան չում են
Ծ- Ծո վաստ ղիկս 
Հ- Հա վեր ժութ յուն 
ՍԿ- Սի րո Կ րակ ներ

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

[**] Ա ղա յան Էդ., Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Ե., 1976, 1642 էջ: 
[*] Գու սան Ա շոտ, Լեռ նե րը կան չում են, Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, « Սո վե տա կան 
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NEOLOGISMS AND THEIR STYLISTIC ROLE IN SOME OF GUSAN ASHOT՛S WORKS 
- INGA MARGARYAN - Gusan Ashot՛s works need not only a thorough musical and literature 
examination, but also a linguistic one. In this work an attempt has been made to sdudy 
the linguistic features of the best expressions, particularly the new coinages, word usage 
in songwriter-poet՛s ashugh-gusan songs and poetic language. Considering different word 
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examples, we have found out that about 100 words from Gusan Ashot՛s above mentioned 
works are not included in any dictionary. Structurally they are real complex words, e.g. 
տոհմախաչ, յոթնածավալ / ՛tohmatsar, ՛jotnatsaval/, դառնարցունք, արևանուշ 
/՛darnartsujunq, ՛arevanush/, derivatives, e.g. վշտաբեկված, խաչարան, տաճարել, /
vshtabek՛vats, khacha՛ran, tatja՛rel/, verb and noun collocations, e.g. խինդ անել, մունջ 
մնալ, սեր-սրբություն, թել-վարս /՛khind ՛anel, ՛munj ՛mnal, ՛ ser-՛srbutjun, ՛tel-՛vars/ etc. The 
need to use these neologisms comes from the speech situation, as the expressiveness of 
language is based on them.

Key words: neologism, situational words, semantic neologisms, word usage, word 
building, dialectual.

НЕОЛОГИЗМЫ В РЯДЕ СБОРНИКОВ ГУСАНА АШОТА И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
РОЛЬ - ИНГА МАРГАРЯН - Произведения гусана Ашота нуждаются не только 
в музыковедческом и литературоведческом всестороннем изучении, но и в 
лингвистическом.

В данной работе проделана попытка обратившись к ащугским песням, стихом, 
наилучшим выражения, языковым реалиям песенника-поэта, в частности к авторским 
неологизмам, новой семантике, проанализировать употребленную лексику.

В результате изучения данных словарей выяснилось, что около 100 слов 
встречающихся в сборниках гусана в словарях не значатся. По составу это сложные 
слова с соединительной гласной: տոհմախաչ, յոթնածավալ, без соединительной 
гласной: դառնարցունք, արևանուշ, производные слова: վշտաբեկված, խաչարան, 
տաճարել, глагольные и именные сочетания: խինդ անել, մունջ մնալ, սեր-սրբություն, 
թել-վարս и др.

Употребление неологизмов выйтекает из содержания произведения, отдельной 
речевой ситуации, так как именно на этом зиждется эмоциональность речи.

Ключевое слова: неологизм, ситуативные слова, семантические неологизмы, 
использование слов, словообразование, диалектика.


