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К проблеме этимологии некоторых слов
в древнеармянском (gusan и gṙeh)
Артур Андроникович Амбарцумян
В армянском языке для обозначения народного певца, поэта,
музыканта и сказителя, то есть рапсода и менестреля, помимо
позднего арабо-персидско-тюрксого ашуг, с древних времен
используется слово гусан. Засвидетельствованы следующие его
формы: gusan (gowsan, иногда в рукописях kowsan) ‘певец,
музыкант’, gusanakan (gowsanakan, иногда с k-) ‘музыкальный,
гусанский’, gusanamut ‘вход для музыкантов или певцов’,
gusanutiun ‘пение, занятие пением или музыкой’ (в совр. арм.
‘искусство гусана, занятие гусана’), gusanamol ‘поклонник
гусанского исполнения’, gusan-erg ‘гусанская песня’. В грузинском отмечена форма mgosani ‘музыкант, играющий на флейте’.
В этимологическом словаре Гр. Ачаряна указывается на происхождение армянского gusan от восстанавливаемого ср.-перс.
*gōsān [HAB I: 597–598]. На парфянское происхождение
указывали уже единичные упоминания слова в новоперсидской
литературе: в поэме Фахриддина Гургани «Вис и Рами» (*gōsān-i
navāgar, в рукописях с начальным k-) и в «Муджмал ал-Таварих»
(рассказ о гусанах, привезенных из Индии по просьбе Бахрам
Гура). Для обозначения рапсодов в персидской литературе
использовались, как правило, другие термины: хuniyāgar (от
ср.-перс. huniyāgar) и rāmišgar. Впоследствии слово gōsān [gws’n]
было обнаружено В. Хеннингом в парфянском манихейском
тексте «Gyān wifrās» [Boyce 1957: 11; Durkin-Meisterernst 2004:
168]. Из парфянского оно попало также в мандейский gōsānā и (в
искаженном виде) в арабский ḥusiān/ḥawāsena (Хамза Исфаганский, в значении ‘цыгане’).
Пауль Беттихер, сопоставляя армянские согласные с санскитскими, сопоставлял арм. gusan ‘музыкант, исполнитель’ с вед. gōša
‘голос’, gōšaṇā ‘громко говорящий, производящий большой шум’
[Boetticher 1850: 352]. Ср. также скр. ghóṣa ‘шум, гул; крик; слух,
молва; объявление’, ghoṣana ‘звучащий; объявление, оповещение’,
ghoṣavant ‘звучащий; шумный’. По мнению М. Майрхофера, ghóṣati
‘звучит, взывает, объявляет’ и ghóṣaḥ ‘шум, крик’ восходят к
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индоевропейскому корню *ghew- ‘воспринимать (звучать)’. Для
значения ‘звучать’ он приводит, например, такие примеры, как
нововерхнемецкое Gosche ‘рот, рыло’, арм. gov, govest ‘хвала,
восхваление’ (govem ‘я хвалю’) и т. д. Согласно Э. Бенвенисту,
корень *ghew- с расширителями *gheu-s- и *ghew-bh- дал в др.-перс.
gaub- ‘говорить’ [Mayrhofer 1956: 363–364]. К гусану можно также
отнести, вероятно, близкое по происхождению русск. гусляр, от
названия музыкального инструмента гусли, происходящего от
праславянского *gǫdsli и связанного с глалогом гудéть [Фасмер
1986, I: 477]. Развитие парфянского gōsān от основы *ghew-sпредставляется вполне вероятным, но не находит дополнительных
подтверждений. В противном случае, появление этого слова можно
связать с индийским влиянием.
Древнеармянское слово gṙeh ‘улица, толпа, площадь’ в
современном армянском употребляется редко и считается
устаревшим. Бóльшее распространение получили производные
формы, такие как gṙehik ‘грубиян’ (ср. совр. ‘вульгарный,
пошлый; пошляк’), gṙehkanal ‘становиться грубым, общаться с
подлыми людьми’ (ср. совр. ‘опошляться, делаться вульгарным’).
В словаре Гр. Ачаряна приведено несколько вариантов толкования этого слова [HAB I: 600], не дающих четкого представления о
его происхождении. Персидская форма gurūh ‘толпа’ (от ср.-перс.
grōh ‘толпа, группа, скопление’), пожалуй, не может являться
прямым источником заимствования (форма groh уже имеется в
армянском). В качестве такого источника можно предположить
парф. *greh, вошедшее в состав засвидетельствованного в маних.парф. grehčag [*gryhcg] ‘яма, тюрьма (люди или демоны, пребывающие в этих местах)’. Семантически связанные среднеперсидские слова, как и в парфянском, чаще употреблялись в негативных смыслах: grōh ‘толпа’, gristag ‘пещера’ (в пехлевийском
переводе Видевдада «нора храфстр — земных гадов»). Приведенные иранские примеры восходят к «демоническому» авест.
gərəδa- ‘яма, впадина, нора, логово, жилище демона’ (в отличие
от nmāna- ‘жилища человека’) и ‘жадный, алчный (до нор
демонов)’ ― эпитет Ваю в Рам Яште, 15.47 [AirWb: 522–523]. В
Видевдаде упоминаются «норы творений Ангра-Маинью» (3.10)
и самое печальное место на земле на склоне Эрезуры (у врат ада),
на которое сбегаются демоны из норы Друджа (3.7). Согласно
6

очистительному положению Видевдада, логово того, кто съест
труп собаки или человека, подлежит уничтожению, как и сердце
его должно быть растерзано, а глаза выколоты (7.23–24). Санскритские параллели: gr̥ há- ‘внутренняя комната, дом, обитатели
дома, слуги’ и gárta- ‘дыра, впадина’, причем последнее также связано с др.-иран. *gard, давшим такие среднеперсидские слова как
gāl ‘семья, домочадцы, слуги; яма, берлога’, gāl-kan ‘ямокопатель’.

ØÇ ß³ñù μ³é»ñÇ (·áõë³Ý ¨ գռեհ) ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ñóÁ
²ñÃáõñ Ð³Ùμ³ñÓáõÙÛ³Ý
Արթուր Համբարձումյան
Ð³Û»ñ»ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ãÇÝ, »ñ·³Ñ³ÝÇÝ ¨ ï³Õ³ë³óÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ³Ýí³Ý»É »Ý ³ñ³μ³Ï³Ý, å³ñëÏ³Ï³Ý,
Ãáõñù³Ï³Ý áõß ßñç³ÝÇ ³ßáõÕ μ³éáí, áñÁ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ ¿ ·áõë³ÝÇÝ, ÇëÏ ³í»ÉÇ í³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍí»É ¿ ·áõë³Ý
μ³éÁ: Ð»ï³½áïí»É »Ý ·áõë³Ý μ³éÇ Ñ»ï¨Û³É ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ.
·áõë³Ý (·ûíë³Ý, »ñμ»ÙÝ É»½í³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõÙ` Ïáíë³Ý)
§»ñ·Çã, »ñ³ÅÇßï¦, ·áõë³Ý³Ï³Ý (·ûíë³Ý³Ï³Ý, »ñμ»ÙÝ` Ïûíë³Ý³Ï³Ý) §»ñ³Åßï³Ï³Ý, ·áõë³Ý³Ï³Ý¦, ·áõë³Ý³Ùáõï §»ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ Ï³Ù ·áõë³ÝÝ»ñÇ ÙáõïùÁ¦, ·áõë³ÝáõÃÇõÝ §»ñ·»óáÕáõÃÛáõÝ, »ñ·áí Ï³Ù »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ¦ (Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ §·áõë³ÝÇ ³ñÑ»ëï, ·áõë³ÝÇ ÑáõÝ³ñ¦), ·áõë³Ý³ÙáÉ
§·áõë³Ý³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý »ñÏñå³·áõ¦, ·áõë³Ý-»ñ· §·áõë³Ý³Ï³Ý »ñ·¦: ìñ³ó»ñ»ÝáõÙ íÏ³ÛíáõÙ ¿ mgosani §»ñ³ÅÇßï,
ýÉ»Ûï³Ûáí »ñ·áÕ¦ Ó¨Á: Ðñ. ²×³éÛ³ÝÇ ²ñÙ³ï³Ï³Ý μ³é³ñ³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áõë³Ý μ³éÇ Í³·áõÙÁ μË»óíáõÙ ¿ ÙÇçÇÝ
å³ñëÏ»ñ»Ý *gōsān [HAB I: 597–598] μ³éÇó: ä³ñÃ¨³Ï³Ý ³Ûë
μ³éÇ ³é³çÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ »Ýù Ýáñ å³ñëÏ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÊáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ü³խñ³¹ÇÝ ¶áõñ·³ÝÇ §ՎÇë ¨ è³Ùին¦ åá»ÙÇÝ (*gōsān-i navāgar, É»½í³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³ÝáõÙ ³ÛÝ ëÏëíáõÙ ¿ Ï-áí) ¨ §ØáõçÙ³É ³É-Â³í³ñÇË¦áõÙ (å³ïÙáõÃÛáõÝ ·áõë³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` μ»ñí³Í ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇó
´³Ññ³Ù ¶áõñ³ÛÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí): ¶áõë³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ñ7

ï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ñëÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñå»ë
Ï³ÝáÝ, û·ï³·áñÍí»É »Ý ³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ, ³ÛÝ ¿` хuniyāgar
(ÙÇçÇÝ å³ñëÏ³Ï³Ý huniyāgar-Çó) ¨ rāmišgar: gōsān [gws’n]
§·áõë³Ý¦ μ³éÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ μ³ó³Ñ³Ûï»É ¿ ì. Հ»ÝÝÇÝ·Á Gyān
wifrās å³ñÃ¨³Ï³Ý Ññáí³ñï³ÏÇ ï»ùëïáõÙ [Boyce 1957: 11;
Durkin-Meisterernst 2004: 168]: ä³ñÃ¨³Ï³Ý Ó¨Çó ³é³ç³ó»É ¿
Ý³¨ Ù³ñ³Ï³Ý gōsānā-Ý ¨ ³Õ×³ïí³Í ï³ñμ»ñ³Ïáí ³ñ³μ³Ï³Ý ḥusiān/ḥawāsena-Ý (Հ³Ù½³ Æëý³հանÇ, §·Ýãáõ¦ ÝÁß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ):
ä³áõÉ ´»ïïÇË»ñÁ, ½áõ·³¹ñ»Éáí Ñ³Û»ñ»ÝÇ μ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ
ë³ÝëÏñÇïÇ μ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ Ñ. gusan
§»ñ³ÅÇßï, ï³Õ³ë³ó¦ μ³éÁ í»¹. gōša «Ó³ÛÝ», gōšaṇā «μ³ñÓñ
ËáëáÕ, ³ÕÙÏ³ñ³ñ» [Boetticher 1850: 352]: ²Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ë³Ýë.
ghóṣa «³ÕÙáõÏ, ÃÝ¹ÛáõÝ, ·áéáó, Ó³ÛÝ, Éáõñ»ñ, Ñ³Ûï³ñ³ñáõ-ÃÛáõÝ»,
ghoṣana «ÑÝã»Õ, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ, Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ», ghoṣavant
«ÑÝã»Õ, ³ÕÙÏáï»: Ø. Ø³ÇñÑáý»ñ³ÛÇ Ï³ñÍÇùáí ghó-ṣati «ÑÝãáõÙ ¿,
Ï³ÝãáõÙ ¿, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿» ¨ ghóṣaḥ «³ÕÙáõÏ, ·áéáó» μ³é»ñÁ
Í³·áõÙ »Ý ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý *ghew- «ÁÝÏ³É»É, ÁÙμéÝ»É (ÑÝã»É)»
³ñÙ³ïÇó: §ÐÝã»É¦ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿,
ûñÇÝ³Ï, ³ÛëåÇëÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ýáñ ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý Gosche
«μ»ñ³Ý, ¹áõÝã», Ñ. գով, գովեստ (գովեմ «»ë ·áíáõÙ »Ù») «·áíù,
·áí³ë³Ýù» ¨ ³ÛÉÝ: ¾. ´»Ýí»ÝÇëïÇ Ù³ïáõóÙ³Ùμ` *ghew³ñÙ³ïÁ Ñ³Ù³ÏóíáõÙ ¿ *gheu-s- ¨ *ghew-bh- ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï`
Ï³å»ñ áõÝ»Ý³Éáí ÑÇÝ å³ñëÏ³Ï³Ý gaub- «Ëáë»É» ³ñÙ³ïÇ Ñ»ï
[Mayrhofer 1956: 363–364]: ¶áõë³Ý μ³éÇÝ ¨ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Û¹å»ë
í»ñ³μ»ñ»É: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ³ÛÝ Í³·Ù³Ùμ Ï³åíáõÙ ¿ éáõë. гусляр
μ³éÇ Ñ»ï »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇù гусли ³Ýí³ÝÙ³Ý å³ï×³éáí`
Í³·»Éáí ëÉ³íáÝ³Ï³Ý *gǫdsli ³ñÙ³ïÇó ¨ Ï³åí³Í ÉÇÝ»Éáí
гудéть μ³ÛÇ Ñ»ï [Фасмер 1986, I: 477]: ä³ñÃ¨³Ï³Ý gōsān
³ñÙ³ïÇ ³é³ç³óáõÙÁ *ghew-s- ÑÇÙùÇó ÉÇáíÇÝ Ñ³í³ëïÇ ¿, ù³ÝÇ
áñ ãÏ³Ý μ³í³ñ³ñ Ñ»ñùáõÙÝ»ñ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ³Ûë μ³éÇ
Í³·áõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³å»É ÑÝ¹Ï»ñ»ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³ն հետ:
ÐÇÝÑ³Û»ñ»ÝÛ³Ý gṙeh §÷áÕáó, ³ÙμáË, Ññ³å³ñ³Ï¦ μ³éÁ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ñ³½í³¹»å ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÑÝ³ó³Í: Ø»Í ·áñ³ÍáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý ³Í³Ýóí³Í
Ó¨»ñÁ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý gṙehik «ÏáåÇï, ³Ýï³ß, μéÇ» (Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó É»½íáõÙ «óÇÝÇÏ, ·é»ÑÇÏ, μÇñï», gṙehkanal «³Ý¹³ëïÇ³ñ³Ï, ÑÕ÷³ó³Í, ß³éÉ³ï³Ý» (Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó É»½íáõÙ
8

«·é»ÑÏ³Ý³É, óÇÝÇÏ³Ý³É»: Ðñ. ²×³éÛ³ÝÇ μ³é³ñ³ÝáõÙ μ»ñíáõÙ
»Ý ³Ûë μ³éÇ μ³ó³ïñáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
[HAB I: 600]` å³ñ½ Ï»ñåáí ãï³Éáí Ýñ³ Í³·Ù³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³ÑÉ³í»ñ»Ý gurūh «μ³½ÙáõÃÛáõÝ»
ï³ñμ»ñ³ÏÁ (ÙÇçÇÝ å³ñëÏ. grōh «μ³½ÙáõÃÛáõÝ, ËáõÙμ, Ïáõï³ÏáõÙ», »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ ãÇ Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³Ý³É áñå»ë
å³ïÙ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ, áã ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (groh
Ó¨Á ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ): ²ÛëåÇëÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É å³ñÃ¨³Ï³Ý *greh-Á` ³éÏ³ Ù»Ñ»Ý³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ. å³ñÃ. grehčag [*gryhcg] «÷áë, μ³Ýï
(Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ù ³ÙμáË` μÝáñáß ³Û¹ í³Ûñ»ñáõÙ)»: ØÇçÇÝ å³ñëÏ.
μ³é»ñÇ ó»Õ³Ïó³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ¨ å³ÑÉ³í»ñ»ÝáõÙ, ¹ñ³Ýù Ñ³×³Ë ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý μ³ó³ë³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ` grōh «μ³½ÙáõÃÛáõÝ», gristag «³Ûñ, ù³ñ³Ûñ»
(ìÇ¹»í¹³¹Ç å³ÑÉ³í»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç նշվում է «խրաստրերի (երկրային սողունների) որջը»: Æñ³Ý³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙÁ μË»óíáõÙ ¿ «·»ñμÝ³Ï³Ý» ³í»ëï. gərəδa«÷áë, Ëáéáã, áñç, μáõÛÝ, ë³ï³Ý³ÛÇ Ï»ó³í³Ûñ» (ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ nmāna- «Ù³ñ¹áõ Ï»ó³í³Ûñ») ¨ «·ÍáõÍ, ³·³Ñ (ë³ï³Ý³ÛÇ
μÝÇ ÙáõïùÁ) ― Վայուի մակդիրը Ռամ-յաշտում, 15.47» [AirWb:
522–523] μ³é»ñÇó: §Վիդևդատ¦-áõÙ ÑÇß»óíáõÙ ¿ «²Ýhñ³Ø³ÛÇÝÛáõÇ ëï»ÕÍ³Í μÝ»ñÁ» (3.10) ¨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³Ù»Ý³ïËáõñ ï»ÕÁ »ñÏñáõÙ ¾ñ»½áõñ»Ç É³Ýç»ñÝ »Ý (¹ÅáËùÇ ¹éÝ»ñÁ)
¨ ë³ï³Ý³Ý»ñÁ ÷³ËãáõÙ »Ý ¸ñáõÅ¹³ÛÇ áñç»ñÇó (3.7):
ìÇ¹»íÇ¹³ÛÇ ³Ý³Õ³ñï íÇ×³ÏÇ h³Ù³Ó³ÛÝ` ³Û¹ áñçÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, áñáÝù Ï»ñ³Ý ß³Ý Ï³Ù Ù³ñ¹áõ ¹Ç³ÏÁ` Ñå³ï³Ï»óÝáõÙ »Ý
áãÝã³óáÕÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³ ëÇñïÁ ÑáßáïáõÙ »Ý, ÇëÏ ³ãù»ñÁ`
Ù³ßÏ³½»ñÍáõÙ (7.23–24): Ü³Ë³É»½íÛ³Ý ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ. gr̥ há«ù³ñ³Ûñ, ïáõÝ, ï³Ý μÝ³ÏÇãÝ»ñ, Í³é³Ý»ñ» ¨ gárta- «³Ýóù»ñ,
Ëáéáã», ÁÝ¹ áñáõÙ, í»ñçÇÝÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³åíáõÙ ¿ ÑÇÝ Çñ³Ý³Ï³Ý
*gard μ³éÇ Ñ»ï, ³í»ÉÇ áõß Ý³¨ ÙÇçÇÝ å³ñëÏ. μ³é»ñÇ Ñ»ï,
ÇÝãå»ë gāl «ÁÝï³ÝÇù, ï³Ý ï»ñ»ñ, Í³é³Ý»ñ, ÷áë, áñç», gālkan «÷áë ÷áñáÕ»:
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Old Armenian gusan and gṙeh: problems of etymology
Аrtur Ambartsumyan
Apart from the late Arabic-Farsi-Turkic ashugh ‘popular singerpoet-musician-narrator, i.e. rhapsode or minstrel’, Armenian has had
the word gusan with about the same meaning since ancient times. Its
attested forms include: gusan (gowsan, sometimes kowsan in
manuscripts) ‘singer, musician’; gusanakan (gowsanakan, sometimes
with k-) ‘musical/music, gusan’; gusanamut ‘entrance for musicians
or singers’; gusanutiun ‘singing, doing singing or music’ or ‘gusan
art, gusan profession’ (in Modern Armenian); gusanamol ‘gusan
performance lover’; gusan-erg ‘gusan songs’. The form mgosani
‘flute player’ has been attested in Georgian. The Etymological
Dictionary by H. Acharyan traces the Armenian gusan back to the
restored Middle Persian *gōsān [HAB I: 597–598]. By that
time the two single occurrences of this word in the New Persian
Literature have indicated to its Parthian origin: in Vis and Ramin, a
poem by Fahruddin Gurgani (*gōsān-i navāgar, beginning with k- in
the manuscript), and in Mujmal al-Tavarikh (a story about gusans
brought from India on a request of Bahram Gur). As a rule, Persian
literature used different terms to describe rhapsodes: хuniyāgar (from
the Middle Persian huniyāgar) or rāmišgar. The word gōsān [gws’n]
was also found by W. Henning in a Manichean Parthian text called
Gyān wifrās [Boyce 1957: 11; Durkin-Meisterernst 2004: 168]. It also
penetrated to Mandaic as gōsānā and, in a distorted form, to Arabic as
ḥusiān/ḥawāsena (Hamza Isfahani, meaning ‘Gypsy’).
In his comparison of Armenian and Sanskrit consonants, Paul
Boettlicher [Boetticher 1850: 352] contrasted the Armenian gusan
‘singer, musician’ against the Vedic gōša ‘voice’ and gōšaṇā
‘someone speaking loudly or producing loud noise’. Compare also the
Sanskrit ghóṣa ‘noise, rumble; cry; rumour; announcement’; ghoṣana
‘producing sounds; announcement; notification’; ghoṣavant ‘producing sounds, noisy’. M. Mayrhofer believed that ghóṣati ‘someone
or something sounds, appeals, announces’ and ghóṣaḥ ‘noise, cry’ are
traceable to the Indo-European root *ghew- ‘perceive (sound)’. He
provided the following examples for the verb sound: Gosche ‘mouth,
mug’ in New High German; gov, govest (govem ‘I praise’) ‘praise,
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laudation’ in Armenian, etc. According to E. Benvenist, the root
*ghew- with *ghew-s- and *ghew-bh- complements was the source for
gaub- ‘speak’ in Old Persian [Mayrhofer 1956: 363–364]. Gusan may
be probably also related to the Russian gusl’ar ‘gusli player’, close in
origin and formed from gusli ‘gusli, Russian psaltery’ originating
from the Common Slavonic *gǫdsli and related to the verb gudet’
‘buzz, drone’ [Фасмер 1986, I: 477]. It is quite probable that the
Parthian gōsān was formed from the stem *ghew-s-, though no
additional evidence is available. Otherwise, this word may have
emerged under Indian influence.
The Old Armenian word gṙeh ‘street, crowd, square’ is rare and
is viewed as obsolete in modern Armenian. More common are its
derivatives such as gṙehik ‘ill-mannered’ (‘vulgar, vulgar person’ in
Modern Armenian), gṙehkanal ‘become ill-mannered, communicate
with mean people’ (‘become vulgar’ in Modern Armenian). The
Etymological Dictionary by Hr. Acharyan provides a number of
interpretations for this word [HAB I: 600] that give no clear indication
of its origin. The Persian form gurūh ‘crowd’ (from the Middle
Persian grōh ‘crowd, group, gathering’) does not appear to be the
direct source of borrowing (because groh already exists in Armenian).
A probable candidate for such a source may be the Parthian *greh, a
part of the attested Manichean Parthian word grehčag [*gryhcg] ‘pit,
prison (people or daemons found in such places)’. Just as in Parthian,
semantically related Middle Persian words were more often used in
the negative sense: grōh ‘crowd’, gristag ‘cave’ (in the Middle
Persian translation of Videvdad, ‘a hole of hrafstrs, earthly vipers’).
The above mentioned Iranian examples are traceable to the
“daemonic” Avestan gərəδa- ‘pit, cavity, hole, den, daemon’s abode’
(in contrast to nmāna- ‘human dwelling’) and ‘greedy, avid’ (for
daemons’ holes) ― an epithet of Vayu in Ram Yasht, 15.47” [AirWb
522–523]. Videvdad mentions “holes of Angra-Mainyu’s creations”
(3.10) and the saddest place on Earth on the slope of Mount Erezura
(near Hell’s Gates) where daemons from Druj’s hole gather (3.7).
According to the Videvdad’s cleansing provision, the den of someone
who has eaten a dog or a human corpse must be destroyed, his heart
must be torn to pieces, and his eyes must be put out (7.23–24).
Sanskrit parallels: gṛhá- ‘interior room, house, house dwellers,
servants’ and gárta- ‘hole, cavity’, with the latter word is also related
11

to the Ancient Iranian *gard, a source of such Middle Persian words
as gāl ‘family, household, servants; pit, den’ and gāl-kan ‘hole
digger’.
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Лексикологические и этимологические уточнения,
дополнения и новая постановка вопросов
Вазген Гургенович Амбарцумян
В новейших сравнительно-типологических исследованиях
индоевропейских языков сегодня армянскому уделяется больше
внимания, нежели прежде.
Это проявляется, в числе прочего, в исследованиях, касающихся проблемы реконструкции взрывных согласных индоевропейских языков. При выделении глоттализованных взрывных в
индоевропейском праязыке за основу берутся прежде всего армянские данные.
Сопоставление с армянским используется и в различных
сферах исследования языков, возникают новые подходы и принципы, разрабатываются соответствующие методики; это дает
определенную возможность достижения новых результатов в
армянской лексикологии.
При этом возникает потребность в лексикологических и
этимологических уточнениях, дополнениях к этимологическим
словарям, особенно в случае со словами и корнями неизвестного
происхождения или не имеющими общепризнанной этимологии.
Благодаря использованию новых теорий, выявлению новых
данных, формулированию законов строения корня и фонетических закономерностей, появляется возможность выделить
некоторую часть армянской лексики, которая по сей день не
получила сравнительно-этимологического и типологического
освещения.
В докладе будет представлен конкретный разбор материала,
на основании современных работ и на основании промежуточных
результатов, полученных в ходе наших текущих исследований.
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Բառաքննական և ստուգաբանական ճշգրտումներ,
լրացումներ և նոր հարցադրումներ
Վազգեն Համբարձումյան
Հնդեվրոպական լեզուների համեմատական-տիպաբանական նորագույն ուսումնասիրություններում հայերենին այսօր
տրվում է առավել մեծ կարևորություն, քան հայերենի պատմահամեմատական ուսումնասիրության նախորդ շրջաններում:
Դա նկատելի է, օրինակ, ցեղակից լեզուների պայթական
բաղաձայնների նոր համակարգի վերականգնման, նախկինում եղածի և ավանդականի արժեք ստացածի վերանայման
հարցում: Հնդեվրոպական նախալեզվի պայթականների համակարգում “գլոտալ” բաղաձայնների առանձնացման հարցում ամենից առաջ հիմք են ընդունվում նաև հայերենի
տվյալները:
Հայերենի հետ համեմատության մեջ դրվող լեզուների ոչ
միայն ընդհանուր ծագումնային, այլև տարբերակային ուսումնասիրության ոլորտում նոր մոտեցումների և սկզբունքների
առաջքաշումը, համապատասխան մեթոդիկայի մշակումը
որոշակի հնարավորություն են ստեղծում հայերենի բառապաշարի, մասնավորապես արմատաբանության բնագավառում նոր արդյունքի հասնելու համար:
Ըստ այդմ անհրաժեշտություն է առաջանում կատարելու
բառաքննական, ստուգաբանական ճշգրտումներ և լրացումներ հայերենի ստուգաբանական բառարանների մեջ, մանավանդ անհայտ ծագման կամ որևէ ստուգաբանություն
չունեցող բառերի և արմատների հարցում:
Նախկինում կատարված աշխատանքների ամբողջական
օգտագործման, նոր տվյալների ըստ ամենայնի առաջադրման,
ինչպես նաև հնչյունական, արմատակազմական և այլն օրենքների սահմանման միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում
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բացահայտելու հայերենի բառապաշարի մի որոշակի մասը,
որն առ այսօր չունի իր համեմատական-ստուգաբանական և
տիպաբանական պարզաբանումը:
Զեկուցման մեջ կատարվելու է փաստական նյութի կոնկրետ վերլուծություն` ելնելով ոչ միայն նոր, այլև մինչև օրս
կատարված մեր աշխատանքների տվյալներից:

Lexicological and etymological remarks
Vazgen Hambardzumyan
Recent Indo-European comparative and typological studies have
been paying more attention to Armenian.
This is true, among other things, of studies devoted to a
reconstruction of Indo-European plosives. Armenian data are analyzed
above all for identification of glottalized plosives in Proto-IndoEuropean.
Contrastive studies of Armenian also develop in various areas of
linguistics, where new approaches, principles, and methods emerge,
thereby promising new results in Armenian lexicology.
This raises the need to provide more precise lexicological and
etymological definitions, and supplements to etymological
dictionaries — especially with respect to words and roots of unknown
origin or debatable etymology.
A comprehensive use of already existing studies, acquisition of
new knowledge, and formulation of root-formation and phonetic laws
and regularities make it possible to isolate a portion of the Armenian
lexicon that has not been targeted yet by comparative, etymological,
and typological analyses.
This paper proposes a case study of materials based on contemporary linguistic studies and the author’s own preliminary results.
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Язык колофонов армянских рукописей XV в.
Хачик Арамович Арутюнян
О происхождении, развитии и значении колофонов армянских
рукописей написано много. К этому вопросу обращались
А. Матевосян [Մաթևոսյան 1998: 8], Л. Хачикян [Խաչիկյան 1950:
7‒9], Г. Овсепян [Հովսեփյան 1951], Г. Бахчинян [Բախչինյան
1980: 5‒7] — специалисты-историки и источниковеды. Все они
сходятся в том мнении, что колофоны являются своеобразным
паспортом рукописи — именно благодаря им возможно определить время и место создания рукописи и имя переписчика, а
также получить другие сведения о рукописи, которые без
колофона трудно, а порой и невозможно установить.
«Переписчики помимо копирования рукописи творили и
другое благое дело: на полях или в конце текста они оставляли
свои приписки, сообщая бесценные сведения о месте создания
рукописи, заказчике, тогдашних политических событиях и многом другом» [Աբրահամյան 1959: 379]. Все исследователи
рукописей ценят колофоны как исторический источник, отражение социально-политических явлений, свидетельство очевидцев.
Все это, несомненно, важно, хотя армянские колофоны до сих
пор практически не исследованы с точки зрения языка.
К лингвистической стороне колофонов обращался Г. Джаукян, целью которого являлись выявление диалектных черт
[Ջահուկյան 1997], хотя, как мы видим, он также не был вполне
удовлетворен результатами, которые дало исследование материала. «Кажется, что изучение языка колофонов армянских
рукописей может дать обширный материал по истории литературного среднеармянского и ашхарабара, а также по территориальной и временной характеристикам армянских диалектов...
систематическая обработка не оправдала в должном объеме этих
ожиданий» [Ջահուկյան 1997: 8]. Этому есть свое объяснение.
Одним из требований, предъявляемых к переписчику, было
следование общим языковым законам — так и стремились поступать переписчики. Однако, несмотря на стремление оставаться
верными грамматическим нормам грабара, в пространных колофонах переписчики, в силу эмоций или описывая различные
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бытовые подробности, начинают писать на близком им разговорном языке. В докладе мы попытались рассмотреть языковые
особенности колофонов армянских рукописей XV в.1 и провести
сопоставление с грабаром.

ԺԵ. դարի հայերեն ձեռագրերի
հիշատակարանների լեզուն
Խաչիկ Հարությունյան
Ò»é³·ñ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý, ½³ñ·³óÙ³Ý
¨ Ýñ³Ýó Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ß³ï ¿ ·ñí»É: ²Ûë Ñ³ñóÇÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ². Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ [Մաթևոսյան 1998: 8], È. Ê³ãÇÏÛ³ÝÁ [Խաչիկյան 1950: 7‒9], ¶. Ðáíë»÷Û³ÝÁ [Հովսեփյան
1951], Ð. ´³ËãÇÝÛ³ÝÁ [Բախչինյան 1980: 5‒7] ¨ Ó»é³·ñÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ³éÑ³ë³ñ³Ï Ó»é³·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ
ï³ñμ»ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ: ´áÉáñÝ ¿É, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù
»Ý, áñ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ ÙÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ³ÝÓÝ³·Çñ ¿ Ó»é³·ñÇ
Ñ³Ù³ñ. í»ñçÇÝÇë ßÝáñÑÇí ¿, áñ Ñëï³Ï Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ýù ÇÙ³Ý³É
Ó»é³·ñÇ ·ñãáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ, í³ÛñÁ, ·ñãÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ó»é³·ñÇ
Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù ³é³Ýó ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ
ß³ï ¹Åí³ñ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É, ÇëÏ áñáß ¹»åù»ñáõÙª ³ÝÑÝ³ñ:
§¶ñÇãÝ»ñÁ, Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ, ³ÛÉ Ó»é³·Çñ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μ³óÇ, Ï³ï³ñ»É »Ý ßÝáñÑ³Ï³É ÙÇ
³ÛÉ ·áñÍ ¨ë. Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï³Í Ó»é³·ñ»ñÇ μ³ó³ïÝ»ñáõÙ Ï³Ù ï»ùëï»ñÇ í»ñç»ñáõÙ ÃáÕ»É »Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñ ¨
Ñ³Õáñ¹»É ³Ýã³÷ ³ñÅ»ù³íáñ å³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ó»é³·ñÇ ³ñï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, ·ñáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ,
å³ïíÇñ³ïáõÇ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ μ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ [Աբրահամյան 1959:
379]: Ò»é³·ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáÕÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ, »Ã»
áã μáÉáñÁ, Ó»é³·ñÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñ¨áñáõÙ »Ý Çμñ¨
1

Разумеется, в рамках данного исследования невозможно охватить все колофоны XV в., поэтому мы руководствовались принципом
избирательности, и на основании этого материала и делали выводы.
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å³ïÙ³Ï³Ý ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñ, ù³Õ³ù³Ï³Ý-ëáóÇ³É³Ï³Ý ï³ñμ»ñ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, Çμñ¨ ³Ï³Ý³ï»ëÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
²Ûë ³Ù»ÝÝ ³Ýßáõßï Ï³ñ¨áñ ¿, ë³Ï³ÛÝ áñù³Ý ¿É ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿,
Ñ³Û»ñ»Ý ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ó³Ûëûñ ·ñ»Ã» ùÝÝí³Í ã»Ý É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
ÐÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ý³¨
¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ, áñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ μ³ñμ³é³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝáõÙÝ ¿ »Õ»É [Ջահուկյան 1997], Ã»¨ ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ý³ ³Û¹ù³Ý ¿É ·áÑ ãÇ »Õ»É
ùÝÝíáÕ ÝÛáõÃÇ ïí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó. §ÂíáõÙ ¿, Ã» Ñ³Û Ó»é³·Çñ
ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ É»½íÇ å³ïÙ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³ï Ýáñ ÝÛáõÃ»ñ ï³É ÙÇçÇÝ ·ñ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ áõ ³ßË³ñÑ³μ³ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ¨ Ñ³Û»ñ»ÝÇ μ³ñμ³é³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ï³ñ³Í³Ï³Ý áõ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ μ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ...
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÁ ³Û¹ ëå³ë»ÉÇùÁ Ñ³ñÏ »Õ³Í ã³÷áí
ã³ñ¹³ñ³óñ»ó¦ [Ջահուկյան 1997: 8]: ²Ûë ³Ù»ÝÝ áõÝÇ Çñ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ: È»½í³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó ãß»Õí»ÉÁ ¨ë Ñ³Ù³ñí»É ¿ ·ñãáõÃÛ³Ý ³ñí»ëïÇ Ï³ñ¨áñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÇÝ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ Ñ»ï¨»É ·ñÇãÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ áñù³Ý ¿É ·ñÇãÝ»ñÁ ÷áñÓ»É »Ý
Ñ³ñ³½³ï ÙÝ³É ·ñ³μ³ñÇ É»½í³Ï³Ý-ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, »ñμ»ÙÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÏÝÇùÁ »ñ¨áõÙ ¿. ³í»ÉÇ
ÁÝ¹³ñÓ³Ï ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ·ñÇãÝ»ñÁ, ïñí»Éáí ÑáõÛ½»ñÇÝ
Ï³Ù Ï»Ýó³ÕÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ï³ñμ»ñ Ñá·ë»ñ ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí, ëÏëáõÙ
»Ý ·ñ»É Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ï ¨ Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íáí:
Ðá¹í³ÍáõÙ ÷áñÓ»É »Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É 15-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý
Ó»é³·ñ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ2 ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¹ñ³Ýù ·ñ³μ³ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ:

2

Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Ù»Ï Ñá¹í³ÍÇ Ù»ç ã¿ÇÝù Ï³ñáÕ Ý»ñ³é»É 15ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇ μáÉáñ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, áõëïÇ
·áñÍ³Í»É »Ýù ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÁ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¿É ³ñíáõÙ »Ý
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
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The Language of the 15th Century Armenian Colophons
Khachik Harutyunyan
The origins, development, and meaning of colophons in
Armenians manuscripts have been widely discussed in literature,
including by such historians and experts in historical source studies as
A. Matevosyan [Մաթևոսյան 1998: 8], L. Khachikyan [Խաչիկյան
1950: 7‒9], G. Ovsepyan [Հովսեփյան 1951], G. Bakhchinyan
[Բախչինյան 1980: 5‒7], and others. They are unanimous in the
opinion that colophons may be described as manuscripts’ data sheets
that make it possible to find out precisely when and where a
manuscript was created, the scribe’s name, and other details about the
manuscript that would be otherwise difficult or impossible to
determine.
“Apart from copying manuscripts, scribes did other useful things,
leaving, on page margins or at the end of the text, additions of their
own, in which they provided priceless information on the place where
the manuscript was created, their customer’s name, contemporary
political events, and a lot of other types of information”
[Աբրահամյան 1959: 379]. Practically all researchers treat
colophons as an important historical source reflecting contemporary
social and political phenomena as a eye-witness evidence. At the same
time, however strange this may seem, Armenian colophons have
practically escaped linguists’ attention.
A linguistic study of dialectal features in colophons was
undertaken by G. Dzhaukyan [Ջահուկյան 1997] who admitted that
he was partly disappointed in his results: “It appears that a study of the
language of Armenian manuscript colophons can provide a rich
material for a history of Literary Middle Armenian and Ashkharabar,
as well as for a territorial and temporal characterization of Armenian
dialects…, [although my] systematic processing [of the material] has
not met these expectations in full” [Ջահուկյան 1997: 8]. This may
be explained by the fact that scribes were required to follow (and did
follow) common language laws. However, although doing their best to
follow the grammatical standards of grabar, in their colophons, in
excitement or when describing various everyday details, scribes
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tended to use their native colloquial language. This paper addresses
the linguistic features of Armenian colophons dated back to the 15th
century3 and compares them to grabar.
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Obviously, it was impossible to approach all the 15th century colophons
within the framework of the present research, and the conclusions offered rely on
selective material.
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Остров Ахтамар на озере Ван — святилище
древней Богини-матери
Цовинар Рафиковна Арутюнян
В настоящее время остров Ахтамар (Աղթամար) не населен,
и из всех, в свое время вызывающих зависть и восторг,
архитектурных гражданских, культовых и оборонительных
сооружений сохранилась только покосившаяся церковь Святого
Креста (Սուրբ խաչ).
Исконно культовый авторитет, возможно, закодириван в
названии этого острова. Фольклорно-этимологический вариант
названия острова Ахтамар, получивший общенародное признание
благодаря прекрасной поэме Ов. Туманяна, делит это название на
две части. Первая — Ах, возглас отчаяния и сожаления, вторая
часть — Тамар, имя героини поэмы.
Несмотря на орфографическую подмену в названии острова,
сам сюжет поэмы и его сходство с сюжетом известной легенды о
Геро и Леандре подталкивают к мысли о том, что здесь имеется
далекий отголосок каких-то культовых священнодействий.
Именно исконная, упорно неотступающая перед фольклорным толкованием орфография имени острова Աղթամար
(Althamar), делающая на первый взгляд его этимологию непроницаемой, дает нам ключ к разгадке.
Вторая фонема названия острова Աղթամար это ղ (задненебное l), который восходит к индоевропейскому *l.
Устойчивость древней орфографии обусловлена генетическим пиететом и остающимся необъяснимым для обывателя
желанием сохранить, не потерять какое-то имя, термин, код. В
начале слова фонема ղ (l) в армянском языке часто получает
протетический гласный, наличие которого, возможно, вызвало
синкопу корневого гласного в корне *ledh-/*leth-.
Вышесказанное позволяет предположить в первой половине
имени Աղթամար завуалированную форму имени древнейшего
божества, связанного с изначальным культом плодородия. Имя
этого божества у славян ― Лада, у греков ― Лето, а у латинян ―
Латона.
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Что же касается второго сегмента названия, то возможны
следующие варианты:
1. մար (mar) заимствованное из ассирийского слово со
значением ‘господь; О, Господи!’;
2. более соблазнительно сопоставление Աղթամար со славянскими гидронимами типа русск. Ладомир, название озера в
Псковской губернии; украинское Ладомир, название потока
бассейна Тиссы.

Վանա լճի Աղթամար կղզին՝ հնագույն մայրաստվածուհու սրբավայր
Ծովինար Հարությունյան
Հայտնի է, որ քրիստոնեական սրբավայրերը հաճախ հիմնադրվել են հնագույն պաշտամունքային առումով նշութավորված վայրերում` դրանով իսկ կարծես հավաստելով
ժողովրդի հոգևոր զարգացման գործընթացի անընդհատելիությունը: Նոր հավատքը,նախկինը սնոտի ճանաչելով, ձգտում
էր ազատվել վերջինիս ծիսակարգից, կապակցված խորհրդանիշներից, բայց հանրային ժառանգական գիտակցության մեջ
առավել խորը նստած որոշ տարրեր այդպես էլ չէր կարողանում սրբագրել:
Վանա լճի Աղթամար կղզին վաղնջական ժամանակներից եղել է բնակեցված, կառուցապատված և անշուշտ
նշութավորված` պաշտամունքային առումով:
Աղթամար կղզու անվանումը, հակառակ Հովհ. Թումանյանի «Ախթամար» պոեմի շնորհիվ ժողովրդի մեջ ընդունելություն գտած բանահյուսական ստուգաբանության,
հետևողականորեն պահպանել է իր նախնական պաշտոնական և ստուգաբանության համար անթափանց թվացող ուղղագրությունը:
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Կղզու բուն պաշտամունքային հեղինակությունը գաղտնագրված է կղզու անվան ուղղագրական պահպանողականության մեջ: Հերո և Լեանդր լեգենդի և Թումանյանի Ախթամար պոեմի համընկնող սյուժեն մի կողմից, մյուս կողմից
Աղթամար բառի հնչութային կառուցվածքը թույլ են տալիս
այդ անվան առաջին բաղադրիչն ընկալել որպես կին հասկացություն արտահայտող հնագույն արմատի հայկական
զարգացման հետևանքը, որտեղ անվան երկրորդ հնչույթը` ղն ծագումով հանգում է նախնական հնդեվրոպական *l-ին:
Այդ հնչույթին բառասկզբում իրավամբ կարող էր ձայնավոր նախաճական միանալ: Արմատի առաջնալեզվային ձայնավորի կորուստը բառաբարդման (դերիվացիա) ընթացքում
ևս սովորական երևույթ է:
Նախնական (հնդեվրոպական և ոչ միայն) *ledh-/*lethարմատը ‘կին-մայր, ամենակալ մայր’ հասկացության համար
նյութականացել է թե´ սլավոնական աշխարհում (Լադա), թե´
հունական (Լետո, Լեդա), թե´ հռոմեական (Լատո) և թե´
այլուր:
Ինչ վերաբերում է այդ բարդ բառի II բաղադրիչին, ապա
նրա համար ունենք տարբեր հնարավոր մեկնություններ.
1. Մար ― ասորական փոխառություն կոչականի ձևով`
‘Ո˜վ Տէր’,
2. Հին ռուսական ջրանվանական ոլորտի անվանումներում դրա գործածությունը` (համեմատիր ռուս. Ладомир`
Պսկովի նահանգում գտնվող լճի անուն, ուկրայն. Ладомир`
Տիսայի ավազանի մի վտակի անուն)
3. Հետաքրքիր է, որ պահլավերենում Axtarmar «աստղագետ, աստղաբաշխ» բառը հայերենում առկա Աղթարք «աստղեր, աստեղահմայ, բախտագուշակ», ախտարմող «աստղերը
դիտելով գուշակություն անող» բառերն դարձյալ օգնում են
մեր Աղթամար բառի առաջին հատվածը դիտարկել կին,
աստղերի և ճակատագրի հետ կապված արարած, մայրության
և ժամանակի դիցուհի դիտարկելուն:
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Akhtamar Island in the Lake of Van as a sanctuary
of the ancient Mother Goddess
Tsovinar Harutyunyan
At present, Akhtamar Island (Աղթամար) is unpopulated; the
only relic remaining of its once famous architectural, civil, religious,
and military structures is the Holy Cross Church (Սուրբ խաչ).
The primordial cult importance of the island may be encoded in
its name. The folklore and etymological variant of the island’s name,
widely known in the country thanks to the beautiful poem by
Hovhannes Tumanyan, can be split into two elements. The first, Akh,
is an interjection, an outcry of despair and regret, and the second
element, Tamar, is the name of the poem’s heroine.
Despite the orthographic substitution in the island’s name, the
plot of the poem and its similarity with the plot of the well-known
legend about Gero and Leander may mean that it is a (very distant)
reflection of some religious rituals.
The clue to this problem may be provided by the primordial
orthography of the island’s name ― Աղթամար which resists its folklore
interpretation and makes its etymology impenetrable at a first glance.
The second phoneme in the islands name Աղթամար is ղ (velar
l), traceable to the Indo-European *l.
The persistence of the ancient orthography is due to the genetic
piety and the (inexplicable for laymen) commitment to save a name, a
term, a code from extinction. In Armenian, the phoneme ղ (l) at word
beginning is often added a prothetic vowel which may have produced
the syncope of the root vowel in the root *ledh-/*leth-.
The above makes it possible to assume that the first half of the name
Աղթամար contains an implicit name of an ancient deity connected with
the primordial fertility cult. The name of this goddess was Lada (Slavic
tribes), Leto (Ancient Greece), or Latona (Ancient Rome).
As for the second segment of Althamar, it may represent մար
(mar), an Assyrian borrowing with the meaning ‘God; O, God!’. It
could be even more interesting to compare Աղթամար with Slavic
hydronyms such as Russian Ladomir, a lake in the Pskov Oblast, and
Ukrainian Ladomir, a river in the Tysa Basin.
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Групповая флексия в именной сочинительной
конструкции восточноармянского языка
Тимофей Александрович Архангельский
В большинстве случаев в современном восточноармянском
языке при сочинении существительных с помощью союзов ew
или u число, падеж и определённость/посессивность маркируются на обоих существительных. Однако если эти характеристики у обоих существительных одинаковы, в некоторых
случаях возможно или даже необходимо, чтобы их показатели
присутствовали только на правом существительном, т. е. являлись бы групповыми флексиями [Плунгян 2003]:
Alaverdi-um hunis-i
Алаверди-LOC июнь-GEN

1-ə
nš-v-ec‛
1-DEF отметить-PASS-AOR.3SG

[erg u par]-ov.
[песня и пляска]-INS
«1 июня в Алаверди отметили песней и пляской.»
Для возможности такого употребления эти существительные
должны быть тесно семантически связанными и часто встречаться вместе в речи (natural conjunction [Wälchli 2005]). В
подавляющем большинстве случаев для их сочинения в такой
конструкции используется союз u.
Пары существительных, которые могут употребляться таким
образом, в принципе составляют открытый класс, но большинство из них давно вошли в употребление, а многие идиоматизировались. Примерами идиоматизированных пар могут быть
hac‛ u panir ‘еда’, букв. ‘хлеб и сыр’; sar u jor ‘далекие места;
большое разнообразие’ (букв. ‘гора и ущелье’), hoł u ǰur ‘(родной)
край’ (букв. ‘земля и вода’):
ašxarh-um [hoł u ǰr]-ic‛
мир-LOC
[земля и вода]-ABL

lav
ban č‛-ka.
хороший вещь NEGиметься.PRS.3SG
«Нет в мире ничего лучше родного края.»
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Если для сочетаний с малой степенью идиоматичности возможно появление флексии на обоих существительных, то для
сильно идиоматизированных сочетаний без изменения смысла
этого сделать нельзя.
Грамматики армянского языка (например, [Minassian 1980],
[Dum-Tragut 2009]) уделяют этому явлению крайне мало внимания.
В докладе на основании данных восточноармянского национального
корпуса (www.eanc.net) будут перечислены устойчивые сочетания
существительных, употребляющихся с групповой флексией, с
анализом динамики их употребления с конца XIX в. по настоящее
время. Будет проведена семантическая классификация таких пар и
показана связь идиоматичности выражения с относительной
частотой употребления флексий на обоих элементах конструкции.
Подобное явление представлено и в других языках того же
ареала, в частности, в осетинском (см., например, [Erschler 2012]),
грузинском и, в наибольшей степени, в турецком (групповая
аффиксация в последнем хорошо известна и описана в грамматиках, например, [Lewis 1991]). В докладе будет проведен сравнительный анализ свойств групповых флексий армянского и
перечисленных соседних языков.

ÊÙμ³ÛÇÝ Ã»ùáõÙÁ ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ
Ñ³Ù³¹³ë ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ
Տիմոֆեյ Արխանգելսկի

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÛ³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ù»Í Ù³ë³Ùμ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý ¨, áõ ß³ÕÏ³åÝ»ñáí` ÑáÉáíáí áõ Ãíáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáí Çñ³ñ: ºÃ» ³Ûë
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »Ý μáÉáñ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,
³å³ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ
¿, áñ Ýñ³Ýó Ï³éáõÛóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý ÙÇ³ÛÝ Ý³ËÁÝïñí³Í
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ Ç Ñ³Ûï ·³Ý μ³é³Ã»ùÙ³Ùμ [Плунгян 2003]:
²É³í»ñ¹ÇáõÙ ÑáõÝÇëÇ 1-Á Ýßí»ó [»ñ· áõ å³ñ]-áí
²ÛëåÇëÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ûë
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ë»ñïáñ»Ý ÉÇÝ»Ý ó»Õ³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñÇ
Ù»ç ¨ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍ³Íí»Ý ËáëùáõÙ (natural conjunction
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[Wälchli 2005]): ²ÛëåÇëÇ Ï³éáõÛóáí Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý áõ ß³ÕÏ³åáí:
¶áÛ³Ï³Ý ½áõÛ·»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ³Íí»É ³ÛëÏ»ñå,
ëÏ½μáõÝùáñ»Ý Ï³½ÙáõÙ »Ý μ³ó ¹³ë, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý ¹³ñÓ»É, ÇëÏ ß³ï»ñÁ í»ñ
»Ý ³Íí»É í»ñ³ÇÙ³ëï³íáñí³Í Ï³ÛáõÝ μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý:
Î³ÛáõÝ μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý ½áõÛ·»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ñ³ó áõ
å³ÝÇñ ‘áõï»ÉÇù’, ë³ñ áõ Óáñ ‘μ³ñÓñ áõ Ëáñ ï»Õ³Ýù’, ÑáÕ áõ
çáõñ ‘Ñ³ñ³½³ï í³Ûñ, Ñ³Ûñ»ÝÇù’:
²ßË³ñÑáõÙ [ÑáÕ áõ çñ]-Çó É³í μ³Ý ãÏ³:
ºÃ» á×³Ï³Ý ³Ù»Ý³÷áùñ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿
Ã»ùáõÛÃÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ »ñÏáõ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ³å³ á×³Ï³Ý
áõÅ»Õ Ñ³Ù³ÏóáõÙÝ ³é³Ýó ÇÙ³ëïÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ã¿:
Ð³Ûáó É»½íÇ ù»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ (ûñÇÝ³Ï, [Minassian 1980], [DumTragut 2009]) ³Ûë »ñ¨áõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ïÏ³óÝáõÙ: ÐÇÙÝí»Éáí ²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ÏáñåáõëÇ
(www.eanc.net) ïñ³Ù³¹ñ³Í ÷³ëï»ñÇ íñ³` ½»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç
ÏÃí³ñÏí»Ý ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÝ Ñ³Ù³ÏóáõÙÝ»ñÁ` ·áñÍ³Í»Éáí Ýñ³Ýó ËÙμ³ÛÇÝ Ã»ùáõÙÝ»ñÁ, ï³Éáí ¹ñ³Ýó ¹ÇÝ³ÙÇÏ ½³ñ·³óÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 19-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇó ÙÇÝã¨ Ù»ñ ûñ»ñÁ:
ÎÝ»ñÏ³Û³óí»Ý ó»Õ³Ïó³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ ³Û¹åÇëÇ ½áõÛ·»ñÁ ¨ óáõÛó
Ïïñí»Ý á×³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ï³åí³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ »ñÏáõ ï³ññ»ñÇ Ù»ç Ñ³×³Ë³ÏÇ ·áñÍ³ÍíáÕ Ã»ùáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï:
ÜÙ³Ý³ïÇå »ñ¨áõÛÃÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ ÝáõÛÝ ³ñ»³ÉáõÙ ·ïÝíáÕ
³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõÙ, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ûë»Ã»ñ»ÝáõÙ (ï»ë, ûñÇÝ³Ï,
[Erschler 2012]), íñ³ó»ñ»ÝáõÙ ¨ ³é³í»É³å»ë` Ãáõñù»ñ»ÝáõÙ
(ËÙμ³ÛÇÝ ³Í³ÝóÝ»ñÁ É³í áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í »Ý ¨ ³Ù÷á÷í³Í
ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ï, [Lewis 1991]): ¼»ÏáõÛóáõÙ Ïμ»ñí»Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¨ Ñ³ñ¨³Ý ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ËÙμ³ÛÇÝ Ã»ùÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
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The group inflexion in Eastern Armenian
nominal coordinating construction
Timofey Arkhangelskiy
In Modern East Armenian, number, case, and definiteness/
possession are mostly marked on both nouns coordinated with the
conjunctions ew or u. Where these meanings, however, coincide with
both nouns, it is sometimes possible or even necessary to add the
markers only to the right-hand noun as group inflexion markers
[Плунгян 2003]:
Alaverdi-um hunis-i
Alaverdi-LOC June-GEN
[erg u par]-ov.
[singing-and-dancing]-INS

1-ə
nš-v-ec‛
1-DEF mark-PASS-AOR.3SG

«June 1 was celebrated in Alaverdi with singing and dancing.»
Such uses are possible with semantically close nouns that often
co-occur in speech (natural conjunction [Wälchli 2005]), with the
conjunction u as the most frequent linker.
In principle, the noun pairs admitting this usage represent an
open-ended class, though most of them habitually occur as
collocations, while many have been idiomatized, e.g.: hac’ u panir
‘food’ (lit. ‘bread and cheese’); sar u jor ‘faraway places; variety’ (lit.
‘mountain and canyon’), hoġ u ĵur ‘(home) land’ (lit. ‘soil and
water’):
ašxarh-um [hoł u ǰr]-ic‛
lav
world-LOC [soil and water]-ABL good

ban
thing

č‛-ka.
NEG-have.PRS.3SG

«There’s no place like home.»
While less idiomatized collocations can admit markers on both
nouns, this operation is impossible on stronger idiomatized
collocations without changing their meaning.
Armenian grammars (e.g., [Minassian 1980], [Dum-Tragut
2009]) address this phenomenon only marginally. The proposed
report, based on the East Armenian Corpus (www.eanc.net), identifies
set noun collocations with group inflexion and provides an analysis of
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their usage dynamics between the late 19th century and the present
time. It proposes a semantic classification of such pairs and
demonstrates a connection between the degree of their idiomatization
and the relative frequency of inflexion markers on both construction
components.
A similar phenomenon is noted in other neighboring languages
such as Ossetic (e.g., see [Erschler 2021]), Georgian, and especially
Turkic, with group affixation in Turkic fairly well described in
grammars; e.g., in [Lewis 1991]. The report proposes a contrastive
analysis of group inflexion properties in Armenian and in the
neighboring languages above.
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Становление «нового» и современного западного
литературных стандартов армянского языка:
некоторые наблюдения
Кеворк Бардакджян
В докладе будут затронуты два важных вопроса. Во-первых,
будет показано, что становление литературных норм древнеармянского, среднеармянского, «новоармянского» XVII‒XVIII вв. и
современного западноармянского было спровоцировано важными
общенациональными задачами религиозного, политического, культурного и социального характера, с которыми армяне сталкивались
в решающие моменты своей истории. Изобретение письма и появление классического древнеармянского во многом было вызвано угрозой, нависшей над обрядностью и самоидентичностью армянских
христиан; среднеармянский литературный язык Киликии утвердился благодаря подъему политической власти армян в Киликии;
современная западноармянская литературная норма оформилась в
результате общественного движения и образования общей административной структуры, пусть даже несколько номинальной, вокруг
Константинопольского Армянского Патриархата.
Во-вторых, в докладе будут рассмотрены факторы, которые
определяли формирование литературных норм древнеармянского и
среднеармянского языка; особое внимание будет уделено периоду с
позднего средневековья до рубежа XX в. Будут высказаны доводы:
а) против взгляда Рафаеля Ишканяна о том, что в XVII и XVIII вв.
на базе одного или двух наиболее распространенных современных
диалектов образовался «новый» и «единообразный» литературный
язык, самым ранним выражением которого является Arhesthamarołut‛ean (Marseilles, 1675); б) в пользу того, что на язык, названный
Ишканяном «новым», а также на развитие современного западноармянского оказали влияние более ранние тексты.
Беглый обзор нескольких других печатных книг показывает,
что до XIX в. и до появления двух литературных норм единообразной нормы не было. В заключение доклада оба аспекта будут
подкреплены кратким сравнением современого западноармянского и восточноармянского языков (последний из которых
является государственным языком Республики Армения).
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Ð³Ûáó É»½íÇ §Ýáñ¦ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨ÙïÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ. áñáß ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Գևորգ Բարդակջյան
¼»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç Ïßáß³÷í»Ý »ñÏáõ Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñ:
Ü³Ë¨³é³ç óáõÛó ÏïñíÇ, áñ ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ, ÙÇçÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ, Ýáñ
Ñ³Û»ñ»ÝÇ` ³ßË³ñÑ³μ³ñÇ (17-18 ¹¹.) ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨ÙÁï³Ñ³Û»ñ»ÝÇ É»½í³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ Ç
Ñ³Ûï ¿ »Ï»É ÏñáÝ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÑáõÛÅ Ï³ñ¨áñ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùμ áõ μ³ñÓñ³óÙ³Ùμ, áñáÝó Ñ»ï Ñ³Û»ñÝ
³éÝãí»É »Ý Çñ»Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý í×éáñáß å³Ñ»ñÇÝ: ¶ñ»ñÇ ·ÛáõïÁ ¨
¹³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ íï³Ý·í³Í ¿ñ ¨
íï³Ý· ¿ñ ëå³éÝáõÙ ÏñáÝ³Ï³Ý ÍÇë³Ï³ï³-ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñ³Û ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇÝ: ÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ Ñ³Û»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
í»ñ»ÉùÇ ßÝáñÑÇí ÎÇÉÇÏÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ` ÙÇçÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÁ,
³Ùñ³Ï³ÛíáõÙ ¿: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨Ùï³Ñ³-Û»ñ»ÝÇ É»½í³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ûñÇÝ³ã³÷ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ ¨
í³ñã³Ï³Ý áÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßÝáñÑÇí: ²Û¹ Ñ³ñóáõÙ Çñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É ÝáõÛÝÇëÏ Îáëï³Ý¹-ÝáõåáÉëÇ å³ïñÇ³ñùÁ:
ÐÝÃ³óë ½»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç ÏùÝÝ³ñÏí»Ý ³ÛÝåÇëÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ÙÇçáóáí áñáßíáõÙ »Ý ¹³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¨ ÙÇçÇÝ
Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í ·ñ³Ï³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ÏÑ³ïÏ³óíÇ áõß ÙÇçÝ³¹³ñÇó ÙÇÝã¨ 20-ñ¹
¹³ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: Æ Ù³ëÝ³íáñÇ` ÏÝ»ñÏ³Û³óí»Ý ÷³ëï»ñ. ³)
ÁÝ¹¹»Ù è³ý³Û»É ÆßË³ÝÛ³ÝÇ ³ÛÝ Ùáï»óÙ³Ý, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ`
17 ¨ 18-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ÙÇ Ï³Ù »ñÏáõ ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó μ³ñμ³éÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ³é³ç³ó»É ¿ §Ýáñ¦ ¨ §ÙÇ³ï³ññ¦ ·ñ³Ï³Ý É»½áõ, ³Ù»Ý³í³Õ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Arhesthamarołut‛ean (Marseilles, 1675), μ) Ðá·áõï
³ÛÝ μ³ÝÇ, áñ ÆßË³ÝÛ³ÝÝ ³Ýí³Ý»É ¿ §Ýáñ¦ É»½áõ, ÇÝãå»ë Ý³¨
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕ³Í ³í»ÉÇ ÑÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ØÇ ù³ÝÇ
³ÛÉ ïå³·ñí³Í ·ñù»ñÇ Ñå³ÝóÇÏ ùÝÝáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÙÇÝã
19-ñ¹ ¹³ñÁ ¨ »ñÏáõ ·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ·áñÍ³é»ÉÁ ÙÇ³ï³ññ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»ó»É: ¼»ÏáõÛóÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ù»ç, ÇÝãå»ë »ñÏáõ å»ï³Ï³Ý-å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñ,
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Ñ³Ù³ã³÷áñ»Ý Ïïñí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¨
³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ñ³ÏÇñ× Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

The rise of ‘new’, and Modern Western, Armenian
literary standards: some observations
Kevok B. Bardakjian
This paper will elaborate two cardinal points. It will argue that
the rise of Classical, Middle, ‘New’ (17th‒18th centuries), and Modern
Western Armenian literary standards was a response to critical, overall
national challenges of religious, political, cultural and social nature
that the Armenians faced at certain pivotal junctures in their history.
The invention of the script and the emergence of Classical Armenian
were owed, in great measure, to the ailing cause of Christian
Armenian ethos and identity; Middle/Cilician literary Armenian
prevailed thanks to the rise of political power in Cilicia; and the
Modern Western Armenian standard was shaped by the impetus
provided by the constitutional movement and the formation of an
overall administrative, if somewhat nominal, structure, around the
Armenian Patriarchate of Constantinople.
With a greater emphasis on the period from the late medieval era
to the turn of the twentieth century, the second point this paper will
highlight is the modes and forces behind the rise of Classical and
Middle Armenian literary standards, and will argue a) against Rafayel
Ishkanyan’s view, that there arose a ‘new’ and ‘uniform’ literary
Armenian in the seventeenth and eighteenth centuries, based on one or
two more common, contemporary dialects, with Arhest hamarołut‘ean
(Marseilles, 1675) as its earliest expression; and, b) will contend that
older texts served as textbooks for the emergence of what Ishkhanyan
called ‘new’, as well as the evolution of Modern Western Armenian.
A cursory glance at a few other printed books will show that no
uniform literary standard was forged before the nineteenth century and
the rise of two literary standards. A brief comparison between Modern
Western Armenian and Modern Eastern Armenian as a state language
will elaborate and reinforce both views and conclude the paper.
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Некоторые ритмико-структурные особенности
организации синтагмы в армянском языке
Лусине Васильевна Ванян
Определение речевого ритма основано на понятии периодичности ритмических единиц. Ритмический тип языка в значительной мере обусловлен ритмической схемой синтагмы.
Ритмоударная форма синтагмы основывается на следующих
ритмических показателях: 1) длина синтагмы; 2) темпоральные
характеристики и средняя слоговая длина; 3) акцентно-слоговой
состав синтагмы; 4) просодические характеристики синтагмы.
Эти показатели необходимы при разработке моделей речепроизводства и автоматического распознавания речи. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью
ритмических и стилевых особенностей синтагмы армянского дискурса. Для решения поставленной проблемы был проведен опыт
на материале четырех академических текстов (состоящих из 500
синтагм) на армянском языке с использованием акустического,
перцептивного и статистического методов исследования.
1. Исследование показало, что средняя длительность синтагмы в армянском варьирует в пределах 0,8 до 1,4 сек. (в
диапазоне 0,55–3 сек.). Средняя слоговая длительность равна
0.18с, темп высказывания ― 3,75‒6,4 слог/сек.
2. В среднем синтагма в армянском содержит от 1 до 23
слогов, в среднем ― 7‒9 слогов. Характерным для армянского
является функционирование синтагмы из 2РС4 из 5‒10 слога, также
3 РС ― из 7‒15 слога, на которых в среднем приходится 3 ударных.
3. Предполагается, что специфика языкового ритма формируется позиционной закрепленностью РС в рамках синтагмы. Для
начала РС в армянском языке основной массив РС, который
4

Ритмическая структура ― объективно существующая в речи
единица ритма, существующая в памяти человека в некоторой обобщенной форме. Принципиально важной для определения ритмической
структуры является положение ударного слога, количество слогов, их
количество по отношению к ударному слогу и т.д. (Потапов В. В.,
Динамика и статика речевого ритма. Сравнительное исследование на
материале славянских и германских языков. М.: УРСС, 2004: 258‒261).
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относится к проклитическому ритмическому типу, приходится на
трехсложные РС и четырехсложные РС. Для позиции конца
синтагмы прослеживается иная картина: на первом месте трехсложные структуры, на втором месте ― двусложные РС и третье
место занимают четырехсложные структуры:
3/3, 4/4 …….n/n….3/3, 2/2, 4/4
Рисунок 1: Акцентно-слоговая модель и акустический рисунок (ЧОТ) двух частотных синтагм (3/3–2/2, 3/3–3/3–3/3)
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4. Исследование просодии синтагмы указывает на максимальную выраженность параметра интенсивности в начале
синтагмы, угасание данных в середине и конечной ее части
(F=22, p=0,003). Аналогичное исследование ЧОТ не отразило
устойчивую позиционную закрепленность данного параметра.
Была отмечена ярко выраженная тенденция к акцентному
повышению тона.

34

Приложение
Рисунок 2. Огибающая интенсивности, средняя интенсивность двух смежных синтагм, составляет I1= 80, 78, I2= 76, 78, 77.
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Рисунок 3. Средняя интенсивность двух смежных синтагм,
составляет I1= 78, I2= 77.
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Հայերենի շարույթի որոշ ռիթմիկ ու վերհատույթային
առանձնահատկություններ
Լուսինե Վանյան
Խոսքի ռիթմի սահմանումը հիմնված է ռիթմիկ միավորների պարբերականության վրա: Լեզվի ռիթմային տիպը
գլխավորապես պայմանավորված է շարույթի ռիթմիկ կաղապարով: Շարույթի ռիթմա-շեշտային կազմը ձևավորվում է
հետևյալ ռիթմային ցուցիչներով. 1. Շարույթի երկարությունը,
2. Ժամանակային կառուցվածքը և վանկի միջին տևողությունը, 3. Շարույթի վանկա-շեշտային կազմը, 4. Շարույթի
վերհատույթային բնութագիրը: Բերված պարամետրերը անհրաժեշտ են արհեստական խոսքի ստեղծման և խոսքի ավտոմատ ճանաչման մոդելներում: Ուսումնասիրության արդիականությունը կայանում է շարույթի ռիթմային և ոճային
անբավարար ուսումնասիրությամբ հայերենի խոսույթում:
Առաջադրված խնդրի լուծման նպատակով վեր է լուծվել 500
շարույթներից բաղկացած չորս գիտական տեքստ ակուստիկ,
ընկալման և վիճակագրական մեթոդների կիրառությամբ:
1. Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հայերենի շարույթի միջին տևողությունը փոփոխվում է 0,8‒1,4վ (0,55‒3վ
ամպլիտուդում): Միջին վանկի տևողությունը հավասար է
0,18վ, խոսքի արագությունը` 3,75‒6,4 վանկ/վրկ:
2. Հայերենի շարույթը կազմված է 1‒23 վանկից, առավել
հաճախական է 9 վանկանի շարույթը: Հայերենին բնորոշ է
5‒10 վանկից բաղկացած 2 ՌԿ-ից, ինչպես նաև 7‒15 վանկից
բաղկացած 3 ՌԿ-ներից, որոնք նշագրված են 3 շեշտերով:
3. Ենթադրվում է, որ խոսքի ռիթմի առանձնահատկությունը ձևավորվում է շարույթում ՌԿ-ների դիրքային ամրագրվածությամբ: Հայերենում շարույթի սկզբում գերակշռում են
եռավանկ և քառավանկ ՌԿ-ների: Շարույթի վերջում այլ
պատկեր է նկատվում. առաջին տեղում են եռավանկ, ապա
երկվանկ և քառավանկ ՌԿ-ները: 3/3, 4/4 …….n/n….3/3, 2/2, 4/4.
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Պատկեր 1. Երկու հաճախական շարույթների (3/3–2/2,
3/3–3/3–3/3) շեշտա-վանկային և ակուստիկ պատկերը (ՀՏՀ)
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Հավելված
Պատկեր 2. Ինտենսիվության կորը, երկու հարևան
շարույթների միջին ինտենսիվությունը I1= 80, 78, I2= 76, 78, 77.
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Պատկեր 3. Երկու հարևան շարույթների միջին ինտենսիվությունը I1= 78, I2= 77.

Some rhythmic and structural features of syntagmatic
organization in Armenian
Lusine Vanyan
Definition of speech rhythm is traditionally based on the concept
of periodicity of rhythmic units. The rhythmic stereotype of language
is considerably determined by the rhythmic structure of the syntagm.
The rhythmic and accentual shape of syntagm is composed of the
following rhythmic criteria: 1) length; 2) average syllable length and
timing; 3) accentual and syllabic structure; 4) prosodic characteristics.
These criteria are essential in the elaboration of speech synthesis and
automatic speech recognition models. The timeliness of the present
research is determined by the insufficient study of rhythmic and
stylistic aspects of syntagm in the Armenian discourse. To solve the
assigned task an experiment was implemented which analyzed four
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academic texts in Armenian (comprising 500 syntagms) through
acoustic, perception and statistical methods.
1. The investigation proved that the average length of the
Armenian syntagm varies in limits from 0.8 to 1.4 seconds (within a
general amplitude of 0.55–3 seconds). The average syllable length
equals 0.18 second, the tempo of speech — 3.75–6.4 syllable per
second.
2. The number of syllables in the Armenian syntagm varies from
1 to 23 syllables, the most frequent type containing 9 syllables.
Armenian is characterized by frequency of 2 rhythmic structures
comprising 5–10 syllables and 3 rhythmic structures comprising 7–15
syllables marked by 3 accents.
3. It is supposed that the character of speech rhythm is formed by
positional fixedness of rhythmic structures in syntagm. The initial
rhythmic structures in the syntagm which refer to the rising type of
rhythmic units.
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К вопросу о происхождении типа canawt‛, čanač‛em
Реми Вирда
1. Почему и.-е. *sk1 отражается как c‛ в hayc‛em, но как č‛ в
čanač‛em?
2. *sk1 > c‛ объяснимо в hayc‛em ‘спрашивать’ < *aisk1e< и.-е. *h2isk1e- > скр. iccháti; есть и другие достоверные примеры.
3. Глаголы čanač‛em ‘знать’ и ałač‛em ‘молить’ составляют
пары с canawt‛ ‘известный’ и aławt‛k‛ ‘молитва’. Родственные
языки свидетельствуют, что они восходят к *g1nh3-sk1e- и *slh2sk1e-. Откуда же возникло -w-?
Гипотеза (ср. сходные подходы в [Hamp 1990] и [Martinet
1955]): «отвердение» ларингального: *Ht > *k2t (только после
слогового сонанта и перед зубным). Таким образом, *h3, исходно
звонкий, оглушается перед глухим смычным.
Возможное развитие: *g1nh3ti- > *g1anhti- > *g1nahti- > *g1nak2ti-.
4. Можно допустить такое же «отвердение» ларингального
перед *s: *slh2-sk1e- > *slak2sk1e-.
Между смычными *s в армянском выпадало:
1) *tt, *dt > обще-и.-е. *tst > арм. *t.t > *θt > wt‛ (*n-h1dsti-o- >
nawt‛i ‘голодный’, см. [Klingenschmitt 1982]; *widsti- > giwt
‘находка’ с аналогической деаспирацией, см. [Winter 1962]);
2) Аналогично [Viredaz 2008], *esk1 > *eyc‛c‛, но *ek1sk1 (и
*ek1s) > *ec‛c‛. Исключение: *k1st, *k1sd > št; сходное развитие в
древнеиндийском. Следовательно: *slak2sk1e- > *slakće-, далее *-kš-.
5. Кроме mełanč‛em (7), презентные основы на -č‛em не
содержат -sk1e-.
6. č‛ также обнаруживается в media tantum на -č‛im < *-i-č‛ím
и на -nč‛im.
Гипотезы:
1) -nč‛im образовалось в результате контаминации между
конкурирующими суффиксами -č‛im и -num,
2) палатализация свистящего между двумя i в *-ic‛ím
(нерегулярное развитие, вызванное частотностью или регулярное
развитие, имевшее место после апокопы?).
7. Остается объяснить mełanč‛em, аор. mełay ‘грешить’,
и.-е. *melh1-.
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Гипотезы:
1) През. *mlh1-sk̂ e- > *mlakće- (4).
2) Аналогическое обобщение вокализма аориста *mela-...
3) …и mełk‛ ‘грех’ < *mollā- < *molnā- < *molh1-neh2-.
4) вставное -n- как результат контаминации с суффиксом -anem.

Ծանօթ, ճանաչեմ Ó¨»ñÇ Í³·Ù³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç
Ռեմի Վիրեդազ
1. ÆÝãá±õ ¿ ÑÝ¹»íñ. *sk1 ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ áñå»ë c‛ հայցեմ
μ³éÇ Ù»ç, ÇëÏ č‛ ճանաչեմ μ³éÇ Ù»ç:
2. *sk1 > c‛ μ³ó³ïñ»ÉÇ ¿ հայցեմ §ËÝ¹ñ»É¦ < *aisk1e< ÑÝ¹»íñ. *h2isk1e- > հին հնդկ. iccháti; Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáÕ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
3. ճանաչեմ §ÇÙ³Ý³É¦ ¨ աղաչեմ §ËÝ¹ñ»É¦ μ³Û»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ½áõÛ· ծանօթ §Ñ³ÛïÝÇ¦ ¨ աղօթք §³ÕáÃù¦ μ³é»ñÇ Ñ»ï:
²½·³ÏÇó É»½áõÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³Ýù ë»ñáõÙ »Ý *g1nh3sk1e- ¨ *slh2-sk1e- Ó¨»ñÇó: àñï»ÕÇ±ó ³é³ç³ó³í -w-Ý:
ÐÇåáÃ»½ (ÑÙÙï. ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ [Hamp 1990] ¨
[Martinet 1955]):
È³ñÇÝ·³ÉÝ»ñÇ §ù³ñ³óáõÙ¦: *Ht > *kt (միայն ձայնորդներից
առաջ և ատամնայնի հնչյուններից հետո): ²Ûë ¹»åùáõÙ *h3
Ý³Ë³å»ë ÑÝã»ÕÁ, ËÉ³ÝáõÙ ¿ ËáõÉ å³ÛÃ³Ï³ÝÇó ³é³ç:
ÐÝ³ñ³íáñ ½³ñ·³óáõÙÁ. *g1nh3ti- > *g1anhti- > *g1nahti- >
*g1nak2ti-.
4. È³ñÇÝ·³É ÑÝãÛáõÝÇ ³Û¹åÇëÇ §Ñ³ëï³ïáõÙ¦ Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÃáõÛÉ ï³É Ý³¨ *s – Çó ³é³ç: *slh2-sk1e- > *slak2sk1e-:
ä³ÛÃ³Ï³ÝÝ»ñ ÙÇç¨ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ *s-Ý ÁÝÏÝáõÙ ¿.
1) *tt, *dt > ÑÝ¹»íñ. *tst > Ñ³Û. *t.t > *θt > wt‛ (*n-h1dsti-o- >
նօթի §ù³Õó³Í¦, ï»°ë. [Klingenschmitt 1982]; *widsti- > գիւտ
§·ï³Íá¦ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ¹»³ëåÇñ³óÇ³Ûáí, ï»°ë. [Winter 1962]);
2) Ð³Ù³Ó³ÛÝ [Viredaz 2008], *esk1 > *eyc‛c‛, μ³Ûó *ek1sk1 (¨
*ek1s) > *ec‛c‛:
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(μ³ó³éáõÃÛáõÝ. *k1st, *k1sd > št; ½áõ·³Ñ»é զարգացում ÑÇÝ
ÑÝ¹Ï.): Նմանապես *slak2sk1e- > *slakće-, ³å³ *-kš-:
5. ´³óÇ մեղանչեմ (7), åñ»½»Ýï ÑÇÙù»ñ -č‛em ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ -sk1e-:
6. č‛ ï»ëÝáõÙ »Ýù Ý³¨ media tantum -č‛im < *-i-č‛ím ¨ -nč‛im-áõÙ:
ì³ñÏ³ÍÝ»ñ
1) -nč‛im Ó¨³íáñí»É ¿ Çñ³ñ Ñ»ï ÙñóáÕ -č‛im ¨ -num
³Í³ÝóÝ»ñÇ ÙÇ³Ë³éÝáõÙÇó,
2) êáõÉ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷³÷Ï³óáõÙÁ »ñÏáõ i –Ç ÙÇç¨ *-ic‛ím
(³ÝÏ³ÝáÝ ½³ñ·³óáõÙ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ
Ï³Ù Ï³ÝáÝ³íáñ ½³ñ·³óÙ³Ùμ, áñ ï»Õ ¿ ·ïÝáõÙ ëÕáõÙÇó Ñ»ïá):
7. ØÝáõÙ ¿ μ³ó³ïñ»É մեղանչեմ, ³áñÇëïÁª մեղայ §Ù»Õ³Ýã»É¦, ÑÝ¹»íñ. *melh1-.
ì³ñÏ³ÍÝ»ñ.
1) äñ»½. *mlh1-sk1e- > *mlakće- (4).
2) Աորիստի համանման ընդհանրացում *mela-...
3) Եվ Ñ»ï¨Û³É Ñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ Ù»Õù < *mollā- < *molnā- <
*molh1-neh2-.
4) Ý»ñ¹ñ³Ï³Ý -n- áñå»ë ÙÇ³Ë³éÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù -անեմ
³Í³ÝóÇ Ñ»ï.

Origine du type canawt‛, čanač‛em et questions connexes
Rémi M. Viredaz
1. Pourquoi i.-e. *sk1 > c‛ dans hayc‛em mais č‛ dans čanač‛em?
2. *sk1 > c‛ est clair dans hayc‛em ‘demander’ < européen *aisk1e- <
i.-e. *h2isk1e- > sanskrit iccháti; d’autres exemples sont probables.
3. čanač‛em ‘connaître’, ałač‛em ‘prier’ vont de pair avec
canawt‛ ‘connu’, aławt‛k‛ ‘prière’. Néanmoins, ils viennent de *g1nh3sk1e-, *slh2-sk1e- au témoignage des langues sœurs. Pourquoi ce -w-?
Hypothèse (librement inspirées de Hamp 1990, Martinet 1955):
“durcissement” de la laryngale: *Ht > *k2t (seulement après sonante
syllabique, devant dentale).
*h3, originellement sonore, est donc devenu sourd devant
consonne sourde.
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Filière probable: *g1nh3ti- > *g1anhti- > *g1nahti- > *g1nak2ti-.
4. On attend le même “durcissement” devant *s: *slh2-sk1e- >
*slak2sk1e-.
Or *s tombe entre occlusives en arménien:
1) *tt, *dt > indo-européen commun *tst > arm. *t.t > *θt > wt‛
(*n-h1dsti-o- > nawt‛i ‘qui a faim’, Klingenschmitt; avec désaspiration
analogique, *widsti- > giwt ‘trouvaille’, Winter);
2) selon Viredaz 2008, *esk1 > *eyc‛c‛ mais *ek1sk1 (et *ek1s) >
*ec‛c‛.
(Exception: *k1st, *k1sd > št; faits parallèles en indien.)
Donc: *slak2sk1e- > *slakće-, puis *-kš-.
5. À part mełanč‛em (7), les autres présents en -č‛em ne
contiennent pas -sk1e-.
6. č‛ se trouve aussi dans les media tantum en -č‛im < *-i-č‛ím et
en -nč‛im.
Hypothèses:
1) -nč‛im par contamination entre les suffixes concurrents -č‛im
et -num,
2) palatalisation de la sifflante entre deux i dans *-ic‛ím
(traitement irrégulier dû à la fréquence? ou traitement régulier
postérieur à l’apocope?).
7. Il reste à expliquer mełanč‛em, aoriste mełay ‘pécher’, i.-e.
*melh1-.
Hypothèses:
1) Présent *mlh1-sk1e- > *mlakće- (4).
2) Généralisation analogique du vocalisme de l’aoriste *mela-...
3) ...et de la géminée de mełk‛ ‘péché’ < *mollā- < *molnā- <
*molh1-neh2-.
4) -n- inséré par contamination avec le suffixe -anem.
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Тенденции развития инфинитива в армянском,
немецком и русском языках
Армине Ромиковна Гагинян
В свете типологических исследований существует предположение, что инфинитив проделал целеноправленный путь развития, который приводит позднее к формированию реального
фактивного смысла. Здесь соответствующие основы играли также
решающую роль, т. е. характер развития инфинитивов зависит от
того, восходит ли они к презентным или к аористным основам.
Инфинитивы, восходящие к аористной основе, имеют медиопассивное значение, как и в древнерусском: Земля пахать.
Как в армянском, так и в немецком языках инфинитив восходит
к презентной основе, в индоевропейском обозначающей процесс, ―
следовательно, он выражает активное значение. Инфинитивы в
древнеармянском и древневерхненемецком используются как с
предлогом, так и без него ― и именно в предложном употреблении
они служат для выражения цели и следствия. Эквивалентом
древневерхненемецкого инфинитива с zi, zu в древнеармянском
является инфинитивная конструкция с предлогом ի ‘к’, которая
также имела целевое значение. При глаголах движения в обоих
языках употребляется простой инфинитив. В древнерусском,
напротив, для этого имеется другая нефинитная форма ― супин,
который используется при глаголах движения для обозначения цели
и может быть приравнен к армянскому и немецкому простому
инфинитиву. На современных этапах развития данных языков
древнее целевое значение передается другими грамматическими
средствами. В то время как в немецком оно выражается при помощи
нового сочетания союза um c частицей zu, в армянском появляется
форма на -ու в косвенном падеже. В русском для этого используется
другая конструкция: «чтобы + инфинитив». Постепенно в
немецком и армянском препозициональном инфинитиве целевое
значение ослабевает, а в русском языке формы инфинитива и
супина сливаются, как, например, в глаголах идти, писать.
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Հայերենի, գերմաներենի և ռուսերենի ինֆինիտիվի
զարգացման միտումների շուրջ
Արմինե Գագինյան
Լեզուների տիպաբանական քննությունը ենթադրում է
ինֆինիտիվի զարգացումը նպատակի իմաստից, որը հետագայում վերածվում է իրական-փաստական իմաստի: Այստեղ
իրենց դերն ունեն նաև համապատասխան հիմքերը, այլ
կերպ` ինֆինիտիվի զարգացումը կախված է այն բանից, թե որ
հիմքին է այն հանգում` ներկայի, թե աորիստի: Սովորաբար
ներկայի հիմքին հանգող ինֆինիտիվն ունի ներգործական
իմաստ, իսկ աորիստի հիմքին հանգող ինֆինիտիվը` միջին
սեռի իմաստ, ինչպես հին ռուսերենում` Земля пахать:
Թե' հայերնենում և թե' գերմաներենում ինֆինիտիվը արտահայտում է ներգործական իմաստ` բխելով ներկայի հիմքից, որը հնդեվրոպական նախալեզվում ուներ գործողության
իմաստ:
Հին հայերենի և հին վերին գերմաներենի ինֆինիտիվները
ունեն ինչպես նախդրավոր, այնպես էլ աննախդիր գործածություն: Ընդ որում `նախդրավոր գործածության դեպքում
նրանք ծառայում են հետևանքի և նպատակի իմաստի արտահայտմանը: Այսպես`հին վերին գերմաներենի zi, zu նախդրով
ինֆինիտիվին հայերենում համապատասխանում է ի նախդըրով կառույցը, որը նույնպես ունի նպատակի իմաստ: Ուշագրավ է, որ շարժման բայերի հետ երկու լեզուներում էլ
հանդես է գալիս աննախդիր ինֆինիտիվը: Իսկ հին ռուսերենում այդ ձևին համապատասխանում է բայի մեկ այլ անդեմ
ձև, այն է սուպինը, որը սովորաբար նույնպես հանդես է գալիս
շարժման բայերի հետ:
Նպատակի իմաստը վերը նշված լեզուների ժամանակակից փուլերում արտահայտվում է քերականական տարբեր
միջոցներով: Եթե գերմաներենում այն արտահայտվում է um
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zu կառույցի միջոցով, ապա հայերենում` թեք հոլովաձևով
դրված անորոշով` -ու: Եթե հայերենում նախդրավոր ինֆինիտիվն աստիճանաբար վերանում է, ապա գերմաներենում այն
կորցնում է իր նպատակի իմաստը: Ինչ վերաբերում է ռուսերենին, ապա այստեղ ինֆինիտիվի և սուպինի ձևերը սերտաճում
են ` идти, писать:

Zu den Entwicklungstendenzen des Infinitivs im
Armenischen, Deutschen und Russischen
Armine Gaginyan
Auf Grund der sprachtypologischen Studien vermutet man für
den Infinitiv einen aus dem Zwecksinn gestammten Entwicklungsweg,
der sich später in einen realen faktiven Sinn verwandelt. Hier spielen
auch die entsprechenden Stämme eine entscheidende Rolle, d.h. der
Entwicklungsweg der Infinitive hängt damit zusammen, ob sie auf
Präsens –oder auf Aoriststämme zurückgehen. Die Infinitive, die auf
einen Präsensstamm zurückgehen, haben eine aktive Bedeutung, und
die jenigen, die auf einen Aoriststamm zurückgehen, haben eine
mediopassive Bedeutung, wie im Altrussischen: Земля пахать.
Der Infinitiv geht sowohl im Armenischen als auch im Deutschen
auf den Präsensstamm zurück, was im Indoeuropäischen den Sinn des
Vorgangs hat, demnach drückt er eine aktive Bedeutung aus. Die
Infinitive im Altarmenischen und Althocheutschen haben sowohl
präpositionalen als auch einfachen Gebrauch, und zwar bei einem
präpositionalen Gebrauch dienen sie zum Final- und Folgeausdruck.
Das Äquivalent des Infinitivs mit zi, zu des Athochdeutschen ist im
Altarmenischen Infinitivkonstruktion mit der Präposition ի “zu”, die
auch den Sinn des Zweckes hatte. Bei den Bewegungsverben tritt der
einfache Infinitiv im Althochdeutschen und Altarmenischen auf. Im
Altrussischen gibts dafür eine andere infinite Form: Supin, was
meistens bei den Bewegungsverben für eine Zweckbedeutung
verwendet wird und mit dem armenischen und deutschen einfachen
Infinitiv gleichzusetzen ist. Die alte Zielbedeutung wird in den
modernen Phasen der erwähnten Sprachen durch andere grammatische
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Mittel ausgeprägt. Wenn sie im Deutschen anhand einer neuen
präpositionalen Form um zu ausgedrückt wird, da kommt im
Armenischen eine in Kasus oblique stehende Form auf -ու vor. Im
Russischen wird dafür eine andere Konstruktion “чтобы Infinitiv”
verwendet. Allmählich verschwindet der präpositionale Infinitiv im
Armenischen, im Deutschen verblasst seine Zielbedeutung, im
Russischen verschmelzen die Formen des Infinitivs und Supins, wie
идти, писать.
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Проявления полисемии в системе времен и
наклонений армянских диалектов
Гаяне Герасимовна Геворгян
Каждая единица языка может передавать более одного
значения, и наоборот — одно значение может быть передано
различными формами. В первом случае речь идет о явлении
полисемии. Полисемия как явление, связанное с семантической
стороной языка, свойственно всем тем уровням языка, которые
обладают смыслосодержащими единицами. Полисемия проявляется и на морфологическом уровне, и в этом случае называется
грамматической полисемией.
В данной статье мы обращаемся к проявлениям полисемии в
системе времен и наклонений территориальных разновидностей
армянского языка. Эта проблема до сих пор не становилась
предметом специального исследования. Разумеется, в исследованиях, посвященных глагольной системе армянских диалектов,
упоминаются случаи передачи различных значений посредством
одной грамматической формы, однако они не рассматривались
как особое явление и не исследовались систематически.
В древнеармянском языке было три наклонения: изъявительное (представленное формами четырех времен — настоящего,
прошедшего несовершенного, прошедшего совершенного и
будущего), повелительное (два времени — настоящее и будущее)
и сослагательное (представленное формами будущего времени).
Временные формы изъявительного наклонения настоящего и
прошедшего несовершенного времен помимо своего основного
значения передавали также значения будущего и прошедшего
сослагательного наклонения.
Полисемия, характерная для временных и модальных форм
древнеармянского языка, присутствует также и в диалектах.
Очевидно, что идентичные по форме временные и модальные
образования часто несут различную смысловую нагрузку. На
основе этого признака можно выделить две группы диалектов. В
первой присутствуют двучленные ряды полисемии:
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а) будущее и будущее в прошедшем изъявительного наклонения — будущее и будущее в прошедшем побудительного
наклонения;
б) настоящее и прошедшее несовершенное изъявительного
наклонения — будущее и будущее в прошедшем сослагательного
наклонения;
в) будущее и будущее в прошедшем изъявительного наклонения и будущее и будущее в прошедшем побудительного
наклонения с одной стороны, и настоящее и прошедшее несовершенное изъявительного наклонения и будущее и будущее в
прошедшем сослагательного наклонения с другой стороны.
Вторая группа характеризуется трехчленными рядами
полисемии:
а) настоящее и прошедшее несовершенное изъявительного
наклонения, будущее и прошедшее сослагательного и желательного наклонений;
б) настоящее и прошедшее несовершенное изъявительного
наклонения, будущее и прошедшее сослагательного и условного
наклонений.
По характеру полисемии временных и модальных форм
противопоставляются диалекты восточной и западной групп.
Полисемия присутствует в основном в системе спряжения диалектов западной группы, где отсутствуют те или иные формы для
передачи семантики времени и наклонения. Проявления полисемии
относятся в основном к формам настоящего и будущего времени.
Однако если в древнеармянском это морфологическое противопоставление выражалось посредством личных окончаний, то в
диалектах добавляется критерий наличия/отсутствия префикса k-.

Բազմիմաստության դրսևորումները հայերենի
բարբառների եղանակաժամանակային համակարգում
Գայանե Գևորգյան
È»½í³Ï³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ó¨ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É Ù»ÏÇó
³í»ÉÇ ÇÙ³ëïÝ»ñ, ¨ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, Ù»Ï ÇÙ³ëïÁ Ï³ñáÕ ¿
¹ñë¨áñí»É ï³ñμ»ñ Ó¨»ñáí: ²é³çÇÝ ¹»åùáõÙ É»½í³Ï³Ý ÙÇ³50

íáñÝ»ñÇ μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ ¿ ³éÏ³: ´³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ, ³éÝãí»Éáí É»½íÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï, Ñ³ïáõÏ ¿
É»½í³Ï³Ý ³ÛÝ μáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇÝ, áñáÝù áõÝ»Ý ÇÙ³ëï³ÏÇñ ÙÇ³íáñÝ»ñ: ²ÛÝ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ó¨³μ³Ý³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ:
Ðá¹í³ÍáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ýù Ñ³Û»ñ»ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇ μ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ñ³ïáõÏ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ ã»Ý ¹³ñÓ»É:
ÖÇßï ¿, μ³ñμ³éÝ»ñÇ μ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÝíÇñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ëáëí»É ¿ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ó¨áí
ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ
í»ñçÇÝÝ»ñë ã»Ý ¹Çïí»É áñå»ë ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ »ñ¨áõÛÃ ¨
ã»Ý ùÝÝí»É:
¶ñ³μ³ñÝ áõÝ»ó»É ¿ »ñ»ù »Õ³Ý³Ï` ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý (ãáñë Å³Ù³Ý³Ï³Ó¨áí` Ý»ñÏ³, ³ÝóÛ³É ³ÝÏ³ï³ñ, ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É ¨
³å³éÝÇ), Ññ³Ù³Û³Ï³Ý (»ñÏáõ Å³Ù³Ý³Ïáí` Ý»ñÏ³ ¨ ³å³éÝÇ)
¨ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý (Ù»Ï Å³Ù³Ý³Ïáí` ³å³éÝÇ): ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý
Ý»ñÏ³-³ÝóÛ³É ³ÝÏ³ï³ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ
μ³Û³Ó¨»ñÁ, μ³óÇ Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÇó, ¹ñë¨áñ»É »Ý Ý³¨
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ÛÉ ÇÙ³ëïÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³å³éÝÇ ¨ ³ÝóÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ó¨»ñÇ:
ºÕ³Ý³Ï³Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ` ·ñ³μ³ñÇÝ μÝáñáß ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ³éÏ³ ¿ Ý³¨ μ³ñμ³éÝ»ñáõÙ:
ÜÏ³ï»ÉÇ ¿, áñ Ó¨³ÛÇÝ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùμ μÝáõÃ³·ñíáÕ »Õ³Ý³Ï³Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ
μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: ²Ûë Ñ³ïÏ³ÝÇßáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í`
ë³ÑÙ³Ý³½³ïíáõÙ ¿ μ³ñμ³é³ÛÇÝ »ñÏáõ ï³ñ³Íù: ²é³çÇÝáõÙ
³éÏ³ »Ý μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý »ñÏ³Ý¹³Ù ß³ñù»ñ.
³) ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³ÉÇ ³å³éÝÇ ¨ Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³ÉÇ ³å³éÝÇ
μ) ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³-³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝÏ³ï³ñ ¨ »ÝÃ³¹ñ³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³ÉÇ ³å³éÝÇ
·) ÙÇ ÏáÕÙÇó` ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³ÉÇ ³å³éÝÇ ¨
Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³ÉÇ ³å³éÝÇ ¨ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó`
ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³-³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝÏ³ï³ñ ¨ »ÝÃ³¹ñ³Ï³Ý
³å³éÝÇ-³ÝóÛ³ÉÇ ³å³éÝÇ:
ºñÏñáñ¹ ï³ñ³ÍùÁ μÝáñáßíáõÙ ¿ μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý »é³Ý¹³Ù ß³ñù»ñáí.
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³) ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³-³ÝÏ³ï³ñ, ÁÕÓ³Ï³Ý ¨ »ÝÃ³¹ñ³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³É
μ) ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³-³ÝÏ³ï³ñ, ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý ¨ »ÝÃ³¹ñ³Ï³Ý ³å³éÝÇ-³ÝóÛ³É:
Ժ³Ù³Ý³Ï³Ó¨»ñÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ï³¹ñíáõÙ »Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý μ³ñμ³éÝ»ñÁ: ÊáÝ³ñÑÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝáõÙ, áñáÝóáõÙ μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ »Õ³Ý³Ï³Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ³Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ Ó¨Á: ´³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó³å»ë í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý Ý»ñÏ³-³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ó¨»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ·ñ³μ³ñáõÙ ¹ñ³Ýó Ó¨³μ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ñ ¹ÇÙ³Ãí³ÛÇÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí,
³å³ μ³ñμ³éÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ý ·áõÙ³ñíáõÙ ¿ Ý³Ë³Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ:

Effects of polysemy in the system of tense
and mood of Armenian dialects
Gayane Gevorgyan
Each language unit may express more than one meaning
(polysemy) and, on the contrary, the same meaning can be expressed
by various forms. Polysemy is a property of all levels of a language
dealing with meaningful units. Polysemy on the level of morphology
is called grammatical polysemy.
This paper addresses manifestations of polysemy in the tense and
mood system of Armenian dialects. This issue has never been the
subject of a special study; although papers on verbs in Armenian
dialects do mention cases where the same grammatical form can
express varying meanings, they do not identify them as an individual
phenomenon or provide their systematic analysis.
Old Armenian had three moods: the Indicative (with Present, Past
Imperfective, Past Perfective, and Future Tense forms), the Imperative
(with Present and Future Tense forms), and the Subjunctive (with
Future Tense forms). Apart from their basic meanings, Present and
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Past Imperfective Indicatives could also express future and past
subjunctive meanings.
Polysemy, characteristic of Old Armenian tense and modal
forms, also takes place in modern dialects. Formally identical tense
and modal units can often express varying meanings. Based on this
feature, Armenian dialects can be classified into two groups. Group
one shows two-member polysemy sequences:
а) the Future and the Future-in-the-Past Indicative — the Future
and the Future-in-the-Past Imperative;
b) the Present and the Past Imperfective Indicative — the Future
and the Future-in-the-Past Subjunctive;
c) the Future and the Future-in-the-Past Indicative and the Future
and the Future-in-the-Past Imperative — the Present and the Past
Imperfective Indicative and the Future and the Future-in-the-Past
Subjunctive.
Group two is characterized by three-member polysemy sequences:
а) the Present and the Past Imperfective Indicative — the Future
and the Past Subjunctive — the Future and the Past Optative;
b) the Present and the Past Imperfective Indicative — the Future
and the Past Subjunctive — the Future and the Past Subjunctive
Conditional.
Eastern and western dialects differ in the types of tense and
modal forms’ polysemy. Polysemy exists mostly in the system of
conjugation in western dialects where it compensates for the absence
of respective specialized (mostly, present and future) tense and mood
forms. In Old Armenian, this morphological opposition was marked
by personal endings, while modern dialects use an additional marker:
the presence/absence of prefixes.
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Урартский и северозападнокавказский субстрат в
классическом древнеармянском
Джон Греппин
Более чем столетие известно, что в армянском языке были
урартские заимствования. Попытки описать северовосточнокавказский компонент в армянском уже предпринимались. Однако ранее
не отмечалось, что эти заимствования не являются поздними и
находят соответствия в армянских словах V в. Кроме того, существуют соответствия между урартским, армянским и северовосточнокавказскими языками, указывающие на заимствования. Это
может служить аргументов в пользу идеи Дьяконова о том, что
северовосточнокавсказский происходит от урартского и что существующие в армянском северовосточнокавсказские слова могут
в действительности быть урартскими, поскольку свидетельства
влияния северовосточнокасказский языков на южный Кавказ ранее
XVII в. отсутствуют.

Հայկական, հյուսիսարևելակովկասյան և
խուռի-ուրարտական լեզվական առնչություններ
Ջոն Գրեպպին
Արդեն մեկ դարից ավել հայտնի է, որ հայերենում գոյություն ունեն փոխառություններ ուրարտերենից: Որոշ հեղինակներ էլ անդրադարձել են հայերենում հանդիպող հյուսիսարևելակովկասյան փոխառություններին: Նրանք չէին գիտակցում, սակայն, որ այս հյուսիսարևելակովկասյան ծագումով
բառերը համապատասխանում էին հայերենում գոյություն
ունեցող բառերին արդեն հինգերորդ դարում և բնավ նորույթ
չեն: Կան նաև փոխառությունների համակարգեր, որոնք
վկայում են ուրարտերենում, հայերենում և հյուսիսարևելակովկասյան լեզուներում եղած որոշ բառերի համապատասխանության մասին: Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է Դյակո54

նովի այն միտքը, թե հյուսիսարևելակովկասյան լեզուները
ծագում են ուրարտերենից, և որ հայերենում գոյություն
ունեցող հյուսիսարևելակովկասյան փոխառություններն իրականում կարող են ուրարտական լինել, քանի որ Հարավային
Կովկասում հյուսիսարևելակովկասյան ազդեցության նշույլներ մինչև տասնյոթերորդ դար չկան:

Correspondences between Armenian, the Languages of the
North-East Caucasus, and Hurro-Urartian
John A. C. Greppin
For more than a century we have known there were Urartian loan
words in Armenian. Others have given preliminary work on NorthEast Caucasian intrusions into Armenian. What they did not realize
was that these North-East Caucasian words corresponded with
Armenian words of the fifth century, and were not recent. There are
also loan systems showing corresponding words in Urartian,
Armenian, and North-East Caucasian. This reinforces the idea of
Diakonoff that North-East Caucasian is derived from Urartian, and
that the existing North-East Caucasian words in Armenian could
actually be Urartian since there is no evidence of North-East
Caucasian influence in the South Caucasus until the seventeenth
century.
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Сопоставление конкорданса «Книги вопрошений»
Григора Татеваци и словаря «Айказян»
Сюзанна Макаровна Григорян
Словарь «Нор баргирк айказеан лезвии» («Новый словарь
армянского языка») Габриела Аветикяна, Хачатура Сюрмеляна и
Мкртича Авгеряна, наилучшим образом представляющий
богатую лексику грабара (древнеармянского языка), был создан в
XIX в. в результате почти полувековой кропотливой работы и
составил 12 рукописных томов, из которых удалось издать всего
лишь 2 тома, то есть огромная часть ссылок по первому
использованию данного слова на сегодня остается неизданной.
Сегодня заслуживает внимания следующий вопрос: в
результате новых исследований выявились сотни новых слов
десятков авторов древнеармянского периода, которые не
охвачены в «Новом словаре древнеармянского языка». Причиной
этого могло быть отсутствие первоисточников. Между тем
история слова сама по себе может нести довольно емкую
информацию о таких внеязыковых изменениях, которые становятся причиной трансформации значения слов, их изменения или
приобретения нового смысла. Это значит, что создав полный
алфавитный словоуказатель староармянского языка со всеми
ссылками на первоисточник, через историю слова можно
проследить и увидеть историю народа-носителя данного языка.
И здесь данную проблему можно разрешить двояким
путем ― либо заново переиздать словарь древнеармянского языка
с включением всех не охваченных рукописных материалов, либо
полностью издать алфавитные словоуказатели, которые действительно могут стать полноценным пополнением в части толкования
слов и полном восстановлении месропянской лексики.
Таким образом, арменоведение решит проблему полного
словаря древнеармянского языка. При составлении алфавитного
указателя «Гирк арцманц» («Книга вопросов») Григора Татеваци
мы вполне в этом убедились, поскольку только в этой работе
выявилось около 500 новых слов, не попавших в древнеармянский словарь.
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Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի բնագրային
համաբարբառը և «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի»
բառարանի համեմատությունը
Սուսաննա Գրիգորյան
Բնագրային համաբարբառները հայագիտության մեջ
անցյալ դարի վերջին թվում էր, թե հայագիտության կայացած
բնագավառներից մեկն են։ Մինչդեռ հանգամանքների բերումով համաբարբառների կազմման և հրատարակման աշխատանքները կարելի է ասել դադարեցվել են։
ժամանակին մեսրոպյան հայերենի ողջ բառագանձը
վերականգնելու փորձ մխիթարյան հայրերը կատարել են, որը
սակայն հսկայական չափեր ունենալու պատճառով, հրապարակված է բնագրային վկայությունների մի ստվարածավալ
մաս կրճատելու ճանապարհով. հեղինակների հիսնամյա աշխատանքի արդյունքում ստեղծված տասներկու ձեռագիր
հատորներից նախ հնարավոր է եղել հրատարակել միայն
երկուսը։ Համառոտման արդյունքում դուրս են մնացել հսկայածավալ բնագրային վկայություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը բառի կոնկրետ գործածության փաստ կարող էր լինել և
պատմական բառագիտության աղբյուր։
Մյուս կողմից` դույզն ինչ չնսեմացնելով մխիթարյան
հայրերի կատարածը և ընդունելով, որ գրաբարի բառանյութը
լավագույնս արտացոլված է «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանում` պետք է նշել, սակայն, որ Մխիթարյան
միաբանության հայրերը հանգամանքների թելադրանքով`
(բացառապես քաղաքական և կրոնական) դուրս են թողել
օրինակ, միարարական շարժման հակառակորդ տաթևյան
դպրոցի ներկայացուցիչների գրական ժառանգությունը (Հովհան Որոտնեցի, Գրիգոր Տաթևացի, Մատթեոս Ջուղայեցի,
Առաքել Սյունեցի)։
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Ձեռքի տակ ունենալով մեր կողմից ավարտած Գրիգոր
Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի Համաբարբառը և համեմատելով այն Հայկազեան բառարանի մատենագիտական վկայությունների հետ՝ ակնհայտ է դառնում, որ վերջինս անկասկած կշահեր դուրս թողնված գրական ժառանգության նյութի
ընդգրկման դեպքում: Միայն, օրինակ, ազգ բառը, որը
Տաթևացին «Գիրք հարցմանց»-ում գործածել է 250 անգամ, ընդ
որում մի հսկայական մասով դրանք ոչ միայն հայրենասիրության հրաշալի շեշտադրում ունեցող հատվածներ են,
այլև նրա օրերում արդեն պետականությունը կորցրած ազգին
ուղղված
ուղերձ,
Նոր
հայկազեան
բառարանում
ներկայացված է խիստ ժլատ վկայություններով: Բառարանը
կարող էր համալրվել նաև միայն «Գիրք հարցմանց»-ում
վկայված մի քանի տասնյակից ավել նորահայտ բառերով:
Այն, որ հայագիտությունը լուրջ քայլեր կարող է ձեռնարկել հին հայերենի ամբողջական համաբարբառ ունենալու
ուղղությամբ՝ փաստ է, սակայն որ նա չի կարող սահմանափակվել միայն մխիթարյան հայրերի աշխատասիրած նյութի
վրա, նույնպես ակնհայտ է։ Հետևաբար, երբևիցե հին հայերենի լիակատար բառարան ունենալու համար, անհրաժեշտ է
ավարտին հասցնել գրաբարալեզու բոլոր երկերի, աշխատությունների՝ մեծ, թե փոքր, արձակ, թե չափածո համաբարբառների կազմման և հրատարակման աշխատանքները։
Բառի պատմությունը, ինքնին, կարող է բավականաչափ
տեղեկություն տալ արտալեզվական այն փոփոխությունների
մասին, որոնք պատճառ են դառնում բառիմաստի տեղաշարժի, փոփոխության կամ նոր իմաստի ձեռքբերման,
այսինքն ստեղծելով մեսրոպյան հայերենի լիարժեք համաբարբառ՝ բոլոր վկայությունների ներառումով՝ բառի պատմության մեջ մեծապես կարելի է տեսնել նրան կրող ժողովրդի
պատմությունը. Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի համաբարբառը կազմելիս, մենք ավելի քան համոզվել ենք այդ
փաստում։
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Comparison of the concordance
for Grigor Tatʽewacʽi’s Book of Questions
and the Nor bargirkʽ haykazean lezui dictionary.
Susanna Grigoryan
Nor bargirk haykazyan lezui (The New Armenian Dictionary) by
Gabriel Avetikyan, Khachatur Syurmelyan, and Mkrtych Avgeryan,
the best repository of the rich grabar (Old Armenian) lexicon, was
completed in the 19th Century after almost 50 years of assiduous
research. Of its 12 handwritten volumes, only two volumes have been
published to date, while a huge portion of first word-usage references
still await publication.
An important issue arising today is the large number (several
hundred) of newly discovered words found in works by dozens of Old
Armenian authors that have not been included in the New Armenian
Dictionary. This gap may have been due to a lack of access to primary
sources.
Meanwhile, the history of a word itself could reveal significant
information about extra-linguistic changes that may have brought
about word meaning transformation or change, or even the emergence
of new meanings. In other words, a full alphabet word index of Old
Armenian with all references to the primary sources can help trace
down and uncover the nation’s history.
Two ways are open to address this problem. One is to republish
the Old Armenian Dictionary in a way that would cover all newly
discovered manuscripts; the other is to publish complete alphabetic
word indexes as a comprehensive supplement of word construals with
full restoration of the Mesropian lexicon.
This should resolve the problem of a comprehensive Old
Armenian Dictionary, as my compilation of an alphabetic word index
to Girk‛ Harc‛manc‛ (Book of Questions) by Grigor Tat‛evac‛i clearly
shows, since this research has alone revealed around 500 new words
that have not been registered in the Old Armenian Dictionary.
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Арменизмы восточнокавказских языков:
историко-этимологический анализ
и ареальный контекст
Гарун-Рашид Абдул-Кадырович Гусейнов
К числу наиболее надежных древнейших арменизмов рассматриваемых языков, относящихся к нахско-дагестанской группе, принадлежат наименования серпа и косы (из mangał ‘серп’),
общедагестанской группе — серебра (из arcat‛), представленных
в отдельных дагестанских (лезгинских) и нахских языках —
полоски (кожи), черты, линии (из zol). Из арменизмов, присущих
отдельным дагестанским языкам и входящих в разные их группы,
обращает на себя внимание название креста хаč‛, сохранившееся
в лакском и лезгинских языках и усвоенное через булгарокумыкское посредство. Это могло быть обусловлено распространением со второй половины VI в. христианства грузинской православной церковью в высокогорной зоне Северо-Восточного
Кавказа в то время, как сферой влияния армяно-григорианской
церкви стали в VI‒VII вв. области будущей Хазарии, прилегавшие к Каспию.
О сравнительно древнем и многообразном лексическом
влиянии армянского языка, отразившемся практически во всех
группах дагестанских языков, свидетельствуют названия, связанные с бытом и восходящие к таким армянским словам, как tonir
‘очаг’, sand ‘ступа’, ḳəč ̣aḳ ‘пуговица’, c ̣indaḳ ‘чулок, носок’, но
этимологически менее надежные, в особенности первое слово.
Вместе с тем более показательными, чем удин. tetir ‘азбука’,
являются единичные цезские лексические формы, также связанные с просвещением: цез. ṭetṛa, гин. ṭotṛa ‘читать’, ‘учиться’,
усвоенные не ранее V в. н.э. из армянского грецизма византийской эпохи ― tetṛ ‘тетрадь’, тж. ‘изучать’ и ‘читать’.
Носители этих и нахских языков, проживают в настоящее
время в наиболее отдаленной от Армении высокогорной части
Северо-Восточного Кавказа, которой не могли достигнуть (см.
выше) армянские миссионеры. Следует учесть и то, что
совместные армянские заимствования лезгинских языков
наиболее характерны для тех из них (баба(шах)дагские языки),
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которые, включая хиналугский, были представлены еще в раннем
средневековье, по крайней мере, в VII‒VIII вв., в ШекиЗакатальской зоне Азербайджана, где в пределах, территориально
смежных с исторической Арменией, предположительно могут
быть локализованы в период до арабского нашествия и носители
других восточнокавказских языков.

²ñ¨»É³ÏáíÏ³ëÛ³Ý É»½áõÝ»ñÇ §³ñÙ»ÝÇ½ÙÝ»ñÁ¦.
å³ïÙ³-ëïáõ·³μ³Ý³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ñÇ³É³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ï»ùëï
Գարուն-Ռաշիդ Գուսեյնով
Ü³Ëá-¹³Õëï³ÝÛ³Ý ËÙμÇ ÑÝ³·áõÛÝ ¨ ³é³í»É íëï³Ñ»ÉÇ
³ñÙ»ÝÇ½ÙÝ»ñÇó »Ý Ù³Ý·³Õ ¨ ·»ñ³Ý¹Ç Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛÝÝ»ñÁ
(Ù³Ý·³Õ μ³éÇó), ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³Õëï³ÝÛ³Ý ËÙμÇóª ³ñÍ³Ã (³ñÍ³Ã μ³éÇó), ¹³Õëï³ÝÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ (É»½·Ç³Ï³Ý) ¨ Ý³ËÛ³Ý
É»½áõÝ»ñáõÙª ·ÇÍ (½áÉ μ³éÇó): ²ñÙ»ÝÇ½ÙÝ»ñÇó Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ ³é³ÝÓÇÝ ¹³Õëï³ÝÛ³Ý É»½áõÝ»ñáõÙ Ï³Ù
ËÙμ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ë³ã μ³éÁ (хаčʽ), áñÁ å³Ñå³Ýí»É ¿
É³Ï»ñ»ÝáõÙ ¨ É»½·Çն»ñ»ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³ó»É μáõÉÕ³ñ³ÏáõÙÇÏ³Ï³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»É 6-րդ ¹³ñÇ
»ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó íñ³ó³Ï³Ý áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÇó ÐÛáõëÇë²ñ¨»ÉÛ³Ý ÎáíÏ³ëáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ùμ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ 6-7-րդ ¹³ñ»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñÇ·áñÛ³Ý »Ï»Õ»óáõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇ ¿ñ ³å³·³ Ô³½³ñÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñ
ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿ñ Î³ëåÛ³Ý ³í³½³ÝÇÝ:
¸³Õëï³ÝÛ³Ý ·ñ»Ã» μáÉáñ É»½í³Ëμ»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ áõ
μ³½Ù³½³Ý μ³é³ÙÃ»ñùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ »Ý Ï»Ýó³ÕÇ Ñ»ï Ï³åí³Í μ³½Ù³ÃÇí μ³é»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³é»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ÃáÝÇñ, ë³Ý¹, Ïá×³Ï (ḳəč ̣aḳ),
սինդակ (c ̣indaḳ), μ³Ûó ëïáõ·³μ³Ýáñ»Ý ùÇã íëï³Ñ»ÉÇ »Ý, Ñ³ïÏ³å»ë ³é³çÇÝ μ³éÁ: ê³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý, ù³Ý
áõ¹ÇÝ. tetir §³Ûμáõμ»Ý¦ μ³éÁ, ó»½»ñ»Ý »½³ÏÇ Ó¨»ñ »Ý, áñáÝù
Ï³åí³Í »Ý Ý³¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý áõ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ò»½. ṭetṛa,
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·ÇÝ. ṭotṛa §Ï³ñ¹³É, ëáíáñ»É¦, ÷áË³éí»É »Ý Ù.Ã. 5-րդ ¹³ñáõÙª
μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ÑáõÝ³μ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇó – ï»ïñ:
ÜßÛ³É É»½áõÝ»ñÇ ÏñáÕÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë μÝ³ÏíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó μ³í³Ï³Ý Ñ»éáõª ÐÛáõëÇë-²ñ¨»ÉÛ³Ý ÎáíÏ³ëÇ É»éÝ³ÛÇÝ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ñ³ëÝ»É Ñ³Û ÙÇëëÇáÝ»ñÝ»ñÁ:
ä»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É Ý³¨ ³ÛÝ, áñ Ñ³Û»ñ»ÝÇó ³ñí³Í Ñ³Ù³ï»Õ
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ïáõÏ »Ý É»½·Ç³Ï³Ý ³ÛÝ
É»½áõÝ»ñÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É ËÇÝ³ÉáõÕÇ»ñ»ÝÁ, áñáÝù ³éÏ³ »Ý »Õ»É
í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñáõÙ, Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë 7-8գ ¹¹. Ý»ñÏ³ÛÇë ²¹Áñμ»ç³ÝÇ Þ»ÏÇ-¼³Ï³ï³ÉÛ³Ý ·áïáõÙ, áñ Ï³åí³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇ Ñ»ï: ºÝÃ³¹ñ³μ³ñ ³Ûë ßñç³ÝáõÙ »Ý
÷áË³éí»É ¨ ï»Õ³ÛÝ³óí»É ³Û¹ μ³é»ñÁ, ÙÇÝã¨ ³ñ³μ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ³ñ¨»É³ÏáíÏ³ëÛ³Ý É»½í³ÏÇñÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï
·³ÉÁ:

Armenisms in the languages of the Eastern Caucasus:
historical and etymological analyses and the areal context
Garun-Rashid Guseynov
The most reliable among the most ancient Armenisms in NakhDaghestanian languages are the names for ‘sickle’ and ‘scythe’ (from
mangał ‘sickle’), in all Daghestanian languages, for ‘silver’ (from
arcat’), in some Daghestanian (Lezgin) and Nakh languages, for
(leather) ‘strip’, or ‘line’ (from zol). One of the most notable
Armenisms found in individual Daghestanian languages and groups is
the name for ‘cross’ — хаč, retained in Lak and Lezgin and borrowed
through Bulgar and Kumyk. This borrowing may be due to missionary
activity undertaken in the second half of the 6th century by the
Georgian Orthodox Church in the North-Caucasian highlands. The
Armenian-Gregorian Church expanded its influence in the 6th‒7th
centuries in the Caspian regions that later belonged to Khazaria.
The relatively ancient and multiple lexical influence of Armenian
on practically all Daghestan language groups is evident from names of
domestic object traced back to such Armenian words as tonir ‘hearth’,
sand ‘mortar, ḳəč ̣aḳ ‘button’, c ̣indaḳ ‘sock, stocking’, though the
etymology of these words is less reliable, especially that of tonir. At
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the same time, more indicative than the Udi tetir ‘spelling-book’ are
also education-related single Tzez lexemes: ṭetṛa (Gin ṭotṛa) ‘read’,
‘learn’ borrowed from Armenian not earlier than in the 5th century and
traced back to tetṛ ‘notebook’, ‘learn’, ‘read’, borrowed by Armenian
from Byzantine Greek.
The native speakers of Udi, Tzez, and Gin, as well as Nakh native
speakers, currently live highland Northeast Caucasus areas remote
from Armenia that turned out to be inaccessible for the
abovementioned Armenian missionaries. Notably, common Lezgin
borrowings from Armenian are mostly characteristic of Baba(Shah)
Dag languages that, including Khingalug, were spoken in the Early
Middle Ages (at least, in 7th‒8th centuries), in the Shaki-Zaqatala area
of Azerbaijan. Before the Arab invasion, this area, adjacent to historic
Armenian lands, may have housed the native speakers of other East
Caucasian languages.
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Функциональный изоморфизм флективной морфемы,
одночленной синтагмы и общей фразы (по данным
армянского, русского и английского языков)
Давит Гюльзатян
В начале прошлого века учение о синтагме И. А. Бодуэна де
Куртенэ и Ф. де Соссюра, появившееся в языкознании, почти
одновременно и независимо друг от друга, включая долгие дебаты
последующих авторов, наконец, в 70-ые годы XX в. превратилось в
новую дисциплину ― синтагматику. Если, по-мнению Бодуэна де
Куртенэ, синтагма ― это синтаксическая минимальная единица, то
по де Соссюру синтагмой является любое соединение в отношении
дополнения-дополняющего. Дальнейшим развитием и продолжением учения де Соссюра является синтагматическая теория его
ученика Ш. Балли с диалектическим уклоном. В своих исследованиях армянские лингвисты Э. Атаян и Г. Джаукян имели в виду
именно концепцию Ф. де Соссюра/Ш. Балли, так как в ней более
видна возможность межуровневых переходов и отношений. В этом
случае синтагма — связующее звено между словом и предложением, а синтаксическая трехчленность, как минимальная гиперсинтагма, в составе которой пересечением двух синтаксических
множеств появляется третье одночленное множество (одночленная
синтагма), тот ключ, которым выявляется однотипность между
флективной морфемой, общей фразой и одночленной синтагмой.
Одночленная синтагма в составе гиперсинтагмы, — это общая
единица, с помощью которой соотносятся другие члены того же
состава. Точно так же флективная морфема (по отношению к основе
с синтетическим или аналитическим проявлением) соединяет разные слова; только в этом случае соединительную роль морфема
выполняет в составе одной из лексических единиц, между тем как
одночленная синтагма ту же роль выполняет своей полноценностью
лексической единицы. В сложном предложении, состоящем из трех
частей, соединяющую роль выполняет одна из частей предложения,
относительно независимая. Все это четко просматривается по данным литературного восточно-армянского, русского и английского
языков, принадлежащих разным типам структур, с лингвистической
спецификой.
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Ձևակազմական ձևույթի, մենանդամ շարույթի և
ընդհանուր ասույթի գործառական համասեռությունը
(Ñ³Û»ñ»ÝÇ« éáõë»ñ»ÝÇ ¨ ³Ý·É»ñ»ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí)
Դավիթ Գյուլզատյան
²ÝóÛ³É ¹³ñ³ëÏ½μÇÝ ´á¹áõ»Ý ¹» Îáõñï»Ý»Ç ¨ ü»ñ¹ÇÝ³Ý¹ ¹Á
êáëÛáõñÇ ·ñ»Ã» ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³ñÇó ³ÝÏ³Ë É»½í³μ³ÝáõÃÛáõÝ
μ»ñ³Í ß³ñáõÛÃÇ (syntagme) áõëÙáõÝùÁ` Ñ»ï³·³ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Çñ³ñ³Ù»ñÅ Í³í³ÉáõÙÝ»ñáí« Ç í»ñçá 20-ñ¹ ¹³ñÇ 70-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ý·»óñ»ó É»½í³μ³Ý³Ï³Ý ÙÇ Ýáñ ·Çï³Ï³ñ·Ç` ß³ñáõÃ³μ³ÝáõÃÛ³Ý (syntagmatique) Ó¨³íáñÙ³ÝÁ£ ºÃ» ¹» Îáõñï»Ý»Ç Ñ³Û»ó³Ï»ïáí ß³ñáõÛÃÁ ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ÙÇ³íáñÝ ¿« ³å³«
Áëï ¹Á êáëÛáõñÇ« ß³ñáõÛÃ ¿ Éñ³óáõÙ-Éñ³óÛ³É Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
·ïÝíáÕ ³Ù»Ý ÙÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ£ êáëÛáõñÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ áõ Í³í³ÉáõÙÝ ¿ñ Ýñ³ ³ß³Ï»ñïÇ` Þ³éÉ ´³ÉÉÇÇ
ß³ñáõÃ³μ³Ý³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ` ïñ³Ù³Ëáë³Ï³Ý (¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý) Ëáñùáí£ Æñ»Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
êáëÛáõñ-´³ÉÉÇÇ ³Ûë Ñ»ï³·ÇÍÝ »Ý ³ãùÇ ³é³ç áõÝ»ó»É Ñ³Û É»½í³μ³ÝÝ»ñ ¾© ²Ã³Û³ÝÝ áõ ¶© æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýáí ³é³í»É
ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ ÙÇçÙ³Ï³ñ¹³Ï³ÛÇÝ ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ ³Õ»ñëÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ£ ²Ûë ³éáõÙáí ß³ñáõÛÃÁ Ï³ÙñçáÕ ûÕ³ÏÝ ¿ μ³éÇ ¨
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý« ÇëÏ ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý »é³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë
Ýí³½³·áõÛÝ ·»ñß³ñáõÛÃ (hypersyntagme)« áñÇ Ï³½ÙáõÙ ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý »ñÏáõ μ³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ³ïÙ³Ùμ ·áÛ³ÝáõÙ ¿ »ññáñ¹ Ù»Ý³Ý¹³Ù
μ³½ÙáõÃÛáõÝ ß³ñáõÛÃÁ« ³ÛÝ μ³Ý³ÉÇÝ ¿« áñáí μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ëñ³
Ñ»ï Ó¨³Ï³½Ù³Ï³Ý Ó¨áõÛÃÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ (·»ñ³¹³ë Ï³Ù ëïáñ³¹³ë) ³ëáõÛÃÇ ·áñÍ³é³Ï³Ý ÝáõÛÝ³½áñáõÃÛáõÝÁ£ Ø»Ý³Ý¹³Ù ß³ñáõÛÃÁ ·»ñß³ñáõÛÃÇ Ï³½ÙáõÙ ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇ³íáñÝ ¿« áñÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ Ñ³ñ³μ»ñíáõÙ »Ý ³Û¹ ÝáõÛÝ Ï³½ÙÇ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ£
ÖÇßï ³Û¹å»ë Ó¨³Ï³½Ù³Ï³Ý Ó¨áõÛÃÁ (ÑÇÙùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³Ù³¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ùμ) Ï³å³ÏóáõÙ ¿ ï³ñμ»ñ
μ³é»ñ© ÙÇ³ÛÝ Ã» ³Ûë ¹»åùáõÙ Ó¨áõÛÃÁ Ï³å³Ïó³Ï³Ý ¹»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ μ³é³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ï³½ÙáõÙ« ÙÇÝã¹»é Ù»Ý³Ý¹³Ù
ß³ñáõÛÃÁ ³Ûë ÝáõÛÝ ¹»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ μ³é³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ ÉÇÝ»Éáõ Çñ
ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ùμ£ ²éÝí³½Ý »é³μ³Õ³¹ñÇã μ³ñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
Ï³½ÙáõÙ Ï³å³ÏóÇã ÙÇçÝáñ¹Ç ¹»ñ ¿ ëï³ÝÓÝáõÙ μ³Õ³¹ñÇã Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ` Çñ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ùμ£ ²Ûë ³Ù»ÝÁ
65

Ñëï³Ï »ñ¨áõÙ ¿ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ ïÇå»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ
·ñ³Ï³Ý ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ« éáõë»ñ»ÝÇ ¨ ³Ý·É»ñ»ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí`
ÇÝã Ëáëù« É»½í³ïÇå³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí£

Functional isomorphism between inflexion, one-term
syntagm, and general phrase (according to the data of
Armenian, English, and Russian)
Davit Gyulzatyan
The Syntagm Theory by I. A. Baudoin de Courtenay and F. de
Saussure, which emerged in the early 20th century as two separate
teachings almost simultaneously and triggered long disputes among
later authors, lastly asserted itself in the 1970s as a new discipline,
Syntagmatics. While De Courtenay described the syntagm as a
minimal syntactic unit, de Saussure saw a syntagm in any
complement — complementary combination. De Saussure’s theory
was further developed and continued by his pupil Ch. Bally as a
syntagmatic theory with dialectal bias. Armenian linguists E. Atayan
and G. Jahukyan based their research on the Saussure-Bally concept,
because it makes more apparent the possibility for inter-level
transitions and relationships. In this case, the syntagm is a link
between the word and the sentence; and the means to identify the
uniformity between a flexion, a general phrase, and a one-member
syntagm is a three-member syntactic formation (a minimal hypersyntagm) built of two syntactic sets plus a one-member set (onemember syntagm) resulting from their intersection. The one-member
syntagm within the hyper-syntagm is the common unit used for
correlation between the other members of the same set. In the same
way, a flexion is used to link different words; the difference is that the
flexion carries out its linking function within a lexical unit, while the
one-member syntagm operates as a full-fledged lexical unit itself. In
complex sentences, which consist of three parts, the linking function is
performed by a relatively independent part. These relationships are
readily evident in the material of Literary East Armenian, Russian,
and English ― languages of different structural types.
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Нефинитная (причастная) релятивизация
в разговорном западном армянском и в турецком:
в поисках границ языкового контакта
Анаид Донабедян-Демопулос
Причастная релятивизация является широко распространенной типологической чертой в ареале Идан/Анатолия/Кавказ, где
языки самых разных семей разделяют и многие другие общие
черты. В западном армянском и турецком эти конструкции очень
близки морфосинтаксически (инвентарь причастий, порядок слов,
маркирование релятивизованной функции, двусмысленность).
Цель данной работы ― систематически сравнить все приемлемые структуры в армянском и турецком, чтобы понять механизмы, ограничивающие эффекты лингвистического контакта. В
целом, применение таких конструкций менее распространено в
армянском, где граница на шкале «доступности» Э. Кинана стои́т
выше, чем в турецком. Помимо этого, турецкий язык, будучи
агглютинативным языком, разрешает сложное маркирование
(-mis + dik, mis + olan, acak + olan, etc.) для выражения
релятивизации и времени, тогда как в армянском эти значения
(плюс иногда даже залог) слиты в многофункциональных
маркерах. Кроме того, разница в допустимости армянских и
турецких примеров (дополнительные придаточные) объясняется
различиями в маркировании определенности в этих языках.
Функционирование данных конструкций в разговорном
армянском до сих пор не изучено, а армянские грамматики
учитывают только часть возможных предложений. Работа основана на свидетельствах армянских информантов о приемлемости
предложенных примеров и на примерах из трудов по разговорному турецкому языку (Rose 1999, Haig 1998). При этом
некоторые информанты являются билингвами, владеющими
турецким языком.
Эта работа является первым этапом более широкого изучения вариации подобных структур в армянских диалектах.
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Խոսակցական հայերենի և թուրքերենի դերբայական
ստորադասականների զուգադրական տիպաբանություն.
կոնտակտային գործոնի սահմանագծման փորձ
Անահիտ Տօնապետեան-Դեմոպուլոս
Դերբայական ձևերով ստորադասության և հարաբերականության իմաստների արտահայտումը տարածված տիպաբանական երևույթ է Պարսկաստանի/Անատոլիայի/Կովկասի
արեալում, որտեղ տարբեր ընտանիքների լեզուներ ունեն
բազմաթիվ այլ ընդհանուր տիպաբանական գծեր: Արևմտահայերենում և թուրքերենում տվյալ կառույցները իրար շատ
նման են. լինի ձևաբանական-շարահյուսական տեսակետից
(դերբայների տեսակները, շարադասությունը, հարաբերականացված դիրքի ձևը, երկիմացությունը), կամ էլ իմաստայինգործառական տեսակետից (մատչելիության սանդղակը ըստ
Keenan-ի, հարաբերականացված դիրքի ճանաչում, համանունությունից խուսափելու միջոցներ) :
Ներկա աշխատանքի նպատակը հայերենի և թուրքերենի
բոլոր ընդունված կառույցները համեմատելն է, ի հայտ
բերելու համար կոնտակտային գործոնի սահմանները: Ընդհանուր առումով, տվյալ կառույցների կիրառությունը ավելի
սահմանափակ է հայերենում, քան թուրքերենում, որովհետև
երկու լեզուներում Keenan-i մատչելիության սանդղակի վրա
սահմանը գտնվում է տարբեր աստիճանների վրա: Բացի այդ,
թուրքերենը, լինելով կցական (ագլուտինատիվ) լեզու, թույլ է
տալիս ժամանակա-եղանակային ձևույթների կուտակումը (mIs + dik, mis + olan, acak + olan, ևն.), մինչդեռ հայերենում նույն
իմաստները (առավել սեռը) արտահայտվում են մի
բազմիմաստային ձեվույթով: Վերջինը՝ հայերենի և թուրքերենի օրինակների ընդունելիության տարբերությունը բացատըրվում է երկու լեզուներում որոշելիության կարգերի տարբերությամբ:
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Relatives non finies en arménien occidental et en turc:
aux frontières du contact
Anaïd Donabédian-Demopoulos
La subordination et la relativisation non finie est un trait
typologique largement répandu dans l’aire Iran/Anatolie/Caucase,
dont les langues, de familles très éloignées, présentent de nombreuses
convergences typologiques par ailleurs. En arménien occidental et en
turc, ces constructions présentent de grandes analogies, que ce soit par
leur construction morphosyntaxique (l’inventaire des participes,
l’ordre des mots, le marquage de la position relativisée) ou par ses
valeurs sémantico-pragmatiques (hiérarchie d’accessibilité, identification de la position relativisée, ambiguïté et désambiguisation).
Cette recherche consiste à comparer systématiquement des
structures acceptables en arménien et en turc, pour comprendre les
mécanismes limitant l’effet du contact linguistique. De manière générale,
les emplois sont plus contraints en arménien, où la limite d’emploi et
d’interprétabilité de ces constructions est située plus haut dans l’échelle
d’accessibilité de Keenan qu’en turc. Par ailleurs, le turc, langue
agglutinante, dispose de marques compositionnelles (-mis + dik, mis +
olan, acak + olan, etc.) explicitant à la fois la position relativisée et le
temps, alors que l’arménien fusionne ces deux marques (ainsi que parfois
la diathèse) dans des marques plurifonctionnelles. Enfin, certaines
différences d’acceptabilité s’expliquent par le fonctionnement de la
détermination dans les deux langues (complétives enchassées).
En l’absence de travaux sur ces constructions en arménien parlé (les
grammaires ne rendent compte que d’une partie des emplois possibles), le
travail s’appuie sur des jugements d’informateurs sur des énoncés
arméniens construits à partir de descriptions du turc parlé (Rose 1999,
Haig 1998). Les informateurs sont des locuteurs d’arménien parmi
lesquels certains bilingues avec le turc, ce qui a un impact sur leur
jugements d’acceptabilité ou interprétabilité des constructions.
Ce travail prépare une étude à venir de la variation de ces
structures dans les dialectes arméniens.
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Падежная морфология и категория определенности
в армянском языке
Лусине Егязарян
В докладе рассматривается взаимодействие падежного
маркирования и категории определенности в современном
восточноармянском языке в свете генеративной грамматики —
теоретического направления, положения которого до сих пор не
часто применялись к армянскому материалу. В качестве
отправной точки мы рассматриваем дистрибуцию определенного
суффикса -n/-y в армянской падежной парадигме и утверждаем,
что, в отличие от неопределенного артикля mi и посессивных
суффиксов -s/-d, его употребление ограничено тремя из семи
морфологических падежей. Такое ограничение на употребление
суффикса, отвечающего за определенность, вызывает потребность в пересмотре как способов выражения данной категории,
так и статуса суффикса -n/-y в армянском.
Сравнительный анализ употреблений суффикса -n/-y в
армянском и ситуации в других языках, обладающих суффиксальными определенными артиклями (таких как венгерский,
иврит, каталонский, румынский, балтийские языки и др.), а также
теоретических положений Дж. Лонгобарди (Longobardi 1991),
Фр. Джусти (Giusti 2002) и Дж. Лайонза (Lyons 1999),
указывающих на тесную взаимозасвязь между падежным маркированием и определенностью, позволяет пересмотреть принятую трактовку суффикса -n/-y. Рассматривая падеж и категорию
определенности как два независимых условия способности имени
выступать в качестве аргумента (в армянском они тесно связаны
между собой), можно утверждать, что данный суффикс в
действительности является показателем структурного падежа,
превращающим именную группу в синтаксический аргумент.
Что касается синтаксического поведения неоформленных
имен (имен без показателей детерминации), мы покажем, что при
отсутствии падежного маркирования их употребление синтаксически ограничено позицией слева от глагола, причем они должны
непосредственно примыкать к глаголу-связке. Такое ограничение
можно объяснить с помощью идеи псевдо-инкорпорации
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(Massam 2001). В докладе будет показано, что неоформленные
имена в армянском проявляют типичные свойства псевдоинкорпорированных именных групп, — такие как нереферентность,
нейтральность в отношении категории числа и фразеологичность.

Հոլովական ձևաբանությունն ու որոշյալ առումը
հայերենում
Լուսինե Եղիազարյան
Զեկույցում ուսումնասիրվում է հոլովական վերջավորությունների և որոշյալ առման փոխներգործությունը ժամանակակից արևելահայերենում գեներատիվ քերականության
լույսի ներքո: Գեներատիվ քերականությունը տեսական ուղղություն է, որի դրույթները մինչ այժմ հաճախակի չեն
կիրառել հայերեն նյութերում: Որպես ելակետ դիտարկում
ենք –ը/-ն որոշյալ հոդերի բաշխումը հայերենի հոլովական
աղյուսակում և պնդում ենք, որ ի տարբերություն մի անորոշ
հոդի և -ս/-դ անորոշ հոդերի` կիրառությունը սահմանափակված է յոթ ձևաբանական հոլովներից երեքով: Հայերենում
որոշյալ առումն արտահայտող հոդերի կիրառման նման
սահմանափակումը ինչպես վերոհիշյալ կատեգորիայի արտահայտչաձևերի, այնպես էլ –ը/-ն հոդերի կարգավիճակի վերանայման կարիք ունի:
–Ը/-ն հոդերի կիրառման համեմատական վերլուծությունը հայերենում և այլ լեզուներում, որոնց բնորոշ է որոշյալ
հոդի առկայությունը (ինչպես օրինակ` հունգարերենը, եբրայերենը, կատալոներենը, ռումիներենը, բալթյան լեզուները և
այլն), ինչպես նաև Longobardi-ի (1991), Giusti-ի (2002) և Lyonsի (1999) տեսական դրույթները, որոնք մատնանշում են սերտ
փոխադարձ կապը հոլովական վերջավորությունների և որոշյալ առման միջև, թույլ են տալիս վերանայել –ը/-ն հոդերի
մինչ այժմ ընդունված մեկնաբանությունը: Հոլովը և որոշյալ
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առումը դիտարկելով անվան`որպես փաստարկ հանդես գալու երկու միմյանցից անկախ պայման, (հայերենում սերտ
կապակցված են իրար հետ), կարելի է պնդել, որ տվյալ հոդը
իրականում հանդես է գալիս որպես կառույցային հոլովի
ածանց, որը անվանական խումբը վերածում է շարահյուսական հիմքի:
Ինչ վերաբերում է չձևակերպված անունների (անուններ,
որոնցում առումը չի նշվում) շարահյուսական դրսևորմանը,
ցույց կտանք, որ հոլովական վերջավորության բացակայության պայմաններում, նրանց կիրառությունը շարահյուսորեն
սահմանափակվում է բայից ձախ դիրքով: Ընդ որում, նրանք
պետք է անմիջապես հարադրվեն բայ-հանգույցին: Նման
սահմանափակումը կարելի է բացատրել պսևդոինկորպորացիայի սկզբունքով (Massam 2001): Զեկույցում ցույց է տրվելու, որ հայերենում չձևակերպված անունները ցուցաբերում են
պսևդոինկորպորատիվ անվանական խմբին բնորոշ հատկանիշներ, օրինակ` անառկայացում, թվի կարգի նկատմամբ չեզոքություն, դարձվածաբանականություն:

Case Morphology and Definiteness in Armenian
Lusine Yeghiazaryan
This presentation focuses on the interaction of morphological
case marking and definiteness in Modern Eastern Armenian, in the
light of Generative Grammar, a branch of theoretical linguistics that
has not been applied much to the linguistic phenomena of Armenian.
As a starting point, we consider the distribution of the definite suffix
-n/-y in the paradigm of Armenian cases, stating that, contrary to
indefinite article mi and possessive suffixes -s/-d, it is restricted to
three out of seven morphological cases. This kind of restriction of a
suffix responsible for assignment of definiteness raises doubts as to
the ways of expression of this notion, as well as the status of this
suffix in Armenian.
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A contrastive analysis of the suffix -n/-y with the behavior of
other languages that have suffixed definite articles, such as Hungarian,
Hebrew, Catalan, Romanian, Baltic languages and others, and a
theoretical background of proposals in Longobardi (1991), Giusti
(2002) and Lyons (1999), pointing out to a strong co-relation between
case marking and definiteness, allows a re-analysis of the suffix -n/-y.
Highlighting Case and (in)definiteness as two independent conditions
on argumenthood that are closely correlated in Armenian, we argue
that this suffix is in fact a structural Case marker, which turns
nominals into syntactic arguments.
As to the morpho-syntactic behavior of bare nominals (nouns
with no determiners) in Armenian, we show that in the absence of
Case marking, their distribution is syntactically restricted to a position
in which they appear to the left of the verb and must be adjacent to the
auxiliary. This distribution is accounted for by adopting the pseudoincorporation analysis of Massam (2001). We show that bare nouns in
Armenian exhibit typical properties of pseudo-incorporated nominals,
as lack of reference, number-neutrality and phrasal nature, among
others.
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Трансильванский армянский
Бенедек Жигмонд
Главная задача доклада состоит в том, чтобы представить
достаточно малоизученную форму раннего ашхарабара, которую
можно условно назвать «Трансильванским армянским».
Армяне появились в Трансильвании в XVII веке. Предки
трансильванских армян вместе с предками польских армян
мигрировали из Крыма в Подолию, где произошло разделение на
две группы, одна из которых осела в Трансильвании, а другая в
Молдавии.
Из-за общего происхождения диалекты польских, молдавских и трансильванских армян очень близки друг другу. Они
были описаны Яном Ганусом (Jan Hanusz), Арсеном Айденяном и
Грачем Ачаряном.
На протяжении XVIII‒XIX вв. на вышеупомянутых территориях восточной Европы был распространен письменный язык, который отличался как от западноармянского, так и от восточноармянского.
Фонология этого языка может быть частично восстановлена
с помощью польской и венгерской транскрипций, исследований
Гануса и Ачаряна, а также современных фольклорных записей.
Фонологически и морфологически трансильванский армянский
ближе к западноармянскому, чем к восточноармянскому.
Настоящее время образуется с помощью частицы gi (иногда gu), а
будущее время маркируется bi (иногда bidor). Тематический
гласный спряжения на -e- перешел в [i] в личных формах, кроме 3
л. ед.ч.: gi sirim, gi siris, но gi sire. Словарь содержит
заимствования из кыпчакского (juyab ‘ответ’), польского (pevni
‘несомненно’), румынского (ëntreg ‘весь’), латинского (lit’ania
‘литания’) и венгерского (bolt ‘магазин’), а также армянских
диалектов с изменением фонетического облика, морфологической структуры и семантики.
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Տրանսիլվանյան հայերեն
Բենեդեկ Ժիգմոնդ

Սույն աշխատության հիմնական նպատակն է ներկայացնել վաղ աշխարհաբարի՝ բավականին քիչ հայտնի մի տարբերակ, որը պայմանականորեն կանվանենք տրանսիլվանյան
հայերեն: Հայերը Տրանսիլվանիայում հայտնվել են 17-րդ
դարում: Լեհաստանի հայերի հետ միասին նրանք գաղթել են
Ղրիմից Պոդոլիա, որտեղ էլ բաժանվել են երկու խմբերի:
Դրանցից մեկը հիմնավորվել է Մոլդավիայում, իսկ ավելի ուշ՝
Տրանսիլվանիայում: Ընդհանուր ծագման պատճառով Լեհաստանի, Մոլդավիայի ու Տրանսիլվանիայի հայերենները
բավականին մոտ են միմյանց: Վերջիններիս մասին գրել են
Յան Հանուսը, Արսեն Այտընյանն ու Հրաչյա Աճառյանը:
18-19-րդ դարերի ընթացքում վերոնշյալ արևելաեվրոպական տարածաշրջանում կիրառվում էր և՛ արևմտահայերենից,
և՛ արևելահայերենից տարբերվող գրավոր լեզու: Վերջինիս
հնչյունաբանությունը մասամբ կարող է վերականգնվել լեհերեն և հունգարերեն տառադարձումների կիրառմամբ, Յանուսի ու Աճառյանի ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև
ժամանակակից եկեղեցական պատարագների ու երգեցողության ձայնագրությունների միջոցով: Ե՛վ հնչյունաբանության, և
ձևաբանության առումով այն շատ ավելի մոտ է արևմտահայերենին, քան արևելահայերենին:
Ներկա ժամանակն արտահայտվում է գի (երբեմն՝ գու)
մասնիկի միջոցով, ապառնին՝ բի (երբեմն՝ բիդոր): Բայերի դիմային վերջավորություններում եմ խոնարհման դեպքում օգտագործվում է ի հնչյունը, բացառությամբ երրորդ դեմք եզակի
թվի՝ գի սիրիմ, գի սիրիս, սակայն գի սիրե: Բառապաշարում
կան ծագումով ղփչաղերեն (ջույաբ «պատասխան»), լեհերեն
(պեվնի «վստահաբար»), ռումիներեն (ենթրեգ «ամբողջ»), լատիներեն (լիտանիա «լիթանիա») և հունգարերեն (բոլտ «խանութ») բառեր, ինչպես նաև բառեր հայերենի բարբառներից,
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որոնցում փոփոխության է ենթարկված հնչյունային, ձևաբանական կամ իմաստային կառուցվածքը:
Այստեղ ես կկենտրոնանամ լեզվի տրանսիլվանյան տարբերակի վրա: Իմ նպատակն է ցույց տալ, որ այս լեզուն ունի
բավականաչափ գրավոր հիշատակություններ, որպեսզի համարվի գրավոր լեզու և բավականաչափ տարբերվում է
արևմտահայերենից ու կարող է համարվել անկախ լեզու, աշխարհաբարի երրորդ տեսակ, ինչպես դեռևս 1866 թվականին
էր առաջարկում Արսեն Այտընյանը:
The Transylvanian Armenian language
Benedek Zsigmond
The primary goal of this paper is to present a rather unknown
form of Early Ashkharhabar that we will tentatively call
Transylvanian Armenian.
Armenians arrived in Transylvania in the 17th century. They
migrated, together with Polish Armenians, from the Crimea to Podolia
where they separated into two groups, one of which settled in
Moldavia and later in Transylvania.
Because of their common origin, the dialects of Polish,
Moldavian and Transylvanian Armenians are very close to each other.
They have been described by Jan Hanusz, Arsen Aydenian and
Hrachya Acharyan.
During the 18‒19th centuries, a written language was used
throughout the aforementioned Eastern European territories which
was different from both Western and Eastern Armenian.
Its phonology can be partially reconstructed using Polish and
Hungarian transcriptions, analyses by Hanusz and Acharyan as well as
contemporary recordings of liturgical chants. Both phonologically and
morphologically, it is much closer to Western Armenian language
than to the Eastern one. Present tense is expressed by the particle gi
(sometimes gu) while future is marked with bi (sometimes bidor).
Personal verb endings use the vowel [i] in the original em conjugation,
with the exception of the 3rd person singular: gi sirim, gi siris, but gi
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sire. Vocabulary includes words of Kipchak (juyab ‘answer’), Polish
(pevni ‘surely’), Romanian (ëntreg ‘entire’), Latin (lit’ania ‘litany’)
and Hungarian (bolt ‘shop’) origin, as well as dialectal Armenian
words having modified phonological, morphological and semantical
structures.
In this paper I will concentrate on the Transylvanian variant of
this written language. My point is to show that this language has
enough genuine written records to be called a written language and is
different enough from Western Armenian to be considered an independent language, a third form of Askharhabar, as Arsen Aydenyan
already proposed in 1866.
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О глубинном уровне сюжета эпоса «Давид Сасунский»
Сурен Тигранович Золян
Возможны два понимания сюжета: сюжет как идеология и
сюжет как форма организации текста. Первый осознается
автором и читателями, второй не осознается и может быть
выявлен только в результате метаязыкового анализа. Это не
столько содержание, сколько семантическая форма, которая
организует собственно содержание. Здесь уместна лингвистическая аналогия — эти аспекты сюжета (семантическая форма —
содержание) выступают как его поверхностный и глубинный
уровни (или структуры). Это не значит, что глубинный уровень
выражает более глубокое содержание — это тот инвариант,
результатом переосмысления и соответствующей трансформации
которого предстает поверхностный уровень. Если в постфольклорной ситуации глубинные структуры принадлежат
жанру, то в фольклоре это, как правило, унаследованные из
прошлой стадии сюжетные семантические структуры, которые
преобразуются в семантическую схему. Как показали еще Пропп
и Леви-Стросс, это особенно явно проявляется при переходе от
мифа к эпосу — когда семантические системы предыдущего
этапа, при сохранении системы тех же смысловых оппозиций,
оказываются формой выражения для иного содержания и
миропонимания.
Применительно к эпосу «Давид Сасунский» такое разграничение позволяет увидеть единство и цельность эпоса, взятого как
образующее единый текст множество его различных ветвей,
версий, эпизодов и даже вариантов. Так, на поверхностном
уровне сюжетная связь между ветвями эпоса весьма незначительна и поддерживается исключительно единством центрального
локуса (Сасун) и генеалогией главных героев (герой последующей ветви — сын героя предыдущей ветви). Внутри ветви
сюжет также распадается на мало связанные между собой
эпизоды. Значительный разброс наблюдается также между
различными зафиксированными версиями эпоса.
Между тем на глубинном уровне наблюдается исключительная цельность и связность не только ветвей, но и различных
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фрагментов и вариантов эпоса. Как организующая — своего рода
арматура сюжета — выступает семантическая схема, отражающая организацию социума по двум связанным, но не всегда
совпадающим осям (патрилинейность/матрилинейность; патрилокальность/матрилокальность), и по двум фундаментальным
оппозициям (мужское/женское; свое/чужое).
Если взять классическую формулу Леви-Стросса, по которой
описывается семантическая структура мифа,
Fx(a):Fy(b) = Fx(b):Fa‒1(y)
то в данном случае она выполняется без каких-либо отклонений.
Весь эпос можно представить как переход от матрицы первой
ветви:
+ женщина | мужчина
+ деторождение | ‒ деторождение
к противоположной матрице четвертой ветви:
+ деторождение | отсутствие женщин
+ мужское | отсутствие деторождения
Это переход от матрилинейной (матрилокальной) системы в ее
радикальной форме (отрицающей роль мужчин в деторождении) к
противоположной ей радикальной патрилокальной и патрилинейной, отрицающей роль женщин, в ее абсолютной и потому
трагической форме (бесплодие Мгера, его уход из мира, в Сасун
переносят мертвое тело Гоар, история Сасуна прекращается).

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի սյուժեյի խորքային
մակարդակի շուրջ
Սուրեն Զոլյան
Գոյություն ունի սյուժեի երկու հասկացություն` սյուժե`
որպես գաղափարախոսություն (իդեոլոգիա) և սյուժե` որպես
տեքստի/բնագրի կառուցման ձև: Առաջինն ընկալվում է հեղինակի ու ընթերցողների կողմից, իսկ երկրորդը անըմբռնելի է
և կարող է բացահայտվել միայն մետալեզվական անալիզի
արդյունքում: Սա ավելի շատ իմաստաբանական ձև է, քան թե
79

բովանդակություն, որն էլ արտահայտում է բուն բովանդակությունը: Այստեղ տեղին է լեզվաբանական համանմանությունը` սյուժեի ասպեկտները (իմաստաբանական ձև-բովանդակություն) հանդես են գալիս որպես մակերեսային և
խորքային մակարդակներ (կամ էլ կառուցվածքներ): Սակայն
սա չի նշանակում, որ խորքային մակարդակն ավելի խոր
իմաստ է արտահայտում. սա այն անփոփոխակն է, որի վերաիմաստավորման և համապատասխան ձևափոխության արդյունքում երևան է գալիս մակերեսային մակարդակը: Եթե
հետֆոլկլորային իրավիճակներում խորքային կառույցները
պատկանում են ժանրին, ապա ֆոլկլորում, որպես կանոն,
նախկին էտապից ժառանգված սյուժետային իմաստաբանական կառուցվածքներ են, որոնք վերափոխվում են իմաստաբանական սխեմայի: Ինչպես ցույց են տվել Լևի-Ստրոսն ու
Պրոպը, սա հատկապես վառ արտահայտվում է միֆից էպոս
անցումի ժամանակ, երբ նախկին էտապի իմաստաբանական
համակարգերը այդ նույն իմաստային հակադրությունները
պահպանելիս հանդիսանում են մեկ այլ բովանդակության և
աշխարհընկալման արտահայտչաձև:
Ինչ վերաբերում է «Սասունցի Դավիթ» էպոսին, նման
սահմանազատումը թույլ է տալիս տեսնել էպոսի միասնությունն ու ամբողջականությունը, որը որպես միասնական
բնագիր, կազմվում է իր բազում տարատեսակ ճյուղերի,
մեկնաբանությունների, դրվագների ու նույնիսկ տարբերակների ամբողջությամբ: Այսպես, մակերեսային մակարդակում
էպոսի ճյուղերի միջև սյուժետային կապը շատ աննշան է և
պահպանվում է բացառապես կենտրոնական լոկուսի / տարածքի (Սասուն) միասնությամբ ու գլխավոր հերոսների
ծագումնաբանությամբ (հաջորդ ճյուղի հերոսը նախորդ ճյուղի հերոսի որդին է): Էպոսի ճյուղի ներսում սյուժեն նաև
տարրալուծվում է միմյանց հետ քիչ կապակցված դրվագների:
Էական տարրալուծում նկատելի է նաև էպոսի ֆիքսված
տարբեր մեկնաբանությունների միջև:
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Մինչդեռ խորքային մակարդակում բացառապես նկատվում է ոչ միայն ճյուղերի, այլև էպոսի տարբեր հատվածների
ու տարբերակների միասնությունն ու ամբողջականությունը:
Որպես սյուժեի յուրօրինակ հիմնակմախք հանդես է գալիս
իմաստաբանական սխեման, որն արտացոլում է սոցիումի
կազմավորումը երկու կապակցված, սակայն ոչ միշտ համընկնող առանցքով (ազգակցություն հայրական գծով- ազգակցություն մայրական գծով, տեղաբաշխում հայրական գծովտեղաբաշխում մայրական գծով) և երկու ֆունդամենտալ
հակադիր բևեռներով (արական-իգական, իրենը-ուրիշինը):
Եթե վերցնենք Լևի-Ստրոսի դասական բանաձևը`
համաձայն որի նկարագրվում է միֆի իմաստաբանական
կառուցվածքը ` Fx(a):Fy(b) = Fx(b):Fa‒1(y), ապա այս դեպքում
կատարվում է առանց որևէ շեղումների: Ողջ էպոսը կարելի է
ներկայացնել անցում առաջին ճյուղի մատրիցայից`
+ կին | տղամարդ
+ որդեծնություն | ‒ որդեծնություն
չորրորդ ճյուղի հակադիր մատրիցա`
+ որդեծնություն | կնոջ բացակայություն
+ արական | որդեծնության բացակայություն
Սա մայրական գծով ազգակցության համակարգից իր արմատական ձևով (որդածնության մեջ տղամարդու դերը
մերժող) անցումն է հակառակ ձևի` հայրական գծով ազգակցության համակարգի, որտեղ մերժվում է կնոջ դերը, իր բացարձակ և հետևաբար ողբերկական ձևով (Մհերի անպտղությունը, աշխարհից առանձնանալը, Գոհարի դիի Սասուն տեղափոխումը, Սասունի պատմության ընդհատումը):
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On the deep level in the plot of the epic of David of Sasun
Suren Zolyan
Two approaches to a plot are possible: one addresses a plot as an
ideology, and the other, as a form of text organization. The first is
visible to both the author and the reader, while the second is not
obvious and can be only uncovered through meta-linguistic analyses.
It is not so much content but a semantic form which organizes content
as such. This situation calls for a linguistic analogy: these aspects of a
plot (semantic form — content) appear as its surface vs. deep levels
(structures). This does not mean that the deep level expresses a deeper
content; rather, it represents an invariant that is reflected at the surface
level as a result of its reframing and corresponding transformation. In
post-folklore situations, deep structures belong to the genre, while in
folklore, they are, as a rule, plot semantic structures inherited from the
previous stage and arranged as a semantic pattern. As Propp and LéviStrauss showed, this is especially evident at the stage of the transition
from Myth to Epos, when the semantic systems of the previous stage
turn out to be a form for expressing other content and mindset while
retaining the system of previous oppositions of values.
When applied to David of Sassoun Epic, this distinction makes it
possible to see the integrity and coherence of the epic viewed as a
unified set of all its various branches, versions, episodes, and even
variants. Thus, on the surface level, the plotline cohesion between
various branches of the epic is very weak and is maintained
exclusively by the same central locus (Sasun) and the genealogy of the
main characters (the character of the following branch is a son of the
character of the previous branch). Inside branches, the plot also breaks
into a number of poorly interconnected episodes. Significant
variations are also evident between the registered versions of the epic.
At the same time, the deep level shows exclusive integrity and
cohesion not only between the branches, but also between various
fragments and variants of the epic. The factor holding it together as a
sort of a carcass is the semantic pattern reflecting the structure of the
social environment along two associated but not always coinciding
axes (patrilineage — matrilineage; patrilocality — matrilocality) and
two fundamental oppositions (masculine — feminine; own — alien).
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This case corresponds to the Lévi-Strauss’ classical formula of
the semantic structure of a myth in full:
Fx(a):Fy(b) = Fx(b):Fa‒1(y)
The epic can be presented as a transition from the matrix of the
first branch
+ woman | man
+ childbirth | ‒ childbirth
to the opposite matrix of the fourth branch:
+ childbirth | absence of women
+ masculine | absence of childbirth
This can be understood as a transition from the matrilineal
(matrilocal) system in its radical form (denying men’s role in
childbirth) to the opposing radical patrilineal system denying women’s
role in its absolute and, therefore, tragic form (Mher’s sterility and his
leaving the world; the delivery of Gohar’s dead body to Sasun; the end
of Sasun’s history).
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Язык поэзии армянских символистов (Терьян, Чаренц)
Бурастан Сергеевна Зулумян
В начале ХХ в. меняется эстетическая парадигма армянской
поэзии, обусловленная новыми идейно-художественными установками символизма (двоемирие, музыкальность, идеал, мистическая
красота, антипозитивизм). Актуализируется абстрактная лексика,
цветовые и звуковые эпитеты, формируется поэтический язык с
использованием как общеизвестной, так и оригинальной авторской
символики, что позволяет говорить о новом его качестве.
Лексический анализ поэтических текстов армянских символистов
наглядно показывает качественные изменения состава языка (точно
так же это показывают подсчеты изменений в метрической системе
и тропах). Для анализа избраны произведения циклов «Грезы
сумерек» Ваана Терьяна и «Радуга» Егише Чаренца, а для сравнения
по количественным и качественным характеристикам —
стихотворения Ованеса Туманяна (Собр. соч. Том 1. Ереван, 1988).
Для решения этой задачи мы ориентируемся на исследование
абстрактно-отвлеченных имен (АИ), не имеющих предметновещественных, конкретных значений. Р. Ишханян в своем
исследовании поэтического языка армянской поэзии нового
времени приводит частотный словарь цикла «Грезы сумерек».
Используя отчасти его данные, мы анализируем главным образом
АИ (по частотности и по семантике) в трех значениях:
представления / знания о мире, состояния / чувства, цвет / звук,
имеющих принципиальное значение в символистских текстах:
например, աշխարհ — мир, կյանք — жизнь, տրտմություն —
уныние, կարոտ — тоска, թախիծ — грусть, կապույտ — синий,
синева, արծաթ — серебро, ոսկի — золото; в некоторых случаях
мы будем приводить именные словосочетания с цветовыми и
звуковыми эпитетами, а также другие категории слов, не
попадающие под АИ: ճամփա — путь, սիրտ — сердце, հոգի —
душа. Количественное возрастание АИ и слов определенной
семантической направленности в целом, свидетельствует о новом
качестве стиха и различном (вне художественной оценки) подходе к
отражению действительности на пути к воплощению замысла
автора.
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Հայ սիմվոլիստների բանաստեղծությունների լեզուն
(Տերյան, Չարենց)
Բուրաստան Զուլումյան
19-րդ դարի սկզբին նորափոխվում է հայկական պոեզիայի
գեղագիտական կերպարաշարը: Այն պայմանավորված է
սիմվոլիզմի նոր գաղափարա-գեղարվեստական սկզբունքներով (երկնաշխարհականություն, երաժշտականություն,
իդեալականություն, աղերծվածային գեղեցկություն, հակապոզիտիվիզմ), որոնք և արդիանացնում են վերացական
բառապաշարը, գունային և ձայնային մակդիրաշարը: Բանաստեղծական նոր լեզուն պարունակում է և հանրահայտ, և
յուրաստեղծ հեղինակային սիմվոլներ, որոնք թույլ են տալիս
բացահայտել բանաստեղծական ինքնատիպությունը: Բանաստեղծական բնագրերի բառապաշարի վերլուծությունը ակնառու ցույց է տալիս լեզվակազմային որակական փոփոխությունները1: Նման հետևությունների են հանգել նաև
տաղաչափական համակարգի և փոխարերությունների ծավալի հաշվարկումները2: Հոդվածում վերլուծության են ենթարկվում Վահան Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» և Եղիշե
Չարենցի «Ծիածանը» շարքերը, իսկ որակական և քանակական համեմատությունների համար՛ Հովհաննես Թումանյանի
բանաստեղծությունները: (Ս. ժ. հատոր 1, Երևան, 1988): Այդ
խնդիրը լուծելու համար մենք կիրառում ենք վերացական
անունների (ՎԱ) հաճախականության և իմաստային վերլուծության մեթոդը գլխավորապես երեք ուղղություններով՛ աշխարհի պատկերացում \ իմացություն, զգացում \ կացություն,
գույն \ ձայն, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն սիմվոլիստական բնագրերում: Օրինակ՛ աշխարհ, կյանք, տըրտմություն, կարոտ, թախիծ, կապույտ, արծաթ, ոսկի: Որոշ
դեպքերում մենք օրինակ ենք բերում գունավոր և ձայնավոր
մակդիրներ և այլ բառակապակցություններ, որոնք չեն
որակավորվում որպէս ՎԱ՛ ճամփա, սիրտ, հոգի: ՎԱ որոշա85

կի քանակական աճը թումանյանական պոեզիայի համեմատ
վկայում է լեզվի նոր որակի մասին (անկախ գեղարվեստական առժեքավորումից) և իրականության արտացոլման
տարբեր մոտեցումների հեղինակային մտահաղացումները
իրականացնելու համար:

The Language of the poetry of the Armenian symbolists
(Terian, Charents)
Burastan Zulumyan
The change in the aesthetic paradigm of Armenian poetry in the
early 20th century stemming from the new conceptual and artistic
attitudes of Symbolism (Dual-World Concept, Musicality, Ideal,
Mystic Beauty, Anti-Positivism) was followed by actualization of the
abstract lexicon, including color and sound epithets. The emergence of
a poetic language making use of common and authorial symbolism
and neologisms indicates acquisition of new properties. A lexical
analysis of poetic texts undertaken in this study clearly shows
qualitative changes in the language (in the same way as calculations
show evident changes in the metrics and trope capacity). This study
analyzes poems by Vahan Teryan from the Dusk Dreams cycle,
Rainbow by Yeghishe Charents, and (for a quantitative and qualitative
contrastive analysis) poems by Hovhannes Tumanyan (Collected
Works, V. I. Erevan, 1988). The analysis focuses on abstract nouns
(AN) lacking specific substantive meanings. Partly using R.
Ishkhanyan’s frequency word list for the Dusk Dreams cycle, this
study mostly addresses the frequency of ANs expressing three types of
meanings: perceptions / knowledge of the world; states / emotions;
and colors / sounds which play an essential role in symbolism texts,
e.g.: աշխարհ — world, կյանք — life, տրտմություն —
melancholy, կարոտ — anguish, թախիծ — sorrow, կապւյտ —
blue, արծաթ — silver, ոսկի — gold. In some cases, combinations
of nouns with color and sound epithets, as well as other, non-AN units
were used such as: ճամփա — way, սիրտ — heart, or հոգի —
soul. Overall, the prevalence of ANs and words with certain semantics
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indicates a new quality of poems and a different approach chosen by
the authors to reflect reality as a means to achieve their artistic goals.
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Суффиксальные глаголы на -u- в армянском и других
индоевропейских языках
Вартан Казарович Казарян
В индоевропейских языках выделяется класс глаголов с
суффиксом *-u-. Хотя существование данного суффикса признается фактически всеми индоевропеистами, до сих пор нет ни
одной обобщающей работы по данному вопросу. А. Мейе в
1894 г. опубликовал маленькую статью (на одной странице) об
армянских глаголах спряжения на -u- [Meillet 1894], в которой он
сравнивает несколько глаголов, оканчивающихся на -ul, c
древнегреческими и древнеиндийскими глаголами.
В словарях Ю. Покорного [IEW] и Г. Рикса [LIV] в
некоторых основах презенса четко выделяется суффикс *-u-.
Учитывая непродуктивность суффиксальных глаголов на *-u- и
распространение таких глаголов фактически во всех индоевропейских языковых группах, можно констатировать индоевропейский характер глагольного суффикса *-u-.
Цель данного доклада ― представить морфологическую
структуру спряжения армянских глаголов на -u- и, по возможности, выявить формальные и функциональные показатели индоевропейского суффикса *-u- в греко-армяно-индоиранском ареале.
Глаголы спряжения на -u- в армянском языке восходят к
следующим формам:
а) индоевропейский суффикс *-nu- с ассимиляцией *-ln- >
*-ll- > -ł- [Meillet 1936: 112; Джаукян 1982: 177]: *pel-nu-mi ‘лью’
> hełum ‘лью, выливаю’;
б) деноминативные глаголы [Джаукян 1982: 177]: y-awelum
‘прибавляю’ от awel-i ‘«больше’; argelum ‘запрещаю’ от argel
‘запрет’;
в) индоевропейский суффикс *-u-: c‛elum ‘рассекаю, прорываю’ < *skel-u- ‘резать’; gelum ‘кручу, скручиваю’ < *u̯ el-u- ‘вращать, крутить’.
Мы убеждены, что основной функцией суффикса -u- было
образование маркированных основ презенса путем прибавления
данного суффикса к основам аориста: и.-е. аор. *u̯ él-/ul- > арм. e-gel,
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през. *u̯ él-/*ul-u- > арм. gelum; и.-е. аор. *u̯ erĝ-/*u̯ r̥ ĝ- > арм. gerci,
през. *u̯ erĝ-/*u̯ r̥ ĝ-u- > арм. gercum.

Ածանցավոր -ու բայերը հայերենում և այլ
հնդեւրոպական լեզուներում
Վարդան Կազարյան
Հնդեւրոպական լեզուներում տարբերվում է -ու- ածանցով
բայերի դասը: Թերևս այս ածանցի գոյությունը ընդունվում է
փաստորեն բոլոր հնդեւրոպաբանների կողմից, բայց մինչև
հիմա չի գրվել որևէ ընդհանրացնող աշխատություն այս հարցի վերաբերյալ: Ա. Մեյեն 1894 թ. մի փոքր հոդվածում հայերենի -ուլ վերջավորության բայերը համեմատության է ենթարկում հունարենի և հին հնդկերենի համապատասխան
բայերի հետ [Meillet 1894].
Ինչպես Պոկոռնու [IEW], այնպես էլ Հ. Ռիքսի [LIV]
բառարաններում արտացոլված են -ու- ածանցով բայերը:
Նկատի ունենալով -ու- ածանցավոր բայերի ոչ գործուն լինելը
և այս կարգի բայերի տարածված լինելը հնդեւրոպական լեզվախմբերում, կարելի է հաստատել -ու- ածանցավոր բայերի
հնդեւրոպական բնույթը:
Այս զեկուցման նպատակն է ներկայացնել հայերեն -ուածանցավոր բայերի ձևաբանական կառուցվածքը և հնարավորության դեպքում պարզել հնդեւրոպական -ու- ածանցի
ֆորմալ և գործառական ցուցանիշները հունահայ-հնդիրանական լեզվական տարծքում:
Հայերենում -ու- ածանցավոր բայերը հետևյալ հիմնաձևերին են պատկանում:
ա) հնդեւրոպական *-nu- ածանցավոր բայերին հետևյալ
հնչյունական առնմանմամբ. *-ln- > *-ll- > -ł- [Meillet 1936: 112;
Джаукян 1982: 177]. *pel-nu-mi «լցնել» > հեղում,
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բ) դենոմինատիվ բայերից. [Джаукян 1982: 177]: հավելում
< ավել-ի, արգելում < արգել,
գ) բուն -ու- ածանցավոր բայերը. ցելում < *skel-u- «կտրել»,
գելում < *u̯ el-u- «պտտել»:
Մեր կարծիքով հնդեւրոպական -ու- ածանցի հիմնական
ֆունկցիան կատարյալ ժամանակի բայահիմքից ներկա ժամանակի կազմավորումն է: հ.-ե. կատ. ժամանակ *u̯ él-/ul- > եգել,
ներկ. ժամանակ *u̯ él-/*ul-u- > գելում, հ.-ե. կատ. *u̯ erĝ-/*u̯ r̥ ĝ- >
կատ. ժամանակ գերծի, *u̯ erĝ-/*u̯ r̥ ĝ-u- ներկ. ժամանակ գերծում:

Verbal u-stems in Armenian and other
Indo-European languages
Vartan Kazaryan
The class of verbs with the suffix *-u- stands out in the IndoEuropean languages. Even though the existence of this suffix is
recognized by the Indo-European linguists, there hasn’t been a substantial
study on this matter yet. A. Meillet published a one page article about the
Armenian verbs that belonged to the -u- conjugation [Meillet 1894], in
which he compared several such verbs with Greek and Old Indic verbs.
The suffix -u- is clearly segmentable within some present stems
provided in J. Pokorny’s dictionary [IEW] and H. Rix’s dictionary
[LIV]. Taking into account the fact that the verbal suffix *-u- has been
attested in virtually all the Indo-European languages and was not
productive in these languages, one can assume that it belonged to the
Indo-European verbal system.
The purpose of this report is to reveal the morphological structure of
the Armenian verbs that belonged to the -u- conjugation and, when
possible, identify formal and functional properties of the Indo-European
suffix *-u- as it is attested in the Greek-Armenian-Indo-Iranian area.
The Armenian -u- stems continue:
a) the Indo-European suffix *-nu- with the assimilation *-ln- >
*-ll- > -ł- [Meillet 1936: 112; Джаукян 1982: 177]: *pel-nu-mi ‘I
pour’ > hełum ‘I pour’;
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b) denominative verbs [Джаукян 1982: 177]: y-awelum ‘I add’
from awel-i ‘bigger’; argelum ‘I forbid’ from argel ‘prohibition’;
c) the Indo-European suffix *-u-: c‛elum ‘I cut’ < *skel-u- ‘to
cut’; gelum ‘I twist’ < *u̯ el-u- ‘to twist’.
In my opinion, the main function of the suffix -u- was to form
marked stems of the Present by adding this suffix to the aorist stem:
IE aor. *u̯ él-/ul- > Arm. Aor. e-gel, Pres. *u̯ él-/*ul-u- > Arm. Pres.
gelum; IE Aor. *u̯ erĝ-/*u̯ r̥ ĝ- > Arm. Aor. gerci, Pres. *u̯ erĝ-/*u̯ r̥ ĝ-u- >
Arm. gercum.
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Контаминация и этимологическое исследование
армянского языка
Джеймс Клэксон
Некоторые современные языки могут образовывать неологизмы, комбинируя части двух различных лексем, как, например,
англ. smog из smoke и fog или фр. attachiant из attachant и chiant.
Ученые уже предлагали для армянских слов этимологии, предполагающие слияние различных индоевропейских лексем или корней.
Например, owstr ‘сын’ рассматривалось как рефлекс корня, выражавшего то же значение и в других индоевропейских языках, к которому было добавлено -str из dowstr ‘дочь’, а прилагательное k‛ałcr
‘сладкий’ объяснялось Гр. Ачаряном (HAB IV: 546), Э. Хэмпом
(Patmabanasirakan Handes 1983) и Ш. де Ламбертери (Les adjectifs
grecs en -us 1990: 502) как результат комбинации двух или более
лексем: *sweh2du- ‘сладкий’ (др.-гр. ἡδύς, лат. suauis etc.), *dluku‘сладкий’ (др.-гр. γλυκύς, лат. dulcis etc.) и *saldu- (лит. saldùs).
В настоящем докладе предлагается:
а) рассмотреть различные этимологии подобного рода;
б) прокомментировать различные предлагавшиеся процессы
слияния;
в) сделать вывод о том, насколько убедительно такое объяснение для ряда армянских слов.

´³é³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÓáõÉáõÙÁ ¨
Ñ³Û»ñ»ÝÇ ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ջեյմս Քլաքսոն
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áñáß É»½áõÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ï³½Ù»É Ýáñ³Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ` ½áõ·³Ïóí»Éáí »ñÏáõ ï³ñμ»ñ μ³é³ñÙ³ïÝ»ñáí, ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï, ³Ý·É. smog-Á smoke-Çó ¨ fog-Çó Ï³Ù ýñ. attachiant-Á
attachant-Çó ¨ chiant-Çó: î³ñμ»ñ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
μ³é»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³Éáí ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý ï³ñμ»ñ μ³é³ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
Ï³Ù ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÓáõÉÙ³ÝÁ: úñÇÝ³Ï, ուստր ‘áñ¹Ç’ μ³éÁ
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í»ñÍ³Ýí»É ¿ áñå»ë ³ñÙ³ïÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³Ï` ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý ÙÛáõë É»½áõÝ»ñáõÙ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ÝáõÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñáÝóáõÙ Ñ³í»Éí»É ¿ -ստր-Á դուստր-Çó ‘³ÕçÇÏ’, ÇëÏ ù³Õóñ
μ³éÁ ëïáõ·³μ³Ý»É »Ý Ðñ. ²×³éÛ³ÝÁ (Ð²´, 1971-9, Ñ. 4, 546),
Ê»ÙåÁ (ä³ïÙ³μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, 1983) ¨ ¹» È³Ùμ»ñïÇÝÇÝ (Les adjectifs grecs en -us 1990: 502)` áñå»ë »ñÏáõ Ï³Ù
³í»ÉÇ μ³é³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÓáõÉáõÙ: *sweh2du- ‘ù³Õóñ’ (ÑÇÝ
ÑáõÝ. ἡδύς, É³ï. suauis etc.), *dluku- ‘ù³Õóñ’ (ÑÇÝ ÑáõÝ. γλυκύς,
É³ï. dulcis ¨ ³ÛÉÝ) ¨ *saldu- (É³ï. saldùs):
Ü»ñÏ³Û³óíáÕ ½»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿.
³) í»ñ³Ý³Û»É ³ÛëûñÇÝ³Ï ï³ñμ»ñ ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
μ) Ù»ÏÝ³μ³Ý»É Ñ³Ù³ÓáõÉÙ³Ý` Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ï³ñμ»ñ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
·) »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ³Ý»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» áñù³Ý Ñ³Ùá½Çã »Ý
³ÛëåÇëÇ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³é³ß»ñï»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Lexical blending and Armenian etymology
James Clackson
Some modern languages can form neologisms through a
combinations of separate elements from two different lexemes, such
as English smog from smoke and fog, or French attachiant, from
attachant and chiant. Various scholars have proposed etymologies of
Armenian words which rely on a blend of different Indo-European
lexemes or roots. For example, owstr ‘son’ has been taken to continue
the same root as in other IE languages for ‘son’, but with the sequence
-str taken from dowstr ‘daughter’; the adjective k‘ałcr ‘sweet’ has
been explained by Ačaṙyan (HAB IV: 546), Hamp (Patmabanasirakan Handes 1983) and de Lamberterie (Les adjectifs grecs en -us
1990: 502) as the result of some sort of combination of two or more of
*sweh2du- ‘sweet’ (Greek ἡδύς, Latin suauis etc.), *dluku- ‘sweet’
(Greek γλυκύς, Latin dulcis etc.) and *saldu- (Lithuanian saldùs).
In this paper I propose
a) to examine various etymologies of this kind;
b) elucidate the different processes of blending proposed;
and c) assess whether this is a likely explanation for the make-up
of a proportion of the Armenian vocabulary.
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О древнеармянском суффиксе -agin
Агнес Корн и Биргит Ольсен
В докладе будет рассмотрено происхождение древнеармянского именного суффикса -agin.
Существующие гипотезы происхождения этого суффикса не
убедительны ([Klingenschmitt 1982: 95]: с опорой на неясные
посессивные композиты с *-gini- < *-gheh1-ni- ‘ход’; [Greppin
1974: 14]: из неопределенного субстрата).
Иранское заимствование очень вероятно, учитывая семантическое сходство со среднеперсидским и новоперсидским -gēn
(ср., перс. ġamgīn ‘печальный’), а также тот факт, что несколько
древнеармянских слов с -agin являются иранскими заимствованиями. Гипотеза об иранском заимствовании уже высказывалась
Г. Б. Джаукяном, который возводил суффикс -agin к «-gēn (and
-gīn?)» из *-k-aina-, отождествляя его с др.-арм. -kēn (также
заимствованный из иранских языков) [Jahukian 1993: 262f.].
Однако, суффикс -agin, встречающийся уже в тексте армянской
Библии, создает хронологическую проблему, которая была
оставлена без внимания Джаукяном, но послужила формальным
основанием для Р. Шмитта [Schmitt 2001: 85] отказаться от
сопоставления со ср.-иран. -gēn; для этого слоя иранских заимствований ожидалась бы форма -akēn (глухой смычный после
гласного, отсутствие синкопы, ē vs. i в -agin).
На наш взгляд, источником заимствования данного суффикса
следует считать западноиранский диалект. Этот диалект мог
быть, а мог и не быть источником других диалектных вариантов,
которые уже отмечались в составе иранских заимствований в
древнеармянском. Существование иранского источника заимствований, в котором, помимо всего прочего, уже в тот период
произошел переход ēn > īn, также позволяет лучше объяснить
суффикс -in, представленный в ряде армянских слов, как развитие
иран. -aina-, а не и.-е. -ino-.
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Գրաբարյան -ագին ածանցի մասին
Ագնես Կոռն և Բիրգիտ Օլսեն
Զեկույցը դիտարկում է գրաբարյան գոյականական -ագին
ածանցի ծագումը:
Այս ածանցի ծագումը լուսաբանող վարկածները համոզիչ
չեն ([Klingenschmitt 1982: 95]՝ *-gini- < *-gheh1-ni- ‘ընթացք’ ոչ
հստակ ստացական բառաբարդման վրա հիմնված; [Greppin
1974: 14]: անհայտ հիմքից):
Ածանցի պարսկական ծագման հավանականությունը հաստատում է նրա սերտ իմաստաբանական նմանությունը միջին
պարսկերենի և պարսկերենի -gēn-ի հետ (համ. ժամանակակից
պարսկերենի ġamgīn ‘տխուր’), ինչպես նաև այն փաստը, որ -agin
ածանցով բառերը պարսկական փոխառություններ են: Պարսկական ծագումը արտահայտվել է Ջահուկյանի կողմից [Jahukian
1993: 262f.], որի վարկածի համաձայն -ագին սերում է “-gēn (և
-gīn?)”-ից, որն իր հերթին *-k-aina-ից, որ նույնանում է հայկական
-kēn–ի հետ (որ նույնպես պարսկական փոխառություն է):
Այնուամենայնիվ, -ագին-ի ներկայությունը հայկական աստվածաշնչյան տեքստերում բարձրացնում է ածանցի ժամանակագրական խնդիրը, որը չի դիտարկվել Ջահուկյանի կողմից (որը
ձևային հիմք հանդիսացավ Շմիտի [Schmitt 2001: 85] համար
հրաժարվելու միջին պարսկերենի -gēn-ի հետ համեմատությունից), պարսկական փոխառությունների այս շերտի համար
ակնկալվում է -akēn (այսինքն` խուլ պայթական ձայնավորից
հետո, ձայնավորի անկման բացակայություն, ē-ի փոխարեն i
-ագին):
Մեր կարծիքով, այս խնդրի հնարավոր լուծումը արևմտապարսկական բարբառի ընդունումն է իբրև ածանցի սկզբնաղբյուր: Այս բարբառը կարող է նույնանալ կամ տարբերվել
գրաբարի պարսկական բառաշերտում դիտարկվող բարբառային այլ փոփոխականության աղբյուրից: Պարսկական աղբյուրի ընդունումը, ամեն ինչից զատ, արտացոլեց ēn-ի
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փոխարկումը īn-ով վաղ ժամանակաշրջանում, միևնույն ժամանակ հարմարավետ բացատրություն տրամադրեց հայկական մի շարք բառերում առկա -ին ածանցի վերաբերյալ,
որը հավանաբար սերում է պարսկական -aina-ից, այլ ոչ թե
հնդեվրոպական -ino-ից:

On Armenian -agin
Agnes Korn and Birgit Anette Olsen
In this paper, we will address the origin of the Armenian nominal
suffix -agin.
Available suggestions as to its origin are unconvincing
(Klingenschmitt 1982: 95: based on opaque possessive compounds in
*-gini- < *-gheh1-ni- ‘the going’; Greppin 1974: 14: from an
unspecified substrate).
A derivation from Iranian is highly likely in view of the close
parallelity in semantics with Middle Persian and Persian -gēn (cf. e.g.
New Persian ġamgīn ‘sad’), and in view of the fact that several words
to which -agin is suffixed are Iranian loanwords. An Ir. origin has
already been advocated by Jahukyan (1993: 262f.), who derives -agin
via “-gēn (and -gīn?)” from *-k-aina-, identifying it with Arm. -kēn
(likewise borrowed from Iranian). However, -agin being found
already in the Armenian Bible texts poses the chronological dilemma
not addressed by Jahukyan (but the reason for Schmitt 2001: 85 to
dismiss a link to Middle Ir. -gēn on formal grounds) that one would
expect -akēn (i.e., postvocalic voiceless stop, no syncope, ē vs. i in
-agin) for this layer of Ir. elements.
We will argue that the most likely way out of the dilemma is the
assumption of a third Western Iranian dialect as source for the suffix.
This dialect might or might not be identical with the source of other
dialectal variations already observed within the Armenian Iranian
lexicon. The assumption of an Ir. source that showed, inter alia, a
change of ēn > īn at this early point at the same time provides a
convenient explanation for the suffix -in seen in a number of
Armenian words which are more likely to show a suffix deriving from
(Ir.) -aina- than from (PIE) -ino-.
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Диахронический морфосинтаксис древнеармянских
презентных основ на -č‛iПетр Александрович Кочаров
А. Мейе [Meillet 1936: 109f.] возводил древнеармянский
презентный суффикс -č‛- к *-i-sk̂ -ye-. Формант *-i-sk̂ e/o- засвидетельствован в лат. -iscō и др.-гр. -ισκω, а формант *-sk̂ -ye- в др.гр. ἐγρήσσω (гом., pres. tant.) ‘бодрствовать’ и δεδίττομαι (атт.)
‘пугаться’; Мейе приписывал основам на -čʽi- инхоативную
аспектуальную коннотацию.
Г. Клингеншмитт [Klingenschmitt: 1982: 78f.] реконструирует
для праиндоевропейского класс стативных/инхоативных глаголов
с презентной основой на *-eh1-sk̂ - и аористной основой на *-eh1-s, к которому восходит армянский класс глаголов на -č‛- и
латинские инхоативы на -ēsc-. Такая реконструкция поддерживается соответствием лат. tacēscō ‘молчать’: др.-арм. takč‛im
‘прятаться’ и получила широкое признание.
Однако эта гипотеза требует уточнений; в частности,
необходимо представить объяснение для других рефлексов
позднеиндоевропейского стативного/результативного суффикса
*-eh1-/*-h1- и каузативного/имперфективного суффикса *-sk̂ e/o- в
системе протоармянского глагола, учитывая относительную
хронологию их продуктивности и морфосинтаксические особенности. Так, например, предлагалось объяснять с помощью
суффикса *-eh1-/*-h1- древнеармянские стативные глаголы с
основой на -a- из *-h1-ye/o-, ср. др.-арм. mnam, лат. manēo, см.
[Barton 1999] и стативные основы аориста на -a- из *-h1-, ср.
asac‛i, gitac‛i, karac‛i, см [de Lamberterie 1982]. Обращает на себя
внимание тот факт, что типичное для греческого, латинского и
балтославянских языков распределение полной и нулевой ступеней в основах презенса и аориста, см. [Cowgill 1973] в протоармянском нарушается, если оба приведенных выше объяснения
стативных основ на -a- верны.
Кроме того, традиционная интерпретация презентных основ
на -č‛i- как инхоативных требует проверки по текстам. В этой
связи особое внимание в докладе будет уделено анализу
употреблений основ на -č‛i-, засвидетельствованных в ранних
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древнеармянских текстах с опорой на [Jungmann, Weitenberg
1993], [HAB], [NHB] и электронные ресурсы, указанные в
библиографии.
Будет предпринята попытка дать общее функциональное объяснение засвидетельствованным коннотациям древнеармянских основ
на -č‛i- с учетом принятых деривационных моделей, восстанавливаемых для индоевропейских суффиксов *-eh1-/*-h1- и *-sk̂ e/o-.

Ü»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ -ãÇ- ÑÇÙù»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ
Պյոտր Քոչարով
². Ø»Û»Ç [Meillet 1936: 109f.] Ñ³Õáñ¹Ù³Ùμ ÑÇÝÑ³Û»ñ»ÝÛ³Ý
Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ -ã- ³Í³ÝóÁ Ï³åíáõÙ ¿ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý *-i-sk̂ ye-Ç Ó¨áõÛÃÇ Ñ»ï: *-i-sk̂ e/o- Ó¨áõÛÃÁ íÏ³Ûí³Í ¿ É³ïÇÝ»ñ»ÝáõÙ
-iscō ï³ñμ»ñ³Ïáí ¨ ¹³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ -ισκω ï³ñμ»ñ³Ïáí,
ÇëÏ *-sk̂ -ye- Ó¨áõÛÃÁ ¹³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ áõÝÇ ἐγρήσσω (Հոմ.,
pres. tant.) §³ñÃáõÝ ÙÝ³É, ãùÝ»É¦ ¨ δεδίττομαι (ատտ.) §í³Ë»Ý³É¦
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: Ø»Û»Ç Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ, -ãÇ- Ó¨áõÛÃÝ արտահայտում ¿ գործողության սկզբի իմաստը:
¶. ԿÉÇÝ·»ÝßÙÇïÁ [Klingenschmitt: 1982: 78f.] ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý ¹³ëÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ μ³Û»ñáí Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇ *-eh1-sk̂ - Ó¨áõÛÃÁ ¨ ³áñÇëïÇ *-eh1-s- Ó¨áõÛÃÁ, áñáí
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Í³·áõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý μ³Û»ñÇ ¹³ëÇ -ãÇ- Ó¨áõÛÃÁ ¨
É³ïÇÝ»ñ»Ý ³Ýáñáß ¹»ñμ³ÛÁ` μ³ÛÇ áõÕÇÕ Ó¨Á` -ēsc-: ²ÛëåÇëÇ
í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ É³ïÇÝ³Ï³Ý tacēscō §Éé»É¦
μ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ: ¸³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ã³ùãÇÉ μ³ÛÁ ëï³ÝáõÙ ¿ É³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Ûë ÑÇåáÃ»½Á å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ å³ñ½³μ³ÝáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ³ÛÉ ³½¹³ÏÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ áõß ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý Ï³ÛáõÝ/·áñÍáÕ *-eh1-/*-h1- ³Í³ÝóÇ
Ñ³Ù³ñ ¨ Ó³ÛÝ³Ï³å / Ñá¹³Ï³å ¹ÇïíáÕ *-sk̂ e/o- ³Í³ÝóÇ
Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë³Ñ³Û»ñ»ÝÛ³Ý
μ³Û»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ`
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Ýñ³Ýó Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÃÛáõÝÁ ¨ Ó¨³ÇÙ³ëï³μ³Ý³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿
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*-eh1-/*-h1- ³Í³ÝóÁ Ù»ÏÝ³μ³Ý»É ÑÇÝÑ³Û»ñ»ÝÛ³Ý Ï³ÛáõÝ μ³Û»ñÇ
-a-áí Ó¨áõÛÃÇ Ñ»ï (*-h1-ye/o-, ÑÇÝ ¨ ÙÇçÇÝ ÙÝ³Ù, É³ï. manēo,
Ý³Û»É. [Barton 1999]) ¨ ³áñÇëïÇ -a- Ï³ÛáõÝ Ó¨áõÛÃÇ Ñ»ï (*-h1-Çó,
ÙÇçÇÝ. ³ë³óÇ, ·Çï³óÇ, Ï³ñ³óÇ, Ý³Û»É [de Lamberterie 1982]):
àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ íñ³, áñ μ³ßËÙ³Ý
ÉñÇí áõ ½ñáÛ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ÑáõÝ³ñ»Ý, É³ïÇÝ»ñ»Ý ¨
μ³ÉÃÇÏ-ëÉ³íáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇÝ, ³áñÇëïÇ Ó¨áõÛÃÝ»ñÁ (Ý³Û»É
[Cowgill 1973]) Ý³Ë³Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ Ë³ËïíáõÙ »Ý, »Ã» -a- Ó¨áõÛÃÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ï³ñ¨áñ ¨ Ï³ÛáõÝ í»ñÍ³ÝáõÙÝ»ñÁ ×Çßï »Ý:
´³óÇ ³Û¹, ³í³Ý¹³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë -ãÇÓ¨áõÛÃÇ` áñå»ë ³Ýáñáß ¹»ñμ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ï»ùëï»ñáõÙ: ¼»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óíáõÙ -ãÇÓ¨áõÛÃÇ Ó»é³·ñ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ` Ñ»ï³½áï»Éáí ÑÇÝÑ³Û»ñ»ÝÛ³Ý
ÑÝ³·áõÛÝ Ó»é³·ñ»ñÁ` ³å³íÇÝ»Éáí [Jungmann, Weitenberg 1993]ÇÝ, [HAB]-ÇÝ, [NHB]-ÇÝ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇÝ, áñáÝù
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÙ:
öáñÓ Ï³ñíÇ ï³É Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ÑÇÝÑ³Û»ñ»ÝÛ³Ý Ñ»ï³½áïí³Í -ãÇ- Ó¨áõÛÃÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ÏÝ»ñ³éí»Ý
μáÉáñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÁÝí³Í *-eh1-/*-h1- ¨ *-sk̂ e/o- Ó¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Diachronic morphosyntax of Arm. č‛i-presents
Petr Kocharov
A. Meillet (1936: 109 f.) derived the Armenian present -čʽ- suffix
from *-i-sk̂ -ye-: the formant *-i-sk̂ e/o- being attested by Lat. -iscō and
Gk. -ισκω, and *-sk̂ -ye- by Gk. ἐγρήσσω (Hom. pres. tant.) ‘to stay
awake’ and δεδίττομαι (Att.) ‘to frighten’; Meillet ascribed to -čʽiverbs inchoative aspectual connotation.
G. Klingenschmitt (1982: 78 f.) reconstructs the Indo-European
class of stative inchoative verbs — pres. *-eh1-sk̂ -, aor. *-eh1-s- —
that surfaced in the Armenian -č‛- verbal class and Lat. -ēscinchoatives. This solution is strongly supported by the correspondence
Lat. tacēscō ‘to be silent’: Arm. takč‛im ‘to hide’ and has gained
general acceptance.
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However, this hypothesis demands further analysis in order to
provide a coherent explanation of the other reflexes of the Late IndoEuropean stative/resultative suffix *-eh1-/*-h1- and causative/
imperfective suffix *-sk̂ e/o- attested within the Proto-Armenian verbal
system taking into account the relative chronology of their
productivity and morphosyntactic features. Thus, the suffix *-eh1-/
*-h1- had been evoked to explain the Armenian stative present stems
in -a- (from *-h1-ye/o-, cf. Arm. mnam related to Lat. manēo, see
[Barton 1999]) and stative aorist stems in -a- (from *-h1-, cf. asacʽi,
gitacʽi, karacʽi, see [de Lamberterie 1982]); note that the distribution
of full and zero grades between present and aorist typical for Greek,
Latin, and Balto-Slavic (cf. [Cowgill 1973]) is violated if the abovecited explanations are correct for both Armenian -a- suffixes.
Furthermore, the traditional interpretation of the čʽi-presents as
inchoative markers should be sufficiently confirmed by textual
attestations.
The presentation will be focused on the results of the textual
analysis of the čʽi-presents attested in the early Classical Armenian
texts based on [Jungmann, Weitenberg], [HAB], [NHB], and
electronic search engines cited in the references.
A tentative attempt will be made to reconcile the attested
connotations of the čʽi-presents with the recognized derivational
models that involve the LIE stative/resultative *-eh1-/*-h1- and
causative/imperfective *-sk̂ e/o- suffixes within the frame of the
functional approach.
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Аффикс -ə/-n при послелогах в современном
восточноармянском языке
Василиса Андреевна Крылова
Послелоги в современном восточноармянском языке (преимущественно пространственные) принимают падежные и притяжательные аффиксы, а также определенный артикль, то есть
сохраняют именное словоизменение. Это свойство не является
типологически уникальным, ср. послелоги в тюркских языках.
Нетипичными могут оказаться некоторые употребления
послелогов с аффиксом -ə/-n — определенным артиклем или/и
посессивным показателем 3 лица. В современном восточноармянском этот показатель в основном утрачивает посессивную
функцию, однако в некоторых употреблениях рефлексы посессивности очень сильны (определенный артикль при терминах
неотчуждаемой принадлежности и т. п.).
Наша задача заключалась в том, чтобы классифицировать
употребления аффикса -ə/-n с послелогами по его функции и
семантике и (если это возможно) разграничить посессивные и
артиклевые формы. Материалом служит Восточноармянский
национальный корпус (http://eanc.net). В результате анализа
полученных примеров были выделены следующие классы
употреблений артикля при послелогах:
1. Субстантивация — одна из типичных функций
армянского определенного артикля. Субстантивация послелогов
подпадает под общее правило.
ē2
nran
Hrazdan
(1) Pargevum1
дарить:PRS:3SG1,2 он:DAT
Раздан
mot-er-ə
рядом-PL-DEF
«Дарует ему окрестности реки Раздан».

get-i
река-DAT

2. Эллипс управляемого послелогом существительного/ местоимения [Маркосян 2004: 27]. Употребление аффикса -ə/-n обязательно — контекстно обусловлено. Он указывает на связь с 3 лицом,
«заменяя» существительное/местоимение. В этих случаях на первое
место выходит притяжательная/лично-согласовательная функция.
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(2) Inč‛-or
canrut‛yun iǰav
какой-то тяжесть
спуститься:AOR:3SG
«Какая-то тяжесть спустилась на него...»

vra-n
на-DEF

3. Свободное варьирование артиклевых и безартиклевых
форм.
(3) Na... nra
dimac‛-ə
nstec‛
он
он:DAT напротив-DEF
сесть:AOR:3SG
«Он... сел напротив него».
mi
paron, nstel3
(3a) Hankarc motec‛el1 ē2
внезапно подойти:PRF:3SG1,2 IND господин сесть:PRF:3SG2,3
nra
dimac‛
ev hapštap
harc‛rel4 …
он:DAT напротив и поспешно спросить:PRF:3SG2,4
«Внезапно подошел какой-то господин, сел напротив него и
поспешно спросил...»
Формальных критериев выбора между формой с артиклем и
без него выявить не удается. Я. Дум-Трагут, однако, отмечает,
что употребление артикля с послелогами в номинативе характерно для разговорного языка, особенно перед глаголом-связкой
в конце высказывания.
4. Параллелизм форм с показателем локатива/артиклем.
(4) Viktorin-n
ēl
verev-n
ēr
Виторин-DEF
тоже над-DEF
COP:3SG
«Викторин тоже был наверху».
(4а) Dilsi-n
barjrac‛av
verǰin
astičan-ə
Дилси-DEF подняться:AOR:3SG последный ступень-DEF
apa
verev-um
dandał
k‛aylec‛
затем
над-LOC
медленно
шагать:AOR:3SG
«Дилси поднялся на последнюю ступеньку, затем тихо
зашагал наверху».
Этот последний класс вызывает особый интерес в свете
общего исследования природы армянского определенного артикля, который, как известно, в современном литературном языке
находится в отношениях дополнительной дистрибуции с аффиксами косвенных падежей.
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-Ը/-ն հոդը կապերի հետ ժամանակակից
արևելահայերենում
Վասիլիսա Կռիլովա
Ժամանակակից արևելահայերենում տարածական կապերը (ետադրությունները) հոլովվում են և ընդունում որոշյալ
կամ ստացական հոդեր: Այդ երևույթը տիպաբանորեն եզակի
չէ (հմմտ., օրինակ, թուրքական լեզուների ետադրությունները): Կապերի հետ -ը/-ն հոդի որոշ օգտագործումները
կարող են, այնուամենայնիվ, բավականին հետաքրքիր
առանձնահատկություններ ցուցաբերել:
Արդի գրական արևելահայերենում -ը/-ն ածանցը մեծ մասամբ կորցրել է իր ստացական նշանակությունը, սակայն որոշ
դեպքերում (այդ թվում հենց կապերի հետ) ստացականության
իմաստը լավ է պահպանվել: Սույն աշխատության նպատակն է
կապերի հետ -ը/-ն հոդի օգտագործումները դասակարգել ըստ
իմաստի և գործառության, ըստ որում հնարավորին չափ
իրարից բաժանել ստացական և հոդային ձևերը: Արևելահայերենի ազգային կորպուսը ծառայել է որպես լեզվական
նյութի աղբյուր: Ուսումնասիրության առաջին արդյունքները
կարելի է ցուցադրել հետևյալ դասակարգման տեսքով.
1. Գոյականացում (հայերենում որոշյալ հոդի սովորական
գործառություններից մեկը. կապերը գործածվում են գոյականաբար՝ գոյականացման ընդհանուր կանոնների համաձայն).
Պարգևում է նրան Հրազդան գետի մոտերը:
2. Հոդը փոխարինում է կապվող բառը (արտահայտում է
երրորդ դեմքի իմաստը: Հոդի օգտագործումը պարտադիր է և
համատեքստով պայմանավորված: Այս դեպքում առաջ է
գալիս -ը/-ն հոդի ստացական գործառությունը)

Ինչ-որ ծանրություն իջավ վրան, նա իրեն անազատ էր
զգում:
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3. Կապերի հոդային և անհոդ ձևերը օգտագործվում են
միևնույն համատեքստում (կապվող բառի հետ միասին)
(3)Նա... նրա դիմացը նստեց:
(3ա) Հանկարծ մոտեցել է մի պարոն, նստեց նրա դիմաց և

հապշտապ հարցրել:
Հոդային և անհոդ ձևերի միջև ընտրություն կատարելու
ձևական չափանիշները (եթե նրանք ընդհանրապես գոյություն ունեն) մնում են անհայտ: Յ. Դում-Տրագուտը պնդում է, որ
ուղղական հոլովի հետ հոդի գործածությունը (հատկապես
օժանդակ բայի առաջ) ավելի շուտ բնորոշ է խոսակցական
լեզվի համար:
4. Կապերի հոլովական և հոդային ձևերի հոմանիշ գործածություն
(4) Վիկտորինն էլ վերևն էր:
(4ա) Դիլսին բարձրացավ վերջին աստիճանը, ապա

վերևում դանդաղ քայլեց:
Վերջին դասը հատկապես հետաքրքիր է երևում այն
պատճառով, որ արդի գրական արևելահայերենում գոյականների հոլովման մեջ հոդը չի գործածվում թեք հոլովաձևերի
հետ (տրականից բացի), այսինքն հոլովական վերջավորությունների հետ հակադրություն է կազմում:

On the use of the -ə/-n affix with postpositions in Modern
Eastern Armenian
Vasilisa Krylova
Spatial postpositions in Modern Eastern Armenian can inflect and
take possessive suffiхes or the definite article. This is not a typologically unique phenomenon (consider, e.g. Turkic postpositions).
Some uses of the -ə/-n affix (the definite article or/and 3 person
possessive marker) with postpositions, however, might turn out to be
quite unusual. The affix in question in Modern Eastern Armenian has
eventually ceased to perform its possessive function, but in some
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cases (such as analienable possession and — not in the last place —
with postpositions) the traces of possessiveness tend to be particularly
apparent.
The present work searches to classify the uses of the -ə/-n affix
with postpositions according to its meaning and functions and, if
possible, to distinguish between the article and possessive forms. The
language data are taken from the Eastern Armenian National Corpus
(http://eanc.net). The result can be presented as the following rough
classification:
1. Nominalization — as a typical function of the Armenian
definite article (the article function).
(1) Pargevum1 ē2
nran
Hrazdan get-i
mot-er-ə
grant:PRS:3SG1,2 he:DAT Hrazdan river-DAT near-PL-DEF
“[He] grants him the neighbourhoods of the river Hrazdan.”
2. Ellipsis of the dependent noun / pronoun [Маркосян 2004:
27]. In this case the use of -ə/-n affix is contextually obligatory. It
marks the 3rd person (possessive function).
(2) Inč‛-or
canrut‛yun iǰav
vra-n
some
heaviness descend:AOR:3SG
on-DEF
“Some kind of burden lay upon him”.
3. Free variation of forms with or without the -ə/-n affix.
(3) Na... nra
dimac‛-ə
nstec‛
he
he:DAT opposite-DEF sit:AOR:3SG
“He... sat in front of him.”
(3a) Hankarc motec‛el1 ē2
mi
paron, nstel3
suddenly approach:PRF:3SG1,2 IND gentleman sit:PRF:3SG2,3
nra
dimac‛
ev hapštap
harc‛rel4 …
he:DAT opposite
and hastily
ask:PRF:3SG2,4
“Suddenly a gentleman came up to him, sat in front of him and
asked hastily...”
Formal criteria for choosing between the article and non-article
forms are difficult to find. J. Dum-Tragut, however, suggests that the
definite article with nominative forms of postpositions is typical of the
colloquial language, especially when immediately preceding the copula.
4. Synonymous usage of locative (or other cases) / definite
nominative forms.
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(4) Viktorin-n
ēl
verev-n
Viktorin-DEF
also
up-DEF
‘Viktorin was also upstairs.’

ēr
COP:3SG

(4а) Dilsi-n
barjrac‛av
verǰin
astičan-ə
Dilsey-DEF walk.up:AOR:3SG
last
footstep-DEF
apa
verev-um
dandał
k‛aylec‛
then
up-LOC
slowly
walk:AOR:3SG
“Dilsey reached the top of the stairs, then she started walking
slowly upstairs.”
The last class is particularly interesting within a more general
scope of studying the Standard Eastern Armenian definite article
which is known to be in complementary distribution with case affixes.
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Армянский и балканский индоевропейский
Шарль де Ламбертри
В нескольких последних работах по индоевропеистике было
высказано предположение о существовании «балканского»
ареала индоевропейских языков, включавшего (с востока на
запад) албанский, греческий, фригийский и армянский, не считая
других языков, слишком плохо засвидетельствованных для того,
чтобы предоставить надежные свидетельства принадлежности к
данному ареалу. Недавно опубликованная книга Я. Г. Гольста
(Holst J. H., Armenische Studien. Wiesbaden, 2009) относится к
этому направлению исследований.
В настоящем докладе будет предпринята попытка критического рассмотрения этого вопроса. Албанские данные часто
трудно использовать для сравнения, и их значение переоценивается Гольстом. При этом не вызывает сомнений, что определенное количество важных изоглосс, действительно, объединяет греческий, фригийский и албанский: к числу наиболее
показательных относится существование в этих языках протетических гласных, обусловленных в начале слова индоевропейской
группой «ларингальный + согласный».
Представленные выводы, в целом положительные, учитывают тот факт, что фригийский засвидетельствован фрагментарно, в отличие от греческого и армянского, и редко дает надежные
свидетельства. В действительности грамматика фригийского еще
во многом неизвестна, и многие вопросы еще ожидают решения
(это язык centum или satəm? было ли в нем передвижение
согласных или нет?). Напротив, работы Педерсена и Мейе, описывающие греко-армянские изоглоссы, сохраняют свою значимость и сегодня. К этим изоглоссам можно сделать существенные
дополнения, особенно из области морфологии, которые составляют основу компаративистики.
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Հայերենը և բալկանյան հնդեվրոպական լեզուն
ՇԱՌԼ ԴԵ ԼԱՄԲԵՐՏՐԻ
Հնդեվրոպական լեզվաբանության վերջին մի քանի աշխատություններում ենթադրություն է արվել հնդեվրոպական
լեզվընտանիքի բալկանյան» արեալի գոյության մասին, որը
մասնավորապես ներառում է (արևելքից արևմուտք) ալբաներենը, հունարենը, փրյուգերենը և հայերենը, չհաշված մի
քանի այլ լեզուներ, որոնց անբավարար ուսումնասիրությունը
կանխում է անվերապահորեն դասել դրանք նշված արեալին:
Յա. Հ. Հոլստի “Armenische Studien” (2009) վերջերս հրատարակված գիրքը վերաբերում է ուսումնասիրությունների այդ
ուղղությանը:
Ներկա զեկույցում փորձ է ձեռնարկվում քննադատորեն
վերանայելու այդ հիմնախնդիրը: Ալբանական տվյալները հաճախ դժվար կիրառելի են համեմատության համար, և նրանց
նշանակությունը գերագնահատվում է Հոլստի կողմից: Միաժամանակ կասկած չի հարուցում այն, որ կարևոր իզոգլոսների որոշակի քանակ իրապես միավորում է հունարենը,
փրյուգերենը և ալբաներենը. առավել էականների շարքին է
դասվում պրոթետիկ ձայնավորների առկայությունը` պայմանավորված բառասկզբի հնդեվրոպական «կոկորդային + բաղաձայն» համակցությամբ:
Ներկայացված` ընդհանուր առմամբ դրական եզրակացությունները հաշվի են առնում այն փաստը, որ փրյուգերենը,
լինելով հատվածաբար ուսումնասիրված լեզու, բազմաթիվ
չբացահայտված ասպեկտներ ունի և, ի տարբերություն հունարենի և հայերենի, չի կարող վստահելի հիմք ծառայել
ուսումնասիրության համար: Իրականում ֆրուգական քերականությունը մեծ մասամբ անհայտ է, և բազմաթիվ հարցեր
դեռևս լուծում են ակնկալում (սա centum, թե՞ satəm լեզու է,
նրանում տեղի՞ է ունեցել բաղաձայնների տեղաշարժ): Իսկ
110

հունա-հայկական իզոգլոսները նկարագրող Պեդերսոնի և
Մեյեի աշխատանքները առ այսօր պահպանել են իրենց կարևորությունը: Նրանց կարելի է լրացնել համեմատաբանության հիմքը կազմող էական հավելումներով, մասնավորապես ձևաբանության բնագավառում:

L’arménien et l’indo-européen balkanique
Charles de Lamberterie
Un certain nombre de travaux récents de grammaire comparée
des langues indo-européennes ont mis en évidence la notion d’une aire
«balkanique» de l’indo-européen, qui comprend notamment (d'ouest
en est) l'albanais, le grec, le phrygien et l’arménien, sans compter
d'autres langues trop mal attestées pour fournir des témoignages
probants. Le livre récent de J.-H. Holst, Armenische Studien (2009), se
situe dans cette tradition.
Dans la présente communication, on esquissera un bilan critique
de la question. Les données albanaises sont souvent difficiles à
utiliser, et surévaluées par Holst. En revanche, il est certain qu’un
certain nombre d'isoglosses importantes relient le grec, le phrygien et
l’albanais : une des plus remarquable est l’existence, dans ces langues,
de voyelles prothétiques dégagées en début de mot par un groupe
indo-européen «laryngale + consonne».
Ce bilan, largement positif, doit tenir compte du fait que le
phrygien, en tant que langue d’attestation fragmentaire et qui recèle
encore beaucoup d’obscurités, est rarement un témoin sûr,
contrairement au grec et à l’arménien. A vrai dire, la grammaire du
phrygien est encore largement inconnue, et nombre de questions
attendent encore une solution (langue centum ou langue satem ?
langue à mutation consonantique ou non ?). En revanche, les travaux
de Pedersen et de Meillet qui ont mis en évidence des isoglosses
gréco-arméniennes gardent encore aujourd'hui toute leur valeur, et on
peut leur apporter des prolongements notables, notamment dans le
domaine de la morphologie, qui constitue le «noyau dur» de la
linguistique comparative.
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Грекофильский армянский?
Язык Григора Магистроса Пахлавуни
Тео ван Линт
Григор Магистрос Пахлавуни (ок. 985–1059 гг.) был исключительно образованным придворным мирянином, меценатом,
военачальником, правителем и, возможно, самым эрудированным
армянином XI века. Он был автором первого в Армении библейского эпоса, преподавал, основал несколько школ, составил
комментарий к «Грамматике» Дионисия Фракийского, перевел
Эвклида и диалоги Платона. Более известен он как автор
сборника писем, написанных нарочито сложным языком.
Глубоко интересуясь греческой наукой, он был хорошо знаком с
армянской и иранской мифологией.
В докладе анализируется язык писем Григора Магистроса.
Обычно язык Григора считается примером позднего грекофильского стиля. Имеет ли такой подход право на существование? В
какой степени он нуждается в уточнении? Являются ли одни
письма в большей степени грекофильскими, чем другие? Существует ли связь между стилем и содержанием писем? Особое
внимание будет уделено двум письмам, содержащим ответы
Григора Амиру Ибрагиму (изд. Kostaneanc‛ 1910, №№ 70 и 71) и
отличающимся стилем и содержанием.

ÐáõÝ³μ³±Ý Ñ³Û»ñ»Ý. ¶ñÇ·áñ Ø³·Çëïñáë ä³ÑÉ³íáõÝÇ
Թեո վան Լինթ
¶ñÇ·áñ Ø³·Çëïñáë ä³ÑÉ³íáõÝÇÝ (985‒1059 ÃÃ.) É³í³·áõÛÝë ÏñÃí³Í, ³ßË³ñÑÇÏ ¹³ëÇ Ù³ñ¹ ¿ñ, áõëáõóÇã, ¹åñáóÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³¹Çñ, Ù»Ï»Ý³ë, ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¨ Ï³é³í³ñÇã ¿ñ:
Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ Ý³ 11-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
½³ñ·³ó³Í Ñ³ÛÝ ¿ñ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ μÇμÉÇ³Ï³Ý ¿åáëÇ ³é³çÇÝ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ñ, ¸ÇáÝÇëáë Âñ³Ï³óáõ §ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý¦ Ù»ÏÝÇãÁ,
¾íÏÉÇ¹»ëÇ ¨ äÉ³ïáÝÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³í³Ý³μ³ñ, Ý³ ³é³í»É³å»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ áñå»ë 88 ÃÕÃ»ñÇ
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Ñ»ÕÇÝ³Ï, áñáÝó á×Á ¹Åí³ñ³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÁÝÃ»ñóáõÙÁ: Êáñ³å»ë Í³ÝáÃ ÉÇÝ»Éáí ÑáõÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³ÝÝ áõ դիցաբանությանը` Ý³ Ñ³í³ë³ñ³å»ë ·Çï»ñ Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨
å³ñëÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ:
²Ûë ½»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³éÝíáõÙ ¶ñÇ·áñ Ø³·ÇëïñáëÇ §ÃÕÃ»ñÇ¦ É»½áõÝ: Üñ³ É»½áõÝ ëáíáñ³μ³ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ áõß
ßñç³ÝÇ ÑáõÝ³μ³Ý á×Ç ûñÇÝ³Ï: ²ñ¹Ûáù ×Ç±ßï ¿ ³Ûë Ùáï»óáõÙÁ:
Æ±Ýã ³ëïÇ×³ÝÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ ³ÛÝ: ²ñ¹Ûá±ù §ÃÕÃ»ñÇ¦ ÙÇ
Ù³ëÝ ¿ ÑáõÝ³μ³Ý á×Ç ûñÇÝ³Ï: ºí »Ã» ³Ûá, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ Ï³å
ï»ëÝ»É §ÃÕÃ»ñÇ¦ á×Ç ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»Éáõ Ñ³ïÏ³å»ë ¶ñÇ·áñ ³ÙÇñ Æμñ³ÑÇÙÇÝ áõÕÕí³Í
å³ï³ëË³Ý »ñÏáõ ÃÕÃ»ñÇÝ (Îáëï³Ý»³Ýó 1910, ÑÙñ 70, 71),
áñáÝù ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó á×áí ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùμ:

Hellenophile Armenian?
The Language of Grigor Magistros Pahlawuni
Theo Maarten van Lint
Grigor Magistros Pahlawuni (c. 985–1059) was an exceptionally
learned layman, courtier, teacher, founder of schools, Maecenas,
military leader and governor, arguably the most erudite Armenian of
the eleventh century. Author of the first Biblical epic in Armenian, of
a commentary on the Grammar of Dionysius Thrax, and translator of
works of Euclid and of several of Plato’s dialogues, he is possibly best
known for his collection of 88 letters that are written in an style that
renders their lecture a taxing enterprise. Deeply interested in Greek
learning and mythology, he was equally versed in their Iranian and
Armenian counterparts.
In this paper the language Grigor Magistros uses in his letters
will be analysed. Grigor’s language is generally considered as a late
example of the Hellenising style. Can this view be maintained? To
what extent does it need to be modified? Are some of his letters more
Hellenising then others? If so, can one establish a connection with the
subject matter of the letter? The discussion will centre aroundthe two
letters Grigor wrote in answer to a request by Amir Ibrahim (edition
Kostaneanc‛ 1910, nos. 70 and 71), which differ in style and subject.
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Развитие армянских диалектов: архаизмы и инновации
Грач Мартиросян
Посвящается Йосу Вайтенбергу (1943‒2012)
1. Армянские диалекты классифицируются как по фонологическому принципу с учетом развития системы согласных, так и
по морфологическому с учетом способа образования индикатива
презенса (два этих параметра вместе представлены в Таблица 1).
Г. Б. Джаукян предложил классификацию по нескольким параметрам и на этом основании выделил одиннадцать диалектных
групп.
2. В серии статей Й. Вайтенберг представил относительно
однородный набор диалектных изоглосс в общих хронологических рамках, начиная с дописьменного периода армянского
языка. Все эти изоглоссы предшествуют процессам спирантизации h в ванско-урмийской группе и оглушения смычных, датируемым VII в. или позднее. К таким изоглоссам относятся:
переход ударения на предпоследний слог, дифтонгизация ударных
e и o в начальной позиции, переход eawt‛n ‘семь’ в ɔмxtə, закон
Ачаряна, оглушение смычных.
В статье [Weitenberg 1996: 111] перечисленные изоглоссы
сведены в таблицу в порядке относительной хронологии справа
налево. Кроме того, изоглосса -nul vs. др.-арм. -anem проиллюстрирована глаголом tesanem ‘видеть’. В приведенной ниже
таблице представлена пересмотренная и дополненная версия
таблицы Вайтенберга вместе с данными, относящимися к
фонологической и морфологической классификациям. Набор
архаических изоглосс демонстрирует оппозицию между юговосточной периферией (области Карабах и Агулис) и
центральной и западной областями. Промежуточная ванскоурмийская группа диалектов могла исходно относиться к юговосточной области. Следует отметить сильный контраст между
мушским и карабахским диалектами.
3. Многие отличительные особенности диалектов считаются
глубокими архаизмами, хотя их можно легко объяснить как
поздние внутридиалектные инновации. Так, например, согласно
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распространенной точке зрения, карабахск. pɛ́rp‛ɛl ‘раздувать
огонь, провоцировать’ и kɛ́ɫɛl ‘прятаться’ — архаичные рефлексы
незасвидетельствованных больше нигде форм с e-ступенью.
Однако более вероятно, что эти формы представляют собой
регулярное развитие borb- ‘воспламенять’ и gaɫel ‘прятаться’ по
закону Ачаряна. Также необоснованно предположение, согласно
которому карабахск. rɛk‛nak (vs. др.-арм. aregakn ‘солнце’)
является архаичным отражением праиндоевропейской формы с
начальным *r-. Хотрджурск. sipɛx (vs. др.-арм. p‛aycałn ‘тоска’)
является еще одним важным примером, иллюстрирующим
данную проблему.
4. Диалектные архаизмы часто понимаются как формы,
сохраненные в диалектах, но утраченные в классическом языке.
Оправданность такого подхода необходимо проверять в каждом
конкретном случае. Так, например, диалектная форма anum ‘имя’
(ср. также anmani ‘известный’) vs. др.-арм. anun ‘имя’ из *anuwn
< и.-е. *h3neh3-mn ‘имя’ рассматривалась как отражение
архаичного *anumn, но методологически более корректно
объяснять сохранение -m- обобщением доисторической основы
косвенных падежей *anVman-, ср. paštawn vs. род. пад. pašt-aman
‘служба’, mrǰiwn vs. им.пад. мн.ч. mrǰmun-k‛ ‘муровей’. Другой
интересный пример — агулисск. yɔns vs. др.-арм. us ‘плечо’ (из
и.-е. *Homsos ‘плечо’, ср. скр. áṃsa-, др.-гр. ὦμος, лат. umerus,
etc.) и мушск., ванск., etc. *talv vs. ср.-арм. tal ‘золовка’ (из и.-е.
*ĝlH-(ō)u̯ -, ср. др.-гр. γάλως, лат. glōs, ст.-сл. zъlъva, русск.
золовка, etc.).
5. В таблице представлена пестрая картина инноваций в
оформлении индикатива презенса. В докладе будет представлен
обзор развития аориста в хемшенском, амаро и других диалектах,
а также такие относящиеся к этому вопросу проблемы, как
гласная -a- в форме 1 л. мн. ч. и аугмент e-.
6. Лексические архаизмы армянских диалектов можно
разделить на следующие группы: (1) слова классического языка,
которые сохранились в одном или нескольких диалектах, но были
утрачены в во всех остальных; (2) диалектные слова, которые не
засвидетельствованы в литературе, но считаются старыми. В
докладе будут рассмотрены следующие примеры: мегринск.
šǝtałuk и ванск. šärtäłuk ‘персик’ из ср.-перс. šiftālūg [špt’lwg]
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‘персик’ (наряду с горийск. šävt‛äli ‘персик’, заимствование из
ново-перс. šaftālū ‘персик’); *bazuk ‘Плеяды’ заимствовано в
восточные и юго-восточные и хамшенский диалекты из незасвидетельствованного иран. *bazu-ka- (наряду с др.-арм. Bazm-astełk‛ и ср.-арм. Bazum-k‛, оба образованы от bazum ‘много’).
Слова, которые представлены только в одном или двух
диалектах, следует этимологизировать с особой осторожностью.
Предварительно следует исключить возможность внешних объяснений. В докладе будет рассмотрены следующие примеры:
карабахск. kyök‛ (gog) tal ‘льстить, воодушевлять, побуждать (к
действию)’ и təhänil ‘тяжело дышать’.
Диалектное слово varpet ‘мастер; домашний учитель’ будет
рассмотрено более подробно.
7. Определение «новых слов», принятое в [HAB] нуждается в
уточнении. Тот факт, что слово не засвидетельствовано в литературе, не обязательно означает, что оно не существовало. Диалектное слово может быть классифицировано как новое или старое
только после тщательного анализа, в котором необходимо учесть
помимо лингвистических данных такие факторы, как распространение диалекта, связанные со словом верования, и т.д. В качестве
примера будет рассмотрено k‛ałoc‛ ‘сезон/месяц сенокоса’.

Հայերենի բարբառների զարգացումը. հնաբանություններ
և նորաբանություններ
Հրաչ Մարտիրոսյան
Պրոֆ. Վայտենբերգի (1943‒2012) հիշատակին
1. Հայերենի բարբառները դասակարգվել են ըստ հնչյու-

նաբանական (բաղաձայնական համակարգի արտացոլում) և
ձևաբանական
(սահմանական
եղանակի
կազմություն)
սկզբունքների, որոնք համատեղ ներկայացված են աղյուսակում:
Ջահուկյանն առաջարկել է բազմահատկանիշ դասակարգում և
այդ հիման վրա առանձնացրել տասնմեկ բարբառախումբ:
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2. Վայտենբերգը մի շարք հոդվածներում քննում է վաղ
բարբառային զուգաբանությունների համեմատաբար համասեռ մի խումբ: Այս զուգաբանությունները նախորդում են բաղաձայնների խլացմանը և Վան-Ուրմիա խմբում դիտվող հ > խ
շփականացմանը (երկուսն էլ` 7-րդ դար կամ ավելի ուշ):
Դրանք են. շեշտի տեղաշարժը դեպի վերջընթեր վանկ, բառասկզբի շեշտված ե- և ո- ձայնավորների երկբարբառայնացում, եաւթն > օխտ զարգացում, Աճառյանի օրենք և խլացում:
Weitenberg 1996: 111-ում այս զուգաբանությունները ներկայացված են մի աղյուսակում` ըստ հարաբերական ժամանակագրության կարգի` ձախից աջ: Վերջին սյունակում տեսանեմ բայի օրինակով ներկայացված է -նուլ vs. գրաբար
-անեմ զուգաբանությունը: Իմ աղյուսակում ես որոշ չափով
վերանայել ու համալրել եմ Վայտենբերգի աղյուսակը և այն
համատեղել հնչյունաբանական ու ձևաբանական դասակարգումների տվյալների հետ: Վաղ զուգաբանությունների խումբը
ի հայտ է բերում հակադրություն հարավարևելյան եզրամասերի (Ղարաբաղ/Ագուլիս) և կենտրոնական ու արևմտյան
տարածքների միջև: Վան/Ուրմիա միջակա տարածքը նախապես միավորված է եղել հարավարևելյանի հետ: Նկատելի է
սուր հակադրություն Մշո և Ղարաբաղի բարբառների միջև:
3. Բարբառներում դիտարկվող բազմաթիվ շեղումնային
դիմագծեր հաճախ մեկնաբանվում են որպես հնատիպ, մինչդեռ դրանք հեշտությամբ կարող են բացատրվել ներքին զարգացումների համատեքստում: Ըստ լայն տարածում գտած
տեսակետի` Ղարաբաղի պէ՛րփէլ ‘բորբոքել’ և կէ՛ղէլ ‘ծածկել,
թաքցնել’ բայերը բխում են հին ե-ձայնդարձից, մինչդեռ, ինչպես ցույց է տվել Ա. Խաչատրյանը, դրանք ընդամենը բորբ- և
գաղել հիմնաձևերի արտացոլումներն են` ըստ Աճառյանի
օրենքի: Անընդունելի է նաև Ղարաբաղի րէքնակ (vs. գրաբար
արեգակն) բառաձևի մեկնությունը իբրև բառասկզբնային *rով հնդեվրոպական նախաձևի հնատիպ արտացոլում: Այս
կապակցությամբ հետաքրքրական է հատկապես Խոտորջրի
սիպէխ (vs. գրաբար փայծաղն) բառաձևի օրինակը:
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4. Բարբառային հնաբանությունները հաճախ ներկայացվում են որպես գրաբարում կորած դիմագծերի պահպանում:
Այս տեսակետը պետք է ստուգվի ու հարկ եղած դեպքում
վերանայվի յուրաքանչյուր անհատական դեպքի առնչությամբ: Օրինակ` հնդեվր. *h3neh3-mn ‘անուն’ նախաձևից սերող
գրաբարյան անուն բառի դիմաց որոշ բարբառներ ունեն
անում ձևը (հմմտ. նաև անմանի ‘անվանի, նշանավոր’), որը
սովորաբար մեկնաբանվում է որպես ավելի հին *անումն ձևի
հնատիպ արտացոլում: Մեթոդաբանորեն ավելի նախընտրելի
է բարբառային անում ձևի մ ռնգայինը բացատրել հին
սեռականի *անուման ձևի ընդհանրացմամբ: Հմմտ. ուղղ.
պաշտաւն vs. սեռ. պաշտաման, եզ. մրջիւն vs. հոգն. մրջմունք:
Այլ հետաքրքիր օրինակներ. Ագուլիս յօնս vs. գրաբար ուս
(< հնդեվր. *Homsos ‘ուս’, հմմտ. սանսկ. áṃsa-, հուն. ὦμος,
լատ. umerus ևն) և Մուշ, Վան ևն *տալվ vs. միջ. հայ. տալ
‘ամուսնու քույրը’ (< հնդեվր. *ĝlH-(ō)u̯ -, հմմտ. հուն. γάλως,
լատ. glōs, հին եկղց. սլավ. zъlъva, ռուս. золовка ևն):
5. Աղյուսակում տեսնում ենք սահմանական ներկայի
կազմության նորաբանական եղանակները: Այս բաժնում
կքննենք անցյալ կատարյալի զարգացումը (մասնավորապես`
նախահավելվածային ե-ի և 1հոգն. ձևի -ա- ձայնավորի խընդիրները) Համշենի, Արամոյի և մյուս բարբառներում:
6. Հայերենի բարբառների բառային հնաբանությունները
կարող ենք բաժանել երկու խմբի. 1) գրաբարյան բառեր, որոնք
պահպանվել են միայն մի երկու բարբառում և կորել են
մնացած տարածքներում. 2) բարբառային բառեր, որոնք վկայված չեն մատենագրության մեջ, սակայն հին են (կամ ներկայացվում են որպես այդպիսիք): Քննվում են հետևյալ օրինակները. Մեղրի շըտաղուկ և Վան շա¨րտա¨ղուկ ‘դեղձ’ < միջ.
պարսկ. šiftālūg [špt’lwg] ‘դեղձ’ (vs. Գորիս շա¨վթա¨լի ‘դեղձ’ <
նոր պարսկ. šaftālū ‘դեղձ’). *բազուկ ‘Բազումք աստղաբույլը,
Pleiades’ արլ. և հվ.-արլ. եզրաբարբառներում ու Համշենում, որ
ծագում է իրանական *bazu-ka- չվկայված նախաձևից, հմմտ.
ոսկեդարյան Բազմ-աստեղ-ք, միջ. հայ. Բազում-ք ‘Pleiades’:
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Միայն մեկ-երկու բարբառում առկա բառերը հարկ է
ստուգաբանել հավելյալ զգուշավորությամբ: Նախ անհրաժեշտ է սպառել ներքին մեկնաբանության բոլոր հնարավորությունները: Բնութագրական են Ղարաբաղի կյօ¨ք (գոգ) տալ
‘հորդորել, քաջալերել’ և տըհա¨նիլ ‘հևալ’ օրինակները:
Առանձին քննության է արժանանում բարբառներում տարածված վարպետ բառը:
7. ՀԱԲ-ում գործածվող «նոր բառեր»-ի բնորոշումը հստակեցման կարիք ունի: Սոսկ այն փաստը, որ տվյալ բառը
վկայված չէ մատենագրության մեջ, ինքնին չի նշանակում, թե
բառն անպայման նոր է: Նման բարբառային բառերի նոր կամ
հին լինելը պետք է հիմնավորել լեզվական (հարկ եղած
դեպքում` նաև մշակութային) տվյալների հանգամանալից
վերլուծությամբ: Քննվում է քաղոց ‘հունձքի սեզոն/ամիս’ բառը:

The development of Armenian dialects:
archaisms and innovations
Hrach Martirosyan
To the memory of Jos Weitenberg (1943–2012)
1. The Armenian dialects have been classified according to a
phonological principle, namely the development of the consonant
system, as well as morphological one, that is the formation of the
indicative present (these two features are jointly demonstrated in the
Table). J̌ ahukyan offers a multi-feature classification and on this basis
identifies eleven dialectal groups.
2. In a series of articles Weitenberg discussed a relatively
homogenous set of dialectal isoglosses within a chronological framework starting from pre-literary times, all of which are anterior to the
spirantization of h in the Van-Urmia group and the devoicing which are
dated to approximately the 7th century or later: retraction of the accent
to the penultima, diphthongization of stressed e and o in initial position,
development eawt‛n ‘seven’ to ɔ́xtə, Ačaṙyan’s Law, and devoicing.
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In Weitenberg 1996: 111 these isoglosses are combined in a table
in relative chronological order, from left to right. In addition, the
isogloss -nul vs. Classical -anem is represented by the example of
tesanem ‘to see’. In my Table I present a revised and supplemented
version of Weitenberg’s table in combination with data concerning the
phonological and morphological classifications. The archaic set of
isoglosses demonstrates an opposition between the South-Eastern
periphery (Łarabał/Agulis area) on the one hand, and the Central and
Western regions on the other. The Van-Urmia intermediate area may
originally have formed part of the South-Eastern area. Note also the
sharp contrast between Muš and Łarabał.
3. Many deviant features are ascribed to extreme antiquity, though
in fact they can easily be explained within the framework of recent
internal developments. According to a widely accepted view, Łarabaɫ
pɛ́rp‘ɛl ‘to fan the fire, provoke’ and kɛ́ɫɛl ‘to hide, conceal oneself’
are archaic reflexes of otherwise unattested e-grade forms. However,
the forms are more likely to be the regular outcomes of borb- ‘to
inflame’ and gaɫel ‘to hide’ through Ačaṙyan’s Law. Similarly
untenable is the assumption that Łarabaɫ rɛk‛nak (vs. Classical
aregakn ‘sun’) is an archaic reflex of the IE proto-form allegedly with
an initial *r-. Xotorǰur sipɛx (vs. Classical p‛aycałn ‘spleen’) is
another important example with regard to this issue.
4. Dialectal archaisms are often represented as a preservation of
what has been lost in the corresponding Classical forms. This view
should be verified and eventually reformulated in every individual case.
For instance, the dialectal form anum ‘name’ (cf. also anmani ‘famous’)
vs. ClArm anun ‘name’ from *anuwn < PIE *h3neh3-mn ‘name’ has
been treated as a reflection of older *anumn, but it is methodologically
more cogent to explain the preservation of -m- through generalization of
the prehistoric oblique *anVman-, cf. paštawn vs. gen. pašt-aman
‘service’, mrǰiwn vs. nom.pl. mrǰmun-k‛ ‘ant’. Other interesting
examples are Agulis yɔns vs. ClArm. us ‘shoulder’ (from PIE *Homsos
‘shoulder’, cf. Skt. áṃsa-, Gr. ὦμος, Lat. umerus, etc.) and Muš, Van
etc. *talv vs. MidArm. tal ‘husband’s sister’ (from PIE *ĝlH-(ō)u̯ -, cf.
Gr. γάλως, Lat. glōs, OCS zъlъva, Russ. zolóvka, etc.).
5. In the Table we see the variegated picture of innovative
formations of the indicative present. Here I shall present a sketch on
the development of the aorist in Hamšen, Aramo, and other dialects,
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as well as some related issues, such as the vowel -a- in 1pl. forms and
the augment e-.
6. The lexical archaisms in Armenian dialects may be divided into
the following groups: (1) Classical words that survive in one or a
small number of dialects but are lost everywhere else; (2) dialectal
words that are not attested in the literature but are (claimed to be) old.
The following examples are discussed: Mełri šǝtałuk and Van šärtäłuk
‘peach’ from Middle Persian šiftālūg [špt’lwg] ‘peach’ (alongside of
Goris šävt‛äli ‘peach’, a loan from NPers. šaftālū ‘peach’); *bazuk
‘Pleiades’ in E and SE dialects as well as in Hamšen, from Iranian
unattested *bazu-ka- (alongside of Classical Bazm-asteł-k‛ and Middle
Armenian Bazum-k‛, both based on bazum ‘many’).
Words that are present only in one or two dialects should be
etymologized with extra caution. One should try to exhaust the
external explanations first. The following examples are discussed:
Łarabał kyök‛ (gog) tal ‘to flatter, encourage, incite or stimulate (to
action)’ and təhänil ‘to pant, breathe hard’.
The dialectal word varpet ‘craft master; home teacher’ will be
discussed in greater detail.
7. The definition “new words” applied in HAB should be
clarified. The mere fact that a word is not attested in literature does
not necessarily imply that it is new. A dialectal word can be labeled as
new or old only after a thorough analysis, which should also reckon,
next to linguistic details, with factors like the dialectal spread,
underlying folk beliefs, etc. The example of k‛ałoc‛ ‘mowing season,
month’ is discussed.
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2

Muš

2

Ararat
Nor J̌ uła

2
2

Polis

3
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tesanel

¼

Devoicing

Hamšen

Ačaṙian’s Law

¼

ɔxt ‘7’

Erznka

Diphth. of o-

1
1

Accent retraction

Phonological
classification

Aṙtial
Arabkir

Present Indicative

Dialect

Table 1. Dialectal isoglosses

gi sirim
sirim gu,
g-ɛrt‛am ga,
gɔ g-ɛrt‛am
k/gə sirim,
k-udam
sirim gu,
g-udim
sirɛm k/gə,
k-udem k/gə
kə sirim,
k-ałam
sirə/um ɛm
sirum am,
moṙanum am;
lalman am,
talman am
gə sirɛm,
g-ɛrt‛am

‒
‒

‒
‒

+
‒

‒
‒

‒
‒

-nul
-nal

‒

‒

+

‒

+

-nal

‒

‒

+

‒

+

-nul

‒

‒

+

‒

‒

-nil

‒

‒

‒

‒

‒

-nul

(+)
‒

(+)
‒

+
+

‒
‒

‒
‒

(-nul)
-nel

нет

+

‒

‒

-nal

‒

Hačən

4

Svedia

4

Edesia/Uṙha

5

Tigranakert

5

Ararat/Loṙi

6

Agulis

6

Areš/Havarik

6

Mełri

6

Karčewan

6

Kak‘avaberd

6

Łarabał

7

Urmia

7

Marała

7

Van

7

Moks, Šatax

7

gə siyiɛm,
gə g-aṙnum
gə sirim,
gy-äṙnim
sirɛm a /
gə sirɛm
g-ɛrt‛am a
gə sirim,
g-uzim
sirəm ɛm,
mnəm əm
sáyräm əm,
n-ɔ́tam əm
1sg. sirɛlis əm,
sirɛli yəm
2sg. sirɛləm əs
siris im,
mənas im
siríy im /
im sirís
xəmúm əm,
ásəm əm;
mənáyis im,
-lis im
sírəm əm,
xɔ́səm əm
kyirɛs ɛm/s,
3sg. kyirɛl i;
mənas ɛm/s,
3sg. mənal i
üzeli im,
amč‘ənalǝ́ yim
kə sirem,
k-uzem,
ku kyäm
kə sirim,
kə xałam,
k-ənc‘nim

‒

‒

‒

‒

+

-nul

‒

‒

‒

+?

+

-nul

‒

‒

‒

‒

+

-nal

‒

‒

‒

‒

+

-nal

+

+

+

‒

‒

-nal

+

(+)

+

+

‒

-nil

‒

‒

+

+

‒

-nel/
-nal

+

(+)

+

+

‒

-nil

+

+

+

+

‒

-(n)ul

+

+

+

+

‒/+

-(n)il

+

+

+

+

+

-nal

‒

+

+

+

+

-nel

‒

+

+

+

+

-nel

‒

+

‒

+

+

-nal

‒

+

‒

+

+

-nel/
-nil
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Семантика фокусных конструкций в армянском языке
и проблемы машинного перевода
Карине Мегердумян
Тесная связь между вспомогательным глаголом и фокусом в
восточноармянском отмечалась многими исследователями
(Comrie 1984, Tamrazian 1994, Tragut 2009). Хотя базовой для
вспомогательного глагола является позиция сразу после смыслового глагола, как в примере (1), вспомогательный глагол может
также появляться после слов, на которые падает логическое
ударение, и после вопросительных слов, как в примерах (2) и (3).
В этих случаях вспомогательный глагол отделяется от смыслового глагола, что затрудняет автоматическую обработку фразовых
показателей времени и согласования:
1) Այս տեղեկությունը երեկ հրապարակել է երեւանյան մամուլը:
2) Այս տեղեկությունը երեկ է հրապարակել երեւանյան մամուլը:
3) Ա՞յս տեղեկությունն է երեկ հրապարակել երեւանյան մամուլը:
Выявление в предложении фокусных конструкций по положению вспомогательного глагола и правильное определение
временных форм глагола по дистантно расположенным элементам является важной проблемой машинного перевода. Существующие системы машинного перевода с армянского на английский не учитывают фокусные конструкции. В настоящем докладе
будет представлен программный модуль, способный успешно
определять, на какой элемент армянского предложения падает
логическое ударение, и осуществлять адекватный перевод фразы
на другой язык. Таким образом, предложение (3) будет переведено не как “Did the Yerevan press publicize this news yesterday?”
(«Ереванская пресса опубликовала эту новость вчера?»), а как
“Was it this news that the Yerevan press publicized yesterday?” («Эту
ли новость вчера опубликовала ереванская пресса?»), четко
определяя фокусное значение при переводе на английский. При
моделировании поведения вспомогательного глагола мы используем модель, основанную на структуре морфологических, синтаксических и лексических признаков (feature-structure based
representation). Релевантные ограничения на структуру и содер124

жание синтаксических конструкций кодируются с помощью
унифицирующих правил, которые позволяют создавать формальные представления предложений и дополнять информацию о
глагольной группе. Кроме того, модуль легко интегрируется в
более крупные системы компьютерного анализа восточноармянского языка.

Իմաստային շեշտը հայերեն մեքենայական
թարգմանության մեջ
Կարինե Մկրտումյան
Օժանդակ բայի և իմաստային շեշտի միջև սերտ կապակծությունը նշվել է մի շարք հեղինակների կողմից (Comrie 1984,
Tamrazian 1994, Tragut 2009): Չնայած օժանդակ բայը սովորաբար անմիջապես հաջորդում է բային (1), այն կարող է դրվել
նաև իմաստային շեշտ կրող (2) կամ հարցական (3) բառերից
հետո: Նման դեպքերում օժանդակ բայը «կտրվում է» գլխավոր
բայից, որը դժվարացնում է քերականական ժամանակի և
համաձայնություն ցուցանիշների ավտոմատիկ մշակումը:
1) Այս տեղեկությունը երեկ հրապարակել է երեւանյան մամուլը:
2) Այս տեղեկությունը երեկ է հրապարակել երեւանյան մամուլը:
3) Ա՞յս տեղեկությունն է երեկ հրապարակել երեւանյան մամուլը:
Մեքենայական թարգմանության կարևոր խնդիրներից են
բայական ձևերի քերականական ժամանակ որոշելը և նախադասության մեջ օժանդակ բայի դիրքի հիման վրա իմաստային
շեշտը հայտնաբերելը: Հայերենից անգլերեն մեքենայական
թարգմանության համակարգերը հաշվի չեն առնում իմաստային շեշտը: Սույն աշխատության մեջ կներկայացվի ծրագրային
մոդուլը, որը հնարավորություն է տալիս ճիշտ որոշել իմաստային շեշտի դիրքը, ինչպես նաև ադեկվատորեն թարքմանություն կատարել: Այնպես, (3) նախադասությունը կթարգմանվի ոչ թե “Did the Yerevan press publicize this news yesterday?”,
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այլ “Was it this news that the Yerevan press publicized yesterday?”:
Օժանդակ բայի հնարավոր դիրքեր մոդելացնելու համար մենք
հիմք ենք առնում ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստաբանական հատկանիշների կառույց (feature-structure based
representation): Շարահյուսական կառուցվածքների բովանդակությունը և կառույցը սահմանափակված է որոշ միասնական
կանոններով, որոնք թույլ են տալիս նախադասության ձևական
ներկայցում կազմել, ինչպես նաև լրացնել բայական խմբի
վերաբերյալ տեղեկությունները: Բացի դրանից, մոդուլը հեշտորեն ներառվում է արևելահայերենի համակարգչային
վերլուծության ավելի խոշոր համակարգերի մեջ:

Focus Semantics in Armenian Machine Translation
Karine Megerdoomian
The close relationship between Eastern Armenian auxiliary verb
and focus has been noted by several researchers (Comrie 1984,
Tamrazian 1994, Tragut 2009). Although the auxiliary’s base position
is immediately after the verb as in (1), it may also appear on focus and
question words as in (2) and (3). In addition, in these instances the
auxiliary is separated from the verb making it difficult to compute
clausal tense and agreement.
1) Այս տեղեկությունը երեկ հրապարակել է երեւանյան մամուլը:
2) Այս տեղեկությունը երեկ է հրապարակել երեւանյան մամուլը:
3) Ա՞յս տեղեկությունն է երեկ հրապարակել երեւանյան մամուլը:
Determining the focus interpretation in the sentence based on the
position of the auxiliary and identifying the correct tense of these
discontinuous elements are important challenges for machine
translation. Existing Armenian to English machine translation
systems, however, are unable to capture the focused reading in the
translations. In this paper, we present a computational module that can
successfully identify if an element is focused in the Armenian
sentence and render it correctly in the target language. Hence, the
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sentence in (3) will not be translated as “Did the Yerevan press
publicize this news yesterday?” but rather “Was it this news that the
Yerevan press publicized yesterday?” clearly capturing the focused
meaning in the English translation. For the implementation of the
auxiliary behavior, we are using a feature-structure based representation for morphological, syntactic and semantic knowledge.
Unification rules are used to encode the relevant constraints on
structure and content of the syntactic analyses, to generate the
sentence interpretation and to augment the information on the verb
phrase. This allows us to formulate linguistically oriented constraints.
Moreover, the resulting module can be easily integrated into larger
systems for the computational analysis of Eastern Armenian.
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Диалектные эквиваленты ałōt‛kʽ ‘молитва’
Айкануш Овсеповна Месропян
Один из основных способов богопочитания — произнесение
молитвы. К этому семантическому полю относятся слова աղոթք
‘молитва’, աղոթել ‘молиться’, աղաչել ‘молить’, խաչակնքել
‘креститься, творить крестное знамение’, ամեն ‘аминь’ и другие
термины, относящиеся к обрядовой сфере как в литературном
армянском, так и в диалектах.
В «Корневом словаре» Гр. Ачаряна слово աղոթք ‘молитва’
размещается в статье աղաչել ‘молить’ ― с приведением ряда
этимологий. «Новый словарь айказского языка», Ованнес
Ерзнкаци и др. производят слово աղոթք ‘молитва’ от глагола
աղաչել ‘молить’. Этимология, представленная в «Зимнем томе»
Григора Татеваци, основывается на семантике глагола աղաչել. В
«Летнем томе» богослов предлагает новую этимологию, связывая
слово աղոթք со словом աղ ‘соль’. Грач Мартиросян подробно
исследовал существующие точки зрения и привел дополнительные факты в пользу господствующего варианта этимологии.
Фонетические варианты литературного աղոթք засвидетельствованы в Горисе, Крзене, Какаваберде, деревне Ваган
Гегаркуника, Карабахе, населенном выходцами из Маку
Варденисе (Апаран); на западе — в Артеале, Амшене, Моксе,
Муше, Багеше, Уше, Верхнем Аруке, в Мец Самсаре
(Ахалкалаки), в Армаше и др.
В преобладающей части диалектов слово աղոթք представлено с различными фонетическими изменениями:
1. Изменения гласных: աղօթք (Тигранакерт), աղուտկ (Хтрбек,
Сведиа), աղութք (Гудемнис, Курис), աղօթկ (Мамртанц, Мокс),
օղօթկ (Эгнаходжа, Маназкерт), օղօտկ (Шарур – Улья, Нахичевань
и Норашен), էղէթք (Аджин), ղօթյ (Каракишлак, Шуши), աղու՜՜թք
(Севан и Заранц, Арчак), աղութք (Какаваберд, Мегри, Танакерт/
Нахичевань, Сведиа), աղուտկը (Шинуайр/Горис) и др.
1. Изменения согласных: աղուտկ (Бейлан), աղօտք (Шемаха),
աղօտկը (Степанаван), աղօցք (Битлис), աղօցկ (Ван), աղօթ
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(Кесария), աղօտք (Артамет), աղօթ (Шатах, Щзм, Тосу и Верин
Арук, Сех/Мамртанци, в эчмиадзинском Арагаце, населенном
выходцами из Хоя, Ехегнадзоре) и др.
Носители диалекта из Ахина (Հաղին), Мокс, говорили
Մէրուն աղօթ չըկա՚.
Встречаются также параллели из армянских, арабских,
турецких, персидских и греческих слов.
Армянские слова: ձունդրը (Чаник (Амшен), Орду, Самсон,
Ормонкой), օրթնանք (Хатерк), բահբանիչ (Кесария), խաչմէրգինք (Кесария), պուղադանք (Зейтун), վըճարանք (Ченкилер),
աղաճանկ (Рстам-Гедук (Маназкерт), Цпни в Карссе, Вотнчор
(Буланух)), ղանչաք (Горис, Лори, Берд), աղաչօնք (Амшен),
ախճընկ (Хтрбек) и др.
Заимствования:
Դուղա (Ван), դուվա (Бейлан), դօվօ (Аджин), նամազ (Араратян, Канакер, Ван), ազան (Ван), էպտաս (Шапин-Карахисар), յէմին
(Цалка, Ахалкалаки, Ломатурцх, Балхо, Цкалтбила, Мараш).
Слово աղոթք ‘молитва’ и его эквиваленты входят в состав
сложных и составных слов, формул благословения, клятвы и
проклятия.

Աղոթք հասկացության բարբառային համարժեքները
Հայկանուշ Մեսրոպյան
Աստվածպաշտության հիմնական եղանակը աղոթասացությունն է, որի իմաստային դաշտին են հարում աղոթք,
աղոթել, աղաչել, խաչակնքել, ամեն և ծիսապաշտամունքային
այլ բառեր։ Ինչպես գրական հայերենում, այնպես էլ հայերենի
բարբառներում իմաստային այս ենթախմբին պատկանող
բառերն ու արտահայտությունները աչքի են ընկնում լայն
գործառականությամբ և բարբառային զուգաբանական տարբերակվածությամբ։
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Հր. Աճառյանը Արմատական բառարանում աղօթք բառը
զետեղում է Աղաչել գլխաբառի տակ՝ վկայաբերելով մի շարք
ստուգաբանություններ։ Նոր Հայկազեան բառարանը, Հովհաննես Երզնկացին և այլք աղօթք բառը բխեցնում են աղաչել
բայից։ Գր. Տաթևացու՝ Ձմերան հատորում ներկայացված
ստուգաբանությունը հեռանում է աղաչել բայիմաստից։ Ամարան հատորում (էջ 323) աստվածաբանն առաջարկում է նոր
ստուգաբանություն՝ այն առնչելով աղ համեմիչին։ Հրաչ Մարտիրոսյանը հանգամանորեն քննել է եղած տեսակետները՝
հիմնավորելով գերադասելի տարբերակի գիտականությունը։
Գրական հայերենի աղօթք հնչատարբերակն է գրանցված
արևելյան տարածքներից Գորիսում, Կռզենում, Կաքավաբերդում, Գեղարքունիքի Վահան գյուղում, Ղարաբաղում, Մակուից եկածներով բնակեցված Ապարանի Վարդենիսում, արևմըտյան տարածքներից՝ Առտեալում, Համշենում, Մոկսում,
Մուշում, Բաղեշի Ուշի և Վերին Հուրուք բնակավայրերում,
Ախալքալաքի Մեծ Սամսարում, Խարբերդի Հաբուսիում, Արմաշում և այլուր։
Բարբառների գերակշիռ մասում աղոթք բառը հանդես է
գալիս ձայնավորական և բաղաձայնական տարբեր հնչյունափոխություններով։
ա) Ձայնավորների հնչյունափոխություններ. ա°ղօթք (Տիգրանակերտ), ա°°ղուտկ (Սվեդիայի Խտրբեկ), ա°ղութք (Գուդեմնիս, Կուրիս), աօղօթկ (Մոկսի Մամռտանց), օղօթկ (Մանազկերտի Էգնախոջա), օղօտկ (Շարուր - Նախիջևանի Ուլյա
և Նորաշեն), էղէթք (Հաջըն), ղօթյ (՚Շուշիի Ղարաղշլաղ),
աղու՜՜թք (Արճակի Սևան և Զարանց), աղութք (Կաքավաբերդ,
Մեղրի, Նախիջևանի Տանակերտ, Սվեդիա), աղուտկը (Գորիսի Շինուհայր) և այլն։
բ) Բաղաձայնների հնչյունափոխություններ. աղուտկ
(Բեյլան), աղօտք (Շամախի), աղօտկը (Ստեփանավան),
աղօցք (Բիթլիսի Հալնձի), աղօցկ (Վան), աղօթ• (Կեսարիա),
աղօտքյ (Արտամետ), աղօթ (Շատախ, Ոզմ, Սպարկերտի Տո130

սու և Վերին Հուրուք, Մամռտանցի Սեղ, Խոյից եկածներով
բնակեցված Էջմիածնի Արագած, Եղեգնաձորի Եղեգիս) և այլն։
Մոկսի Հաղինից գաղթած բարբառախոսն ասել է. Մ
ՙ էրուն
աղօթ չըկա՚։
Հանդիպում են նաև հասկացական - բառանվանողական
զուգաբանություններ՝
կազմված
հայերեն,
արաբերեն,
պարսկերեն, թուրքերեն, հունարեն բառերից։
Հայերեն բառեր. ձունդրը (Համշենի Ճանիկ, Օրդու, Սամսոն, Օրմօնքօյ), օրթնա°°նք (Հաթերք), բահբանիչ (Կեսարիա),
խաչմէրգինք (Կեսարիա), պուղադանք (Զեյթուն), վըճարանք
(Չենկիլեր), աղաճանկ (Մանազկերտի Ռստամ-Գեդուկ, Կարսի Ծպնի, Բուլանուխի Ոտնչոր), ղանչաք (Գորիս, Լոռի, Բերդ),
աղաչօնք (Համշեն), ա°°խճընկ (Սվեդիայի Խտրբեկ) և այլն։
Օտարաբանություններ.
Դուղա (Վան), դուվա (Բեյլան), դօվօ (Հաջըն), նամազ
(Արարատյան, Քանաքեռ, Վան), ա°°զա°°ն (Վան), էպտաս (Շապին-Գարահիսար), յէմին (Ծալկա, Ախալքալաք, Ախալքալաքի Լոմատուրցխ, Բալխո և Ախալցխեի Ջուլղա և Ծղալթբիլա,
Մարաշ)։
Աղոթք բառի հայերեն և փոխառյալ տարբերակներով
կազմվել են բարդ և բաղադրյալ բառեր, օրհնանքի, երդման,
անեծքի արտահայտություններ, դարձվածային արժեք ունեցող միավորներ։

Dialect equivalents of ałōtʽkʽ ‘prayer’
Haykanush Mesropyan
Praying is one of the main ways of worship, and this semantic
field covers such widely used words as աղոթք ‘prayer’, աղոթել
‘pray’, աղաչել ‘beg’, խաչակնքել ‘cross oneself’, ամեն ‘Amen’, as
well as other rite terms in Literary Armenian and in various dialects
that often have parallel forms in other dialects.
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The Etymological Dictionary by Hr. Acharyan places աղոթք
‘prayer’ under the entry աղաչել ‘beg’ with a number of etymological
references. The New Armenian Dictionary (NHB) by O. Erznkatsi et
al. traces աղոթք ‘prayer’ back to the verb աղաչել ‘pray’. The
etymological references provided in the Winter Volume by Gr.
Tatevatsi are based on the meaning of the verb աղաչել. In his
Summer Volume, this theologian proposes a new etymological link
relating աղոթք to the word աղ ‘salt’. H. Martirosyan made a detailed
analysis of the existing viewpoints and found the prevalent opinion to
be the most plausible.
Phonetic variants of Literary Armenian աղոթք were attested in
Goris, Krzen, Kakvaberda, Vagan Gegarkunika Village, Karabakh
(inhabited by migrants from Maku Vardenis), and, in western areas –
in Arteal, Hamshen, Moks, Mush, Baghesh, Ush, Upper Aruk, Mets
Samsar (Akhalkalaki), Armash, and in other places.
In most dialects, աղոթք exists in specific phonetic variants that
include:
Vowel changes: ա°ղօթք (Tigranakert), ա°°ղուտկ (Khrtbek,
Svedia), ա°ղութք (Gudemnis, Kuris), աօղօթկ (Mamrtants, Moks),
օղօթկ (Egnakhodzha, Manazkert), օղօտկ (Sharur-Ulya, Nakhichevan’
and Norashen), էղէթք (Հաջըն), ղօթյ (Karakishlak, Shushi), աղու՜՜թք
(Sevan and Zarants, Archak), աղութք (Kakavaberd, Megri, TanakertNakhichevan’, Svedia), աղուտկը (Shinuayr-Goris), etc.
Consonant changes: աղուտկ (Beylan), աղօտք (Shemakha),
աղօտկը (Stepanavan), աղօցք (Bitlis), աղօցկ (Van), աղօթ•
(Kesaria), աղօտքյ (Artamet), աղօթ (Shatakh, Shchem, Tosu and
Verin Aruk, Sekh-Mamrtantsi, Echmiadzi Aragats (inhabited by
migrants from Khoy, Ekhegnadzor), etc.
Native speakers of Akhin (Հաղին) and Moks Dialect said:
Մէրուն աղօթ չըկա՚.
There are also parallels of Armenian, Arab, Turkish, Persian, and
Greek words.
Armenian words: ձունդրը (Chanik (Amshen), Ordu, Samson,
Ormonkoy), օրթնա°°նք (Khaterk), բահբանիչ (Kesaria),
խաչմէրգինք (Kesaria), պուղադանք (Zeytun), վըճարանք
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(Chenkiler), աղաճանկ (Rstam-Geduk (Manazkert), Tspni in Karss,
Votnchor (Bulanukh)), ղանչաք (Goris, Lori, Berd), աղաչօնք
(Amshen), ա°°խճընկ (Хтрбек), etc.
Borrowings:
Դուղա (Van), դուվա (Beylan), դօվօ (Հաջըն), նամազ
(Araratyan, Kanaker, Van), ա°°զա°°ն (Van), էպտաս (ShapinKarakhisar), յէմին (Tsalka, Akhalkalaki, Lomaturtskh, Balkho,
Tskaltbila, Marash).
The word աղոթք ‘prayer’ and its equivalents are found in
complex and compound words that represent benediction formulas,
oaths, or curses.
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Взаимоотношения литературного языка и
диалектов в Республике Армения
Гарик Гвидонович Мкртчян
Вопрос взаимоотношения литературного языка и диалектов
всегда находился в центре внимания исследователей. Он
актуален не только в свете того, что любой литературный язык в
ходе своего формирования берет за основу определенную стадию
развития какого-либо диалекта ― как, например, в случае с
обоими современными литературными вариантами армянского
языка (восточным и западным) и любым другим литературным
языком, но также и в связи с проблемой нивелирования
диалектных различий и полного овладения всеми аспектами
литературного языка.
В этом смысле используемые в населенных пунктах
Республики Армения территориальные разновидности языка в
сопоставлении с литературным языком обнаруживают больше
сходных черт, нежели различий. Отметим, что существенную
часть армянского населения Республики Армения составляют
носители диалектов восточной группы, т.н. ветви -um, благодаря
чему совпадения между литературным языком и диалектами
закономерны и естественны; в то же время относящиеся к
западной группе многочисленные диалекты ветви kə-, по
историко-социальным причинам оказавшиеся несколько столетий
назад на территории Западной, точнее — Центральной Армении,
обнаруживают многочисленные промежуточные или общие
свойства по отношению к диалектам восточной группы. Кроме
того, нынешнее сосуществование носителей диалектов, происходящих из Западной Армении с носителями диалектов ветви -um,
вызванное трагическим несовпадением исторических и государственных границ, привело к усугублению тенденции сближения
этих групп.
Упомянутая тенденция к уподоблению обусловлена происходящими в процессе коммуникации межговорными заимствованиями, длительными контактами и многочисленными внутрилингвистическими и естественно-историческими факторами.
Действующие языковые законы не оторваны и не независимы
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друг от друга, но находятся в органическом единстве. Языковое
единство особенно заметно на уровне лексики, а существующие
различия в основном ограничиваются фонетической и грамматической системами.
В говорах Республики Армения диалектизмы преобладают.
Мышление носителей диалектов различных областей диалектно,
что в фонетической и грамматической системах проявляется в
полной мере, а на уровне лексики — частично. В этом вопросе
решающую роль играет вопрос, насколько носители диалектов
остаются близки своим языковым истокам и насколько они верны
традициям в своем языковом мышлении. На тех территориях, где
преобладают закономерности литературного языка, это может
быть обусловлено двумя обстоятельствами: а) близостью к
центру престижного диалекта — Еревану и его влиянием; б)
наличием таких языковых черт, которые естественным образом
лежат в основе и литературного языка.
В вопросе преобладания диалектизмов существенную роль
играют естественные факторы: замкнутость территории, наличие
естественных преград, малое количество равнинных пространств
(Սարգսյան Ա, Հայոց լեզվի բարբառային ատլաս: Պրակ Ա. Եր.
2008: 6). Населенные пункты Республики Армения находятся у
подножия гор, больших и малых горных цепей, в долинах и
ущельях. Диалектные черты лучше сохраняются в речи пожилых
людей и детей, в то время как у молодого и среднего поколения — только отчасти, уступая литературной норме. Речь молодого поколения подвергается интенсивному влиянию литературного языка и араратского диалекта, благодаря чему формируется
«олитературенный» язык — в противоположность языку диалектной коммуникации.
Общие и различные черты, наблюдаемые в говорах
Армении, могут относиться к сфере фонетики, грамматики или
лексики. Таким образом выделяются: а) говоры, однородные по
фонетическим характеристикам; б) однородные по грамматическим характеристикам; в) говоры, объединяемые на основании
лексических критериев. Если в области грамматических и
фонетических закономерностей говоры характеризуются обилием
различий, то в сфере лексики исторически сформировалась
определенная общность.
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Общей лингвистической характеристикой говоров, распространенных на территории Республики Армения, является то, что
существуют а) признаки, свойственные всем говорам или большинству из них; б) признаки, свойственные только одному или
нескольким говорам; в) типологические признаки, которые уже
исчезли или находятся на грани исчезновения; г) признаки,
которые только что сформировались или формируются под
влиянием различных факторов.
Причинами нынешнего состояния диалектов и произошедших за последнее время изменений являются следующие три
фактора: пространственный, временной и социальный. Отчасти
изменился удельный вес диалектного языка. Наибольшим
изменениям подвергся лексический состав диалектов. Под
воздействием социальных сдвигов из употребления ушли
многочисленные устаревшие слова, хотя многие лексические
единицы и продолжают существовать в составе фразеологических
оборотов, пословиц и поговорок. Значительную долю составляют
возникшие в результате современных социальных изменений
новые слова и выражения. Бо́льшая часть типологических
характеристик фонетического строя сохранились нетронутой, а
новые внутренние и внешние заимствования подверглись
действию
фонетических
законов
диалектов.
Высокую
устойчивость демонстрирует и грамматическая система.
Подобная устойчивость закономерна и наблюдается в развитии
любого языка, поскольку грамматические структуры меняются
медленнее, нежели чувствительный к изменениям в социальной
жизни основной лексический фонд языка.
На сегодняшний день, несомненно, литературный язык
безусловно господствует только в пределах письменной коммуникации и ее разновидностей, оставаясь на вторых позициях в
живой речи. Исключение здесь составляют ограниченные
социальные группы, письменная и устная речь представителей
которых не обнаруживает различий. Господству нормированного,
единообразного литературного языка препятствуют территориальные разновидности — диалекты, говоры и, разумеется,
живой разговорный язык, который также называют народным
разговорным языком. Это средство коммуникации, являющееся
сплавом литературного языка и других разнокачественных
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языковых элементов. Таким образом, мы приходим к выводу, что
единый упорядоченный литературный язык в Республике
Армения остается задачей нерешенной и открытой. На сегодняшний день общности, проживающие в различных областях и
административных единицах нашей страны, по возможности,
стараются придерживаться своих говоров.
После установления в XX в. советской власти формулировка
«общенародный армянский» относится исключительно к письменному языку, а не к живой речи, поскольку в Апаране, Вайоц
Дзоре, Тавуше, Гегаркунике и других областях говорят на местных разновидностях языка, и даже речи быть не может о главенствовании некой единой, повсеместной употребляемой формы.
Не желая преуменьшать влияние литературного языка,
отметим, что ему удалось достичь частичного успеха, поскольку как
жители Апарана, так и жители других областей выделяют и
понимают литературный нормированный армянский, а при
необходимости даже общаются на нем (воспринимая его при этом
как քաղքցոց լեզու, քաղքըվորը խոսք («городской язык»,
«вежливая речь») ― что не было характерно для носителей
диалектов в XIX и XX вв. По существу, современное противопоставление քաղքըվորը խոսք и գէղավարի խոսք является
логическим продолжением упомянутого в средневековых рукописях
древнего противопоставления «мужицкой речи» (գեղջուկ բան) и
«грамотной/искусной» речи (քերթաւղական/ արուեստաւոր բան).
На территории Республики Армения языковое мышление
носителей всех говоров существенно отличается от литературного языка. По нашему глубокому убеждению, ни теперь, ни в
ближайшем будущем единый язык не может прийти на смену
территориальным разновидностям. Это невозможно в частности
потому, что в этом направлении не ведется последовательной
работы, а какого бы то ни было результата здесь можно достичь
лишь ценой длительных усилий. Языковое единение — проблема
внутриязыковая, а экстралингвистические факторы, обусловленные периодически протекающими процессами эмиграции и иммиграции, только препятствуют осуществлению такого единения.
Если считать важными свойствами любого литературного
языка его богатство, «отшлифованность» и общенародный характер, то можно сказать, что армянский литературный язык
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обладает огромным богатством и высокой степенью «отшлифованности», однако с точки зрения общенародности пока что не
добился больших успехов. По-прежнему стоит проблема единого,
общенародного, одновременно письменного и разговорного
языка. При этом, учитывая постепенное исчезновение диалектов
на территории Республики Армения, можно предположить, что
будущее принадлежит народному разговорному языку, который и
даст основу для формирования качественно нового литературного армянского.

Գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության
հարցը Հանրապետությունում
Գարիկ Մկրտչյան
¶ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¨ μ³ñμ³éÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ
ÙÇßï ·ïÝí»É ¿ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: ²ÛÝ
³ÛÅÙ»³Ï³Ý ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ ó³ÝÏ³ó³Í ·ñ³Ï³Ý
É»½áõ Çñ Ùß³Ïí³ÍáõÃÛ³Ùμ Ï³ï³ñ»É³·áñÍí»É ¿ áñáß³ÏÇ μ³ñμ³é³ÛÇÝ É»½í³íÇ×³ÏÇ íñ³, ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï, Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³ñ¹Ç
»ñÏáõ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇ` ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ áõ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñ»ÝÇ áõ ³ßË³ñÑÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¹Çåí³ÍáõÙ
¿, ³ÛÉ¨ μ³ñμ³éÝ»ñÇ` ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ³éáõÙáí` Ç ÉñáõÙÝ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÉÇ³Ï³ï³ñ ïÇñ³å»ïÙ³Ý áõ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý:
²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý μÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ·áñÍ³éáÕ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ` ·ñ³Ï³Ý
É»½íÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùμ óáõó³μ»ñ³Í É»½í³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ù»Í »Ý, ù³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ëí³ÍÁ Ù»ñÏ³å³ñ³Ýáó ãÑÝã»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷³ëï»Ýù, áñ ÐÐ-áõÙ ³åñáÕ Ñ³Û
³½·³μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ñ³Û»ñ»ÝÇ μ³ñμ³éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý àõØ ×ÛáõÕÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã-ï»Õ³μÝÇÏÝ»ñ
»Ý, áñáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ·ñ³Ï³Ý É»½áõ-μ³ñμ³é É»½í³Ï³Ý
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÝ»ñÁ ûñÇÝ³ã³÷ »Ý ¨ μÝ³Ï³Ý, ÇëÏ å³ïÙ³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï³ñ³ï»ë³Ï å³ï×³éÝ»ñáí ¹³ñ»ñ ³é³ç ²ñ¨»ÉÛ³Ý
Ð³Û³ëï³Ý Ñ³Ý·ñí³Ý³Í Ñ³Û»ñ»ÝÇ μ³ñμ³éÝ»ñÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý
ËÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý, ³í»ÉÇ ëïáõÛ·` Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÎÁ
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×ÛáõÕÇ μ³½Ù³ÃÇí μ³ñμ³éÝ»ñ É»½í³Ï³Ý μ³½Ù³ÃÇí ÙÇç³Ï³,
Ñ³ÙÁÝÏÝáÕ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ »Ý Ñ³Ûï³μ»ñáõÙ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ËըÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý μ³ñμ³éÝ»ñ Ñ»ï: ÀÝ¹ áñáõÙ, μÝ³å³ïÙ³Ï³Ý áõ
ï³ñ³Í³Ï³Ý μáõÝ ÑÇÙù»ñÇ ó³í³ÉÇ Ë³ËïÙ³Ý å³ï×³éáí
Ý»ñ·³ÕÃÛ³É μ³ñμ³é³ÏÇñÝ»ñÇ áõ àõÙ ×ÛáõÕÇ μ³ñμ³éÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ·áÛ³ÏóáõÙÁ ³í»ÉÇ ¿ Ëáñ³óñ»É É»½í³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇïáõÙÁ:
ì»ñáÝßÛ³É ÙÇûñÇÝ³Ï³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ·ñ³ÝóíáÕ ÙÇçËáëí³Íù³ÛÇÝ
÷áË³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, Ñ³ñ³ï¨ ÷áËß÷áõÙÝ»ñÇó, μ³½Ù³ÃÇí
Ý»ñÉ»½í³Ï³Ý ¨ μÝ³å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ É»½í³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÝ Çñ³ñÇó Ïïñí³Í áõ ³ÝÏ³Ë ã»Ý, ·ïÝíáõÙ »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý
ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: È»½í³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë
ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý μ³é³å³ß³ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, ÇëÏ ³éÏ³ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý áõ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ:
Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ëáëí³ÍùÝ»ñáõÙ μ³ñμ³é³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ï³ñ ¿. ï³ñμ»ñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ μ³ñμ³é³ËáëÝ»ñÇ
Ùï³Í»É³Ó¨Á μ³ñμ³é³ÛÇÝ ¿, áñÁ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý ¨ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ÉÇ³Ï³ï³ñ ¿, ÇëÏ μ³é³å³ß³ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ` Ù³ë³Ùμ: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ í×éáñáß ¿ μ³ñμ³é³ËáëÝ»ñÇ` Çñ»Ýó
É»½í³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³ñ³½³ï ÙÝ³ÉÁ, É»½í³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùμ ³í³Ý¹³å³ßï ÉÇÝ»ÉÁ: ²ÛÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, áõñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ·»ñÇßËáÕ, ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ
»Ý »ñÏáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí` ³) ã³÷³Ï³ñ·³ÛÇÝ É»½íÇ Ï»ÝïñáÝÇÝ`
ºñ¨³ÝÇÝ Ù»ñÓ ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Ýñ³ÝÇó ³½¹í»ÉÁ, μ) Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ³ÛÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ,
áñáÝù ûñÇÝ³ã³÷áñ»Ý ÁÝÏ³Í »Ý Ý³¨ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ÑÇÙùáõÙ:
´³ñμ³é³ÛÝáõÃÛ³Ý ·»ñÇßËáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ
μÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ` Ý»ñ÷³Ï ·áïÇ ÉÇÝ»ÉÁ, μÝ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ
áõÝ»Ý³ÉÁ, Ñ³ñÃ³í³Ûñ³ÛÇÝ ï»Õ³ÝùÝ»ñÇó ½áõñÏ ÉÇÝ»ÉÁ (ՍարգÁսյան Ա, Հայոց լեզվի բարբառային ատլաս: Պրակ Ա. Եր.
2008: 6): ÖÇßï ¨ ³Ûëå»ë ÐÐ-Ç μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ É»éÝ»ñÇ, Ù»Í áõ ÷áùñ É»éÝ³ßÕÃ³Ý»ñÇ ëïáñáõïÝ»ñáõÙ,
ÑáíÇïÝ»ñáõÙ áõ Óáñ³ÏÝ»ñáõÙ: ´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ μ³ñμ³é³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ É³í å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ï³ñ»óÝ»ñÁ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÁ,
ÇëÏ »ñÇï³ë³ñ¹ ¨ ÙÇçÇÝ ë»ñáõÝ¹Á Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ¿ ³ÛÝ å³Ñå³139

ÝáõÙ` Ç ß³Ñ ã³÷³Ï³ñ·³ÛÇÝ É»½í³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý, áñÁ ·³ÉÇë ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ·ñ³í³Í ¹Çñùáí: ºñÇï³ë³ñ¹ ë»ñÝ¹Ç ËáëùÝ ÇÝï»ÝëÇíáñ»Ý ÏñáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý
É»½íÇ ¨ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý μ³ñμ³éÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí
Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý³óí³Í É»½áõ, Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ μ³ñμ³é³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³Ïó³ÛÇÝ É»½íÇ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ëáëí³ÍùÝ»ñáõÙ É»½í³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÇã ¨ ÙÇ³íáñÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý, ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý, μ³é³å³ß³ñ³ÛÇÝ. ³) ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí
Ñ³Ù³ë»é Ëáëí³ÍùÝ»ñ, μ) ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí Ñ³Ù³ë»é Ëáëí³ÍùÝ»ñ, ·) μ³é³å³ß³ñ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí
ÙÇ³íáñíáÕ Ëáëí³ÍùÝ»ñ: ºÃ» ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý ¨ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý
ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ëáëí³ÍùÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ³ÏÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ùμ, ³å³ μ³é³å³ß³ñÇ
Ñ³ñóáõÙ å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³íáñ»É ¿ Ñ³Ù³ë»é Ñ³ÝñáõÛÃ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ³ÙμáÕç³Ï³Ý
μÝáõÃ³·ÇñÁ ³ÛÝ ¿, áñ Ï³Ý ³) Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ïáõÏ »Ý
μáÉáñ Ëáëí³ÍùÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ñ³ïáõÏ »Ý Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ, μ³Ûó áã μáÉáñÇÝ, μ) Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ïáõÏ »Ý
ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ, ·) ïÇå³μ³Ý³Ï³Ý
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³ó»É »Ý Ï³Ù í»ñ³óÙ³Ý ß»ÙÇÝ »Ý, ¹)
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù ï³ñμ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñáí Ýáñ »Ý Ï³½Ù³íáñí»É Ï³Ù ëÏëáõÙ »Ý Ï³½Ù³íáñí»É:
ÐÐ-Ç Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ, Ïñ³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý »ñ»ù ·áñÍáÝÝ»ñáí`
ï³ñ³Í³Ï³Ý, Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý: Ø³ë³Ùμ ÷áËí»É ¿ Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ É»½íÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏßÇéÁ: ²Ù»ÝÇó ß³ï
÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿ Ïñ»É Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ μ³é³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí ¹áõñë »Ý ÁÝÏ»É ëïí³ñ³ÃÇí
ÑÝ³ó³Í μ³é»ñ, Ã»¨ μ³½Ù³ÃÇí ÑÇÝ μÝáõÛÃÇ μ³é³ÙÇ³íáñÝ»ñ
·áÛ³ï¨áõÙ »Ý ¹³ñÓí³Í³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñáõÙ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
³ëáõÛÃÝ»ñáõÙ, ³é³ÍÝ»ñáõÙ: Ø»Í ÃÇí »Ý Ï³½ÙáõÙ ³ñ¹Ç ëáóÇ³É³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇó μË³Í Ýáñ μ³é»ñÝ áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÝãÛáõÝ³Ï³Ý ïÇå³μ³Ý³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý ³Ý³Õ³ñïáñ»Ý, Ýáñ³Ùáõï` ³ñï³ùÇÝ
áõ Ý»ñùÇÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏí»É »Ý
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ:
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Ø»Í ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ »Ý óáõó³μ»ñ»É ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÁ:
È»½í³Ï³Ý ³ÛëåÇëÇ Ñ³ñ³÷áË Ï³éáõóí³Íù³ÛÝáõÃÛ³Ùμ μÝáõÃ³·Çñ áõÝ»Ý³ÉÝ ûñÇÝ³ã³÷ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ, ù³ÝÇ áñ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ÷á÷áËíáõÙ ¿
³í»ÉÇ ¹³Ý¹³Õ (²é³ù»ÉÛ³Ý ì., ²ßË³ñÑ³μ³ñÇ ÑÝãÛáõÝ³÷áËáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, È»½í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ïáñ 1, ºñ., 1951: 59–60), ù³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ½·³ÛáõÝ μ³é³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáÝ¹Á:
²ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ ³Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ·ñ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ·ñ³íáñ É»½íÇ áõ Ýñ³ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ` ÙÝ³Éáí ãÑ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í Ï»Ý¹³ÝÇ ËáëùáõÙ:
²Ûëï»Õ μ³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ËÙμ»ñ, áñáÝù ·ñ³íáñ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇ ËáëùáõÙ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³Ûï³μ»ñáõÙ: â³÷³Ï³ñ·í³Í, ÙÇûñÇÝ³Ï³Ý³ó³Í
·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ïÇñ³å»ïÙ³ÝÁ ÷³ëï³óÇ ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ` μ³ñμ³éÝ»ñÁ, Ëáëí³ÍùÝ»ñÁ ¨, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, Ó¨³íáñí³Í Ï»Ý¹³ÝÇ Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½áõÝ, áñÁ
ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ïáã»É Ý³¨ ÅáÕáíñ¹³Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½áõ` ¹³éÝ³Éáí
áñå»ë ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¨ ï³ñμ»ñ É»½í³Ï³Ý áñ³Ï³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇ
Ñ³Ù³ÓáõÉáõÙÇó Ó¨³íáñí³Í Ñ³Õáñ¹³Ïó³ÛÇÝ ÙÇçáó: º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ó³Ûëûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ã³÷³Ï³ñ·í³Í ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ ÙÝáõÙ ¿ ãÑ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í ¨ ³éÏ³Ë ËÝ¹Çñ: ²Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ù»ñ »ñÏñÇ ï³ñμ»ñ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ áõ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ç³ÝáõÙ »Ý Ñ³ñ³½³ï ÙÝ³É Çñ»Ýó Ëáëí³ÍùÝ»ñÇÝ:
20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ëáí»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá
§Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý¦ áñ³Ï³íáñáõÙÁ μ³ó³é³å»ë í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ·ñ³íáñ É»½íÇÝ, μ³Ûó áã Ï»Ý¹³ÝÇ ËáëùÇÝ. ù³ÝÇ ¹»é
²å³ñ³ÝÇ, ì³Ûáó ÒáñÇ, î³íáõßÇ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ¨ ÙÛáõë ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ »Ý
Çñ»Ýó ï»Õ³ÛÇÝ É»½í³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñáí, Ëáëù ³Ý·³Ù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇ³Ï»ñåí³Í, ã³÷³Ï³ñ·í³Í, Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ù»Ï É»½í³Ï³Ý
ÙÇ³íáñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
âó³ÝÏ³Ý³Éáí Ýë»Ù³óÝ»É ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ` å»ïù ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý, ù³ÝÇ áñ ÇÝãå»ë ²å³ñ³ÝÇ,
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³ÛÝå»ë ¿É ÙÛáõë ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕÝ»ñÁ Ñëï³Ï
ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ áõ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ý ·ñ³Ï³Ý ã³÷³Ï³ñ·í³Í
Ñ³Û»ñ»ÝÁ, Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙ ³Ý·³Ù Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ` ÁÝÏ³É»Éáí áñå»ë §ù³Õùóáó É»½áõ¦, §ù³ÕùÁíáñÇ Ëáëù¦, Ñ³Ý·³Ù³Ýù,
áñ ã¿Ýù Ï³ñáÕ ³ë»É 19-ñ¹, 20-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ μ³ñμ³é³ËáëÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ. ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ¿ñ ëÏëáõÙ Ï³½Ù³íáñí»É: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÛïÝÇ §·»ÕçáõÏ μ³ÝÇ¦, §ù»ñÃ³õÕ³Ï³Ý /
³ñáõ»ëï³õáñ μ³ÝÇ¦ ÑÇÝ³íáõñó Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³Ûëûñ ¹³ñÓ»É »Ý §ù³ÕùÁíáñÇ Ëáëù¦, §·¿Õ³í³ñÇ
Ëáëù¦ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
É»½í³Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ »ñÏ÷»ÕÏí³Í ¿` μ³ñμ³é³ÛÇÝ Ùï³Í»É³-Ó¨Ç
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ùμ: ºñÏñÇ μáÉáñ Ëáëí³ÍùÝ»ñáõÙ É»½í³Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ ËÇëï ï³ñμ»ñ ¿ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇó, Ýñ³Ýó ÙÇç¨ »Õ³Í ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáëÏ μ³é³ÛÇÝ »Ý ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÑÇÙùÇó ³é³ç³ó³Í ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí: Ø»ñ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùμ á°ã
³ÛÅÙ, á°ã Ùáï³Éáõï ³å³·³ÛáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³óáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ï³ñí»É Ç ß³Ñ ÙÇ³ëÝ³-Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ:
²ÛÝ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ãÇ ï³ñíáõÙ ¨ ÙÇ³ÛÝ »ñÏ³ñ³ï¨ ç³Ýù»ñÇ
ßÝáñÑÇí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ëÝ»É ¹ñ³Ý: È»½í³Ï³Ý
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ý»ñÉ»½í³Ï³Ý Ñ³ñó ¿ ¨ Ù»ñÃÁÝ¹Ù»ñÃ ï»ÕÇ
áõÝ»óáÕ Ý»ñ·³ÕÃ»ñáí áõ ³ñï³·³ÕÃ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
³ñï³É»½í³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ ËáãÁÝ¹á-ïáõÙ »Ý ¹ñ³Ý:
ÀÝ¹áõÝ»Éáí, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ Ï³ñ¨áñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ, Ùß³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý μÝáõÛÃÁ (²é³ù»ÉÛ³Ý ì., Ð³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¨ μ³ñμ³éÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñçÁ, ä³ïÙ³μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, Ñ³Ù³ñ 3, ºñ., 1964: 140), å»ïù ¿ ³ë»É, áñ Ù»ñ
·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ É³í³·áõÛÝë Çñ³·áñÍ»É ¿ Çñ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ áõ
Ùß³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ` Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³é³ÛÅÙ
ï³Ï³íÇÝ ÙÝ³Éáí ãÑ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í: ò³Ûëûñ ÙÝáõÙ ¿ ³éÏ³Ë
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ù»Ï ·ñ³Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½áõ áõÝ»Ý³Éáõ ËÝ¹ÇñÁ, áñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ ÏÝå³ëïÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹»ñÇ
μ³ñÓñ³óáõÙÁ, Ï»Ý¹³ÝÇ ¨ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇ ÷áËÙß³ÏáõÙÝ áõ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¿áõÃÛáõÝÁ Ýñ³
Ùß³Ïí³ÍáõÃÛ³Ùμ ¨ Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý μÝáõÛÃáí ¿ å³ÛÙ³142

Ý³íáñíáõÙ (²é³ù»ÉÛ³Ý ì., Ð³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¨ μ³ñμ³éÝ»ñÇ
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñçÁ, ä³ïÙ³μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹»ë, Ñ³Ù³ñ 3, ºñ., 1964: 138): ²Û¹áõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áÛ³ï¨áÕ ¨ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ïÇå³μ³Ýáñ»Ý í»ñ³óáÕ μ³ñμ³éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³å³·³Ý ÅáÕáíñ¹³Ëáë³Ïó³Ï³Ý
É»½íÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇÝÝ ¿, áñÝ ¿É, ÇÝãå»ë Å³Ù³Ý³ÏÁ óáõÛó Ïï³,
ÑÇÙù Ï¹³éÝ³ Ýáñ áñ³ÏÇ ·ñ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ:

The problem of interaction of the standard language and
dialects in the Republic of Armenia
Garik Mkrtchyan
Interaction between literary languages and their dialects has always
been a focus of attention not only because any literary language is based
on a dialect like, for example, the Eastern and Western Armenian Literary
Languages, but also because of the issues arising during the process when
all dialectal differences are leveled and the native speaker fully acquires
all aspects of the literary language.
Territorial dialects in the Republic of Armenia demonstrate more
common features with Literary Armenian than differences. A substantial
proportion of Armenians are native speakers of eastern dialects belonging
to the so-called -um branch, which explains the existing coincidences
between Literary Armenian and these dialects. At the same time,
numerous western dialects representing the so-called kə- branch (which
was isolated several centuries ago in Western or, rather, Central Armenia)
also show many intermediate or common features with eastern dialects.
In addition, the present-day co-existence of eastern and western dialect
native speakers (due to the tragic discrepancies between historic and state
borders) has further contributed to their assimilation.
The said trend towards assimilation of stems from inter-dialect
borrowings in the communication process, long-standing contacts, and
various internal linguistic and historical factors. Linguistic laws
governing various Armenian dialects in Armenia operate in unison
rather than in isolation. This language unity is especially evident on
the plane of lexis, while differences are mostly characteristic of the
phonetic and grammar systems.
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Dialecticisms dominate in Armenian dialects in such a way that the
dialectal thinking of respective native dialect speakers is to the full extent
reflected in the phonetics and grammar, while the lexicon remains largely
the same. The key factor in this respect is how close a native speaker is to
his/her language sources and traditions in his/her language thinking.
Dominance of the literary language rules in an area may depend on two
circumstances: 1) its proximity to Erevan, the center of the high-prestige
dialect; and 2) a close relation of the dialect with the Literary Armenian.
Dominance of dialecticisms substantially depends on such natural
factors as seclusion of the area, natural obstacles, and the absence of flat
terrain (Սարգսյան Ա, Հայոց լեզվի բարբառային ատլաս: Պրակ Ա.
Եր. 2008: 6). Dialect features are more evident in the speech of older
people and children, while young and middle-age generations mostly
prefer standard speech under an intense influence of Literary Armenian
and the Ararat dialect, which gives rise to a “literary-standard” language,
clearly contrasted against dialect communication languages.
As common and distinct features of Armenian dialects exist in
phonetics, grammar, or lexis, dialects can be classified into those sharing
common a) phonetic features, b) grammatical characteristics, or c) lexical
criteria. While demonstrating wide distinctions as regards grammatical
and phonetic features, all dialects share a strongly uniform lexis.
Armenian dialects in Armenia can be classified into those that
have: a) features shared by all or most dialects, b) features characteristic
of only one or several dialects, c) dead or dying typological features, d)
newly formed features or features in the process of formation under the
influence of various factors.
Three types of factors (spatial, time, and social) determine both the
current state of Armenian dialects and the recent changes in them. The
share of dialects in Armenian has somewhat diminished. The strongest
changes took place in dialectal lexis where many obsolete words have
been pushed out of active use following social changes, though they still
occur in idioms, proverbs, and sayings. At the same time, recent social
changes have brought to life many new words and expressions. As for
the phonetic system, its typological features have remained mostly
intact, with new internal and external borrowings undergoing
modification under the influence of dialect phonetics. The grammar
system has also demonstrated resilience, which is characteristic of all
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languages, because grammar structures are less subject to changes in
contrast to lexis that is more sensitive to social change.
At present, Literary Armenian unquestionably dominates in only
written and similar communications but not in the spoken language. The
only exception are limited social groups whose written and oral speech
coincide. The obstacles precluding a dominance of a standard, uniform
literary Armenian are territorial dialects, sub-dialects, and, naturally, the
spoken language, also called the popular spoken language. This means
of communication is a blend of Literary Armenian with other language
components of various quality. This means that the goal to create a
unified Literary Armenian in Armenia is yet to be achieved. At present,
communities of different areas and administrative units of Armenia tend
to stick to the sub-dialects of their own.
After the Soviet regime was established in Armenia in the 20th
century, the term “Common Popular Armenian” can be applied
exclusively to the written Armenian, since the residents of Aparan,
Vayotz Dzor, Tavush, Gegarkunok, and other areas use local dialects
in everyday communication, with no option for a single, general form
of Armenian in sight.
The influence of Literary Armenian, however, cannot be
underestimated, since the residents of Aparan and other districts can
isolate and understand Standard Literary Armenian and, when necessary,
even use it for communication, although treating it as քաղքցոց լեզու,
քաղքըվորը խոսք (‘city language’, ‘polite speech’) — in contrast to
dialect speakers in the 19th and 20th centuries. In essence, the modern
opposition between քաղքըվորը խոսք and գէղավարի խոսք is a
logical continuation of the ancient opposition between “bumpkin speech”
(գեղջուկ բան) and “educated/artful speech” (քերթաւղական/
արուեստաւոր բան) mentioned in medieval manuscripts.
Speakers from various administrative districts of the Republic of
Armenia demonstrate a dualistic mode of thinking about language
dominated by dialects. The language thinking of all dialects and subdialects substantially differs from Literary Armenian, all common
features lying mostly in the plane of the lexicon, which can be
explained by the same structural origins. Territorial dialects show no
signs of ceding place to a unified language presently or in the near
future, because this can be achieved only through consistent and
extended efforts that are currently non-existent.
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Месроп Маштоц как «стихийный» фонолог
Сергей Никитич Муравьев
В своем докладе я буду опираться на результаты работ о
создании армянского алфавита, опубликованных мной в REArm
14 (1980), ИФЖ 2/89 (1980) и Литературной Армении 2 (1985)
— см. дополненное переиздание в Армянском гуманитарном
вестнике 4 (2012) — и в книге Erkataguir ou Comment naquit
l’alphabet arménien (Sankt Augustin: Academia, 2010), а также
работ по алфавитному порядку и графической структуре
грузинского алфавита (Macne 2, 1984; ZDMG 134, 1984;
Proceedings XIth ICPhS, Tallinn 1987 vol. 3). Я также вернусь к
вопросу о фонологии древнеудинского языка и палеографии
алуанского алфавита (Muséon 93, 1980; ЕИКЯ 8, 1981; REArm 27,
1998‒1999) в свете недавно опубликованных (2009) синайских
палимпсестов.
Я уже имел возможность затронуть вопрос о Месропе
Маштоце как о врожденном фонологе 30 лет тому назад в
Ереване на МСАЯ 1982 г. (см. МСАЯ. Доклады, 1984, с. 437‒455).
Поскольку мало кто из здесь присутствующих участвовал в этом
симпозиуме, а те, кто участвовал, давно забыли, что я там
говорил, я позволю себе суммарно напомнить сказанное там,
наглядно продемонстрировать на экране наиболее яркие примеры
связи, наблюдаемой между формами армянских и грузинских
графем и фонологической (фемической) структурой обозначаемых ими фонем; а также показать на отдельных примерах
наличие аналогичной связи между графикой и фоникой алуанской письменности.
В заключение я попытаюсь проследить за эволюцией,
претерпленной маштоцевским «фонологическим» подходом к
созданию графем всех трех палеохристианских алфавитов
Закавказья при переходе от армянского к грузинскому и от
последнего к алуанскому.
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Մեսրոպ Մաշտոցը որպես «բնածին» հնչյունաբան
Սերգեյ Մուրավյով
¼»ÏáõóÙ³Ýë Ù»ç Ñ»Ýí»Éáõ »Ù Ñ³Ûáó ³Ûμáõμ»ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É ÇÙ ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³, áñÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É
³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª REArm 14 (1980), ИФЖ (1980), Литературной Армении 2 (1985), ï»°ë Ý³¨ ³Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª АГВ 4 (2012) [վերահրատարակված] ¨ Ñ»ï¨Û³É
·ñùáõÙª Erkataguir ou Comment naquit l’alphabet armenien (Sankt
Augustin: Academia, 2010), ÇÝãå»ë Ý³¨ íñ³ó³Ï³Ý ³Ûμáõμ»ÝÇ
¹³ë³íáñáõÃÛ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³ßË³ï³ÝùÁª
(Macne 2, 1984; ZDMG 134, 1984; Proceedings XIth ICPhS, vol. 3,
Tallinn 1987). Î³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ù Ý³¨ ÑÇÝ áõ¹Ç»ñ»ÝÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ¨ ³Õí³Ý³Ï³Ý ³Ûμáõμ»ÝÇ ÑÝ³·ñáõÃÛ³ÝÁ (Museon
93, 1980; ЕИКЯ 8, 1981; REArm 27, 1998‒1999)` í»ñç»ñë (2009Ã.)
Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ëÇÝ³Û³Ï³Ý ÏñÏÝ³·Çñ Ù³·³Õ³ÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:
ºë ³ñ¹»Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»É »Ù Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇª
áñå»ë §μÝ³ÍÇÝ¦ ÑÝãÛáõÝ³μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»Éáõ 30 ï³ñÇ ³é³ç
ºñ¨³ÝáõÙ Ï³Û³ó³Í ·Çï³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (ï»°ë МСАЯ, Доклады, 1984, 437‒455 ¿ç): ø³ÝÇ áñ ³Ûëï»Õ Ý»ñÏ³ ·ïÝíáÕÝ»ñÇó
ùã»ñÝ »Ý »Õ»É ³Û¹ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ, ÇëÏ »Õ³ÍÝ»ñÝ ¿É Ñ³í³Ý³μ³ñ
Ùáé³ó»É »Ý, Ã» ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ »Ù Ëáë»É ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ù÷á÷ ÑÇß»É ³ÝóÛ³ÉáõÙ ³ë³Íëª ¿Ïñ³ÝÇ
íñ³ óáõó³¹ñ»Éáí ³é³í»É í³é Ï³å»ñÁ, áñáÝù ³éÏ³ »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ íñ³ó³Ï³Ý ³Ûμáõμ»ÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇç¨: ÆÝãå»ë Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
÷áñÓáõÙ »Ù óáõÛó ï³É ³Õí³Ý³Ï³Ý ·ñÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý ¨ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÙ³Ý Ï³å»ñÁ:
²Ù÷á÷Ù³Ý Ù»ç ÷áñÓ»Éáõ »Ù Ñ»ï¨»É ·ñ³ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ßïáóÛ³Ý §ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý¦ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ »ñ»ù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ í³ÕùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³Ûμáõμ»ÝÝ»ñáõÙ
Ñ³Û»ñ»ÝÇó íñ³ó»ñ»Ý, í»ñçÇÝÇó ¿É ³Õí³Ý»ñ»Ý ³ÝóÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ:
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Mesrop Mashtots‛ as an “innate” phonologist
Serge Mouraviev
My presentation will be based on some of my old results
concerning (a) the creation of the Armenian alphabet [see REArm 14
(1980), PBH = IFZh 2/89 (1980) and Literaturnaja Armenija 2 (1985)
— now reprinted, developed and complemented in Armjanskij
gumanitarnyj vestnik 4 (2012) and in my book Erkataguir ou
Comment naquit l’alphabet arménien (Sankt Augustin: Academia,
2010)] and (b) the alphabetical order and graphic structure of the
Georgian Alphabet [see Macne 2 (1984), ZDMG 134 (1984) and
Proceedings XIth ICPhS, vol. 3, Tallinn 1987]. I shall also briefly
reconsider some of my views on Old Udi phonology and the
paleography of the Aluanian Alphabet [see Muséon 93 (1980); Annual
of Ibero-Caucasian Linguistics 8 (1981); REArm 27 (1998–1999)] in
the light of the recently (2009) published Sinai palimpsests.
Thirty years ago, I already had a chance to speak of Mesrop
Mashtots‛ as a natural phonologist (see International Symposium on
Armenian Linguistics-1982 Proceedings, 1984, pp. 437–455). I intend
to give a summary of that report and show on screen the most vivid
examples of the relation between the (graphic) structure of Armenian
and Georgian letters and the phonological (phemic) structure of the
corresponding phonemes. I will also show some examples of a similar
connection between the graphic and phonic elements of the Aluanian
script.
Lastly, I will try to trace back the evolution of Mashtots‛s
“phonological” approach while moving from the Armenian alphabet
to the Georgian and from the Georgian to the Aluanian as reflected by
the development of graphemes in all three South Caucasian PaleoChristian alphabets.
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Функциональные и структурные особенности
предложных субстантивных словосочетаний
в восточном и западном современном
армянском языке
Анаит Мурадян и Офелия Хачатрян
В западном и восточном армянском языке для формирования
различных объектных и обстоятельственных дополнений, помимо падежной формы, широко используются предложные конструкции. Эти конструкции, действующие в роли дополнения к
существительному, в обоих вариантах современного армянского
языка обуславливаются смысловыми, синтаксическими и функциональными основами.
Предложные конструкции используются: а) когда смысловой
объем дополняемого слова выражается лишь предложным
дополнением; б) когда предложное дополнение имеет также
падежный вариант.
Основы формирования предложных субстантивных словосочетаний обоих вариантов современного армянского языка в
основном одни и те же, в зависимости от лексических, словообразовательных особенностей дополняемого слова, а также особенностей части речи (образование существительного от глагола или
прилагательного).
В обоих вариантах армянского языка смысловое взаимоотношение дополнения с предложной конструкцией и дополняемого
существительного в основном обуславливаются глагольным
происхождением дополняемого слова (պայքար չարին դէմ ―
պայքարել չարի դեմ).
С отглагольными существительными эти конструкции
формируют объектные, обстоятельственные отношения (դուռներուն առջեւ սպասումներ ― դռների առջև սպասումներ).
С существительными с адъективной основой применяются в
основном дополнения с объективным значением (անհաւատարմութիւն ամուսնոյն հանդէպ ― անհավատարմություն
ամուսնու հադեպ).
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Дополнения с предложными конструкциями, имеющие
происхождение сугубо от существительного, выражают только
качественно-атрибутивные отношения (սաթի պէս աչքեր ―
սաթի պես աչքեր). В современном западноармянском языке они
встречаются часто и имеют тенденцию к распространению;
Девербативные и адъективные существительные чаще
получают дополнения с предложными конструкциями со смысловыми значениями соприкосновения, отношения, места, ограничения, а также прочие, которые широко распространены в обоих
вариантах армянского языка;
В западноармянском языке они выступают и предлогами, и
послелогами. Последние в западном армянском языке используются из стилистических соображений (նվիրվածություն առ
Աստված);
В западноармянском языке применяются такие конструкции,
которые не присущи восточному армянскому (պատմութիւն
Պողոսին վրայ – պատմություն Պողոսի մասին);
Отглагольные существительные иногда выражают многовалентность (փախուստ դէպի Կիպրոս` լաստի մը վրա ― լաստով փախուստ դեպի Կիպրոս). Это присуще обоим вариантам
армянского языка;
Идентичны также функциональные особенности сочетаний
подобных конструкций. Они выступают в заглавных ― именных
сочетаниях и в предложениях.

Կապային կառույց + Գոյական կաղապարով
բառակապակցությունների կառուցվածքային ու
գործառական առանձնահատկությունները
արևմտահայերենում և արևելահայերենում
Անահիտ Մուրադյան և Օֆելյա Խաչատրյան
Արևմտահայերենում և արևելահայերենում զանազան
խնդրային, պարագայական լրացումներ ձևավորելու համար
հոլովական ձևերից բացի` լայնորեն գործածվում են կապա150

յին կառույցներ: Գոյականի լրացման դերում հանդես եկող այդ
կառույցները ժամանակակից հայերենի երկու տարբերակներում էլ պայմանավորվում են իմաստային, շարահյուսական և
գործառական հիմունքներով:
1.Կապային կառույցները ·ոñÍ³ÍíáõÙ »ն. ա) »ñμ Éñ³óÛ³ÉÇ
ÇÙ³ëïի Í³í³ÉոõÙն արտահայտվում է ÙÇ³Ûն Ï³å³ÛÇն
Éñ³óոõÙáí, բ) »ñμ Ï³å³ÛÇն Ï³éáõÛóáí Éñ³óáõÙն áõնÇ նաև Ñոլոí³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³Ï:
2. Աñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ »ñÏáõ տարբերակներիª Ï³å³ÛÇÝ
Ï³éáõÛó + ·áÛ³Ï³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³íորÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÝáõÛÝÝ »Ý, կախված են Éñ³óÛ³ÉÇ ËոëùÇÙ³ë³ÛÇÝ, μ³é³ÛÇÝ, μ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñից (գոյականի
սերումը բայից կամ ածականից):
3. Հայերենի երկու տարբերակներում էլ կապային Ï³éáõÛóներով Éñ³óման և գոյական լրացյալի իմաստային հարաբերությունները ÑÇÙÝ³Ï³նáõÙ պայմանավորվում են լր³óյալի բայական ծագմամբ (պայքար չարին դէմ ― պայքարել
չարի դեմ ):
4. Բայանուն գոյականի հետ այդ կառույցները ձևավորում են խնդրային, պարագայական հարաբերություններ
(դուռներուն առջեւ սպասումներ ― դռների առջև սպասումներ):
5. Ածականական ծագմամբ գոյականների հետ կիրառվում են հիմնականում խնդրային իմաստով (անհաւատարմութիւն ամուսնոյն հանդէպ ― անհավատարմություն ամուսնու հադեպ):
6. Բուն գոյականի կապային կառույցներով լրացումները
միայն որակական ― հատկանշային հարաբերություններ են
արտահայտում (սաթի պէս աչքեր ― սաթի պես աչքեր): Ժամանակակից արևելահայերենում դրանք ավելի հաճախադեպ
են, ունեն ծավալման միտում:
7. ´³Û³նվանական ¨ ³Í³Ï³Ý³Ï³Ý ë»ñոõÙáí ·ոÛ³Ï³նն
³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ëï³ÝáõÙ ¿ կապային կառույցներով Ñ³Ý·Ù³Ý,
í»ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý, ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý, ï»ÕÇ ¨ ÙÇ ù³նÇ ³ÛÉ
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ÇÙ³ëïÝ»ñáí լր³óáõÙÝ»ñ, որոնք ËÇëï ï³ñ³Íí³Í »Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ երկու տարբերակներում էլ:
8. Արևմտահայերենում հանդես են գալիս և' կապերով, և'
նախդիրներով, նախադրություններով դրսևորվող լրացումներ: Վերջիններս արևելահայերենում գործածվում են միայն
ոճական նկատառումներով (նվիրվածություն առ Աստված):
9. Արևմտահայերենում գործածական են այնպիսի կաղապարներ, որոնք խորթ են արևելահայերենին (պատմութիւն
Պողոսին վրայ ― պատմություն Պողոսի մասին):
10. Բայանուն գոյականները երբեմն հանդես են բերում
μ³½Ù³ñÅáõÛÃ³ÛÝáõÃÛուÝ (փախուստ դէպի Կիպրոս` լաստի մը
վրա ― լաստով փախուստ դեպի Կիպրոս): Սա հատուկ է
հայերենի երկու տարբերակին էլ:
11. Նáõյն³նáõÙ »Ý Ý³¨ ³Û¹ Ï³ñ·Ç Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ¸ñ³Ýù Ñ³Ý¹»ë »Ý
·³ÉÇë í»ñÝ³·ñ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç£

Structural and functional features of prepositional noun
phrases in Western and Eastern Armenian
Anahit Muradyan and Ofelia Khachatryan
In order to form various objective complements, complements of
adverbials, except the case-form, there are widely used structures with
prepositions in the Western and Eastern Armenian. These structures
that are acting as complements to the noun in the modern Armenian,
in both variants are conditioned by meaning, syntactic and functional
bases.
The structures with prepositions are used: a) when the meaning of
the word being complemented is solely expressed through structures
with prepositions; b) when the complement with the structures with
prepositions also has a case-form variant.
The bases for forming both variants in the modern language –
prepositional structures + noun patterns, which basically are the same,
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depending on the meaning of the word, lexical, word-forming
peculiarities of the word being complemented (deriving from the verb
and adjective).
In both variants of Armenian, the interrelation of the complement
with the structure with prepositions and the noun being complemented
is mainly conditioned by the verb origin of the word being
complemented (պայքար չարին դէմ ― պայքարել չարի դեմ).
With the verbal nouns, these structures are forming relations of
complements, adverbials (դուռներուն առջեւ սպասումներ ―
դռների առջև սպասումներ).
With the nouns originated from the adjectives they are applied as
complements (անհաւատարմութիւն ամուսնոյն հանդէպ ―
անհավատարմություն ամուսնու հադեպ).
The structure of complements with prepositions that have sole
origin of noun, express only quality and property relations (սաթի
պէս աչքեր -սաթի պես աչքեր). In the modern Western Armenian
they are frequent and tend to dissemination.
The noun created from verbs and adjectives frequently gets the
complement of rhyming, relation, restriction, and place with the
structure with, prepositions as well as complements having several
other meanings, which are widespread in both variants of Armenian.
In Western Armenian, they are acting both as prepositions,
prepositions, complements, expressed through prepositions. The latter
are used for the stylistic purpose in Western Armenian
(նվիրվածություն առ Աստված).
In Western Armenian such structures that are not specific to
Eastern are used (պատմութիւն Պողոսին վրայ ― պատմություն
Պողոսի մասին).
Verbal nouns sometimes are expressing polyvalence (փախուստ
դէպի Կիպրոս` լաստի մը վրա ― լաստով փախուստ դեպի
Կիպրոս). This is specific to both variants of the language.
The functional peculiarities of the combination of the given
category are also identical. They are used in the heading and title
combinations, in the sentences.
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Перевод на армянский язык названий музыкальных
инструментов в Псалтыри
Гаяне Мхитарян
В исследованиях, посвященных древнеармянскому переводу
Библии, как правило, основное место занимают два вопроса: 1) на
каком языке читали Библию до создания армянского алфавита; 2)
изучение армянского перевода. Священное Писание было переведено на армянский язык с греческого в начале V в. Важным источником для этого периода являются труды армянских историков V
в. ― Корюна, Агафангела, Мовсеса Хоренаци и Лазара Парпеци.
Исследователи отдельных проблем, связанных с армянским
переводом Библии, всегда брали за основу эти источники.
Собрание псалмов — одна из самых значимых книг Ветхого
Завета. В христианском мире она используется как отдельная
книга — молитвенник. Нет такой богослужебной книги, которая
бы не содержала псалмов. На протяжении веков Псалтырь
составляла излюбленное чтение верующих, а духовные лица
обычно учили ее наизусть. Именно поэтому в сочинениях наших
средневековых историков так часто приводятся цитаты из
Псалтыри.
В древнееврейском тексте Библии книга псалмов называется
Tehillim ()תהלים, что означает ‘Слава Богу Всевышнему’. Слово
սաղմոս ‘псалом’ заимствовано из Септуагинты. В древнееврейском используется слово mizmor ()מזמור, соответствующее греч.
psalmós (ψαλμός). Буквально это означает ‘звон струн; мелодия’.
То есть подразумевается наличие струнного инструмента. Таким
образом, еврейское название отражает предназначение псалмов
— прославление Всевышнего, а греческое — способ их
исполнения.
Вопрос об авторстве части псалмов является спорным.
Известны Псалмы Давида и Песнь Давида, известны также
псалмы сыновей Корея и псалмы Асафа, Соломона, Емана.
Следует отметить, что в некоторых псалмах (особенно в тех,
что прославляют Господа), встречаются древнееврейские названия музыкальных инструментов: sor, khatsotsra, kitit, kinor, nepel,
nhilot, shoshan, toph, tseltselim, ugav, которые в армянском
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переводе часто заменяются другими словами или — по большей
части ― формулами благословения. Причина этого в том, что
Армянская апостольская церковь веками отвергала использование музыкальных инструментов. Тем не менее, мы предполагаем,
что в армянском тексте, как и в текстах на других языках,
названия музыкальных инструментов прежде имели соответствующие эквиваленты.

Üí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ê³ÕÙáëÝ»ñáõÙ
Գայանե Մխիթարյան
²ëïí³Í³ßÝãÇ ·ñ³μ³ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇÝ ÝíÇñí³Í
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëáíáñ³μ³ñ ÝÏ³ïÇ »Ý ³éÝíáõÙ »ñÏáõ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó` ÙÇÝã¨ ·ñ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ý
É»½íÇ ËÝ¹ÇñÁ ¨ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ: ê. ¶ÇñùÁ
Ñ³Û»ñ»Ý ¿ Ã³ñ·Ù³Ýí»É 5-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½μÇÝ ÑáõÝ³ñ»ÝÇó: ²ëïí³Í³ßÝãÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ, Ý³ËûñÇÝ³ÏÇ ¨ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Û å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ¨áñ
³ÕμÛáõñÁ 5-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û å³ïÙÇãÝ»ñÇ (ÎáñÛáõÝ, ²·³Ã³Ý·»Õáë,
Ø. Êáñ»Ý³óÇ, Ô. ö³ñå»óÇ) »ñÏ»ñÝ »Ý: î³ñμ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
²ëïí³Í³ßÝãÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ ³Ù»Ý³ï³ñμ»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Éáõë³μ³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ³Ûë
ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
ê³ÕÙáëÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ÐÇÝ Îï³Ï³ñ³ÝÇ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ·ñù»ñÇó ¿, ¨ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿
Çμñ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¨ ³é³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ëïí³Í³å³ßïáõÃÛ³Ý
³ÕáÃ³·Çñù: âÏ³ ÍÇë³Ï³Ý áñ¨¿ ÅáÕáí³Íáõ, áñï»Õ ë³ÕÙáëÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í ãÉÇÝ»Ý: ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³ÛÝ »Õ»É ¿ Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñó³ñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇëÏ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëáíáñ³μ³ñ ³Ý·Çñ ¿ ³ñí»É: ²Ý·Çñ ³ñí»Éáõ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ¿É Ýå³ëï»É ¿, áñ ë³ÕÙáëÝ»ñÇ μÝ³·ÇñÁ Ù»ñ
å³ïÙ³·ñ³Ï³Ý »ñÏ»ñáõÙ Ñ³×³Ë³¹»å ÑÕíáÕ ³ëïí³Í³ßÁÝãÛ³Ý ·ÇñùÁ ÉÇÝÇ:
²ëïí³Í³ßÝãÇ »μñ³Û³Ï³Ý μÝ³·ñáõÙ ·ÇñùÁ ÏáãíáõÙ ¿
Â»ÑÇÉÇÙ ()תהלים, áñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÷³é³μ³ÝáõÃÛáõÝ: ê³ÕÙáë
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ï»ñÙÇÝÁ ÷áË³éí³Í ¿ ÐÇÝ Îï³Ï³ñ³ÝÇ ÚáÃ³Ý³ëÝÇó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÇó: ºμñ³Û»ñ»Ý ÏáãíáõÙ ¿ ÙÇ½Ùáé ( ¨ )מזמורÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÑáõÝ³ñ»Ý åë³ÉÙáë-ÇÝ (ψαλμός): ´³é³óÇ ³ÛÝ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §É³ñ»ñÁ ½Ý·½Ý·³óÝ»É, Ýí³·¦, ¨ ÑáõßáõÙ É³ñ³ÛÇÝ
Ýí³·³ñ³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý` ·ñùÇ »μñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ÝßáõÙ ¿ ë³ÕÙáëÝ»ñÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñùÇÝ μÝáõÛÃÁ` Çμñ¨ ²ëïÍáõÝ áõÕÕí³Í ÷³é³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇëÏ
ÑáõÝ³ñ»Ý Ëáñ³·ÇñÁ` Ýñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ:
Ø»ÏÝáÕ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý
ë³ÕÙáëÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç:
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ë³ÕÙáëÝ»ñÝ ¿É »ñÏáõ Ù³ëÇ »Ý μ³Å³ÝíáõÙ` ¸³íÃÇ ë³ÕÙáë ¨ ¸³íÃÇ »ñ·: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ ë³ÕÙáëÝ»ñÇ` ¸³íÃÛ³Ý Ù»Í ÅáÕáí³Íáõ ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ã»å»ï Ñ³ÛïÝÇ »Ý Ý³¨ ÎáñËÇ
áñ¹ÇÝ»ñÇ, ²ë³÷Ç ûñÑÝ»ñ·»ñÁ, îÇñáç Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÷³é³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³ñÓáõÝùÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ íñ³:
àõß³·ñ³í ¿, áñ ë³ÕÙáëÝ»ñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë Ýñ³Ýó`
²ëïÍáõÝ ÷³é³μ³ÝáÕ ï³ñ³μÝáõÛÃ Ëáñ³·ñ»ñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ÁñíáõÙ »Ý Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ »μñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ` ³ëáñ,
Ë³óáóñ³, ÏÇÃÇÃ, ÏÇÝáñ, Ý»å»É, ÝÑÇÉáÃ, ßáß³Ý, ßáý³ñ, ïáý,
ó»Éó»ÉÇÙ, áõ·³í, áñáÝù Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ë
÷áË³ñÇÝíáõÙ »Ý ³ÛÉ μ³é»ñáí. Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó
÷áË³ñ»Ý Ù»Í Ù³ë³Ùμ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý ûñÑÝ³μ³Ý³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Â»ñ¨ë ¹³ μ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ñ³Û »Ï»Õ»óáõÙ Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù»ñÅí³Í ¿ »Õ»É: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ï³ñÍáõÙ »Ýù` ÇÝãå»ë μáÉáñ ³ÛÉ³É»½áõ μÝ³·ñ»ñáõÙ,
³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë áõÝ»ó»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Û»ñ»Ý Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ:

Names of musical instruments in the Armenian Psalter
Gayane Mkhitaryan
Studies of Old Armenian translations of the Bible normally focus
on two issues: a) what language was used to read the Bible prior to the
creation of the Armenian alphabet; and b) an analysis of the Armenian
translation. The Holy Scriptures were translated into Armenian from
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Greek in the early 5th century. All studies of these translations are
invariably based on works by the fifth-century Armenian historians
Koriun, Agathangelos, Movses Khorenatsi, and Lazar Parpetsi.
The Psalter is one of the largest books in the Old Testament used
by Christians as a separate book of prayers. The Psaltery was the
favorite reading among Christians for centuries, and clergymen
normally used to learn it by heart, which explains why quotations
from the Psalms were so frequent in writings by medieval historians.
The name of the Psalter in the Old Hebrew text of the Bible is
Tehillim ( )תהליםthat means ‘Glory to Lord the Almighty’. The word
սաղմոս ‘Psalm’ was borrowed from the Septuagint. Hebrew uses the
word mizmor ( )מזמורthat corresponds to the Greek psalmós (ψαλμός)
and literally means ‘the sound of strings’ or ‘melody’, implying the
use of a string instrument. The Hebrew name, therefore, reflects the
purpose of the psalms (singing glory to the Almighty), and the Greek
name, the manner in which the singing is performed.
The authorship of the psalms is a contentious issue. They are
divided into two parts: the Psalms of David and the Songs of David,
also known as the Psalms of Korah’s Sons and the Psalms of Asaph,
Songs of Degrees, although the book is called the Psalms of David.
Notably, some psalms (especially those glorifying God), use
Hebrew names for musical instruments: sor, khatsotsra, kitit, kinor,
nepel, nhilot, shoshan, toph, tseltselim, ugav. In Armenian
translations, these names are often replaced with other words —
mostly, benediction formulas, because the Armenian Apostolic
Church rejected the use of musical instruments for centuries.
Nevertheless, in earlier times, just as texts in other languages,
Armenian texts presumably used corresponding equivalents for the
names of musical instruments.

157

Езник Кохбаци — переводчик Мефодия Олимпийского
Алессандро Оренго
В конце XIX в., между 1893 и 1896, отец Григорий
Галемкеарян, венецианский мхитарист, в серии статей, опубликованных в издании Handēs Amsōreay и посвященных источникам
«Книги опровержений» Езника Кохбаци, показал, что одним из
источников и, возможно, самым существенным, был трактат «О
свободе воли» (De autexusio), написанный по-гречески Мефодием
Олимпийским. В своей работе отец Галемкеарян, следуя предположению одного из своих коллег, отмечает, что перевод Езника,
иногда буквальный, иногда свободный, был разделен на две
части, одна из которых была помещена в начале труда по
армянской теологии, а вторая после той части, которая считалась
третьей книгой этого труда.
Между тем, за исключением нескольких замечаний Галемкеаряна и Луи Мариеса в объемной работе о тексте Езника, опубликованной в Revue des études arméniennes (1924–1926), деятельность Езника как переводчика Мефодия не была предметом
специального исследования, хотя переводам с греческого на
армянский в V в. и позднее посвящено много работ.
В докладе будет предложен анализ приемов перевода и
адаптации текста, применявшихся Езником, в сравнении с
переводческой практикой его эпохи.

Եզնիկ Կողբացին` Մեթոդիոս Օլիմպիացու թարգմանիչ
Ալեսանդրո Օրենգո
19-րդ դարի վերջին, 1893 – 1896 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում Վենետիկի Մխիթարյան միաբան հայր Գրիգոր
Գալեմկեարյանը «Հանդէս Ամսօրեայ» հրատարակության
տպագրած Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի («Աղանդների
հերքումը») սկզբնաղբյուրին նվիրված հոդվածների շարքում
ցույց տվեց, որ սկզբնաղբյուրներից մեկը և հնարավոր է ամենից
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կարևորը, Մեթոդիոս Օլիմպիացու հուներեն լեզվով շարադրած
«Կամքի ազատության մասին» (De autexusio) տրակտատն է: Իր
աշխատության մեջ հայր Գալեմկեարյանը, հետևելով իր
գործընկերներից մեկի ենթադրությանը, նշում է, որ Եզնիկի
թարգմանությունը, երբեմն բառացի, երբեմն ազատ, բաժանվում
է երկու մասի, որից մեկը զետեղված է հայ աստվածաբանության
աշխատության սկզբում, իսկ երկրորդը` այդ աշխատության
երրորդ գիրք համարվող բաժնից հետո:
Այդ ընթացքում, Եզնիկի` իբրև Մեթոդիոսի թարգմանչի
գործունեությունը ուսումնասիրության առարկա չի եղել, բացառությամբ 1924–1926թթ. ժամանակահատվածում «Revue des
Études Arméniennes»-ում հրատարակված Գալեմկեարյանի և
Լուի Մարիեսի` Եզնիկի տեքստի մասին ծավալուն աշխատության մեջ մի քանի դիտողությունների, չնայած 5-րդ դարի
հունարենից հայերեն թարգմանություններին բազմաթիվ աշխատանքներ են նվիրված:
Զեկույցը ներկայացնում է Եզնիկի կողմից կիրառված
թարգմանական հնարների և տեքստի ադապտացման վերլուծություն` իր ժամանակաշրջանի թարգմանչական գործունեության համադրությամբ:

Eznik Kołbac‛i traducteur de Méthode d’Olympe
Alessandro Orengo
À la fin du 19ème siècle, entre 1893 et 1896, le père Grigoris
Galēmkcearean, Mékhitariste à Vienne, démontra, dans une série
d’articles parus sur la revue Handēs Amsōreay et dédiés aux sources
de l’Ełc ałandoc‛ d’Eznik Kołbac‛i, que l’une de ces sources, et peutêtre la plus remarquable, était constituée par le traité sur le libre
arbitre (De autexusio), composé en grec par Méthode d’Olympe. Dans
son travail le père Galēmkcearean, qui avait suivi une suggestion de
l’un de ses confrères, fit remarquer que la traduction d’Eznik, parfois
littérale, parfois plutôt libre, était divisée en deux parties, l’une placée
159

au commencement de l’ouvrage du théologien arménien, l’autre à la
fin de celui qui était censé en être le troisième livre.
Or, mis à part quelques remarques du même Galēmkcearean et de
Louis Mariès dans le long travail qu’il écrivit sur le texte d’Eznik et qu’il
publia sur la Revue des Études Arméniennes entre 1924 et 1926, l’activité
d’Eznik comme traducteur de Méthode n’a pas été vraiment l’objet
d’aucune étude, alors que plusieurs travaux ont été dédiés aux traductions
du grec à l’arménien réalisées pendant le 5ème siècle ou plus tard.
Notre communication se propose donc d’analyser les techniques
de traduction et d’adaptation mises en place par Eznik, en les
comparant avec la façon de travailler d’autres traducteurs de son
époque.
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Новое толкование этнонима армен
Армен Егишевич Петросян
Считается, что столица Армавир была основана прародителем Арамаисом, сыном Араманьяка, внука прародителя Хайка
(эти имена засвидетельствованы также в форме Арманеак и
Армаис). Имя Армаис соответствует позднеанатолийскому —
ликийскому имени собственномуArmais, которое этимологически
восходит к анатолийскому корню arma- ‘луна, божество луны’. В
армянской действительности культ луны засвидетельствован
только однажды — в Армавире (в трехчастном храмовом комплексе, где вместе с божеством луны поклонялись верховному
богу грома и богу солнца). Возможная этимология топонима
Армавир ― хеттское arma- + pir- ‘дом [бога] луны’ (А. Петросян).
Легенды об основании и ранней истории Армавира и первой
грузинской столицы, Армази, обнаруживают большое сходство, и
в Армази также засвидетельствован культ луны (как и в
Армавире, совместно с почитанием верховного божества и бога
солнца). Топоним Армази также, по наиболее распространенной
версии, связывается с анатолийским корнем ‘луна’ (А. Болтунова).
Согласно первой главе Истории Себеоса, для этнонима
армен эпонимом является Арманеак. В контексте легенды об
этногенезе эпонимным для наименования армен может считаться
как имя Арманеак, так и имя Армайис.
Среди народов, в древности населявших наш регион, были
кашка; их название также восходит к корню ‘луна’, ср. хатт.
Kašku ‘луна’ (Г. Гиоргадзе). Во втором тысячелетии до нашей
эры они проживали на северо-западе Армянского Нагорья, в
Понте. Это слово представляет собой экзоним, самоназвание же
племен кашка не известно. Культ луны был распространен на
данной территории вплоть до периода эллинизма. В XII в. до н. э.
кашка вместе с племенами мушку и уруму проникли на югозападные территории Армянского Нагорья. Они обосновались в
районе Муша и Сасуна — с этнонимами мушку и уруму свзязывают названия Муш, Урме и Уруму (последние два — в клинописных источниках). Топоним, связанный с этнонимом кашка, не
засвидетельствован. Однако земля по-соседству с Урме назы161

валась Арме. И этноним армен, по наиболее широко принятой
версии, связан с этим названием — arme-ni ‘житель страны Арме’
(И. Дьяконов). На основании изложенных фактов можно предположить, что и название Арме было связано с корнем arma- ‘луна’.

Արմեն ցեղանվան նոտ մեկնաբանություն
Արմեն Պետրոսյան
Արմավիր մայրաքաղաքը համարվում է հիմնադրված
Հայկ նահապետի թոռան՝ Արամանյակի որդի Արամայիս նահապետի կողմից (այս անուններն ավանդված են նաև Արմանեակ և Արմայիս տարբերակներով): Արմայիս անունը նույնական է ուշ անատոլիական՝ լիկիական Armais անձնանվանը,
որը ստուգաբանվում է անատոլիական arma- «լուսին,
լուսնաստված» արմատից: Հին հայկական իրականության մեջ
լուսնի պաշտամունքն ավանդված է միայն մեկ անգամ՝ Արմավիրում (գերագույն` ամպրոպի աստծու և արևի աստծու
հետ միասին, եռյամաս տաճարային համալիրում): Ըստ այդմ,
այդ տեղանունը կարող է ստուգաբանվել խեթերենով՝ Arma- +
pir- «Լուսնի (աստծու) տուն» (Ա. Պետրոսյան): Արմավիրի և
Վրասստանի առաջին մայրաքաղաք Արմազիի հիմնադրության և վաղ պատմության լեգենդները չափազանց նման են, և
Արմազիում ևս հայտնի էր լուսնաստծու առանձնահատուկ
պաշտամունքը (գերագույն և արևի աստվածների հետ համատեղ, ինչպես Արմավիրում): Եվ Արմազին նույնպես, ըստ ամենաընդունված ստուգաբանության, կապված է անատոլիական
«լուսին» արմատի հետ (Ա. Բոլտունովա):
Սեբեոսի պատմության առաջին գլխում հայոց արմեն
ցեղանվան էպոնիմն է համարվում Արմանեակ/Արմենակը:
Ազգածին ավանդության համատեքստում Արմանեակ և Արմայիս անունները երկուսն էլ կարող են համարվել այդ ցեղանվան էպոնիմներ:
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Տարածաշրջանի հին ժողովուրդներից «լուսին» արմատով
են կոչվել կաշկաները, որոնք մ.թ.ա. II հազարամյակում
բնակվում էին Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևմուտքում՝ Պոնտոսում, հմմտ. խաթ. kašku «լուսին» (Գ. Գիորգաձե):
Դա օտարների կողմից տրված անվանում էր, իսկ նրանց
ինքնավանումը հայտնի չէ: Նրանց երկրին բնորոշ է եղել
լուսնի առանձնահատուկ պաշտամունքը, որը պահպանվել էր
մինչև հելլենիստական ժամանակներ: Ըստ ասորեստանյան
աղբյուրների, մ.թ.ա. 12-րդ դարում, կաշկաները, մուշկու և
ուրումու ցեղերի հետ միասին, թափանցել են Հայկական
լեռնաշխարհի հարավարևմտյան շրջաններ: Նրանք հաստատվել են Մուշի և Սասունի շրջաններում՝ մուշկու և
ուրումու ցեղանունների հետ են կապվում տեղի Մուշ, Ուրմե և
Ուրումու տեղանունները (վերջին երկուսը՝ սեպագիր աղբյուրներում): Կաշկաների ցեղանունով տեղանուն հայտնի չէ:
Բայց Ուրմե երկրի հարևան երկիրը կոչվում էր Արմե : Եվ
արմեն ցեղանունը, ըստ ամենաընդունված ստուգաբանության, կապված է այդ երկրանվան հետ՝ arme-ni «Արմե երկրի
բնակիչ» (Ի. Դյակոնով): Այս փաստերի հիման վրա հնարավոր
է ենթադրել, որ Արմե երկրանունը ևս կապված է եղել arma«լուսին» արմատի հետ:

A new interpretation of the ethnonym Armen
Armen Petrosyan
The founder of the capital Armavir is considered to be the
forefather Aramayis, son of Armanyak and grandson of forefather
Hayk (these names have been also attested as Armaneak and
Armayis). The name of Armayis corresponds to the Late AnatolianLycian proper name Armais traceable to Anatolian root arma- ‘Moon,
Moon Deity’. In Armenian history, there has been registered only one
instance of the Moon Cult — in Armavir (at a triadic temple complex
where the Moon Deity was worshipped together with the Supreme
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God of Thunder and the Sun God). The toponym Armavir may be
possibly traced to Hittite arma- + pir- ‘Moon [god] House’
(A. Petrosyan). The legends of the foundation and early history of
Armavir and of the first capital of Georgia, Armazi, show significant
similarity — the inhabitants of Armazi also practiced a Moon Cult
together with the worship of the Supreme God of Thunder and the Sun
God. In addition, the most popular hypothesis also links Armazi to the
Anatolian arma- ‘moon’ (A. Boltunova).
According to the first chapter of History by Sebeos, the eponym
behind the ethnonym Armen was Aramaneak. In the context of the
ethnogonic legend both Armaneak and Armayis could be regarded as
the eponyms of the ethnonym Armen.
One of the ancient peoples of the region were the Kashka whose
name is also traceable to the root ‘moon’, cf. Hattic kašku ‘moon’
(G. Giorgadze). In the second millennium B.C., they inhabited the
northwest of the Armenian Highland, Pontus. This word is an
exonym, while the endonym for these tribes is unknown. The Moon
Cult was practiced in this area until the Hellenistic Period. In the 12th
century B.C., the Kashka together with the Mushku and Urumu tribes,
penetrated into the southwest regions of the Armenian Highland and
settled down in the Mush and Sasun regions; the ethnonyms Mushku
and Urumu are believed to be the source of the place names Mush,
Urme, and Urumu (the latter two are attested to in cuneiform sources).
There is no attested toponym that could be linked to the ethnonym
Kashka, while the area neighboring Urme was called Arme. According
to the most popular opinion, the ethnonym Armen is linked to the
noun arme-ni ‘inhabitant of Arme Country’ (I. Dyakonov). The above
suggests that the origin of Arme can be traced to the root arma‘Moon’.
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Криптография монастыря Дадиванк
в контексте надписей на хачкарах
Гамлет Ленсерович Петросян
Две надписи на хачкаре, установленном в 1182 г. ишханом
Хачена Хасаном Вахтангяном в монастыре Дадиванк (НагорноКарабахская республика, Ново-Шаумянский р-н), дают возможность подробно исследовать каноническое церковное, народное,
мистическое и философское восприятие священной функции
хачкара.
Надпись, вырезанная на одном из ребер хачкара, гласит: «Я,
Хасан, сын Вахтанга, властитель Хатерка и Андаберда,
Хаченаберда и Авахагаца, сорок лет был старшим [среди князей].
Много воевал и побеждал своих врагов с помощью Господней.
Родил шестерых сыновей. Крепости и земли роздал им и пришел
в монастырь, к брату моему Григорису, и стал лицом духовным.
И принес хачкары сии из Агу, с великими трудом и усилиями, и
установил святые знаки в поминовение души моей. И вот, ради
душ ваших, если прочтете, помяните меня в своих молитвах».
Надпись обнаруживает следующие составляющие: а) повод к
установке хачкара; б) констатация факта / церемония установки;
в) цель установки; г) завещание. Такая структура в целом
свойственна всем надписям на хачкарах.
Криптография на другом ребре Хасанова хачкара, которую
нам недавно удалось расшифровать, гласит: «Моей, Хасана,
рукой писано. Братья, будьте бдительны! Я ничего не унес из
этого мира, не уносите и вы». Если основная надпись сообщает
историю жизни Хасана, то в криптографии заключена философия
его отказа от мирской жизни.
В основной надписи Хасан выступает в качестве христианина, верующего в поминовение и спасение души, обращается ко
всем и просит поминать его в молитвах, а в криптографии он
обращается не ко всем, но только к «братьям», то есть к монахам,
и сообщает о своих размышлениях, которые содержат определенный мистический смысл. Поэтому им не подобает быть высеченными на хачкаре, который считается символом надежды и
залогом спасения. Именно это обстоятельство и вынудило Хасана
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обратиться к криптографии. В этом нас убеждает и исследование
других известных криптограмм на хачкарах.

Դադիվանքի ծածկագիրը խաչքարային
արձանագրության համատեքստում
Համլետ Պետրոսյան
Դադիվանքում (Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության
Նոր Շահումյանի շրջան) Խաչենի իշխան Հասան Վախթանգյանի կողմից 1182թ. կանգնեցված խաչքարի վրայի երկու
արձանագրությունները հնարավորություն են տալիս մանրամասն քննարկել խաչքարի սրբազան դերակատարման կանոնիկ-եկեղեցական, ժողովրդական և միստիկ-փիլիսոփայական
ընկալումները։ Խաչքարի կողերից մեկին փորագրված արձանագրությունը հայտնում է. <Ես Հասան` Վախտանգի որդի,
Հաթերքի և Հանդաբերդի, Խաչենաբերդի և Հավախաղացի
տեր, ավագությամբ մնացի քառասուն տարի: Շատ պատերազմեցի և հաղթեցի իմ թշնամիներին Աստուծո օգնությամբ:
Եվ ունեցա վեց որդի: Բերդերս և գավառներս տվեցի նրանց և
եկա վանք ` իմ եղբայր Գրիգորիսի մոտ ու դարձա կրոնավոր:
Եվ բերեցի խաչքարերս Աղուից շատ ջանքերով և բազում
հնարներով: Եվ կանգնեցրի սուրբ նշանս իմ հոգու հիշատակի
համար: Արդ, ձեր հոգիների համար, եթե կարդաք` հիշեցեք
ինձ ձեր աղոթքներում:
Արձանագրություն կառուցվածքի քննությունը ցույց է
տալիս, որ այն ներկայացնում է. ա) խաչքարը կանգնեցնելու
առիթը, բ) կանգնեցման վավերացումը կամ ծեսը, գ) կանգնեցման նպատակը, դ) պատգամ-աատվիրանը: Օրինաչափություն,
որ բնորոշ է խաչքարային արձանագրությանն ընդհանրապես:
Հասանի խաչքարի մյուս կողին փորագրված ծածկագիր
արձանագրությունը, որը մեզ հաջողվել է վերծանել վերջերս,
հայտնում է . <Իմ` Հասանի ձեռքով է գրված. եղբայրներ զգոն
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մնացեք: Ես աշխարհից ոչինչ չտարա, դուք էլ չե'ք տանի>: Եթե
հիմնական արձանագրությունը ներկայացնում է Հասանի
կյանքի պատմությունը, ապա ծածկագիր ներկայացնում է աշխարհիկ կյանքից հրաժարվելու նրա փիլիսոփայությունը:
Եթե հիմնական արձանագրության մեջ Հասանը հանդես է
գալիս որպես հիշատակին ու հոգու փրկությանը հավատացող
քրիստոնյա, դիմում է բոլորին և խնդրում հիշել իրեն իրենց
աղոթքներում, ապա ծածկագրում նա դիմում է ոչ թե բոլորին,
այլ միայն ՙեղբայրներին՚՝ այսինքն վանականներին, և հայտնում է մի մտորում, որը թեև հակաքրիստոնեական չէ, բայց
ունի ակնհայտ միստիկ իմաստ և չէր պատշաճում, որ փորագրվեր հույսի և փրկության երաշխիք համարվող խաչքարի
վրա՝ հընթերցումն բոլորին: Այս հանգամանքն էլ ստիպել է
Հասանին դիմել ծածկագրության: Սրանում մեզ համոզում է
նաև խաչքարային հայտնի այլ ծածկագրերի քննությունը:
A Cryptogram from Dadivank Monastery in the Context of
Khach‛k‛ar Inscriptions
Hamlet Petrosyan
Two inscriptions on a khachkar installed in 1182 by Khasan
Vakhtangyan, the Ischchan of Khachen, in Dadivank Monastery
(Republic of Nagorno-Karabakh, Novy Shaumyzn District) provide an
opportunity for a detailed study of the canonical (church), popular,
and mystic/philosophical perceptions of the sacred functions of
khachkars.
An inscription on an edge of the khachkar says: “I, Khasan, a Son
of Vakhtang, the Ruler of Khaterk and Andaberd, Khachenaberd and
Avakhagats, have reached the age of forty. I waged many wars and
won over my enemies with God’s help. I have had six sons. I have
given them my fortresses and lands and come to the monastery to my
brother Grigoris to become a man of God. And I have brought these
khachkars from Agu with great labor and effort, and installed the holy
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signs of a prayer for my soul. And now, for the sake of your souls, if
you read [this], mention me in your prayers”.
The inscription contains four statements: a) the reason for the
installation of the khachkar, b) the fact/ceremony of the installation, c)
the purpose of the installation, and d) the testament. This structure is
characteristic of khachkar inscriptions.
The inscription on another edge of Khasan’s Khachkar we have
recently deciphered says: “[This] was written by my, Khasan’s, hand.
Brothers, be vigilant! I have taken away nothing from this world, and
you do not take [anything] away.” The main inscription tells the story
of Khasan’s life, while the cryptography explains his philosophy of
rejecting worldly life.
In the main inscription, Khasan shows himself as a Christian
believing in prayer for the dead and in the salvation of souls and asks
all people to mention him in their prayers, while in the encryption he
addresses only “brothers”, i.e. monks, and tells them his thoughts
which, although not in disagreement with Christian teachings, show a
degree of mysticism and are, therefore, unfit to be clear to any
khachkar readers, because a khachkar is meant to be a symbol of hope
and a token of salvation. It was for this reason that Khasan resorted to
encryption, this conclusion being supported by studies of other famous
encryptions on khachkars.
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О некоторых особенностях употребления перфекта в
древнеармянском языке
Владимир Александрович Плунгян и Ксения Павловна Семёнова
Согласно достаточно длительной исследовательской традиции, с древнеармянским перфектом (представлявшим собой
аналитическую форму с причастием прошедшего времени на -eal
и бытийными глаголами em и linim) связаны две основные
группы проблем: его диатезный тип (о котором написано больше)
и его семантика (о которой написано существенно меньше).
Первая группа проблем касается прежде всего статуса перфектных форм переходных глаголов, которые представляют собой
особую конструкцию, формально сходную с так называемым
«ленивым пассивом» (с генитивным маркированием исходного
подлежащего и сохранением исходного маркирования прямого
дополнения); в ее изучение наибольший вклад внесли, по-видимому, Мейе и Бенвенист; этих вопросов мы касаться не будем.
В области изучения семантики древнеармянского перфекта
важнейшим вкладом остается монография [Lyonnet 1933]; ряд
ценных дополнений имеется в статьях [Ouzounian 2002; 2007].
Согласно исследованию Лионнэ, основным (и практически
единственным) значением перфекта является (в современных
терминах) результативное, причем имеется субъектный результатив у непереходных и переходных глаголов (у последних – в
генитивной конструкции), а также объектный результатив, совмещенный с пассивом (в последних двух конструкциях переходные
глаголы дополнительно распределены лексически). В отношении
семантики Лионнэ сближает древнеармянский перфект с древнегреческим. Узунян придерживается более нюансированной трактовки, отмечая ряд дискурсивных значений, не вполне сводимых
к результативному, особенно в переходных активных конструкциях. Во всех исследованиях также отмечается, что в еще
большей степени отходят от результативного прототипа многие
употребления плюсквамперфекта.
Действительно, внимательный анализ примеров показывает,
что результативное значение у древнеармянского перфекта как
минимум не единственное. С точки зрения типологии перфект169

ных форм, позиция древнеармянского может быть определена в
начале перфектного континуума, но с некоторыми заметными
отклонениями от результативного прототипа. Наиболее ярко это
проявляется в тех контекстах, где значение перфекта целесообразнее характеризовать как экспериенциальное, а не результативное, т.е. описывающее не столько состояние, являющееся
результатом предельного процесса, сколько характеризующее
субъект как принимавший участие в данной ситуации (или ряде
сходных ситуаций) в прошлом. Известными примерами этого
типа являются, в частности, такие, как Иоан 4.29: ekayk‛ tesḗk‛
zayr mi or asac‛ inj [zamenayn or inč‛ im gorceal ē]; mi t‛e ná ic‛ē
K‛ristosn: // δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι [πάντα ὅσα ἐποίησα]:
μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός? // пойдите, посмотрите Человека,
Который сказал мне [все, что я сделала]: не Он ли Христос?
(Следует обратить внимание также на аорист в греческом.)
Появление экспериенциального значения (как характеризующего
свойства субъекта) является, как можно полагать, первым
симптомом семантической эволюции результатива – эволюции,
продвинутые этапы которой мы наблюдаем в современных
восточных и западных диалектах армянского.

Հին հայերենում վաղակատարի գործածության մի քանի
առանձնահատկությունների մասին
Վլադիմիր Պլունգյան ¨ Քսենիա Սեմյոնովա
´³í³Ï³Ý »ñÏ³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÑÇÝ
Ñ³Û»ñ»ÝÇ վաղակատարÇ (áñÝ áõÝÇ ³Ý³ÉÇïÇÏ Ï³½ÙáõÃÛáõÝ -»³É
í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùμ ¨ »Ù Ï³Ù ÉÇÝÇÙ ûÅ³Ý¹³Ï μ³Û»ñÇ Ñ»ï) Ñ»ï
»ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿ Ï³åíáõÙ. Ýñ³ ¹Ç³Ã»½ ï»ë³ÏÁ (áñÇ
Ù³ëÇÝ ß³ï ¿ ·ñí»É) ¨ Ýñ³ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ (áñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³Ï³í »Ý): ÊÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³çÇÝ
ËáõÙμÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ÝóáÕ³Ï³Ý μ³Û»ñÇ վաղակատարÇ
Ó¨»ñÇÝ, áñáÝù áõñáõÛÝ Ï³éáõÛó »Ý` Ó¨áí ÝÙ³Ý ³Ûëå»ë Ïáãí³Í
§ÍáõÛÉ Ïñ³íáñ³Ï³ÝÇÝ¦ (»ÝÃ³Ï³ÛÇ ¨ áõÕÇÕ ËÝ¹ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ùμ): ì»ñçÇÝÇë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í ³í³Ý¹ áõÝ»Ý
Ø»Û»Ý ¨ ´»Ýí»ÝÇëïÁ: ²Û¹ Ñ³ñó»ñÇÝ Ù»Ýù ã»Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³:
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ÐÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ վաղակատարÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ï³ñ¨áñ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ`
[Lyonnet 1933]: ՎաղակատարÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ß³ï Ï³ñ¨áñ
Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ Ouzounian-Ç 2002 ¨ 2007 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ [Ouzounian 2002; 2007]: ÈÇáÝ»Ç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` վաղակատարÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ³Ï³ï³ñÝ ¿: Àëï áñáõÙª ³éÏ³ ¿ ëáõμÛ»ÏïÇí Ñ³ñ³Ï³ï³ñ
³Ý³ÝóáÕ³Ï³Ý áõ ³ÝóáÕ³Ï³Ý μ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ (í»ñçÇÝÇ Ñ³Ù³ñ
·»Ý»ïÇÏ Ï³éáõÛóáõÙ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ûμÛ»ÏïÇí Ñ³ñ³Ï³ï³ñª
Ïñ³íáñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ó³Í (í»ñçÇÝ »ñÏáõ Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ
³ÝóáÕ³Ï³Ý μ³Û»ñÁ Éñ³óáõóÇã μ³ßËí³Í »Ý Áëï μ³é³å³ß³ñÇ):
ÆÙ³ëï³μ³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÈÇáÝ»Ý ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ
վաղակատարÇ Ó¨Á Ùáï»óÝáõÙ ¿ ÑÇÝ ÑáõÝ³ñ»ÝÇÝ: àõ½áõÝÛ³ÝÁ
÷áùñ-ÇÝã Ù»ÕÙ ¿ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ í³ñíáõÙª Ýß»Éáí Ñ³ñ³Ï³ï³ñÇ
Ñ»ï ÙÇ ß³ñù Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ïÏ³å»ë ³ÝóáÕ³Ï³Ý
³ÏïÇí Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ: ´áÉáñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿
Ý³¨, áñ Ñ³ñ³Ï³ï³ñÇ Ý³Ë³ïÇåÇó ³é³í»É ã³÷áí Ñ»é³ÝáõÙ
»Ý անցյալ վաղակատարի Ó¨»ñÁ:
ÆëÏ³å»ë, ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ áõß³¹Çñ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë,
áñ ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ վաղակատարÇ Ñ³ñ³Ï³ï³ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÏÁ ã¿: ՎաղակատարÇ Ó¨»ñÇ ïÇå³μ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Çï³ñÏí»É վաղակատարÇ ÏáÝïÇÝáõáõÙÇ ëÏ½μáõÙª Ñ³ñ³Ï³ï³ñÇ Ý³Ë³ïÇåÇ ÙÇ ù³ÝÇ
¿³Ï³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñáí: ²é³í»É í³é Ï»ñåáí ¹³ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ³ÛÝ
³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ, áñï»Õ վաղակատարÇ ÇÙ³ëïÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ μÝáñáß»É áñå»ë ¿ùëå»ñÇ»ÝóÇ³É, ³ÛÉ áã Ã» Ñ³ñ³Ï³ï³ñ: ²ÛëÇÝùÝª áã ³ÛÝù³Ý íÇ×³ÏÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕª áñå»ë áñáß³ÏÇ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, áñù³Ý ³ÝóÛ³ÉáõÙ ³Û¹ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ (Ï³Ù Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
áõÝ»ó³Í ëáõμÛ»ÏïÇ μÝáñáßáõÙ: ²Ûë Ó¨Ç Ñ³ÛïÝÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ »Ý
Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ.
ÐáíÑ. 4:29: ekayk‛ tesḗk‛ zayr mi or asac‛ inj [zamenayn or inč‛
im gorceal ē]; mi t‛e ná ic‛ē K‛ristosn: // δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς
εἶπέν μοι [πάντα ὅσα ἐποίησα]: μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός? // §ºÏ»°ù
ï»ë»ù ³ÛÝ Ù³ñ¹áõÝ, áñÝ ÇÝÓ ³ë³ó [³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã »ë ³ñ»É »Ù],
Ý³± ã¿ øñÇëïáëÁ¦ (áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ Ý³¨ ÑáõÝ³ñ»ÝÇ
³ÝóÛ³É կատարյալÇ Ó¨Á):
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¿ùëå»ñÇ»ÝóÇ³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ, Çμñ¨ ëáõμÛ»ÏïÇ μÝáñáßÇã, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É áñå»ë Ñ³ñ³Ï³ï³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³çÇÝ »ñ¨áõÛÃÁ, ³ÛÝ ½³ñ·³óáõÙÇ, áñÇ ÷á÷áËí³Í
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÝ ³Ûëûñ ï»ëÝáõÙ »Ýù Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý μ³ñμ³éÝ»ñáõÙ:

On some uses of the Classical Armenian perfect
Vladimir Plungian and Xenia Semënova
A longtime tradition of research identifies two main sets of
problems associated with the Old Armenian perfect (an analytical
form consisting of a past participle in -eal and the existential verbs em
or linim): its diathesis type (which has got more coverage in literature)
and its meaning (which has been studied to a much smaller degree).
The first set of problems deals above all with the status of the perfect
forms of transitive verbs that are formally structured similarly to the
so-called “lazy passives” (where the basic subject is marked for the
genitive, while the direct object retains its basic marking). Apparently,
Meillet and Benveniste have contributed most to these studies (these
problems are not addressed in this paper).
The most important achievement in the semantic study of the
perfect in Old Armenian seems to be [Lyonnet 1933]; though a
number of important additions were proposed by Ouzounian [2002
and 2007]. According to Lyonnet, the main (and, practically, the only)
meaning of the perfect is that of the resultative (modern term),
manifested as the subjective resultative with intransitive and transitive
(in genitive constructions) verbs, and as the objective resutative in
combination with the passive (in the last two construction types,
transitive verbs show lexical supplementary distribution). Lyonnet
argues that the Old Armenian perfect is semantically close to the
perfect in Ancient Greek. Ouzounian distinguishes more nuances,
noting a number of discourse meanings, especially in active transitive
constructions, that are not fully reducible to resultative meanings. All
researchers also note that many uses of the pluperfect depart even
further from the resultative prototype.
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Indeed, a thorough scrutiny of examples shows that the
resultative meaning is not the only meaning of the Old Armenian
perfect. From the viewpoint of the typology of perfect verb forms, the
Old Armenian perfect may be placed at the beginning of the perfect
continuum, though with some obvious deviations from the resultative
prototype. This is mostly evident in contexts where the meaning of the
perfect can be better described as experiential rather than resultative,
i.e. where it describes not the state resulting from a telic process, but
characterizes the subject as a participant in a given situation (or a
number of similar situations) in the past. One of the well-known
examples is John 4.29: ekayk‛ tesḗk‛ zayr mi or asac‛ inj [zamenayn
or inč‛ im gorceal ē]; mi t‛e ná ic‛ē Kʻristosn: // δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον
ὃς εἶπέν μοι [πάντα ὅσα ἐποίησα]: μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός? //
“Come, see a man who told me [everything I ever did]. Could this be
the Christ?” (The aorist in Greek also deserves attention).
The emergence of experiential meaning (characterizing the
properties of the subject) may be viewed as the first symptom of the
semantic evolution of the resultative whose later stages are evident in
modern Eastern and Western Armenian dialects.
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О некоторых особенностях эволюции
армянского перфекта
Элли Яковлевна Пономарева
В грамматиках различных языков термином «перфект»
зачастую обозначают такие образования, которые семантически
мало сопоставимы друг с другом. В каждом языке функции
перфекта выделяются на разных основаниях, в зависимости от того,
какой из компонентов комплексной семантики перфекта выходит на
первый план: аспектуальность, темпоральность или таксис [Кашкин
1991: 47]. Вместе с тем, как отмечает Ю. С. Маслов, в общей
аспектологии перфектом называют только такие глагольные формы,
в семантике которых в той или иной мере совмещены два
временных плана, предшествующий и последующий, причем две
ситуации, которые соответствуют этим планам, объединены той или
иной причинно-следственной связью [Недялков 1983: 42].
Согласно представлениям, сложившимся у типологов на
материале индоевропейских языков, общее направление эволюции перфективных образований идет от результатива к перфекту
и затем к прошедшему времени (пунктивному или аспектуально
нейтральному). Как отмечает А. Узунян [Ouzounian 2002], в
древнеармянском языке среди перфектных форм наиболее
частотными являлись именно формы статального перфекта или
результатива. При этом на современном этапе развития
армянского языка произошел сдвиг в сторону акционального
перфекта. Особый интерес представляют случаи употребления
перфекта в нетипичных для этой грамматической формы
функциях: в нарративе, в сочетании с адвербиальными детерминативами «точного времени», в контексте, не связанном с
настоящим и т. д. Исследование сконцентрировано на подобных
маргинальных случаях, где перфектные формы по своей функции
приближаются к аористу. Несмотря на ограниченное число
примеров такого рода, они свидетельствуют о продолжении
процесса эволюции армянского перфекта от обозначения
действия, вызывающего некоторое состояние, к простому обозначению действия в прошлом. Подобный процесс наблюдался во
многих европейских языках. В частности, во французском этот
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процесс привел к вытеснению формы passé simple, имеющей
аористное значение, из сферы устной речи в сферу письменного
языка, при этом форма passé composé, имевшая перфектное
значение, начала использоваться в функции аориста. Можно
предположить, что на определенном этапе развития армянского
языка также произойдет перерождение или полная утрата
перфектной специфики и перераспределение функций грамматических форм перфекта и аориста.

Հայերենում վաղակատար ժամանակի էվոլուցիայի որոշ
յուրահատկությունների շուրջ
Էլլի Պոնոմարյովա
Տարբեր լեզուների քերականության մեջ «վաղակատար»
տերմինով հաճախ նշում են այնպիսի կազմություններ, որոնք
իմաստաբանորեն քիչ համադրելի են: Յուրաքանչյուր լեզվում
վաղակատարի գործառույթները տարբերակվում են տարբեր
հիմունքներով` կախված այն հանգամանքից, թե վաղակատարի
կոմպլեքսային իմաստաբանության որ բաղադրամասն է առաջին պլան մղվում` կերպը, տեմպորալությունը, թե տաքսիսը
(таксис) [Кашкин 1991: 47]. Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես նշում է
Յ. Ս. Մասլովը, ընդհանուր կերպի ուսումնասիրության մեջ վաղակատար են կոչվում միայն այն բայական ձևերը, որոնց իմաստաբանության մեջ այս կամ այն կերպ համատեղված են երկու
ժամանակային պլան` նախորդող և հաջորդող, ընդ որում, երկու
իրադրությունները, որոնք համապատասխանում են տվյալ
պլաններին, միավորված են այս կամ այն պատճառահետևանքային կապով [Недялков 1983: 42].
Համաձայն տիպաբանների` հնդեվրոպական լեզուների
նյութերի վրա ձևավորված պատկերացումների` վաղակատարային կազմությունների էվոլյուցիայի ընդհանուր ուղղվածությունը բխելով ռեզուլտատիվից հանգում է վաղակատարի,
այնուհետև անցյալ ժամանակի (ժամանակակետի կամ աս175

պեկտի տեսանկյունից չեզոք): Ինչպես նշում է Ա. Ուզունյանը
[Ouzounian 2002], գրաբարում վաղակատարային ձևերի շարքում
ամենահաճախ հանդիպվում է հենց վիճակի վաղակատարի
կամ ռեզուլտատիվի ձևերը: Ընդ որում, հայոց լեզվի զարգացման
ներկայիս փուլում տեղի է ունեցել տեղաշարժ դեպի գործողության վաղակատար: Հատկապես ուշագրավ են վաղակատարի կիրառման դեպքերը ոչ բնորոշ քերականական ձևի
գործառույթներում` պատումում, մակբայական լրացումներում
համատեքստի հետ «ճիշտ ժամանակի» համադրությամբ, որը
կապված չէ ներկայի հետ և այլն: Հետազոտությունը կենտրոնացված է նման մարգինալ դեպքերի վրա, որտեղ վաղակատարային ձևերը իրենց գործառույթներով մոտենում են աորիստին:
Թեև նմանատիպ օրինակները սահմանափակ են, սակայն
վկայում են հայկական վաղակատարի էվոլյուցիայի գործընթացի շարունակության մասին գործողության նշումից, որը
անցյալում ուղղակիորեն նշմարվող գործողության որոշակի
իրավիճակ է ստեղծում: Նմանօրինակ գործընթաց նկատվում էր
մի շարք եվրոպական լեզուներում` մասնավորապես ֆրանսերենում այդ գործընթացը հանգեցրեց բանավոր խոսքից
գրավոր խոսք աորիստային նշանակություն ունեցող passé simple
ձևի անցմանը: Դրա հետ մեկտեղ passé composé ձևը, որը ունեցել
է վաղակատարային նշանակություն սկսել է օգտագործվել
աորիստի գործառույթով: Կարելի է ենթադրել, որ հայոց լեզվի
զարգացման որոշակի փուլում տեղի կունենա կամ վերակազմավորում, կամ ամբողջությամբ կկորի վաղակատարային յուրահատկությունը` հանգեցնելով վաղակատարի և աորիստային
քերականական ձևերի գործառույթների տեղաբաշխման:
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The Armenian Perfect: some features of evolution
Elli Ponomareva
Grammars of various languages often use “Perfect” as a label for
entities with hardly comparable semantic properties. The functions of
the Perfect are identified in each language on different grounds,
depending on which of the elements of its complex meaning (Aspect,
Tense, or Taxis) comes to the foreground [Кашкин 1991: 47]. At the
same time, as Yu. Maslov noted, General Aspectology defines as
perfect only those verb forms, the meaning of which combines two
temporal planes (one preceding the other), with both referent
situations linked by a causal relationship [Недялков 1983: 42].
In line with views developed by typologists dealing with IndoEuropean languages, the general direction of the evolution of
perfective forms is from the Resultative to the Perfect, and then to the
(punctual or aspect-neutral) Past. As noted by A. Ouzounian
[Ouzounian 2002], the most frequent among the perfective forms in
Old Armenian were the forms of the Stative Perfect (the Resultative),
while Modern Armenian shows a shift towards the Actional Perfect.
Of special interest are cases of untypical uses of the Perfect, e.g. in the
Narrative, in combinations with adverbial “exact time” markers, in
contexts that are not linked to the present, etc. This paper focuses on
such marginal cases where the functions of perfective verb forms
border on those of the Aorist. Despite a limited number of such
examples, they prove that the evolution of the Armenian Perfect
continues, whereby its function is changing from marking actions
resulting in states to marking any past actions. A similar process was
registered in many European languages. For instance, in French, passé
simple forms (which express the Aorist meaning) moved from the
colloquial to the written speech, where, instead of the Perfect
meaning, the passé composé began to express the Aorist meaning.
Presumably, with time, the Armenian Perfect verb forms can be
similarly expected to change or completely lose their perfect meaning,
with a redistribution of grammatical functions between the Perfect and
the Aorist.
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Секретные армянские языки и их алфавиты
Дж. Рассел
На конференции, которая прошла несколько десятилетий
назад в Матенадаране, мой любимый друг и коллега, профессор
Карен Никитич Юзбашян, выступил с докладом ознакомительного характера об изобретенном армянском языке, названным его
создателем руштуни, словник которого был опубликован в конце
XIX века. Однако К.Н. Юзбашян не продолжил это исследование
и не опубликовал его, считая достижение дальнейших результатов невозможным.
Летом 2011 года я снова обратился к этой проблеме, изучив
манускрипт A-29, хранящийся в Институте восточных рукописей
РАН в Санкт-Петербурге и содержащий единственную копию
словника. Я был рад найти в манускрипте тексты о магии и
цветке амаспюр, записанные тайнописью (также кратко упомянутой в книге А. Г. Абрамяна «Армянская криптография»), повидимому, изобретенной и коллиграфически выполненной создателем тайного языка.
Мой доклад будет посвящен манускрипту А-29 в целом и в
контексте армянских арго, жаргонов и криптограмм.

Հայկական գաղտնի լեզուներ և դրանց այբուբենները
Ջեյմս Ռասսել
Մի քանի տասնամյակ առաջ Մատենադարանում կայացած
գիտաժողովի ժամանակ իմ սիրելի բարեկամ և գործընկեր՝
հանգուցյալ պրոֆեսոր Կարեն Նիկիտիչ Յուզբաշյանը հանդես
եկավ նախնական զեկույցով հայկական հորինված մի լեզվի
մասին, որը ստեղծողի կողմից անվանվել էր ռշտունի. Այդ լեզվի
բառացանկը հրատարակվել է 19-րդ դարի վերջին: Սակայն
Կարեն Յուզբաշյանը չհրատարակեց և չշարունակեց իր հետազոտությունը` որևէ հեռանկար չտեսնելով:
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2011 թ. ամռանը Սանկտ-Պետերբուրգում ես նորից անդրադարձա սույն թեմային, երբ Ռուսաստանի գիտությունների
ակադեմիայի Արևելյան ձեռագրերի ինստիտուտում ընթերցում
էի A-29 ձեռագիրը, որը վերոհիշյալ բառացանկի եզակի
աղբյուրն է հանդիսանում: Հուրախություն ինձ, ձեռագրում ես
հայտնաբերեցի ծածկագրով զետեղված տեքստեր կախարդության և համասփյուռ ծաղկի մասին: Այդ ծածկագիրը (որը
հպանցիկ նշվում է նաև Աբրահամյանի «Հայկական ծածկագրություն» աշխատության մեջ), ըստ երևույթին, կազմվել և
գեղագրվել է նույն հորինված լեզվի ստեղծողի կողմից:
Իմ զեկույցի մեջ A-29 ձեռագիրն է դիտարկվում՝ ինչպես
ընդհանուր առմամբ, այնպես էլ հայկական գաղտնի լեզուների, ծածկալեզուների և գեղագրերի համատեքստում:

Armenian secret languages and their alphabets
James R. Russell
At a conference several decades ago at the Matenadaran my
beloved friend and colleague, the late Professor Karen Nikitich
Yuzbashyan, delivered a preliminary report on an Armenian invented
language its author called Rushtuni, of which a word list had been
published in the late 19th century. But he did not continue this research
or publish, seeing no further results possible.
In the summer of 2011 I revisited the subject, reading MS A-29
of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of
Sciences at Petersburg, which is the unique source of the word list. To
my delight I found that the MS contains texts of magic and about the
flower hamasp‛iwrr in a cryptogram (also briefly noted in
Abrahamyan’s Haykakan tsatskagrut‛yun) evidently invented and
calligraphically elaborated by the inventor of the language.
My paper will address MS A-29 as a whole, then, in the context
of Armenian argots and jargons and cryptograms.
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Проблемы морфемного анализа текста
Арен Мелсович Сантоян
Морфема традиционно считается двуплановой единицей. Но в
структуре слова есть такие элементы, которые не имеют смысла, но
играют большую роль в словообразовательной и формообразовательной системах. Они известны в разных формулировках и под
разными наименованиями («интерфикс», «пустой элемент», «дополнительная частица» и т.д.). Подобные элементы надо рассматривать
как морфемы, но необходимо: а) освободить морфему от характеристики обязательного носителя семантического значения; б)
считать морфемами те единицы, обязательные для данной семантики и формы слов, которые во время линейного членения слова
противопоставляются единицам, несущим семантическое значение,
и в синхронном срезе не сводятся к ним.
Подобные элементы, разумеется, находят объяснение при
диахронном срезе, причем по происхождению они могут быть
гетерогенными. При этом их можно свести к: а) корню (ark‛a-y-i);
б) падежному окончанию (orva-n-ic, sak-av, yerkr-e-yerkir, oren-sdir); в) предлогу (h-ogut) и т.д., или г) объяснить по аналогии
(radio-y-i). Однако содержательный план этих элементов в синхронном срезе не может быть объяснен, потому что данная
языковая реальность или средство ее выражения в современном
армянском языке утрачены. Следовательно, для них, независимо
от происхождения и частотности употребления, уместен термин
«пустой элемент».
Во время морфемного анализа слова можно использовать
следующий принцип: если один из компонентов сохраняет
содержательный план, то смежный компонент ― продуктивный
он или непродуктивный ― должен разграничиваться и выявляться (ср.: nor-og, sep‛-akan).
При морфемном членении важное значение получает фузия,
которая иногда затрудняет дифференциацию компонентов.
Например, -n в словах древнеармянского языка, оканчивающихся
на -n с предшествующим согласным, восстанавливается в формах
множественного числа и соотносится с частицей, образующей
множественное число: n+er в данной ситуации является след181

ствием фузии, так как в современном армянском языке есть
частица -ner. С другой стороны, -n можно считать «пустым
элементом».
При содержательном анализе морфемы особое внимание
надо уделять случаям трансформации, когда, например,
словоотносительные морфемы переходят в словообразовательные (shushanazgi-ner, mard-k-ayin, im-ac-ut‛yun), а словообразовательные ― в словоотносительные (hask-an-al > hask-ac-a).
Двусторонние морфемы, которые совмещают в себе словообразовательные и грамматические свойства, нуждаются в отдельном
изучении. Таковыми являются, например, страдательные, посессивные и причинные глагольные суффиксы, которые становятся
также показателями грамматических категорий залога и вида.

Ձևույթային վերլուծության մի քանի խնդիրներ
Արեն Սանթոյան
Ò¨áõÛÃÝ ³í³Ý¹³μ³ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ »ñÏåÉ³Ý³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ:
ê³Ï³ÛÝ μ³éÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ ï³ññ»ñ, áñáÝù
ÇÙ³ëï ãáõÝ»Ý, μ³Ûó ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¹»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ μ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ¨ Ó¨³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: êñ³Ýù Ñ³ÛïÝÇ
»Ý ï³ñμ»ñ μÝáñáßáõÙÝ»ñáí áõ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáí (§Ý»ñáõÛÃ¦, §ëÇÝ
ï³ññ¦, §Ñ³í»Éáõñ¹³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏ¦ ¨ ³ÛÝ): ÜÙ³Ý ï³ññ»ñÁ å»ïù
¿ Ó¨áõÛÃ ¹Çï»É, μ³Ûó Ñ³ñÏ ¿ª ³) Ó¨áõÛÃÝ ³½³ï»É å³ñï³¹Çñ
ÇÙ³ëï³ÏÇñ ÉÇÝ»Éáõ μÝáñáßáõÙÇó, μ) Ó¨áõÛÃ Ñ³Ù³ñ»É Ý³¨ ïíÛ³É
μ³éÇÙ³ëïÇ ¨ μ³é³Ó¨Ç Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ, áñáÝù μ³éÇ ·Í³ÛÇÝ Ñ³ïáõÛÃ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ï³¹ñíáõÙ »Ý ÇÙ³ëï³ÏÇñ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Å³Ù³Ý³ÏÛ³
Ïïñí³Íùáí ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ý·»óí»É ¹ñ³Ýó:
ÜÙ³Ý ï³ññ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý, ÇÑ³ñÏ», μ³ó³ïñí»É ï³ñ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ïïñí³Íùáí, ÁÝ¹ áñáõÙª Í³·áõÙáí ÉÇÝ»É ï³ñ³μÝáõÛÃ. ³ÛÝ ¿ª Ñ³Ý·»óí»Éª ³) ³ñÙ³ïÇ (³ñù³-Û-Ç), μ) ÑáÉáí³Ï³Ý
í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý (ûñí³-Ý-Çó, ë³Ï-³í, »ñÏñ-»-»ñÏÇñ, ûñ»Ý-ë¹Çñ), ·) Ý³Ë¹ÇñÇ (Ñ-û·áõï) ¨ ³ÛÉÝ. Ï³Ù ¿Éª ¹) Ù»ÏÝ³μ³Ýí»É
Ñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ (é³¹Çá-Û-Ç): ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ï³ññ»ñÇ μáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ Ñ³Ù³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ïïñí³Íùáí μ³ó³ïñí»É ãÇ
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Ï³ñáÕ, ù³ÝÇ áñ ïíÛ³É É»½í³Ï³Ý Çñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ýñ³
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÁ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ í»ñ³ó»É ¿: àõëïÇ
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ³ÝÏ³Ë Í³·áõÙÇó áõ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, Ñ³ñÙ³ñ ¿ §ëÇÝ ï³ññ¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ:
´³éÇ Ó¨áõÛÃ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³é»ÉÇ ¿
Ñ»ï¨Û³É ëÏ½μáõÝùÁ. »Ã» μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ μáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ, ÏÇó μ³Õ³¹ñÇãÁ, ÉÇÝÇ ·áñÍáõÝ Ã» áã ·áñÍáõÝ,
ë³ÑÙ³Ý³½³ïíáõÙ ¿ ¨ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ (ÑÙÙï. Ýáñ-á·, ë»÷-³Ï³Ý):
Ò¨áõÛÃ³ÛÇÝ Ñ³ïáõÛÃ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ÓáõÉáõÙÁ (ýáõ½Ç³), áñÁ »ñμ»ÙÝ ¹Åí³ñ³óÝáõÙ
¿ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ: úñÇÝ³Ïª ·ñ³μ³ñáõÙ μ³Õ³Ó³ÛÝ³Ñ³çáñ¹ Ý-áí í»ñç³óáÕ μ³é»ñÇ Ý-Ý, áñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿
Ñá·Ý³ÏÇÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, å»ïù ¿ Ñ³ïÏ³óÝ»É Ñá·Ý³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÇÝ` §Ý+»ñ¦-Á ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ¹Çï»Éáí ÓáõÉÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù, ù³ÝÇ áñ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÝ áõÝÇ Ý»ñ Ù³ëÝÇÏÁ: ØÛáõë
ÏáÕÙÇóª Ý-Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ëÇÝ ï³ññ:
Ò¨áõÛÃÝ»ñÇ μáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ÝÓÇÝ
áõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³ÝÇ ÷áË³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³) ¹»åù»ñÁ, »ñμ, ûñÇÝ³Ï, μ³é³Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý Ó¨áõÛÃÝ»ñÁ
í»ñ³ÍíáõÙ »Ý μ³é³Ï³½Ù³Ï³ÝÇ (ßáõß³Ý³½·Ç-Ý»ñ, Ù³ñ¹-Ï³ÛÇÝ, ÇÙ-³ó-áõÃÛáõÝ), μ³é³Ï³½Ù³Ï³ÝÝ»ñÁª μ³é³Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³ÝÇ (Ñ³ëÏ-³Ý-³É > Ñ³ëÏ-³ó-³):
²é³ÝÓÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý »Ý »ÝÃ³Ï³ »ñÏμÝáõÛÃ Ó¨áõÛÃÝ»ñÁ,
áñáÝù Ñ³Ù³ï»ÕáõÙ »Ý μ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ¨ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: ²Û¹åÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï, Ïñ³íáñ³Ï³Ý, μ³½Ù³å³ïÏ³Ï³Ý ¨ å³ï×³é³Ï³Ý μ³Û³Í³ÝóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³¨ ë»éÇ Ï³Ù
Ï»ñåÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·Ç óáõóÇãÝ»ñ »Ý:

Some issues of morphemic analysis
Aren Santoyan
Morphemes are traditionally treated as binary units. Word
structure, however, includes elements which, though having no
meaning, play important roles in the systems of word formation and
form building. In various grammars, they are labeled as “interfixes”,
“empty elements”, “additional particles”, etc. Such elements ought to
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be classified as morphemes, but only after a definition of the
morpheme is accepted which a) does not require that a morpheme
must have a meaning, and b) describes as morphemes units that,
although being obligatory elements for the meaning and form of a
given word, are opposed to meaningful units in the structure of the
word and are not identified with meaningful units in synchrony.
Such elements, naturally, can be explained diachronically, and
their origins may be heterogeneous. They can be traced back to: a) a
root (ark‛a-y-i); b) a case ending (orva-n-ic‛, sak-av, yerkr-e-yerkir,
oren-s-dir); c) a preposition (h-ogut), etc., or d) they can be explained
by analogy (radio-y-i). In synchrony, however, their meaning is
inexplicable, because either their language realia or the means of their
expression have been lost in Modern Armenian. Therefore,
irrespective of their origins or frequency, they can be safely labeled as
‘dummy elements’.
When the morpheme structure of a word is analyzed, the
following principle can be used: if a component retains a meaning, the
adjacent – productive or nonproductive – component must be isolated
and identified (cf.: nor-og, sep‛-akan).
When dividing a word into morphemes, fusion must be taken into
account, because it may hamper differentiation between components.
For example, -n in Old Armenian words ending in -n after a consonant
is restored in plural forms and correlates with the plural particle: n+er
in this situation results from fusion, because Modern Armenian has
the particle -ner. On the other hand, -n can be classified as a “dummy
element”.
In contensive analyses of morphemes, special attention should be
paid to transformations whereby, for example, word-relation
morphemes change into word-formation morphemes (shushanazginer, mard-k-ayin, im-ac-ut‛yun), and word-formation morphemes
change into word-relation morphemes (hask-an-al > hask-ac-a).
Binary function morphemes that combine word-formation and
grammatical properties deserve special attention. For example, they
include passive, possessive, and causal verb suffixes that also serve as
Voice and Aspect markers.
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Нововыявленные, а также исправленные
армянские эпитафии из Килии и Сирета
Татевик Эдуардовна Саргсян
В докладе представлены одиннадцать армянских эпитафий,
одни из которых выявлены впервые, а другие — были опубликованы, но нуждаются в исправлении или же дополнении. Несущие
их одиннадцать надгробий находятся в Килии и Сирете,
расположенных в восточной части бассейна Дуная. В этих
довольно отдаленных друг от друга местах, оказавшихся ныне в
приграничных землях Украины и Румынии (первый соответственно в составе Украины, а второй — Румынии), в средневековье существовали многолюдные общины армян-переселенцев,
занимавшие видное место среди армянских колоний региона.
Время их возникновения неизвестно, но в XIV–XV вв. в жизни
обеих общин заметна активизация, скорее всего, связанная с
возрастанием роли городов Северного Причерноморья и связанных с ними транзитных узлов в международной торговле. К
сожалению, об этом и более позднем периодах истории армян
Килии и Сирета сегодня приходится судить лишь по уцелевшим
скудным источникам, к числу которых принадлежат и означенные выше одиннадцать надгробий с эпитафиями, относящимися к
XVI–XVIII вв. Остальные памятники культурного наследия —
церкви, церковные архивы и утварь, следы хозяйственной
деятельности — утрачены.
В Килии сегодня существует пять мраморных надгробий с
армянскими надписями: три во дворе церкви Николая
Чудотворца, которая в поздний период своей истории (XVII–
XVIII вв.), несомненно, имела отношение к местному армянскому
переселенческому очагу, и две в краеведческом музее города.
Эпитафия на одном из этих пяти надгробий, большей частью
сегодня уже стертая, в 1867 г. была опубликована в VI томе
«Записок Одесского общества истории и древностей», наряду с
шестью другими армянскими эпитафиями из Килии, судьба
которых ныне неизвестна. Эпитафия второго надгробия частично
была опубликована А.Х. Тораманяном. Остальные три надгробия
выявлены недавно.
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В Сирете сохранились шесть надгробных плит с армянскими
эпитафиями. Все они были изготовлены из желтоватого
песчаника, а сегодня встроены в каменную ограду католического
кладбища (на северо-восточной окраине города) с внешней
стороны. Пять из этих шести надгробий были опубликованы
Ю. Козаком в 1903 г., но их тексты нуждались в исправлении.
Одно надгробие с полустертой надписью — нововыявленное.
Рассматриваемые письменные памятники являются важными
источниками как для истории Килии и Сирета, так и их армянского населения.

Կիլիկիայի և Սիրետի նորահայտ
և շտկած հայկական տապանագրերը
Տաթևիկ Սարգսյան
Զեկույցում ներկայացվում են հայկական տասնմեկ տապանագրեր, որոնցից ոմանք նորահայտ աղբյուրներ են, իսկ
մյուսները` հրատարակված, բայց որոնք ուղղման և շտկման
կարիքն ունեն: Գրերի տապանները գտնվում են Կիլիկիայում
և Սիրետում, որոնք տեղակայված են Դունայ գետի ջրավազանի արևմտյան մասում: Իրարից բավականին հեռու գտնվող
այդ քաղաքները, որոնք այժմ հայտնվել են Ուկրաինայի և
Ռումինիայի սահմանամերձ տարածքներում (համապատասխանաբար առաջինը Ուկրայինայի կազմում է, իսկ երկրորդը`
Ռումինիայի), միջնադարում հայ վերաբնակիչների բազմամարդ համայնքներ են ունեցել, որոնք ակնառու տեղ են
զբաղեցրել տարածաշրջանի հայ համայնքներում: Նրանց
ծագման տարեթիվը անհայտ է, սակայն 14–15-րդ դարերում
երկու համայնքի կյանքում էլ նշանակալի ակտիվություն է
նկատվում` հավանաբար կապված միջազգային առևտրում
Հյուսիսային Մերձսևծովյան քաղաքների և դրանց հետ առընչվող տարանցիկ հանգույցների դերի բարձրացման հետ: Դըժբախտաբար, Կիլիկիայի և Սիրատաբնակ հայերի պատմութ186

յան այդ և ավելի ուշ շրջանների մասին կարելի է դատել միայն
պահպանված կցկտուր աղբյուրների հիման վրա, որոնք թվին
են պատկանում վերը նշված 16–18-րդ դարերի տասնմեկ
տապանագրերը: Մշակութային ժառանգության այլ հուշարձանները` եկեղեցիները, եկեղեցական արխիվները և սպասքը,
տնտեսական գործունեության հետքերը կորսված են:
Կիլիկիայում այսօր գոյություն ունեն հինգ մարմարե հայկական տապանագիր արձանագրություն, որոնցից երեքը` Նիկողայոս Սքանչելագործի եկեղեցու բակում, որը իր պատմության ավելի ուշ ժամանակահատվածում (17–18-րդ դարերում) անշուշտ առընչություն է ունեցել տեղական հայ
գաղթօջախի հետ, երկուսը` քաղաքի երկրագիտական թանգարանում: Այս հինգ տապանագրերից մեկը մեծ մասամբ
արդեն քերվել է, 1867թ. այն ամբողջությամբ հրատարակվել է
ЗООИД-ի VI հատորում` Կիլիկիայի վեց այլ տապանագրերի
հետ միասին, որոնց ճակատագիրն այժմ անհայտ է: Երկրորդ
տապանի արձանագրությունը մասնակիորեն հրատարակվել
է Ա. Խ. Թորամանյանի կողմից: Մնացած երեք տապանաքարերը վերջերս են հայտնաբերվել:
Սիրետում պահպանվել են վեց հայկական արձանագըրված տապաններ: Նրանցից բոլորը դեղնավուն ավազաքարից
են, ներկառուցված կաթոլիկ գերեզմանոցի (քաղաքի հյուսիսարևելյան արվարձանում) քարե ցանկապատի մեջ արտաքին
կողմից: Այս վեց տապանաքարերից հինգը հրատարակվել են
Յու. Կոզակովի կողմից 1903թ., սակայն շտկման կարիքն ունեին: Կիսաքեր արձանագրությամբ տապանաքարերից մեկը նորահայտ է:
Դիտարկվող գրավոր հուշարձանները կարևոր աղբյուրներ են ինչպես Կիլիկիայի և Սիրետի, այնպես էլ այդտեղի հայ
բնակչության համար:
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Newly found and corrected Armenian epitaphs
from Kiliya and Siret
Tatevik Sargsyan
The paper deals with eleven Armenian epitaphs, some of which
were newly discovered and others need to be corrected or amended.
The gravestones are located in Kiliya and in Siret in the eastern parts
of Danube Basin. In medieval times, these fairly remotely situated
from each other border cities (now, respectively, in Ukraine and in
Romania) were a home for populous migrant Armenian communities,
fairly prominent among other Armenian colonies in the region. The
exact time of their foundation is unknown, but the 14th–15th centuries
saw an upsurge in their activities — probably, following a growth in
the importance of the North Black Sea Region cities and the
international-trade hubs associated with them. Unfortunately, this and
later periods in the history of Armenian communities in Kiliya and
Siret left only scanty evidence, including the above eleven gravestones
with epitaphs dating back to the 16th–18th centuries. Other cultural
monuments of that period, including churches, church archives and
utensils, as well as traces of economic activities, have been lost.
In Kiliya, there are five marble gravestones with Armenian
inscriptions today. Three of them are in the churchyard of the Saint
Nicholas Church (which, in later periods of its history, i.e. in the 17th–
18th centuries, definitely had something to do with the local migrant
Armenian community), and two gravestones are in the city local
history museum. The epitaph from one of the five gravestones, now
mostly effaced, was published in 1867 in v. VI of Zapiski Odesskogo
obshchestva istorii i drevnostej [Notes of Odessa Society for History
and Antiquity] together with six other Armenian epitaphs from Kiliya,
now lost. A part of the epitaph from another gravestone was published
by A. Toramanyan. Three other gravestones were discovered only
recently.
In Siret, there are three six gravestones with Armenian epitaphs.
All of them were made of yellowish sandstone, and are now built in
the outer side of the stone fence around the catholic cemetery in the
north-east suburb of the city. The inscriptions on five of these six
gravestones were published by Yu. Kozak in 1903, though the texts of
188

the publication needed correction. One of these gravestones was
discovered recently, and its inscription is partly effaced.
These written accounts are important relics from the history of
both Kiliya and Siret and their Armenian residents.
Table 1. Armenian epitaphs from Kiliya
1.

2.

èÖÔ¶-ÆÜ [ÚÆÞ²î²Î ¾]

²Úê ¾ î²ä²Ü Ð²Ü¶êîº²Ü øÆÈÆòÆ îÆð²òàô ØºÈøàÜÆ ¸àôêîð

ä²ðøºôúÔ²ò Æ ¸àôèÀÜ ê[àôð]´

ºÔÆê²´ºÂÆ, àð öàÊºò²ô ÂàôÆÜ èØÄ¸ ²äðÆÈÆ ¾-ÆÜ£

²[êîàô²]Ì²ÌÜÆ, àð ¾ Æ øÆÈÆ, ²ÞÊ[²îàô]Â[º²Ø]´ Ø²ÐîºêÆ Ú²ðàôÂÆÜÆ

3.

4.

ºô êàðÆÜ

²Úê ¾ î²ä²Ü Ð²Ü¶ê-

²Úê ¾ î / / / / / / / / / / / / / /

øàðÌ²Î²È âÆøîÆÞÆÖÆ îÆð²òàô

îº²Ü äêî²òÆ ²´ð²-

îº²Ü / / / / / / / / / / / / / / / /

Ú²ðàôÂÆÜ£

Ð²ØÆ ÎàÔ²ÎÆò Ø²Ú-

Ð² / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ð²ØÆÜ, àð öàÊºò²ô

ð² / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Æ Îº²Üê ÂìÆÜ èÖ

Æ Îº²Ü/ / / / / / / / / / / / / / /

ÔÀ- ÆÜ, Ú àô Ü Æ ê Æ

ÔÀ//////////////////

Ä¶-ÆÜ£

5.
[Î² î]²ä²ÜÆê ²Úê ä²ÐºêîÆ

Ð²êº²È [²ØÆ] î²êÜ ºô â[àðêÆ],

[ø]²Ôòð²Üì²¶ àØÜ ²Ô²ôÜÆ,

ì²ðÄØ²Ø´ [¶î]º²È ¸äð[²]ò ÊØ´Æ,

Ú²îàôÎ ÚºðÎðÆ Æ Ø²ð¼ì²ÜòÆ,

ºÂàÔ ÌÜúÔê Æôð ìÞî²ÈÆ`

àð¸Æ Ø²ÐîºêÆ ²êÈ²ÜÆ£

ÐºîàôºÈàì ²Ü²Üò Îº[²Üê Æ]£
///////////////////
/ / / / / / / ÜÆ ÂÆ...............
[Ú]àôÈÆê ²ØêàÚ î².......
ºÔºô âôàôØÜ Úú............£

6.
[²Úê ¾ î²ä²Ü Ð²Ü¶êîÆ]

/////////////////

/ / / / / / / / / / / / / ÞÜàðÐ²ÈÆ

Â²¸¾àê Ü²¼ºÈÆ ¸ÀäðÆª

Ð²Ø²¼²êäº²Ü ¶²ÜÖ²ÚºòÆ

ºððàð¸àôº ºô ØÆ²ÎÆ,

ºð¶úÔ ´²Ü²êîºÔÌ, ÐèºîàðÆ,

ÂàèÜ ¶àÈàì ÚúÐ²ÜÜÆêÆ

¸²êàôò ÐðºÞî²Î²òÆÜÜ ºÎÆ,

²Øúø øê²Ü ºô ÐÀÜÎºÎÆ£

²ì²ÜÖ²Üº²Ü Ø²[ð]ÎàêÆ£

ÈÆ Üºð´àÔº²Üê ²[êîàô²]Ì²ÌÜÆ£

/////////////

/ / / / / / / / / / / / / Ð²Úð ØºðÆ

ÐÜàò Üàðàò êð´àò î...........

²êºÈÀ ²[êîàô²]Ì àÔàðØÆ£

7.
²ÚêÀ î²´²Ü Ð²Ü¶ºê¸º²Ü Ô²ö²ÜòÆ, ¶ºÔà²
ºÔÆÜ¶ÜºòÆ ÞÆðÆÜÆ àð¸Æ àÐ²ÜÆÜ£ Âì[ÆÜ] èØ¸,
ú¶ºê¸àêÆ ÄÀ£

8.
²Úê ¾ î²ä²Ü ²ÔìºðÒºòÆ îÆð²òàô Ø²ÐîºêÆ ¶ðÆ¶àðÆÜ,
àð öàÊºò²ô Æ Îº²Üê ÂìÆÜ è´Ö, ÐàÎºØ´ºðÆ È£

189

Table 2. Armenian epitaphs from Siret
1.
ê²Ú ¾ î²
ä²ÜÀê Ð²Ü¶À[ê]îº²Ü àÔàðØ²Ì Ðà¶Æ Ø²ð¶àÚÆÜ,
[àð¸] / / / /
Æ ¾ð ê²Ð²ÎÆÜ, Ð²Ü¶º²ô Âì[ÆÜ] è [=1551] â[àðºø]Þ[²]´[ÂÆ] [±] úðÜ£

2.

3.

/ / / ²Ì / / / [Ê]
àÖ² ÜÆÎ
úêÜ Ð²Ü
¶º²ô Âì
ÆÜ èÖ [=1651] Ü
àÚºØ´º[ðÆ]
Äº [=15] úðÜ/ / / / /£

/////
/ / / / /ÎúÈ/ / / / / /
[¾]ð àð¸Æ ê²ð¶
êÆÜ / / / [Ð²Ü]¶º²ô Âì[ÆÜ] èÌ´ [=1603], Ø²ÚÆêÆ Æ´[=22], úðÜ Þ²´²Â£

4.

5.

[ê²Ú] ¾ î²ä²Ü
Ð²Ü¶êîº²Ü êàôÈÂ²ÜÆÜ, àð ¾ð / / /
/////
/ / / / / Ð²Ü/ / / / / / /

ê²Ú ¾ î²ä²Ü
Ð²ÜÎÀêîº²Ü úì²Ü¾êÆÜ, Æôð ÎÀÜàæÜ ¼²ð¸ðúÐÆÜ, ºô Æô
ðúð¸àôÜ Þ²îäºÚÆÜ£ ²[êîàô²]Ì úÔàðØÆ Ðà¶àôÜ£
Âì[Æ]Ü èÎÀ [= 1619]
úðÜ âúðúøÞ[²]´[ÂÆ]£

6.
ê²Ú ¾ î²ä
²ÜÀê Ð²Ü¶Àêîº²Ü àÔàðØ²Ì Ðà¶Æ Ú²
Îà´Þ²ÆÜ,
àð ºô Ð²Ü¶º²ô Âì[ÆÜ] èÖ¼ [=1657] ÚàôÜ/ / / £
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Место мехтишенского диалекта
в ряду армянских диалектов
Армен Юрьевич Саркисян
В специализованной литературе Мехтишенский диалект
считается говором деревни Мехтишен аскеранского района НКР.
Мехтишенский диалект представляет особый интерес, потому что сформировался лишь в конце XIX в. ― начале XX в. Дело
в том, что предки мехтишенцев переселились сюда в 1929 г. из
персидской провинции Хой. Под сильным влиянием говоров
новой среды выходцы из Хой постепенно изменили исходный
диалект. В результате образовался новый диалект, который по
многопризнаковой статистической классификации Г. Джаукяна
отличается по 36,5 дистинктивным признакам от Хойского
говора и по 25 дистинктивным признакам от карабахского говора
Болнис-Хачена, что послужило основой для отнесения его
Г. Джаукяном к самостоятельному диалекту.
Однако в данном статусе диалект не просуществовал, и мы
полагаем, что он уже не представляет различий, дифференцирующих самостоятельный диалект от Карабахского диалекта. Вопервых, для определения статуса мехтишенского диалекта
необходимо прежде всего сопоставить его с говорами соседних
деревень, так как Болнис-Хачен находится на территории Грузии,
далеко от исходного Карабахского диалекта. Не случайно
наличие лишь 18-20 дифферентных признаков мехтишенского
говора по отношению к соседним деревням Арав, Айгестан и
Ханацах по нашим подсчетам. С другой стороны, материалы по
мехтишенскому диалекту были собраны Г. Джаукяном из труда
«Диалектная карта Нагорного Карабаха» К. Давтяна (Ереван,
1966), данные для которого собирались начиная с 20-ых годов
XX в. В настоящем стерлись такие характерные черты
мехтишенского диалекта, как образование несовершенного причастия с -լիս, наличие специфичных форм образования отрицательного причастия. Иные черты, такие как образование отложительного падежа с -ց, совершенного причастия с ր, употребляются параллельно с формами Карабахского диалекта или
же характерны для речи только старшего поколения. Необходимо
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отметить, что Мехтишен — маленькая деревня, окруженная
говорами Карабахского диалекта, к тому же расположенная
близко к центру страны — на расстоянии нескольких километров
от столицы Степанакерт и от райцентра Аскеран.
Исходя из сказанного, можно сказать, что мехтишенский
диалект уже является субдиалектом Карабахского диалекта и
имеет тенденцию к преобразованию в говор.

Ø»ÑïÇß»ÝÇ μ³ñμ³éÇ ï»ÕÁ Ñ³Û»ñ»ÝÇ
μ³ñμ³éÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ
Արմեն ê³ñ·ëÛ³Ý
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ø»ÑïÇß»ÝÇ μ³ñμ³é ¿
Ñ³Ù³ñíáõÙ ÈÔÐ ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ø»ÑïÇß»Ý ·ÛáõÕÇ Ëáëí³ÍùÁ:
²ÛÝ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, ù³ÝÇ
áñ áõß ßñç³ÝáõÙ` 19-ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇÝ - 20-ñ¹ ¹³ñ³ëÏ½μÇÝ, ³é³ç³ó³Í μ³ñμ³é ¿: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»ÑïÇß»ÝóÇÝ»ñÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÝ
³Ûëï»Õ »Ý ·³ÕÃ»É 1929Ã-ÇÝ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ÊáÛÇ ·³í³éÇó:
Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ÝÃ³ñÏí»Éáí Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇ Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ ËÇëï ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ` Ý³ËÏÇÝ ËáÛ»óÇÝ»ñÝ ¿³å»ë
÷áË»É »Ý Ù³Ûñ μ³ñμ³éÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó»É ¿ Ýáñ μ³ñμ³é,
áñÝ, Áëï ¶.æ³ÑáõÏÛ³ÝÇ μ³½Ù³Ñ³ïÏ³ÝÇß-íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ÊáÛÇ Ëáëí³ÍùÇ Ñ³Ù»Ù³ï áõÝÇ 36,5, ÇëÏ Ô³ñ³μ³ÕÇ ´áÉÝÇë - Ê³ã»ÝÇ Ëáëí³ÍùÇ Ñ³Ù»Ù³ï` 25 ï³ñμ»ñ³ÏÇã Ñ³ïÏ³ÝÇß, ÇÝãÝ ¿É ÑÇÙù ¿ ïí»É ¶.æ³ÑáõÏÛ³ÝÇÝ` ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ μ³ñμ³é Ñ³Ù³ñ»Éáõ:
ê³Ï³ÛÝ ³Ûë μ³ñμ³éÁ ÝÙ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí »ñÏ³ñ ÏÛ³Ýù
ãáõÝ»ó³í, ¨ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí ³ñ¹»Ý ÇëÏ μ³ñμ³é³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ
·ÍáÕ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³ñμ³éÇó: Ü³Ë` Ýñ³ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ù»ÝÇó
³é³ç å»ïù ¿ Ñ³Ù»Ù³ï»É Ñ³ñ¨³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï,
ù³ÝÇ áñ ´áÉÝÇë-Ê³ã»ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¨
Ù³Ûñ` Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³ñμ³éÇó, ß³ï Ñ»éáõ ¿ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÉ
×³Ý³å³ñÑ áõÝÇ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ñ³ñ¨³Ý Ð³ñ³í, ²Û·»ëï³Ý, Ê³Ý³Í³Ë ·ÛáõÕ»ñÇ Ëáëí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ
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Ø»ÑïÇß»ÝÇ Ëáëí³ÍùÇ ï³ñμ»ñ³ÏÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
Ù»ñ Ñ³ßíáõÙÝ»ñáí ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 18-20 ¿: ØÛáõë ÏáÕÙÇó` ¶.æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ Ø»ÑïÇß»ÝÇ μ³ñμ³éÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ù³Õ»É ¿
Î.¸³íÃÛ³ÝÇ §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³ñμ³é³ÛÇÝ ù³ñï»½Á¦
(ºñ¨³Ý, 1966) ³ßË³ïáõÃÛáõÝÇó, áñÇ ÝÛáõÃ»ñÁ Ñ³í³ù³·ñí³Í
»Ý 20-ñ¹ ¹³ñÇ 20-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó ëÏë³Í: ²ñ¹Ç ßñç³ÝáõÙ
Ø»ÑïÇß»ÝÇÝ Ñ³ïáõÏ áñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ¹»Ý ÇëÏ
í»ñ³ó»É »Ý, ÇÝãå»ë ÉÇë-áí ³ÝÏ³ï³ñÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ, ÅËï³Ï³Ý ¹»ñμ³ÛÇ Ñ³ïáõÏ Ó¨»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ, áñáßÝ»ñÝ ¿É, ÇÝãå»ë
ó-áí μ³ó³é³Ï³ÝÁ, ñ-áí í³Õ³Ï³ï³ñÁ, ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³ñμ³éÇ Ó¨»ñÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó Ï³Ù ¿É Ñ³ïáõÏ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÑÇÝ
ë»ñÝ¹Ç Ëáëí³ÍùÇÝ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ Ø»ÑïÇß»ÝÁ ÷áùñ ·ÛáõÕ
¿` ßñç³å³ïí³Í Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³ñμ³éÇ Ëáëí³ÍùÝ»ñáí, ÇÝãå»ë
Ý³¨ Ï»ÝïñáÝ³Ù»ñÓ ¿` ·ïÝí»Éáí Ù³Ûñ³ù³Õ³ù êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó ¨ ßñçÏ»ÝïñáÝ ²ëÏ»ñ³ÝÇó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ÏÇÉáÙ»ïñ
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³:
²Ûë ³Ù»ÝÇó »ÉÝ»Éáí` Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ Ø»ÑïÇß»ÝÇ μ³ñμ³éÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³ñμ³éÇ »ÝÃ³μ³ñμ³é ¿ ¨ Ëáëí³ÍùÇ í»ñ³Íí»Éáõ ÙÇïáõÙ áõÝÇ:

The place of the Mehtishen dialect
among the Armenian dialects
Armen Sargsyan
Mehtishen dialect is considered the patois of village Mehtishen of
the NKR Askeran region in specialized literature.
The dialect arouses special interest due to its origination during the
period from the end of the 19th to the beginning of the 20th century. The
point is that ancestors of Mehtishen people migrated from the province
of Khoy, Persia in 1929. Undergoing changes under the strong
influence of the patois in their new environment the Khoy immigrants
eventually changed their original dialect. The newly-emerged dialect
has 36,5 distinctive features as opposed to Khoy patois and 25
distinctive features as opposed to the Karabagh Bolnis-Khachen patois
according to the multi-feature-statistical classification of G. Jahukyan,
which served as a basis for considering it a separate dialect.
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Nevertheless, this status of the dialect was not long-lived, and
according to our opinion it does not produce features distinguishing it
from Karabagh dialect. Firstly, definition of its status requires to be
compared with the patois of neighboring villages, since BolnisKhachen is located in Georgia, far away from the Karabagh dialect
and has no other alternative for development. It is not accidental that
the number of distinctive features of the Mehtishen dialect as
compared with the patoises of Harav, Aygestan and Khanatsakh
villages are only 18-20 according to our calculations. On the other
hand, G. Jahukyan has mainly gathered the data on Mehtishen dialect
from the «Dialectal map of Nagorno Karanagh» by K. Davtyan
(Yerevan, 1966), the materials of which were collected since the 20s
of the last century. At present certain characteristic features of
Mehtishen such as formation of incomplete participle with -լիս, the
existence of special forms of the negative participle have disappeared.
Others such as formation of genitive with -ց, formation of perfect with
ր characterize only the speech of the elder generation. It is necessary
to mention that Mehtishen is a small village surrounded by Kharabagh
patois, it also has a central location being situated within a few
kilometers from the capital Stepanakert, and the regional center
Askeran.
On the basing on the above, it can be stated that Mehtishen
dialect is already a subdialect of the Karabagh dialect and reflects a
tendency to be transformed into a patois.
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Особенности художественного языка
современной армянской прозы
Алвард Семирджян
В современной армянской литературе, в частности, в
современной армянской прозе, изобразительная система значительно отдалилась от традиционных изобразительных форм языка.
В современной армянской прозе самым применяемым средством
изобразительного языка является гротеск, посредством которого в
прозе выявляется один из основных способов создания образа ―
изображение описываемых явлений неестественных, нереальных,
фантастических размеров/форм связей. Отсюда вытекает другой
распространенный вид изобразительного языка ― юмор, в
частности ― пародия, в результате применения которого образ
начинает постепенно или разрушаться, размываться, или достигает
абсурда. В современных художественных текстах применяются
также преувеличение и уменьшение, что также сопряжено с
подчеркнутым субъективным отношением и иррациональным
подходом авторов к реальным явлениям. В художественной среде
большое распространение имеет и другая языковая система как
художественное средство языка ― миф. Миф, безусловно,
многослойное, многосодержательное явление, применение которого в художественном тексте дает возможность новых отправных
точек в создании, осмыслении образа. В этом смысле не ускользает
из поля зрения авторов и символ, а также такие средства
выразительности языка ― стилистические фигуры, как аллюзия и
реминисценция, в последнее время получившие широкое
распространение, которые в художественном тексте выражаются в
осознанных или бессознательных отсылках к историческим
фактам, художественным текстам, образам, сюжетам, изображениям, ритмико-синтактическим ходам, ставя, таким образом, в
художественном тексте пространственно-временные, формосодержательные вопросы и новые акценты. Вышеупомянутые
стилистические фигуры нерасторжимо связаны с интертекстом
или интертекстуальностью. Подобные изменения в современной
армянской художественной прозе бесспорно связаны с общими
стилистическими изменениями художественного текста XX в. и
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проявляются в творческой реальности — в художественном языке
и тексте.
Сегодня привлекает внимание еще одна особенность художественного языка — проблема запаса слов. Художественный
язык сегодня носит печать современного тенденциозного мышления, что проявляется в применении пластов разговорного языка,
подчеркнуто жаргонного, вульгарного.
Таким образом, целью нашего исследования является иллюстрация изменений, которым подвергается художественный язык
в своей системе языковых выразительных средств в современной
армянской художественной прозе, какие новые вопросы ставятся
и какие современные стилистические фигуры наиболее часто
употребляются, в частности, гротеск, миф, символ, преувеличение и уменьшение, аллюзия, цитата, ремининсенция, которые
принципиально меняют изобразительное, формо-содержательное
поле художественного текста.

Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները
ժամանակակից հայ արձակում
Ալվարդ Սեմիրջյան
Արդի հայ գրականության մեջ` մասնավորապես ժամանակակից հայ արձակում, պատկերավորման համակարգը
զգալիորեն հեռացել է լեզվի պատկերավորման ավանդական
ձևերից: Ամենևին չփորձելով նույնականացնել գեղարվեստական պատկերները լեզվի պատկերավորման միջոցների հետ`
ակնհայտ է, որ այս լեզվական և գրական իրողությունները
անուրանալիորեն կապված են մեկը մյուսի հետ այնպես, որ
ըստ լեզվապատկերավորման միջոցների կիրառության
բնույթի գրապատմական որոշակի փուլում արդիական է
դառնում բառային պատկերների որոշակի շրջանակ, ինչն էլ
ընդհանրական դիտարկումների հնարավորություն է ընձեռում գեղարվեստական պատկերի համակարգում և դառնում է
միտում գրականության զարգացման կոնկրետ փուլի համար:
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Գեղարվեստական տեքստում այսօր եթե ոչ իսպառ, ապա մեծ
մասամբ չեն կիրառվում լեզվապատկերավորման այնպիսի
ավանդական միջոցներ, ինչպիսիք են մակդիրը, համեմատությունը իր դասական ընկալմամբ, քանի որ այն գեղարվեստական տեքստում դրսևորվում է առավելապես ներտեքստային զուգահեռների միջոցով, լեզվի պատկերավորման
շարահույսական միջոցները, որոնց շնորհիվ արձակը ձեռք է
բերում հուզականություն, մեղեդայնություն, բանաստեղծականություն: Ըստ այդմ փոփոխության է ենթարկվում նաև
արձակի պատկերային համակարգը: Արձակ տեքստը աստիճանաբար զրկվում է բնապատկերից, դիմանկարից, նկարագրողական պատկերներից: Ժամանակակից հայ արձակում
լեզվապատկերավորման հիմնական միջոցներից ամենակիրառելին գրոտեսկն է, որի միջոցով արձակում դրսևորվում է
պատկերի կերտման հիմնական միտումնեից մեկը` նկարագրվող երևույթի բնական տեսքի, կապերի անիրական, ֆանտաստիկ չափերի պատկերումը: Այստեղից բխում է լեզվի
պատկերավորման մեկ այլ տարածված տեսակ` երգիծանքը,
մասնավորապես պարոդիան, ինչի հետևանքով պատկերը
կամ աստիճանաբար սկսում է քայքայվել, տարրալուծվել,
կամ հասնում է աբսուրդի, որն էլ ժամանակակից կենսազգացողության ելակետերից է արդի հայ արձակում: Ժամանակակից գեղարվեստական տեքստում կիրառական են նաև
չափազանցությունն ու նվազաբերությունը, ինչը նույնպես
առնչվում է երևույթների իրական հատկանիշների հանդեպ
հեղինակների դրսևորած ընդգծված սուբյեկտիվ վերաբերմունքի և իռացիոնալ մոտեցման հետ: Գեղարվեստական
դաշտում մեծ տարածում ունի լեզվական մեկ այլ սիստեմ,
որպես լեզվի պատկերավորման միջոց` միֆը: Միֆը, իհարկե,
բազմաշերտ, բազմաբովանդակ երևույթ է, ինչի կիրառումը
արդի գեղարվեստական տեքստում նաև պատկերի ստեղծման, իմաստավորման նորովի ելակետերի հնարավորություններ է ընձեռում: Այս առումով հեղինակների տեսադաշտից
դուրս չեն մնում նաև խորհրդանիշը, ինչպես նաև վերջին ժա197

մանակներս լայն կիրառում ստացած այնպիսի լեզվաարտահայտչամիջոցներ` ոճական ֆիգուրներ, ինչպիսիք են
ալյուզիան և ռեմինիսցենցիան, որոնք գեղարվեստական
տեքստում դրսևորվում են պատմական փաստերի, գեղարվեստական տեքստերի, կերպարների, սյուժեների, պատկերների, ռիթմական-սինտակտիկ քայլերի գիտակցված կամ
անգիտակից կիրառություններով` այսիպով օժտելով գեղարվեստական տեքստը տարածաժամանակային, ձևաբովաբովանդակային նորանոր հարցադրումներով և շեշտադրումներով: Վերոնշյալ ոճական ֆիգուրները անհերքելիորեն
կապված են ինտերտեքստի կամ ինտերտեքստուալության
հետ: Արդի հայ արձակում նման փոփոխությունները անվիճելիորեն առնչվում են 20-րդ դարի գեղարվեստական
տեքստի ոճաբանական ընդհանուր տեղաշարժերի հետ, և
իրենց ուրույն դրսևորումն են գտնում այսօր մեր ստեղծագործական իրականության մեջ` գեղարվեստական լեզվի և
տեքստի տիրույթում: Այսօր գեղարվեստական լեզվի մեկ այլ
ուշագրավ առանձնահատկություն է նաև բառապաշարի
խնդիրը: Կապված բավականին տարածված մի միտման հետ,
այն է` գեղարվեստական հերոսի և հեղինակի շեշտված նույնականացումը, գեղարվեստական լեզուն կրում է ժամանակակից միտումնավոր /տենդենցիոզ/ մտածողության կնիքը`
ներկայանալ և բնութագրել կերպարը խոսակցական լեզվի,
ընդգծված ժարգոնային, վուլգարային բառաշերտերի միջոցով:
Այսպիսով, մեր ուսումնասիրության նպատակն է ցույց
տալ, թե ինչ փոփոխությունների է ենթարկվում գեղարվեստական լեզուն իր լեզվաարտահայտչամիջոցների համակարգով
ժամանակակից հայ արձակում, ինչպիսի նոր հարցադրումներ
և լեզվական դասական և ժամանակակից ոճական ֆիգուրներ
են ավելի հաճախ կիրառվում` մասնավորապես գրոտեսկը,
միֆը, սիմվոլը, չափազանցությունն ու նվազաբերությունը,
ալյուզիան, ցիտատը, ռեմինիսցենցիան, որոնք սկզբունքորեն
փոխում են գեղարվեստական տեքստի պատկերային, ձևաբովանդակային դաշտը:
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The language of modern Armenian narrative literature
Alvard Semirjyan
The language of modern Armenian literature and, in particular,
fiction, has moved away significantly from traditional representational
forms. Grotesque has become the most popular artistic style,
describing phenomena with unnatural, surreal, fantastic scales/forms
of relationships. This gives life to another popular artistic method —
humor and, in particular, parody, which results in an image getting
gradually distorted, diffused or reaching a scale of the absurd — a
prevailing baseline perception of life in modern Armenian fiction.
Modern fiction texts make wide use of exaggeration/depreciation, also
associated with the authors’ emphasized subjective and irrational
approach to the actual properties of life phenomena. Myth is another
popular fiction language system in Armenia. When used in a fiction
text, myth as a multi-tier and multi-purpose phenomenon provides
options to create a multitude of new departures for image creation and
conceptualization. Within this framework, authors also resort to
symbolism and such expressivity devices as allusions and
reminiscences. They have acquired wide popularity in fiction lately
and are manifested as conscious or unconscious use of historic facts,
fiction texts, images, plots, visions, or rhythmic-syntactic variations
that mark new space-and-time dimensions, or formal-contensive
issues or accents. The above figures of speech are intertwined with
intertext or intertextuality. These changes in modern Armenian prose
definitely reflect the general stylistic changes rooted in the 20th
century developments in the Armenian literature.
Vocabulary is another peculiar feature of the language of fiction.
Impacted by the contemporary tendency thinking, the language of
modern fiction tends to choose colloquial, jargon, or vulgar lexis.
Therefore, the topics addressed in this paper include: changes in
the means of expression used in modern Armenian prose; the issues
raised; and the most popular figures of speech used, in particular
Grotesque, Myth, Symbols, Exaggeration and Depreciation, Allusions,
Quotations, and Reminiscences which produce fundamental changes
in the representation, form, and content field of artistic texts.
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Язык армянских боша (ломаврен) в свете
дискуссии о смешанных языках
Андреа Скала
В 1907 г. Франц Николаус Финк опубликовал в 8-ом томе
«Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg»
детальное описание языка ломаврен, смешанного языка, на
котором говорили армянские цыгане бошá, проживавшие в
Оттоманской Империи. Тот поразительный факт, что грамматика
языка ломаврен является производной от армянского, а большая
часть лексики имеет индоарийское происхождение, не ускользнул от внимания Антуана Мейе, который принял во внимание
этот язык в своих рассуждениях о классификации языков. Слова
Мейе о ломаврен часто цитируются в работах, посвященных
историческому языкознанию, но никаких дальнейших исследований структуры и социо-культурного контекста этого смешанного
языка не было предпринято. В последние два десятилетия идет
плодотворная дискуссия о смешанных языках, особенно о
процессах генезиса и структурных особенностях смешанных
кодов. Многие смешанные языки были исследованы детально, и
для описания и объяснения их особенностей было предложено
много новых или частично новых понятийных категорий. В
докладе будут рассмотрены структурные особенности языка
армянских цыган в свете теории смешанных языков с целью
показать, что некоторые отличительные черты этого языка можно
рассмотреть как своего рода драгоценный палимпсест, содержащий знания о (социо-)лингвистической истории боша.

Բոշաների լեզուն (լոմավրեն). որոշ նկատումներ խառը
լեզուների մասին բանավեճի կապակցությամբ
Անդրեա Սկալա
1907թ. «Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de
ST.-Pétersbourg» 8-րդ հատորում Ֆրանց Նիկոլաուս Ֆինկը
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մանրամասն նկարագրում է լոմավրենը` Օսմանյան Կայսրությունում բնակվող հայ գնչուների` բոշաների խառը լեզուն:
Ամենաակնառու փաստը` այն, որ լոմավրենի քերականությունը ածանցված է հայերենից, իսկ բառապաշարի մեծ մասը
հնդարիական ծագում ունի, չվրիպեց Անտուան Մեյեի ուշադրությունից, ինչը նա հաշվառեց լեզուների դասակարգման իր
մտորումներում: Մեյեի խոսքերը լոմավրենի մասին հաճախ
մեջ են բերվում պատմական լեզվաբանությանը նվիրված աշխատանքներում` սակայն առանց այս խառը լեզվի կառույցների և հանրալեզվաբանական հենքի լրացուցիչ ուսումնասիրության: Վերջին քսան տարիների ընթացքում խառը
լեզուները գտնվում են բեղմնավոր քննարկումների կիզակետում, որոնք հատկապես կենտրոնացված են խառը կոդերի
ծագման գործընթացների և կառուցվածքային առանձնահատկությունների շուրջ: Բազմաթիվ խառը լեզուներ մանրակրկտորեն ուսումնասիրվել են, նրանց ֆենոմենոլոգիայի
նկարագրության և մեկնաբանության համար առաջարկվել են
բազմաթիվ նոր և մասամբ նոր հայեցակարգային կատեգորիաներ: Այս քննարկումներ գրեթե չեն անդրադարձել լոմավրենին: Հոդվածը նպատակ ունի դիտարկելու հայ գնչուների
լեզվի կառուցվածքային առանձնահատկությունները խառը
լեզուների նյութի հիման վրա մշակված տեսության շրջանակում և ցույց տալու, որ լոմավրենի որոշ առանձնահատկություններ կարելի է համարել թանկարժեք կրկնագիր, որ
ներկայացնում է բոշաների (հանրա-)լեզվաբանական պատմության համառոտ նկարագիրը:

The language of the Armenian Bosha (lomavren): some
considerations in the light of the mixed languages debate
Andrea Scala
In 1907 Franz Nikolaus Finck published, in the 8th volume of the
Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de ST.-Pétersbourg,
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a detailed description of Lomavren, a mixed language spoken by the
Boshas, the Armenian Gypsies living in the Ottoman Empire. The
most striking characteristic of Lomavren, that is the fact of having an
Armenian-derived grammatical system and a lexicon largely of IndoAryan origin did not escape the attention of Antoine Meillet, who took
into consideration the case of Lomavren in his reflections about the
classification of the languages. Meillet’s words about Lomavren are
often quoted in works devoted to historical linguistics, but without any
further investigation about the structures and the sociolinguistic
background of this mixed language. In the last twenty years the debate
about mixed languages has been very rich and focused especially on
the processes of genesis and on the structural organization of the
mixed codes. Many mixed languages have been explored in depth and
in order to describe and to explain their phenomenology many new, or
partially new, conceptual categories have been proposed. Also in this
debate Lomavren has been scarcely taken into consideration. The
paper aims to reconsider the structural organization of the language of
the Armenian Gypsies in the light of the theoretical framework
elaborated about the mixed languages and to show that some
characteristics featured by Lomavren can be considered as a precious
palimpsest, in which it is possible to read, or to glimpse, the (socio)linguistic history of the Boshas.
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Древнеармянский перфект
в сравнительной перспективе
Джанкарло Cкирру
К древнеармянскому перфекту можно отнести три
различных конструкции, которые описываются с помощью
стандартных обозначений именных аргументов (А — агенс,
субъект переходного глагола, О — объект переходного глагола и
S — субъект непереходного глагола) следующим образом:
1) Непереходный активный (S в именительном падеже
управляет вспомогательным глаголом):
mek‛
i ponkowt‛enē
č‛=emk‛
мы.NOM.PL от любодеяние.ABL.SG NEG=быть.1PL
cneal
родиться.PST.PTCP
«мы не от любодеяния рождены» (Иоан 8:41).
2) Переходный пассивный (O в именительном падеже
управляет вспомогательным глаголом):
šnorhac‛=n
or
toweal
благодать.GEN/DAT/ABL.PL=DET REL.NOM(.SG/PL) давать.PST.PTCP
en
inj
y=A(stowaco)y
быть.3PL я.DAT от=Бог.GEN/DAT.SG
«по данной мне от Бога благодати» (Рим. 15:15).
3) Переходный активный (A в родительном падеже, O в
винительном падеже, вспомогательный глагол не согласован):
z=pay=n
isk
im
ač‛auk‛
ACC.DEF=пай.ACC.SG=DET действительно я.GEN глаз.INSTR.PL
teseal
ē
видеть.PST.PTCP быть.3SG
«я, действительно, видел “пая” (фантастическое существо)
(своими) глазами» (Езник Кохбаци 123, 12).
Имперсональная конструкция (3) часто рассматривалась как
вторичное армянское развитие персональных (1, 2), например, см. С.
Лионе (S. Lyonnet). Тем не менее, многие особенности конструкции
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(3) представлены в других индоевропейских языках, в частности,
маркирование агенса при отглагольных именах родительным
падежом в составе имперсональной конструкции. С помощью
грамматики отношений можно объяснить эти особенности безотносительно к посессивной семантике родительного падежа, ср. решение Э. Бенвениста (Benveniste), а также аналогичное объяснение,
предложенное для индоиранского материала Т. Биноном (T. Bynon)
и Дж. Гайгом (G. L. J. Haig), как сочетание субъекта с
номинализированным глаголом или другой именной конструкцией.
Такое решение позволяет рассмотреть родительный падеж в чисто
синтаксической перспективе: «die Genitivverbindung ist eine Form
ohne bestimmten Inhalt» — Г. Гюбшманн (H. Hübschmann).

Գրաբարի վաղակատարը պատմական-համեմատական
տեսանկյունից
Ջանկառլո Սքիռու
Գրաբարի վաղակատարին վերագրում են երեք տարբեր
կառույցներ, որոնք նկարագրվում են անվանական արգումենտի երեք ընդունված նշանակումներով (Ա — ագենս` անցողական բայի սուբյեկտ, О — օբյեկտ` անցողական բայի
օբյեկտ և Ս — սուբյեկտ` անանցողական բայի սուբյեկտ):
1) Անանցողական ներգործական (օժանդակ բայը
համաձայնեցվում է ուղղական հոլովով դրված սուբյեկտի հետ)
Մեք ի պոռնկութենէ չեմք ծնեալ (Հովհ. 8:41)
“Մենք պոռնկությունից չենք ծնվել”
2)
Անցողական
կրավորական
(օժանդակ
բայը
համաձայնեցված է ուղղական հոլովով դրված օբյեկտի հետ)
շնորհացն, որ տուեալ են ինձ յԱստուածոյ (Հռովմ. 15:15)
“Աստծուց ինձ տրված շնորհներով”
3) Անցողական ներգործական (Ագենսը սեռական հոլովով,
օբյեկտը` տրական, օժանդակ բայը չի համաձայնեցվում)
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զպայն իմ աչաւք տեսեալ է (Եզնիկ Կողբացի 123 12)
“իսկապես տեսել եմ հրեշին”
oրինակի անդեմ կառույցը հաճախ դիտարկվում է իբրև
դիմավոր կառույցների (1, 2) երկրորդական զարգացում:
Այնուհանդերձ, կառույցի առանձնահատկություններից շատերը ներկայացված են hնդեվրոպական այլ լեզուներում,
մասնավորապես բայածականով արտահայտված ագենսի սեռական հոլովով նշույթավորմամբ անդեմ կառույցների
կազմում: Հարաբերական քերականության միջոցով այս
առանձնահատկությունները մեկնաբանվում են առանց սեռական հոլովի պատկանելության իմաստից անկախ (Է. Բենվենիստի որոշում, համ. Տ. Բինոնի և Ջ. Հայգի իդենտիկ բացատրությունը հնդիրանական նյութի վերաբերյալ). այն համարվում է սուբյեկտի իրացում գոյականացված բայի հետ կամ
այլ անվանական կառույցում: Նման որոշումը թույլ է տալիս
դիտարկել սեռական հոլովը զուտ շարահյուսական տեսանկյունից: «die Genitivverbindung ist eine Form ohne bestimmten
Inhalt» (Հ. Հյուբշման):

The Old Armenian perfect in a comparative perspective
G. Schirru
In Old Armenian perfect, three different constructions can be
described with the usual indications of the nominal arguments:
A(gent, the subject of a transitive verb), O(bject of a transitive verb)
and S(ubject of an intransitive verb):
1) Intransitive active (S in nominative case controls the
agreement of the auxiliary):
mek‛
i
ponkowt‛enē
č‛=emk‛
we.NOM.PL from fornication.ABL.SG
NEG=are.1PL
cneal
born.PST.PTCP
“We are not born in fornication” (NT, Jo 8 41).
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2) Transitive passive (O in nominative case controls the
agreement of the auxiliary):
šnorhac‛=n
or
toweal
grace.GEN/DAT/ABL.PL=DET
REL.NOM(.SG/PL) given.PST.PTCP
en
inj
y=A(stowaco)y
be.3PL
I.DAT
by=Бог.GEN/DAT.SG
“because of the grace which is given to me by God” (NT, Rom 15 15).
3) Transitive active (A in genitive case, O in accusative case,
auxiliary without agreement):
z=pay=n
isk
im
ač‛auk‛
ACC.DEF=pai.ACC.SG=DET really
I.GEN eye.INSTR.PL
teseal
ē
seen.PST.PTCP be.3SG
“I have really seen the pai (a fantastic monster) with (my) eyes” (Ezn
123 12).
The impersonal construction (3) was often considered as a
secondary Armenian development of the personal ones (1, 2) (e.g. by
S. Lyonnet). Nevertheless, many features of the construction (3) are
shared with other Indo-European branches: namely, the genitive case
marking the agent of a verbal adjective, and the impersonal use of the
latter. With the help of the relational grammar, these features can be
interpreted without any reference to a semantic core of possession for
the genitive case (the solution of E. Benveniste; cf. also T. Bynon and
G.L.J. Haig for Indo-Iranian): it can be considered as the
manifestation of a subject with a nominalized verb or in other nominal
constructions. Such a solution allows an investigation of the genitive
case in a pure syntactic perspective: «die Genitivverbindung ist eine
Form ohne bestimmten Inhalt» (H. Hübschmann).
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Др.-арм. linim / ełē и др.-гр. γίγνομαι в Евангелиях:
семантика и акциональность
Ирене Тинти
В рамках базовой акциональной оппозиции стативных и
динамических глаголов древнеармянский глагол linim можно
отнести к динамическому классу (Coiġneallaiġ 1968). В самом
деле, он может выступать в роли глаголов достижения (Vendler
1967) со значением ‘достичь нового состояния’ и, отсюда, ‘стать’,
‘произойти’, ‘случиться’, тогда как глагол em ‘быть’ относится к
стативному классу. Так, в древнеармянских переводах linim/ełē
часто передает древнегреческий глагол γίγνομαι, который
является динамической парой глагола εἰμί (Kahn 1973);
последний обычно переводится древнеармянскими глаголами em
или goy. Есть, однако, и значимые исключения: как известно,
оппозиция между статическими и динамическими классами
может нейтрализоваться, например, в перфективных формах (ełē
служит аористом как для em, так и для linim). Кроме того, из
истории армянского известно, что глагол linim и этимологически
связанные с ним слова, например, əllam употреблялись со
стативным значением ‘быть’.
В докладе будут рассмотрены акциональная характеристика
и семантика linim на ранней стадии языка. Исследование будет
выполнено на материале текста Евангелий, при этом особое
внимание будет уделяться примерам, в которых отсутствует
соответствие между linim и γίγνομαι (регулярное, но не
абсолютное в Евангелии от Иоанна, см. Coiġneallaiġ 1968), даже
при отсутствии супплетивизма, и/или в которых не
выдерживается оппозиция между статическим и динамическим
акциональными классами. Смена акционального класса при
переводе в отдельных случаях может и должна быть объяснена
специфическим контекстом. Однако другие несоответствия будут
объяснены с учетом темпоральных и аспектуальных значений, ср.
стативный перфект и будущее, которые по разным причинам
провоцируют совмещение значений ‘быть’ и ‘становиться’.
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ÐÇÝ Ñ³Û. ÉÇÝÇÙ/»Õ¿-Ý ¨ ÑÇÝ ÑáõÝ. γίγνομαι-Ý
³í»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ. ÇÙ³ëï³μ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ÏóÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝ
Իրենե îÇÝïÇ
êï³ïÇÏ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ μ³Û»ñÇ ³ÏóÇáÝ³ÉáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý ÉÇÝÇÙ μ³ÛÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É ¹ÇÝ³ÙÇÏ
μ³Û»ñÇ ß³ñùÇÝ (Coiġneallaiġ 1968): Æñ³Ï³ÝáõÙ, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿
Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ½³ñ·³óáÕ μ³Û (Vendler, 1967) §Ýáñ íÇ×³ÏÇ
Ñ³ëÝ»Éáõ¦ ÇÙ³ëïáí, áñï»ÕÇó ¿É Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ §¹³éÝ³É¦, §ï»ÕÇ
áõÝ»Ý³É¦, §å³ï³Ñ»É¦ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é »Ù §ÉÇÝ»É¦ μ³ÛÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ëï³ïÇÏ ¹³ëÇÝ: ²Ûëå»ë, ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ï»ùëï»ñáõÙ ÉÇÝÇÙ/»Õ¿ Ñ³×³Ë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÑÇÝ ÑáõÝ.
γίγνομαι, áñÝ ¿É εἰμί μ³ÛÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ½áõÛ·Ý ¿ Ï³½ÙáõÙ(Kahn, 1973):
ì»ñçÇÝë Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý ÉÇÝ»É Ï³Ù ·áÛ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ: ê³Ï³ÛÝ Ï³Ý Ï³ñ¨áñ μ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÆÝãå»ë
Ñ³ÛïÝÇ ¿, ëï³ïÇÏ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¹³ë»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
ã»½áù³Ý³É, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï Ï³ï³ñÛ³ÉÇ (պերֆեկտիվ) Ó¨»ñáõÙ
(»Õ¿ ձևը ³áñÇëï ¿ ÇÝãå»ë »Ù-Ç, ³ÛÝå»ë ¿É ÉÇÝÇÙ-Ç Ñ³Ù³ñ):
´³óÇ ³Û¹, Ñ³Ûáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ ÉÇÝÇÙ μ³ÛÁ
¨ Ýñ³ Ñ»ï ëïáõ·³μ³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í μ³é»ñÁ, ûñÇÝ³Ï ÁÉÉ³Ù,
·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý §ÉÇÝ»É¦ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ:
²Ûë ³éáõÙáí, Ñá¹í³ÍáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ ÉÇÝ»Éáõ ÉÇÝÇÙ μ³ÛÇ
É»½í³Ï³Ý í³Õ ßñç³ÝÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¨ ³ÏóÇáÝ³É ÏáÕÙ»ñÇÝ:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñí»Éáõ »Ý ³í»ï³ñ³ÝÇ ï»ùëïÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»Éáõ ³ÛÝ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ, áñáÝóáõÙ μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÁ ÉÇÝÇÙ ¨
γίγνομαι μ³Û»ñÇ ÙÇç¨ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ, μ³Ûó áã ÙÇßï ÚáíÑ³ÝÝáõ
³õ»ï³ñ³ÝáõÙ, ï»°ë Coiġneallaiġ, 1968), ÝáõÛÝÇëÏ ï³ññ³ÑÇÙùáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¨/Ï³Ù ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ Ñëï³Ï ã¿
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ïÇÏ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ³ÏóÇáÝ³É ¹³ë»ñÇ ÙÇç¨: ²Ûë
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÏóÇáÝ³É ¹³ëÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ¨ å»ïù ¿ μ³ó³ïñíÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ñ³Ù³ï»ùëïáí: ÆëÏ ÙÛáõë ³ÝÑ³Ù³208

å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³ó³ïñí»Éáõ »Ý` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï»Ùåáñ³É ¨ ³ëå»Ïïáõ³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëï³ïÇÏ
վաղակատարն áõ ³å³éÝÇÝ, áñáÝù ï³ñμ»ñ å³ï×³éÝ»ñáí
³é³ç »Ý μ»ñáõÙ §ÉÇÝ»É¦ ¨ §¹³éÝ³É¦ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÁ:

Arm. linim / ełē and Gr. γίγνομαι in the Gospels:
Remarks on Semantics and Actionality
Irene Tinti
In a basic actional dichotomy opposing stative and dynamic verbs
of being, the Armenian verb linim can be ascribed to the dynamic side
of the opposition (Coiġneallaiġ, 1968): indeed, it can function as a verb
of achievement (Vendler, 1967) meaning ‘to come into a new state of
being’, and therefore ‘to become’, ‘to be born’, ‘to happen’, whereas em
‘to be’, is essentially a state verb. Thus, in ancient Armenian
translations, linim/ełē often renders the Greek verb γίγνομαι, which is
the «kinetic or mutative pendant to εἰμί» (Kahn, 1973), usually
translated, in turn, with em or goy. There are, however, significant
exceptions: as is well known, the static-dynamic opposition is
neutralised, for instance, in the perfective system (ełē serves as an aorist
for em as well as linim). Moreover, in the history of Armenian, both
linim and its etymologically related continuators such as ǝllam are
known to display also a stative actionality, meaning essentially ‘to be’.
The present paper aims therefore to investigate the actionality
and semantics of linim at an early stage of the language: an enquiry
will be conducted on the text of the Gospels, focusing on the instances
in which the correspondence between linim and γίγνομαι («strikingly
regular» but not without exception in the Gospel of John:
Coiġneallaiġ, 1968) is not preserved — even when suppletivism is not
involved — and/or the static-dynamic opposition is not maintained.
On that account, a shift in actionality from the source text to the
translation can and will be explained, in single instances, through the
specific context. However, other discrepancies will be accounted for
by taking into consideration the temporal and aspectual domains
involved, such as the stative perfect and the future, which, for
different reasons, are most likely to favour an overlapping between the
notions of ‘being’ and ‘coming into being’.
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К этимологии арм. erkin ‘небо’ и erkir ‘земля’
Артем Александрович Трофимов
П. Есcабалян и независимо от него Э. Агаян предложили
связывать арм. erkin ‘небо’ с индоевропейским корнем *dei-, *dī‘сиять’, исходя из праформы *dw-in [Essabalian 1942: 200–202;
Ałayan 1974: 65–67].
Оба исследователя объясняли сосуществование в армянском
слова tiw ‘день’ от того же корня, приводя аналогию tev-el
‘длиться’: erk-ar ‘длинный’.
Ж. Дюмезиль возводил erkin к *diw-in, полагая, что «la chute
de i (et de u) en syllabe non finale a précédé le passage de *dw à rk»
[Dumézil 1982: 73]. Он подкреплял этимологию словом serk-eay
‘сегодня’, где serk- < *k̂ e-diw-.
Праформа *dwin- сомнительна: данное образование изолировано [Solta 1960: 493]. Неверно объяснение Дюмезиля, выпадение
i — более поздний процесс, чем изменение сочетания *dw- [de
Lamberterie 1998: 889].
Если предположить, что переход *w > g и выпадение i
происходили одновременно, возможен сценарий: *deiwi(H)ni- >
tiwín > tigín > tgin > tkin > θkin > erkin;
Прогрессивная ассимиляция *tg > *tk подтверждается
развитием skesur ‘свекровь’ < *sgesur < *swesur < *ḱweḱruH< *sweḱruH-. Слово k‛san ‘двадцать’ может объясняться не
только из *gisan > *gsan [Winter 1992: 351].
Есть и возможность перехода *tkin > *(t)kin > *kin с добавлением er от erkir ‘земля’.
В таком случае арм. erkin(kʽ) является формальным эквивалентом латинского dīuīnus; похожее развитие p‛k‛in ‘стрела’
< *(s)phih1-k-ih1no [Olsen 1999: 470].
Слово erkir ‘земля, страна’ давно сравнивается с греч.
ἔρας· γῆς Hes., ἔραζε ‘наземь’, гот. aírþa ‘земля’, ср.-ирл. ert
‘земля, почва’; u-расширение в двн. ero, валл. erw ‘поле’ [Solta
1960: 151]. И. Кноблох реконструировал данное слово как *erd-wir-ā (или *erd-wer-iā) [Knobloch 1961: 544]. Л. А. Сараджева
привлекла для сравнения лит. érdvė ‘пространство’ [Сараджева
1993: 156], но на наш взгляд, традиционное сравнение с ardýti
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‘пороть, распарывать’ удачнее, поскольку более правдоподобно
семантически (нельзя отделять ar͂ dvas ‘просторный’), тогда
вокализм e вторичен [Smoczyński 2007: 22]. Поэтому данная
этимология нуждается в дополнительной верификации.

Ð³Û»ñ»Ý »ñÏÇÝ ¨ »ñÏÇñ μ³é»ñÇ ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛ³Ý ßáõñç
Արտյոմ Տրոֆիմով
ä. ºëë³μ³ÉÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ÝÇó ³ÝÏ³Ë Ý³¨ ¾¹. ²Õ³Û³ÝÁ
³é³ç³ñÏ»óÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý երկին μ³éÁ Ï³å»É ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý
*dei-, *dī- (÷³ÛÉ»É) ³ñÙ³ïÇ Ñ»ï` »ÉÝ»Éáí *dw-in [Essabalian
1942: 200–202; Ałayan 1974: 65–67]:
ºñÏáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÝ ¿É Ñ³Û»ñ»Ý ïÇõ §ó»ñ»Ï¦ μ³éÁ
μ³ó³ïñáõÙ »Ý ï¨»É μ³éÇ Ñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ. »ñÏ³ñ §»ñÏ³ñ¦:
Ä. ¸ÛáõÙ»½ÇÉÁ »ñÏÇÝ μ³éÁ Ï³å»ó *diw-in` »ÝÃ³¹ñ»Éáí, áñ
«la chute de i (et de u) en syllabe non finale a précédé le passage de
*dw à rk» (Dumézil 1982: 73). Ü³ ³Ûë ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¿ սերկ-եայ §³Ûëûñ¦ μ³éáí, áñï»Õ սերկ- < *k̂ e-diw-:
*dwin- Ý³Ë³Ó¨Á Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ¿. ³Ûë Ó¨Á Ù»ÏáõëÇ ¿ [Solta
1960: 493]. ÖÇßï ã¿ Ý³¨ ¸ÛáõÙ»½ÇÉÇ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ, i-Ç ³ÝÏáõÙÝ ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ »ñ¨áõÛÃ ¿, ù³Ý *dw- ÙÇ³óáõÃÛáõÝÁ de
Lamberterie 1998: 889]:
ºÃ» »ÝÃ³¹ñ»Ýù, áñ *w > g ³ÝóáõÙÁ ¨ i-Ç ³ÝÏáõÙÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¿ »Õ»É, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
*deiwi(H)ni- > tiwín > tigín > tgin > tkin > θkin > erkin:
*tg > *tk ³ÝóáõÙÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ³Ûë Ó¨áí` ëÏ»ëáõñ <
*sgesur < *swesur < *ḱweḱruH- < *sweḱruH-: Քսան Ï³ñáÕ ¿
μ³ó³ïñí»É áã ÙÇ³ÛÝ *gisan > *gsan [Winter 1992: 351]:
ÐÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ *tkin > *(t)kin > *kin ³ÝóáõÙÁ er Ù³ëÝÇÏÇ
Ñ³í»ÉÙ³Ùμ »ñÏÇñ μ³éÇó:
²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³Û»ñ»Ý »ñÏÇÝ(ù) μ³éÁ É³ïÇÝ»ñ»Ý dīuīnus
μ³éÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ ¿` ÝÙ³Ý p‛k‛in §Ý»ï¦ < *(s)phih1-k-ih1no [Olsen
1999: 470].
Ð³Û»ñ»Ý »ñÏÇñ í³Õáõó Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ ¿ ÑÇÝ ÑáõÝ. ἔρας· γῆς
Հես. ἔραζε §ëïáñ·»ïÝÛ³¦, ·áÃ. aírþa §»ñÏÇñ¦, ÙÇç. ÇéÉ. ert
§»ñÏÇñ, ÑáÕ¦, u-Ç ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ÑÇÝ ·»ñÙ. ero, í³É. erw §¹³ßï¦
211

[Solta 1960: 151]: Æ. ÎÝáμÉáËÁ í»ñ³Ó¨³íáñ»ó ³Ûë μ³éÁ áñå»ë
*erd-w-ir-ā (Ï³Ù *erd-wer-iā) [Knobloch 1961: 544]: È. ². ê³ñ³ç¨³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñóÝáõÙ ¿ ÉÇï. érdvė §ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ¦ [Сараджева 1993: 156]: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ardýti
§Ë³ñ³½³Ý»É, ëÕáó»É¦ μ³éÇ Ñ»ï ³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕí³Í ¿, ù³ÝÇ áñ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ÏáÕÙáí ³ÛÝ ³í»ÉÇ ×Çßï
¿ (ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ar͂ dvas §ÁÝ¹³ñÓ³Ï¦): ²Ûë ¹»åùáõÙ
e-Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ¿ [Smoczyński 2007: 22]: ²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ÝßÛ³É
ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñÇù áõÝÇ Éñ³óáõóÇã ùÝÝáõÃÛ³Ý:

On the etymology of Arm. erkin ‘sky’ and erkir ‘earth’
Artem Trofimov
P. Essabalian and E. Ałayan independently tried to show the
connection of Arm. erkin ‘sky’ with the Indo-European root *dei-,
*dī- ‘to shine’ proposing the protoform *dw-in [Essabalian 1942:
200–202; Ałayan 1974: 65–67].
They both explained the coexistence of tiw ‘day’ within
Armenian lexicon by analogy with tev-el ‘to last’: erk-ar ‘long’.
G. Dumézil reconstructed erkin as *diw-in supposing that «la
chute de i (et de u) en syllabe non finale a précédé le passage de *dw à
rk» [Dumézil 1982: 73]. He strengthened his etymology by serk-eay
‘today’, serk- < *k̂ e-diw-.
The protoform *dwin- is questionable because it is isolated [Solta
1960: 493]. Dumézil is not right in his explanation because the drop of
i — happened later than the cluster *dw- began to change [de
Lamberterie 1998: 889].
If we assume that the *w > g change and the drop of i occurred
simultaneously, then such a scenario is possible:
*deiwi(H)ni- > tiwín > tigín > tgin > tkin > θkin > erkin;
Progressive assimilation *tg > *tk is corroborated by the development of the word for ‘mother-in-law’: skesur < *sgesur < *swesur <
*ḱweḱruH- < *sweḱruH-. Arm. k‛san ‘twenty’ could be explained not
only by the development of *gisan > *gsan [Winter 1992: 351].
There exists also the possibility of a change *tkin > *(t)kin >
*kin with an addition of er from erkir ‘earth’.
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So Arm. erkin(kʽ) is the formal equivalent of Lat. dīuīnus; the
similar development is represented by p‛k‛in ‘arrow’ < *(s)phih1-kih1no [Olsen 1999: 470].
The word erkir ‘earth, land’ has long been compared with Gk.
ἔρας· γῆς Hes., ἔραζε ‘to the ground’, Goth. aírþa ‘earth’, MIr. ert
‘earth, ground’; u-Erweiterung in OHG. ero, Welsh erw ‘field’ [Solta
1960: 151]. J. Knobloch reconstruced this word as *erd-w-ir-ā (or
*erd-wer-iā) [Knobloch 1961: 544]. L. A. Saradževa adduced Lith.
érdvė ‘space’ [Saradževa 1993: 156]. In our opinion the traditional
comparison with ardýti ‘unrip, disassemble’ is better, because it is
semantically more plausible (ar͂ dvas ‘spacious’ can not be separated),
in that case e-vocalism is secondary [Smoczyński 2007: 22]. That is
why this etymology needs an additional verification.
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Архаизмы армянских диалектов и
индоевропейское языкознание
Маттиас Фритц
Поскольку классический древнеармянский является самой
ранней стадией армянского языка, обычно именно грабар
(գրաբար), норма «золотого века» армянской литературы, учитывается при определении места армянского языка в составе
индоевропейской семьи. При этом армянским диалектам уделяется
недостаточно внимания, поскольку они засвидетельствованы
сравнительно поздно. Кроме того, распространение армянских
диалектов изменилось за последние века.
Таким образом, часто, имея дело с диалектами, распространенными за пределами Республики Армения, приходится
полагаться на исследования предшественников, поскольку возможности проверить данные нет. К счастью, существуют фундаментальные исследования Гр. Ачаряна, в которых содержится характеристика диалектов; некоторые архаичные диалекты продолжают существовать в Республике Армения.
Так, например, армянское слово կոտ kot, означающее деревянный сосуд для зерна, не относится к числу общеупотребительных слов, но существует в диалектных вариантах и может
представлять собой дериват индоевропейской древности от корня
*ghed- ‘держать’.
В докладе будет показано, каким образом особенности и
следы армянских диалектов могут быть учтены в сравнительноисторическом языкознании.

ÐÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û»ñ»ÝÇ μ³ñμ³éÝ»ñáõÙ ¨
ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý É»½í³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ
Մաթիաս Ֆրից
ø³ÝÇ áñ ¹³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÁ ·ñ³ÛÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ù»Ý³í³Õ
É»½í³íÇ×³ÏÝ ¿` §·ñ³μ³ñ¦ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ýí³Ùμ, ¨ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áëÏ»¹³ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿, ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý É»½214

í³ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Û¹ É»½í³íÇ×³ÏÁ É³í³·áõÛÝë
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿: ²Ûë ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó`
Ñ³Û μ³ñμ³éÝ»ñÇÝ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ Ñ³ïÏ³óíáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù íÏ³Ûí»É »Ý áã ßáõï, ÇëÏ μ³ñμ³éÝ»ñÇÝ
í»ñ³μ»ñáÕ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýù ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ »Ý: ´³óÇ ³Û¹, Ñ³Û μ³ñμ³éÝ»ñÇ ï»Õ³ÛÇÝ μáõÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ å³ïÏ»ñÁ ÷á÷áËí»É ¿ í»ñçÇÝ ¹³ñáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ,
Ñ³×³Ë, ·áñÍ áõÝ»Ý³Éáí ÐÐ-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ
»ÝÃ³ñÏí³Í μ³ñμ³éÝ»ñÇ Ñ»ï` ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ μ³ñμ³éÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ,
ù³ÝÇ áñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý áõ ×ßïÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: ´³ñ»μ³Ëï³μ³ñ, Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ï³Ý Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ É»½í³μ³Ý Ðñ. ²×³éÛ³ÝÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý Ñ³Û μ³ñμ³éÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ áñáß ÑÝ³Ù»ÝÇ
μ³ñμ³éÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ·áÛ³ï¨»É ÐÐ-áõÙ:
²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, Ñ³Û»ñ»Ý Ïáï μ³éÁ, áõÝ»Ý³Éáí
§·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ù³Ý Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ Ñ³Ù³ñ¦ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ãÇ Ý»ñ³éíáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
μ³é»ñÇ ÃíÇÝ, ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ μ³ñμ³é³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ ¨
ãÇ μ³ó³éíáõÙ, áñ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý *ghed§μéÝ»É, å³Ñ»É¦ ³ñÙ³ïÁ:
¼»ÏáõóÙ³Ùμ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ, Ã» ÇÝã »Õ³Ý³Ïáí Ñ³Û μ³ñμ³éÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý ÉÇÝ»É û·ï³Ï³ñ å³ïÙ³Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý É»½í³μ³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

Archaisms in Armenian dialects
and Indo-European linguistics
Matthias Fritz
Concerning the role of Armenian within the Indo-European
family, usually only grabar (գրաբար), the standard variety of the
Golden Age is taken into account for diachronic explanations due to
Classical Armenian being the earliest stage of Armenian language.
Armenian dialects, though, are disregarded in this respect as they are
215

only recently attested and publications dealing with Armenian dialects
are written in Armenian. Moreover, the landscape of Armenian
dialects has changed during the last centuries.
So in many cases — outside the Republic of Armenia, one has to
rely on research done by predecessors without being able to check the
data. Fortunately, there are the thorough studies of the great Armenian
linguist Ačarian providing informations about dialectal characteristics
and there are still archaic dialects living in the Republic of Armenia.
Just to mention one example, the Armenian word կոտ kot as a
term meaning a wooden vessel for grain or seed is not part of the
common vocabulary but exists in some dialectal varieties of Armenian
and might go back to a word-formation of Proto-Indo-European age
being derived from the root *ghed- ‘to hold’.
I would like to show in my paper how features and traces of
Armenian dialects might be taken into consideration in comparative
linguistics.

216

Вершина предложения и порядок слов
в обстоятельственных и относительных придаточных
в разговорном западноармянском
Грайр Ханджян
В разговорном западноармянском используется ряд клитик и
частиц, которые часто отсутствуют в письменном языке и, таким
образом, в грамматиках. В докладе будет исследовано несколько
таких морфем, их употребление, влияние на порядок слов,
ударение и смысл, а также будет проведено их сравнение с
семантически схожими формами письменного языка. Особое
внимание будет уделено -ne, -ya, -mǝ, употребляющимся в
разговорном языке, а также te и vor, которые встречаются как в
разговорном, так и в письменном западноармянском. У большинства таких частиц широкий спектр значений, семантический или
синтаксический инвариант которых может быть выявлен в
сравнении с другими языками, где есть подобные морфемы.
Например, -ne употребляется в четырех основных контекстах: в
придаточных условия, времени, в придаточных с наречием
‘никогда’ и как один из способов выражения дизъюнкции.
Употребление одной морфемы в четырех различных синтаксических контекстах проясняется при сравнении со сходными по
значению морфемами других языков, например, зулу uma или
корейск. myen. Я использую записи разговоров, чтобы понять,
каким образом эти морфемы взаимодействуют с другими частями
высказывания и друг с другом в разных контекстах, включая
вопрос, восклицание и отрицание. Для западноармянского важным оказывается различие в интонации, свойственной разным
синтаксическим структурам с почти идентичным значением.
Исследование направлено на поиск общего решения, которое
поможет объяснить употребление каждой исследуемой частицы и
понять их место в универсальном наборе подобных морфем.
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Գերադաս անդամի և բառերի հերթականության հարցը
որոշիչ և պարագա ստորադաս նախադասություններում
խոսակցական արևմտահայերենում
Հրայր Խանճան
Խոսակցական արևմտահայերենում օգտագործվում են մի
շարք մասնիկներ, որոնք հաճախ բացակայում են գրական
լեզվի մեջ և, որպես հետևանք, քերականություններում: Այս
աշխատությունը ուսումնասիրում է նման ձևույթներից մի
քանիսը՝ նրանց գործածությունները, բառերի հերթականության, շեշտի և իմաստի վրա ազդեցությունը, ինչպես նաև
համեմատում է այս միավորները գրական արևմտահայերենի՝
նույն իմաստն արտահայտող ձևերի հետ:
Հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում -նե, -յա, -մը
(խոսակցական) և թե, որ (և' գրական, և' խոսակցական)
մասնիկների վրա: Այս մասնիկների մեծ մասը տարբեր օգտագործումներ ունի, որոնց միասնական (շարահյուսական թե
իմաստաբանական հատկանիշների համաձայն) նկարագրություն կազմելու նպատակով դիմում ենք ուրիշ լեզուների
տվյալներին: Օրինակ, -նե մասնիկը օգտագործվում է չորս
հիմնական համատեքստերում. պայմանի, ժամանակի, ինչպես նաև «երբեք» մակկբայը պարունակող ստորադաս նախադասություններում, և որպես դիզյունկցիայի միջոցներից մեկը:
Այդ օգտագործումներից ամեն մեկի սահմանները որոշվում են
հատուկ կանոններով: Չորս տարբեր համատեքստերում միևնույն ձևույթի գործածության վրա լույս է թափվում, երբ
համեմատում ենք այն ուրիշ լեզուների ձևույթների հետ, ինչպիսիք են զուլու uma կամ կորեերեն myen: Ես ձայնագրություններ եմ օգտագործում, որպեսզի հասկանամ, թե
ինչպես են այդ ձևույթները փոխգործում նախադասության
մյուս միավորների և իրար հետ տարբեր համատեքստերում
(հարցական, բացականչական, ժխտական): Պարզվել է, որ
արևմտահայերենի համար ինտոնացիան է շատ կարևոր, որը
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թույլ է տալիս իրարից բաժանել համարյա նույն իմաստ
ունեցող շարահյուսական տարբեր կառույցներ: Հետազոտությունը ուղղված է մի ընդհանուր լուծում գտնելու նպատակին,
որը ուսումնասիրված բոլոր մասնիկների գործածությունը և
նման ձևույթների շարքում գրաված տեղը բացատրելու հնարավորություն կտար:

Headedness and word order in subordinate and relative
clauses in spoken Western Armenian
Hrayr Khanjian
Spoken Western Armenian utilizes a number of clitics and
particles that are often absent in the written language and therefore
grammar books. This talk examines a few of these morphemes, their
uses, their effects on word order, stress and meaning, and compares
them with semantically similar forms found in the written language. I
focus on -ne, -ya, -mǝ for the spoken language and te and vor which
are found in both spoken and written Western Armenian. Most of
these particles have a wide range of uses, which can be unified either
semantically or syntactically by examining other languages with
similar morphemes. For example -ne is used in four main contexts:
conditionals, temporals, universal “ever” clauses and as one of the
methods of disjunction. For each of these environments, the language
imposes restrictions on -ne and the extent of its use. These are four
fairly different places for the same morpheme to appear, however
looking at other language morphemes like Zulu uma or Korean myen
this set becomes less mysterious. I use recorded conversations to
understand the way these morphemes interact with other parts of a
clause and with each other, in different environments, including
questions, exclamatives, and negation. A helpful tool found in
Western Armenian is differences in intonation between different
syntactic structures with nearly identical semantic forms. The grand
hope is to have a unified treatment of all these clitics that explain the
multiple uses of each morpheme along with where they fall in the
cross-linguistic inventory of similar particles.
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Диалектная характеристика семантического поля «дом
и домашнее хозяйство» в армянских диалектах
Асмик Хачатрян
Армянский, как любой древний язык, не может не располагать значительным лексическим разнообразием. Это проявляется
в существовании нескольких слов для выражения одного и того
же или близких значений, равно как и в развитии различных
значений для одного и того же слова.
Древнеармянский хорошо сохранил исконно инодоевропейские
наименования для ‘дома’, ‘жилья’ и различных их составляющих:
tun (տուն), awt‛ (աւթ) ‘дом’, xuł (խուղ) ‘хижина’, duṙn (դուռն)
‘дверь’, and (անդ) ‘участок пахотной земли’, yatak (յատակ) ‘пол’,
ormn (որմն) ‘стена’, jełun (ձեղուն) ‘чердак’, aṙastał (առաստաղ)
‘потолок’, c‛iw (ցիւ) ‘кровля’, k‛iw (քիւ) ‘карниз’ и т. д.
При изучении диалектных слов, отражающих семантическое
поле «дом и домашнее хозяйство», которые и составляют предмет
нашего исследования, обнаруживаются интересные исторические и
этнографические слои, характеризующие языковое мышление
населения на той территории, где употребляется лексема.
В список лексем, отражающих исследуемое семантическое поле, мы включили такие понятия, как šem (շեմ) ‘порог’, ormanaxorš
(որմնախորշ) ‘ниша’, erdik (երդիկ) ‘дымоход’, tanik῾ (տանիք)
‘крыша’, tonri ōdanc‛ (թոնրի օդանցք) ‘отверстие тонира’, ǰrhordan
(ջրհորդան) ‘желоб для водостока’, ankyun (անկյուն) ‘угол’, orm
(որմ) ‘стена’ и др.
В докладе будут рассмотрены фонетические и словообразовательные варианты этих лексем, засвидетельствованные в армянских диалектах, представлены их диалектные эквиваленты и
территориальная характеристика.
Мы разделили упомянутые выше лексемы на следующие
группы:
1) Исконно армянские слова индоевропейского происхождения: and (անդ), drandi (դրանդի), ēšik (էշիկ), axoṙ (ախոռ) для
понятия ‘порог’ — šem (շեմ); akanat (ականատ), ač‛kunk‛
(աչկունք), dṙnak (դռնակ) для понятия ‘ниша’ — ormnaxorš
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(որմնախորշ); ak (ակ), sndu (սնդու), snvask‛ (սնվասք) для
понятия ‘отверстие в тонире’ — t‛onri ōdanc‛k‛ (թոնրի օդանցք);
aṙik‛ (առիք), aṙastał (առաստաղ), lamp‛a (լամփա) для понятия
‘потолок’ — aṙastał (առաստաղ) и т. д.
2) Звукоподражательные слова: č῾ǝṙig (չըռիգ), kǝlkǝl (կըլկըլ)
‘желоб для водостока’ — ǰrhordan (ջրճորդան).
3) Слова, изменившие значение: слово xlvak (խլվակ),
которое, как мы полагаем, тесно связано со словом xołovak
(խողովակ) ‘водосточная труба’, означало patrhan (պատրհան),
то есть ‘шкафчик в стене комнаты’. На территории Лори это же
значение передавалось словом ganǰina (գանջինա), связанное со
словом gankanak (գանձանակ) ‘ларец для денег’. В некоторых
диалектах Гориса слово młlak (մղլակ), заимствованное из арабского, означало ‘порог’ (շեմ), а изначальным его значением было
‘дверной засов’ (դռան փակ), которое в результате семантическое деривации перешло в ‘порог’.
4) Заимствования (в армянских диалектах те или иные понятия
часто передаются заимствованными словами, например, k‛unǰ
(քունջ), pučax (պուճախ), k‛ōša (քօշա) ‘угол’; aguga (ագուգա)
‘отверстие в тонире’; buxerik (բուխերիկ) ‘камин’ вместо erdik
(երդիկ) ‘дымоход’, axoṙ (ախոռ) для понятия ‘порог’ (շեմ).
Изучение слов, отражающих семантическое поле «дом и
домашнее хозяйство» в очередной раз показывает, что армянские
диалекты содержат богатый семантический, лексикологический и
генеалогический материал, который со временем поможет решить многие сложные вопросы.

îáõÝ ¨ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¹³ßïÇ բ³ñբ³é³ÛÇÝ
բÝáõÃ³·ÇñÁ Ñ³Û»ñ»ÝÇ բ³ñբ³éÝ»ñáõÙ
Հասմիկ Խաչատրյան
ÐÝ³·áõÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ ãáõÝ»Ý³É բ³é³ÛÇÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùբ ï³ñբ»ñ³ÏÝ»ñ: ºí ¹ñ³Ýù åÇïÇ ³ñï³221

Ñ³Ûïí»ÇÝ ÇÝãå»ë ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ï³Ù Ù»ñÓ³íáñ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`
ï³ñբ»ñ բ³é»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇ¨ÝáõÛÝ բ³é»ñÇ
ÇÙ³ëïÝ»ñÇ ï³ñբ»ñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ù»ç:
ÐÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÁ É³í ¿ å³Ñå³Ý»É բÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ï³Ý ¨ í»ñçÇÝÇë Ù³ë»ñÇ í»ñ³բ»ñÛ³É բÝÇÏ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ`
ïáõÝ, ³õÃ, ËáõÕ, ¹áõéÝ, ³Ý¹, Û³ï³Ï, áñÙÝ, Ó»ÕáõÝ, ³é³ëï³Õ,
óÇõ, ùÇõ ¨ ³ÛÉÝ:
ÊÝ¹ñá ³é³ñÏ³` ïáõÝ ¨ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¹³ßïÝ
³ñï³óáÉáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ բ³ñբ³é³ÛÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë բ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý å³ïÙ³Ï³Ý, ³½·³·ñ³Ï³Ý
Ñ»ï³ùñùÇñ ß»ñï»ñ, բ³é³ÝáõÝÁ ·áñÍ³Í³Í ïíÛ³É ï³ñ³ÍùÇ
բÝ³ÏãáõÃÛ³Ý É»½í³Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ բÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
øÝÝíáÕ ÝÛáõÃÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¹³ßïÝ ³ñï³óáÉáÕ բ³é³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ Ý»ñ³é»É »Ýù ß»Ù, áñÙÝ³Ëáñß (å³ïñÑ³Ý),
³é³ëï³Õ, »ñ¹ÇÏ, ï³ÝÇù, ÃáÝñÇ û¹³Ýóù, çñÑáñ¹³Ý, ³ÝÏÛáõÝ,
áñÙ ¨ ³ÛÉ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ³éÏ³ բ³ñբ³é³ÛÇÝ
¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ: ¼»ÏáõóÙ³Ý Ù»ç ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ ÑÇßÛ³É բ³é³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ բ³ñբ³éÝ»ñáõÙ ÷³ëïí³Í ÇÝãå»ë ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý,
³ÛÝå»ë ¿É բ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ÎùÝÝíÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ
բ³ñբ³éÝ»ñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í բ³é³½áõ·³բ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨
ÏïñíÇ Ýñ³Ýó ï³ñ³Íù³ÛÇÝ բÝáõÃ³·ÇñÁ:
ì»ñáÑÇßÛ³É Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ բ³é³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏ»ÉÇë ¹ñ³Ýù ï³ñ³Ýç³ï»É »Ýù Ñ»ï¨Û³É ËÙμ»ñÇ.
1. բÝÇÏ Ñ³Û»ñ»Ý` ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý Í³·Ù³Ý բ³é»ñ (ûñ.` ß»Ù
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ³Ý¹ (¹ñ³Ý¹Ç), ¿ßÇÏ, ³Ëáé, áñÙÝ³ËáñßÇ
Ñ³Ù³ñ` ³Ï³Ý³ï, ³ãÏáõÝù, ¹éÝ³Ï, ÃáÝñÇ û¹³ÝóùÇ Ñ³Ù³ñ` ³Ï,
ëÝ¹áõ, ëÝí³ëù). ³é³ëï³ÕÇ Ñ³Ù³ñ` ³éÇù, ³é³ëï³Õ, É³Ù÷³ ¨
³ÛÉÝ:
2. բÝ³Ó³ÛÝ μ³é»ñ (çñÑáñ¹³ÝÇ Ñ³Ù³ñ` ãÁéÇ·, ßÁéÇÏ, ÏÁÉÏÁÉ).
3. ÇÙ³ëï³÷áËí³Í բ³é»ñ (ê»ÝÛ³ÏáõÙ å³ïÇ Ù»ç բ³óí³Í
å³Ñ³ñ³Ý` å³ïñÑ³Ý, ÇÙ³ëïáí ·áñÍ³Íí»É ¿ ËÉí³Ï բ³é³ÝáõÝÁ, áñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ýù` ë»ñï ³Õ»ñëÝ»ñ áõÝÇ ËáÕáí³Ï բ³éÇ
Ñ»ï, ÝáõÛÝ å³ïñÑ³Ý ÇÙ³ëïáí Èáéáõ ï³ñ³ÍùáõÙ ³éÏ³ ¿
·³ÝçÇÝ³-Ý, áñÁ ³éÝãíáõÙ ¿·³ÝÓ³Ý³Ï բ³éÇ Ñ»ï, ÇëÏ ¶áñÇëÇ
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áñáß Ëáëí³ÍùÝ»ñáõÙ áñå»ë ß»Ù Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³Ï»ÉÇ ·áñÍ³Íí³Í ¿ ³ñ³բ»ñ»ÝÇó ÷áË³éÛ³É ÙÕ³Ï-Á, áñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý
¹é³Ý ÷³Ï ÇÙ³ëïÇó ¿É բ³éÇÙ³ëïÇ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ùբ բ³éÁ
ëï³ó»É ¿ ß»Ùù ÇÙ³ëïÁ).
4. ÷áË³éÛ³É բ³é»ñ (Ð³Û»ñ»ÝÇ μ³ñμ³éÝ»ñáõÙ ß³ï
Ñ³×³Ë ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ÷áË³éÛ³É
բ³é³Ó¨»ñáí, ³Ûëå»ë` ³ÝÏÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó` ùáõÝç,
åáõ×³Ë, ùûß³, ÃáÝñÇ û¹³ÝóùÇ Ñ³Ù³ñ ` ³·áõ·³, բáõË»ñÇÏ`
»ñ¹ÇÏÇ ¹ÇÙ³ó ¨ ³ÛÉÝ):
îáõÝ ¨ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¹³ßïÝ ³ñï³óáÉáÕ
բ³é³ÝáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³ñÓÝáõÙ,
áñ Ñ³Û»ñ»ÝÇ բ³ñբ³éÝ»ñÁ Çñ»Ýó ËáñùáõÙ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
ÇÙ³ëï³բ³Ý³Ï³Ý, բ³é³·Çï³Ï³Ý, Í³·áõÙÝ³μ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñáõëï ï»Õ»ÏáõÛÃ, áñáÝó ßÝáñÑÇí Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ï ÏÝ×éáï Ñ³ñó»ñ »Ý ÉáõÍí»Éáõ:

Semantic field “house and household” in Armenian dialects
Hasmik Khachatryan
As with any ancient language, Armenian has a rich lexicon in
which several words exist to denote the same or related meanings or
where a word may develop a variety of meanings.
Armenian has retained ancient names for ‘house’, ‘household’
and their various constituents, e.g.: tun (տուն), awt‛ (աւթ) ‘house’,
xuł (խուղ) ‘hut’, duṙn (դուռն) ‘door’, and (անդ) ‘arable plot’, yatak
(յատակ) ‘floor’, ormn (որմն) ‘wall’, jełun (ձեղուն) ‘attic’, aṙastał
(առաստաղ) ‘ceiling’, c‛iw (ցիւ) ‘roof’, k‛iw (քիւ) ‘cornice’, etc.
My study of dialect names reflecting the semantic field ‘house
and household’ reveals historic and ethnographic features and
peculiarities of various dialect thinking.
My sample includes such notions as šem (շեմ) ‘threshold’,
ormanaxorš (որմնախորշ) ‘niche’, erdik (երդիկ) ‘chimney flue’,
tanik῾ (տանիք) ‘roof’, tonri ōdanc‛ (թոնրի օդանցք) ‘tonir opening’,
ǰrhordan (ջրհորդան) ‘drain’, ankyun (անկյուն) ‘corner’, orm (որմ)
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‘wall’, etc. The paper addresses phonetic and word-forming variants
of these lexemes, attested in Armenian dialects, their dialect
equivalents, and territorial features.
I classify these lexemes as follows:
1) Original Armenian words of Indo-European etymology (e.g.,
and (անդ), drandi (դրանդի), ēšik (էշիկ), axoṙ (ախոռ) for
‘threshold’ — šem (շեմ); akanat (ականատ), ač‛kunk‛ (աչկունք),
dṙnak (դռնակ) for niche’ — ormnaxorš (որմնախորշ); ak (ակ),
sndu (սնդու), snvask‛ (սնվասք) for ‘tonir opening’ — t‛onri
ōdanc‛k‛ (թոնրի օդանցք); aṙik‛ (առիք), aṙastał (առաստաղ),
lamp‛a (լամփա) for ‘ceiling’ — aṙastał (առաստաղ), etc.;
2) Onomatopoetic words: č῾ǝṙig (չըռիգ), kǝlkǝl (կըլկըլ) for
‘drain’ — ǰrhordan (ջրճորդան).
3) Words with changed meanings: the word xlvak (խլվակ) that
is, presumably, closely related to xołovak (խողովակ) ‘rainwater
pipe’, used to denote patrhan (պատրհան) ‘a wall closet’. In Lori,
this meaning was expressed by ganǰina (գանջինա) related to
gankanak (գանձանակ) ‘a chest to keep money in’. In some Goris
dialects, młlak (մղլակ), an Arabic borrowing, denoted ‘threshold’
(շեմ) traced back to ‘door bolt’ (դռան փակ) whose meaning
changed to ‘threshold’ following a sequence of semantic derivations.
4) Borrowings. Armenian dialects often use borrowed words,
e.g., k‛unǰ (քունջ), pučax (պուճախ), k‛ōša (քօշա) ‘corner’; aguga
(ագուգա) ‘tonir opening’; or buxerik (բուխերիկ) ‘fireplace’ instead
of erdik (երդիկ) ‘chimney flue’.
The results of this study confirm that Armenian dialects contain a
rich semantic, lexicological, and genealogical material that may help
in solving many important problems in the future.
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О некоторых союзах в армянском языке: իսկ ‘а’ vs. բայց
‘но’, թե ‘или (же)’ vs. կամ ‘или’, և ‘и’ vs. ու ‘и’
Виктория Хуршудян
Сочинительные союзы (соединительные, разделительные и
противительные) в армянском языке проявляют ряд типологически значимых и специфических характеристик.
Значение конъюнкции в армянском выражается с помощью
двух разных союзов (և yev ‘и’ vs. ու u ‘и’), которые
противопоставляются по нескольким признакам. Исходя из
семантического деления соединительных союзов на естественные
(natural) и случайные (accidental), в качестве естественной
конъюнкции в армянском можно выделить союз ու ‘и’ (1а), а в
качестве случайной — և ‘и’ (1b). В случае естественной
конъюнкции соединяемые составляют одну концептуальную
единицу. Именно этим объясняется возможность групповой
флексии данных единиц. Другим признаком является стиль речи.
В официальном, литературном дискурсе преобладает союз և ‘и’,
тогда как ու ‘и’ более характерен для неофициального (чаще устного) дискурса. Практически во всех диалектах отсутствует և ‘и’.
(1a) օր ու գիշեր(վա)
or
u
gišer(-va)
день
и
ночь(-GEN)
“день и ночь [весь день, постоянно]”
(1b) հսկման և կառավարման համակարգեր
hskm-an
yev
kaŕavarm-an
контроль-GEN
и
управление-GEN
“системы контроля и управления”

hamakarg-er
система-PL

Разделительное значение выражается союзом կամ kam ‘или’
(2а) или թե t‛e ‘или (же)’ (2b). Последнее, как правило, выступает
только в вопросительных конструкциях, однако имеются также
неоднозначные случаи, которые чаще встречаются в устном
дискурсе.
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(2a) Ես թեյ կամ սուրճ կվերցնեմ:
es t‛ey
kam surč
k-verc‛n-em
я чай
или
кофе COND-брать- PRS.1SG
“Я возьму чай или кофе.”
(2b) Թե՞յ ես ուզում, թե սու՞րճ:
t‛ej
es
чай
быть.AUX.PRS.2SG
“Ты хочешь чай или кофе?”

uz-um
хотеть-IPF

t‛e surč
или кофе

Как и в русском языке, в армянском имеется два основных
противительных союза: իսկ isk ‘а’ и բայց bayc‛ ‘но’.
Функциональное распределение данных союзов практически
аналогично русским союзам. Как и в русском, можно выделить
следующие значения союза իսկ isk ‘а’ (3a): сопоставительное,
присоединительное и значения несоответствия, и разные
противительные значения для союза բայց bayc‛ ‘но’ (3b): ограничительное, возместительное, уступительное и присоединительное.
(3a) Գուցե ապագայում դա փոխվի, բայց ոչ հիմա:
Guc‛e apagay-um
da
p‛ox-v-i,
может будущее-LOC
это меняться-MED-SBJV.PRS.3SG
bayc‛ oč‛
hima
но
не
сейчас
“Может, в будущем это изменится, но не сейчас.”
(3b) Զորքը արյուն էր թափում, իսկ նրանք փառք էին վայելում:
Zork‛-ə
aryun ēr
t‛ap‛-um,
армия-DEF кровь быть.AUX.PST.3SG проливать-IPF
isk nrank‛ p‛aŕk‛ ēin
vayel-um
a они
слава быть.AUX.PST.3PL наслаждаться-IPF
“Армия проливала кровь, а они наслаждались славой.”
В данной работе рассматриваются указанные пары сочинительных союзов в армянском языке на основе данных Восточноармянского национального корпуса (www.eanc.net), анализируются
их распределение и основные противопоставления, выделяются их
семантические и дискурсивные значения. Помимо теоретической
значимости, анализ данных союзов представляется существенным
при переводе и обучении армянского языка как иностранного.
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Հայերենի որոշ շաղկապների մասին. իսկ vs. բայց,
թե vs.կամ, և vs. ու
Վիկտորիա Խուրշուդյան
Համադասական շաղկապները (միավորիչ, տրոհական և
ներհակական) հայերենում ցուցաբերում են մի շարք տիպաբանական տեսակետից կարևոր յուրահատկություններ:
Միավորման իմաստը հայերենում արտահայտվում է երկու շաղկապներով՝ և vs. ու, որոնք իրար հակադրվում են մի
քանի հատկանիշներով: Միավորիչ շաղկապները իմաստաբանորեն բաժանելով «բնական» (natural) և «պատահական»
(accidental) խմբերի՝ կարելի է ասել, որ հայերենում իբրև «բնական» շաղկապ է հանդես գալիս ու-ն (1а), իսկ իբրև «պատահական»՝ և-ը (1b): Բնական միավորման դեպքում կապակցվող
միավորները կազմում են մեկ իմաստային միավոր: Դրանով է
բացատրվում նաև նման միավորների համար խմբային
հոլովման հնարավորությունը հայերենում (1а): Մեկ այլ
տարբերակիչ հատկանիշ է ոճը. պաշտոնական, գրական
խոսքում գերակշռում է և շաղկապը, մինչդեռ ու-ն ավելի
բնորոշ է ոչ պաշտոնական (առավել հաճախ բանավոր)
խոսքին: Հետաքրքրական է, որ հայերենի գրեթե բոլոր բարբառներում և-ը բացակայում է:
(1a) օր ու գիշեր(վա)
(1b) հսկման և կառավարման համակարգեր
Տրոհման իմաստը արտահայտվում է կամ (2а) կամ թե
շաղկապներով (2b): Վերջինս, որպես կանոն, օգտագործվում է
միայն հարցական կառույցներում, սակայն, կան նաև ոչ միանշանակ դեպքեր, որոնք ավելի բնորոշ են բանավոր խոսքին:
(2a) Ես թեյ կամ սուրճ կվերցնեմ:
(2b) Թե՞յ ես ուզում, թե սո՞ւրճ:
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Ինչպես և ռուսերենում, հայերենում ունենք երկու հիմնական ներհակական շաղկապներ՝ իսկ և բայց, որոնք իրենց
գործառութային բաշխմամբ գրեթե համընկնում են ռուսերենի
համապատասխան շաղկապներին (а vs. но): Տվյալ շաղկապների իմաստները կարելի է բաժանել մի քանի հիմնական
խմբերի: Իսկ (3a) շաղկապի համար առանձնացվում են հետևյալ իմաստները՝ զուգադրություն, միավորում և անհամապատասխանություն, իսկ բայց (3b) շաղկապի համար՝ սահամանափակման, հատուցման, զիջման և միավորման իմաստները:
(3a) Գուցե ապագայում դա փոխվի, բայց ոչ հիմա:
(3b) Զորքը արյուն էր թափում, իսկ նրանք փառք էին վայելում:
Սույն աշխատության մեջ ուսումնասիրվում են վերոհիշյալ համադասական շաղկապները հայերենում ԱՐԵՒԱԿ-ի
(www.eanc.net) հիման վրա, վերլուծվում են յուրաքանչյուր
զույգ շաղկապների բաշխումը և հիմնական տարբերությունները, ի հայտ են բերվում նրանց իմաստաբանական և
դիսկուրսիվ հատկանիշները: Բացի տեսական կարևորությունից, տվյալ համադասական շաղկապների վերլուծությունը
կարևոր է թարգմանության, ինչպես նաև հայերենը որպես
օտար լեզու դասավանդման ոլորտում:

On Some Armenian Conjunctions: իսկ ‘and/but’ vs. բայց
‘but’, թե vs. կամ ‘or’, և vs. ու ‘and’
Victoria Khurshudyan
Typologically coordinating conjunctions (conjunctive, disjunctive
and adversative) in Armenian have important and specific characteristics.
The meaning of conjunction in Armenian is expressed by two
conjunctions: և yev ‘and’ vs. ու u ‘and’), which are opposed by
several features. Singling out “natural” and “accidental” conjunctions
on the semantic level, Armenian ու ‘and’ functions as a “natural”
conjunction (1а), whereas և ‘and’ as an “accidental” one (1b). In case
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of a “natural” conjunction the conjuncts form one conceptual unit
which accounts for the possibility of group inflexion for such units in
Armenian. Another factor is the register, the style. In official and
standard discourse և ‘and’ is dominant, whereas ու ‘and’ is more
typical of informal (frequently for oral) discourse. Interestingly the
conjunction և ‘and’ is missing in almost all the Armenian dialects.
(1a) օր ու գիշեր(վա)
or
u
gišer(-va)
day
and
night(-GEN)
“ day and night [the whole day]”
(1b) հսկման և կառավարման համակարգեր
hskm-an
yev
kaŕavarm-an
control-GEN
and
management-GEN
“systems of control and management”

hamakarg-er
system-PL

Disjunction is expressed by means of կամ kam ‘or’ (2а) or թե
t’e ‘or’ (2b) conjunctions. As a rule the latter is used in interrogative
constructions (2b). However, there are also ambiguous cases which
are more characteristic for oral discourse.
(2a) Ես թեյ կամ սուրճ կվերցնեմ:
es t‛ey
kam surč
k-verc‛n-em
I tea
or
coffee COND-take- PRS.1SG
“I’ll take tea or coffee.”
(2b) Թե՞յ ես ուզում, թե սու՞րճ:
t‛ej
es
uz-um
tea
be.AUX.PRS.2SG want-IPF
“Do you want tea or coffee?”

t‛e
or

surč
coffee

Like Russian the Armenian language has two main adversative
conjunctions: իսկ isk ‘and, but’ и բայց bayc‛ ‘but’ which is not quite
a common cross-linguistic phenomenon. The functional distribution of
these conjunctions is almost similar to those of Russian ones.
Different meanings (not only adversative) can be indicated for իսկ isk
‘and, but’ (3a) (comparing, conjunctive and contradicting) and բայց
bayc‛ ‘but’ (3b) (limiting, compensating, concessive and conjunctive).
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(3a) Գուցե ապագայում դա փոխվի, բայց ոչ հիմա:
Guc‛e apagay-um
da
p‛ox-v-i,
maybe future-LOC
that change-MED-SBJV.PRS.3SG
bayc‛ oč‛
hima
but
not
now
“Maybe in future it will change but not now.”
(3b) Զորքը արյուն էր թափում, իսկ նրանք փառք էին վայելում:
Zork‛-ə
aryun ēr
t‛ap‛-um,
shed-IPF
army-DEF blood be.AUX.PST.3SG
isk
nrank‛ p‛aŕk‛ ēin
vayel-um
and(but) they glory be.AUX.PST.3PL
enjoy-IPF
“The army shed the blood and they were enjoying the glory.”
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