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ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐ    ՆԱՐԵԿԱՑՈՒՆԱՐԵԿԱՑՈՒՆԱՐԵԿԱՑՈՒՆԱՐԵԿԱՑՈՒ    ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ՀՀՀՀ. . . . ՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻ    
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ    

    
Պետրոսյան Պետրոսյան Պետրոսյան Պետրոսյան ԼԼԼԼիլիթիլիթիլիթիլիթ        

  
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ճանաչողական լեզվաբանություն, Գրիգոր Նարեկացու 

նորաբանությունները, հայոց լեզվի զարգացումը, նորաբանություն-կոնցեպտ: 
  
Ճանաչողական լեզվաբանությունը համադրական գիտություն է, որը մար-

դու ճանաչողական գործընթացների ժամանակ միավորում է տարբեր տեսու-
թյուններ և միջմշակութային իրողություններ: Միջմշակութային կարելի է համա-
րել ոչ միայն տարբեր ազգերի մշակութային իրողությունների հարաբերություն-
ները, այլ նաև նույն ազգի տարբեր ժամանակաշրջանների մշակութային իրողու-
թյունները, ինչպես 10-րդ դարի վերածննդի հետ կապված լեզվական իրողություն-
ները նոր արտահայտություններ են ստացել արդի գրական լեզվի համակարգում: 
Համադրելով 10-րդ և 20-րդ դդ. հեղինակների լեզվաշխարհները, ուսումնասիրե-
լով բառապաշարային ընդհանույթները՝ ներկայացրել ենք Գ. Նարեկացու նորա-
բանությունների կիրառությունները Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործություննե-
րում: Աշխատանքը կատարել ենք որոնում, վերամշակում, գիտելիքների պահ-
պանում և համեմատություն հաջորդականությամբ: 

Գրիգոր Նարեկացին ու Նարեկը սրբացվել են Հովհաննես Շիրազի կողմից՝ 
համարվելով անհասության խորհրդանիշեր. Էլ չեմ հավատում սիրո աստծունԷլ չեմ հավատում սիրո աստծունԷլ չեմ հավատում սիրո աստծունԷլ չեմ հավատում սիրո աստծուն, , , , 
ԱԱԱԱ՜խխխխ,    վերջին սիրո երգիչն իմ վերջինվերջին սիրո երգիչն իմ վերջինվերջին սիրո երգիչն իմ վերջինվերջին սիրո երգիչն իմ վերջին,    Պիտի հասցնեմ ինձ ՆարեկացունՊիտի հասցնեմ ինձ ՆարեկացունՊիտի հասցնեմ ինձ ՆարեկացունՊիտի հասցնեմ ինձ Նարեկացուն,    Որ Որ Որ Որ 
չքրքջասչքրքջասչքրքջասչքրքջաս՝ «աշուղ իմ չնչինաշուղ իմ չնչինաշուղ իմ չնչինաշուղ իմ չնչին» [10, 45]:  

Գրիգոր Նարեկացին ապրել և ստեղծագործել է Վանա լճի Աղթամար կղզու 
վանքում, գրականագետները վկայում են, որ հենց այստեղ են ծնունդ առել բա-
նաստեղծական անգերազանցելի հնչյունական և բառային պատկերները: Գ. Նա-
րեկացին ոչ միայն հանճարեղ բանաստեղծ-տաղերգու է, այլ նաև բառաստեղծ հե-
ղինակ, որի կերտած բազմաթիվ նորաբանություններ շարունակում են կենսունա-
կորեն կիրառվել ոչ միայն գեղարվեստական, այլ նաև գիտական ու հրապարա-
կախոսական ոճերում [2, 37]: 

Հ. Շիրազը իր ստեղծագործություններում շարունակում է Գ. Նարեկացու 
բառաստեղծման ավանդույթը՝ կերտելով բազմաթիվ նորաբանություններ, որոնք 
տարբեր հեղինակների կողմից տարբեր ուսումնասիրությունների են ենթարկվել 
(Ալեքսանյան. Վ., Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործությունների լեզուն և ոճը 
(թեկնածուական ատենախոսություն, ձեռագիր), Երևան, 1959: Մինասյան Ս., 
Հովհաննես Շիրազի պոեմների լեզուն և ոճը  (թեկնածուական ատենախոսու-
թյուն, ձեռագիր), Երևան, 1987: Մելքոնյան Ս., Հովհաննես Շիրազ (գեղարվեստա-
կան վարպետության հարցեր), Երևան, 1993: Մարության Ա., Նորաբանություննե-
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րը Հ. Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմում, Հայոց լեզու և գրականություն, N 5-
6, 2001, էջ 23: Մինասյան Ս., Հատուկ անուններից կերտված բայեր, Երևան, 2004): 

Աշխատանքի որոնողական ընթացքում պարզվեց, որ Հ. Շիրազը, յուրացնե-
լով հայերենի բառաստեղծման ավանդույթը, հազվադեպ է իր ստեղծագործու-
թյուններում կիրառել Գ. Նարեկացու նորաբանությունները, այսպես «Սիրո քնա-
րերգականը» ժողովածուում կիրառվել է միայն գերեզմանել գերեզմանել գերեզմանել գերեզմանել ներգործական սեռի 
բայ-նորաբանությունը՝ կրավորաձև չեզոք սեռ վերաիմաստավորմամբ: Գ. Նարե-
կացին նորաբանությունը կերտել և կիրառել է գանձերում՝ Անհոգ ու անցաւ ձիր, 
հոգօք մաշէ զքեզ. մինչև գայ օրն մահուն՝ գերեզմանէգերեզմանէգերեզմանէգերեզմանէ զքեզ [5] բառակապակցու-
թյան մեջ՝ Թաղել ի գերեզմանի իմաստով: Հ. Շիրազը «Գիշերներ են լուսնկա գա-
լիս-գնում» բանստեղծության մեջ անհետանալ, կորչել [1, 1, 594] բայերի փոխա-
բերական իմաստն արտահայտել է գերեզմանվել գերեզմանվել գերեզմանվել գերեզմանվել կրավորաձև չեզոք սեռի բայ-
իմաստով, ինչպես՝ Ու ցամաքած աչքս մութ՝ ինձ գերեզման թող դառնար, 
Գերեզմանվեր Գերեզմանվեր Գերեզմանվեր Գերեզմանվեր իր հուշն էլ, մշուշի պես ամբառնար    [10, 69]: Քառյակներում [9] 
նորաբանությունը պահպանել է հեղինակային նշանակությունը՝ գործածվելով 
իբրև անձնանիշ ներգործական սեռի բայ, ինչպես՝ Քանի դեռ կա թեկուզ մի թուր՝ 
կասեմ դեռ հին չարն է դա, Անմեղ Աբել գերեզմանողգերեզմանողգերեզմանողգերեզմանող սև Կայենի քարն է դա [8, 34]: 

ՊարգևատրելՊարգևատրելՊարգևատրելՊարգևատրել ներգործական սեռի բայ-նորաբանությունը «Մատեան»-ում [4] 
կիրառվել է տալ պարգևս, պարգևել, շնորհել, առատաձեռնել [6, 2, 632] իմաստով 
Օծումն կենաց պարգևատրեսցես պարգևատրեսցես պարգևատրեսցես պարգևատրեսցես քո աղաչողին [4, 494] արտահայտության մեջ: 
Այն գրական հայերենում վաղուցիվեր գործածվում է հրապարակախոսական լեզ-
վաոճի համապատասխան հրամանագրերում, որն ուրիշի անուղղակի խոսքե-
րում վերածվում է կրավորական սեռի բայի: Հ. Շիրազը «Հայոց դանթեականը» [8] 
պոեմում պարգևատրել պարգևատրել պարգևատրել պարգևատրել նորաբանությունը կիրառել է երգիծանքի գեղարվեստա-
կան պատկերավորման մեջ. Գերման կույր խիղճը, որպես դժոխքիդ քուրմ Ախե-
րոնին՝ Պարգևատրե՞ց Պարգևատրե՞ց Պարգևատրե՞ց Պարգևատրե՞ց շքանշանով նավազ Քարոնին [8, 55]:  

Ամպանալ ածանցավոր բայի անածանց տարբերակն է ամպելամպելամպելամպել նորաբանու-
թյունը, որը Գ. Նարեկացին կերտել և կիրառել է «Մատեան»-ում՝ Գումարիլ իբրև 
զամպս, պատրաստ երևիլ ի տեղալ [6 1, 74] իմաստով. Մի՛ լիցի ինձ ամպելամպելամպելամպել, և ոչ 
անձրևել [4, 252] կապակցության մեջ ըստ դասանշության՝ իրանիշ-թանձրացա-
կան բայը փոխաբերական իմաստով կառույցում կիրառվել է իբրև անձնանիշ բայ՝ 
վերագրվելով հեղինակին: Հ. Շիրազը «Սիամանթո և Խչեզարե» պոեմում նորաբա-
նությունը նույնպես կիրառվել է փոխաբերական իմաստով՝ այն մի դեպքում վե-
րագրելով Խչեզարեին, ինչպես՝ Ու դեռ բեկը ղեյլան ծխում, հորդորում էր աղջկան. 
-Ի՞նչ ես էլի գլխիս ամպելամպելամպելամպել, բաց երեսիդ լուսնկան [10, 215], և մյուս դեպքում սիրո 
աստծուն, ինպես՝ Լուռ անցնում էր գաղտագողի՝ ամպից սահող լուսնի պես, 
ԱմպելԱմպելԱմպելԱմպել սիրո աստվածն ինքն էլ՝ նրան խղճում էր կարծես [10, 231]: Պոեմի շարու-
նակության մեջ նորաբանության ուղիղ և փոխաբերական իմաստները համա-
տեղվում են՝ վերագրվելով Սիփան սար անձնավորված գոյականին, ինչպես՝ Ախ, 
քո Սիփան սարն է ամպումէ ամպումէ ամպումէ ամպում, Որ չես դարձնի քո ձին թամբում [10, 223]: «Սիրանա-
մե» պոեմում նույպես նորաբանությունը կիրառվել է փոխաբերական իմաստով՝ 
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մի դեպքում վերագրվելով գլխավոր հերոսուհուն, ինչպես՝ Թամարն ամպեցամպեցամպեցամպեց ու 
որոտաց՝ դուրս քաշեց թուրն... հոնքերից, Ու դառնալով իր պարուհուն՝ «Վե՛ր 
կաց՝ պարի՛ր»,- քրթմնջաց [10, 315], մյուս դեպքում՝ իրանիշ-վերացական վախ 
գոյականին, ինչպես՝ Սիրուն ճորտին, որ սիրուց էր ուզում զոհվել այն.... բերդին, 
Բամբասում են ու կասկածում, վախն է ամպելամպելամպելամպել իմ սրտին [10, 317]: 

Շողամ, շողանամ բայերի կրկնավոր տարբերակն է շողշողիմ շողշողիմ շողշողիմ շողշողիմ բայ-նորաբա-
նությունը, որ Գ. Նարեկացին կիրառել է «Պատմութիւն և ճառ խաչի» երկում՝ Շո-
ղալով շողիլ, փայլատակել [6, 2, 488] իմաստներով, ինչպես՝ Սուր աստուածա-
մուխ՝ ի ձեռն աջողակ աջոյն Յիսուսի յետմամբ շողշողեալշողշողեալշողշողեալշողշողեալ: Նոր բառգրքի հեղի-
նակները նշում են այս բայի ենթակաառությունը՝ լոյս, սուր: «Սիամանթո և Խչե-
զարե» պոեմում Հ. Շիրազը բայը կիրառել է երկու անգամ մի դեպքում այն վերա-
գրելով սիրահարի մատանուն , ինչպես՝ Հարսը բացեց համր ու անփույթ, բայց 
քիշմիշի մեջ հանկարծ, Ինչպես լուսինն աստղերի մեջ՝ իր մատանին շողշողացշողշողացշողշողացշողշողաց  
[10, 261], մյուս դեպքում՝ Հայկ Նահապետի աստղին, ինչպես՝ Նրա գլխին ու ողջ 
հայոց երկրին նայում դեռ անքուն՝ Հայկ Նահապետն աստղի փոխվել՝ շողշողում շողշողում շողշողում շողշողում 
էր էր էր էր երկնքում [10, 262]: 

Վանա լճի բնության գեղարվեստական արտահայտությունն է «Սիամանթո և 
Խչեզարե» պոեմը, որը, իր բովանդակությամբ, հերոսների ապրելակերպով խիստ 
տարբերվելով հոգևոր աշխարհից, ներկայացված է նարեկացիական բառապաշա-
րով, ինչպես՝ հայտնի ծիծաղախիտծիծաղախիտծիծաղախիտծիծաղախիտ նորաբանությունը շարունակել է գործածվել 
իբրև Վանա լճի մակդիր՝ Ստէպ ծիծաղելով. զուարթագին իմաստով [6, 1, 1015]. 
հմմտ. Աչքն ծով ի ծով ծիծաղածիտ ծիծաղածիտ ծիծաղածիտ ծիծաղածիտ Ծաւալանայր յառաւաւտուն [4, 124] // Ինչ 
անուշ է ծովն իմ Վանա, Ծիծաղախիտն Ծիծաղախիտն Ծիծաղախիտն Ծիծաղախիտն իմ հայոց [10, 199] և Ա՜խ, միայն թե 
ծիծաղախիտ ծիծաղախիտ ծիծաղախիտ ծիծաղախիտ ծովս արցունք չդառնա [10, 200]:  

Սիրատենչակ Սիրատենչակ Սիրատենչակ Սիրատենչակ նորաբանությունը Գ. Նարեկացին կերտել և կիրառել է «Պատ-
մութիւն և ճառ խաչի» ստեղծագործության մեջ՝ Սիրով տենչալի կամ տենչացեալ 
իմաստով [6, 2, 715]. Նմանասէր սրովբէագաւիթ սրահին Սիովնի՝ սիսիսիսիրարարարատենչակ տենչակ տենչակ տենչակ 
տեսիւ տիրագրեաց: Հ. Շիրազը, ինչպես և Հ. Թումանյանը [11, 53], իրենց ստեղ-
ծագործություններում կիրառվել են նորաբանությունը առանց ածանցման՝ սեր 
տենչացող [1, 4, 302] իմաստով: «Սիամանթո և Խչեզարե» պոեմում սիրատենչսիրատենչսիրատենչսիրատենչ 
բառը կիրառվել է իբրև սիրահար Սիամանթոյի շրջասույթ, ինչպես՝ Բայց դեռ ու՜ր 
է, Սիամանթո, հայի վշտին վերջ չկա, Ա՜խ, դեռ ու՞ր ես... դեռ քոնը չէ քո Սիփանն 
էլ հայրենի,- Ու վեր կացավ սիրատենչըսիրատենչըսիրատենչըսիրատենչը՝ դեռ աղվամազ պատանի [10, 234]: 
Նորաբանությունը Հ. Շիրազի ստեղծագործություններում իբրև սիրահար պատա-
նու շրջասույթ հաճախադեպ է. այն «Լեյլի և Մեջնունը – սիրո աստղերը» պոեմում 
էլ խորհրդանշում է Մեջնունին, ինչպես՝ Նա որսկան էր դեռ երեկ, այսօր մի հեգ 
սիրատենչսիրատենչսիրատենչսիրատենչ՝ Միակ հույսը թե դեռ կար՝ միակ մայրն էր սրտի մեջ (հ. 3, 338): «Սիրո 
խոհականը» ժողովածում նորաբանությունը նույն իմաստով կիրառվել է որպես 
ածական-որոշիչ՝ ինչպես՝ Բայց ամեն ալիք նրան է գերվում՝ Ինչպես սիրատենչսիրատենչսիրատենչսիրատենչ, 
մի տաք պատանի [10, 86]:  

«Սիրանամե» պոեմում զղջացող պատանու ձայնը Հ. Շիրազը բնութագրել է 
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սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն բառով. Տղան իսկուն բանն հասկացավ ու շշնջաց սիրաձայնսիրաձայնսիրաձայնսիրաձայն. – Ճշմա-
րիտ է, որ ինձ մի պահ գիրկն է առել Նաթելլան [10, 301]: «Սիրո խոհականը» շար-
քի «Ջահել օրերդ հուշ են» բանաստեղծության մեջ նորաբանությունը կիրառվել է 
Սիրելի՝ գեղեցիկ ձայն ունեցող [1, 4, 301] իմաստով. Ջահել օրերդ հուշ են    
սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն [8, 87]: Գ. Նարեկացին գանձերում նորաբանությունը կիրառել է Սիրե-
լի ձայնիւ կամ անուամբ, ոյր ձայնն է սիրոյն [6, 2, 714] իմաստով. Սիւն լուսեղէն 
դու նոր Սիոնի և սիրաձայն վարդապետ բարի: 

«Լեյլի և Մեջնունը – սիրո աստղերը» պոեմում աստուածընդդէմ աստուածընդդէմ աստուածընդդէմ աստուածընդդէմ նորաբանու-
թյամբ Հ. Շիրազը բնութագրել է Լեյլիի հորը. Մենակ մնաց Մեջնունը իր նորածիլ բե-
ղի հետ, Հայրը զարթնեց իր մտքում, աստվածընդդեմ հայրը խենթ [7, 341]: Գ. Նարե-
կացին «Մատեան ողբերգութեան» երկում բառը Որ ինչ ընդդէմ է Աստուծոյ, հա-
կառակ Աստուծոյ [6, 1, 332] իմաստով կիրառել է իբրև հերձուածութիւն բառի 
որոշիչ, ինչպես՝ Բանիւ քո սրբեա՛ զպատսպարանս բազմականիս Ի խորաման-
կութեանց.... ՅաստուածընդդէմՅաստուածընդդէմՅաստուածընդդէմՅաստուածընդդէմ հերձուածութեանց [4, 611]: 

Գարնանազայր Գարնանազայր Գարնանազայր Գարնանազայր նորաբանությամբ Գ. Նարեկացին բնութագրել է գետ գոյա-
կանը՝ զայրացեալ, սաստկացեալ յորդեալ, առատացեալ ի գարնան [6, 1, 531] 
իմաստով, ինչպես՝ Իբր ի հոսանաց բռնութեան գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր գետոց Արտա-
ձգեալ յակամայ ընթացս ողորմագին գլորման [4, 461]: Հ. Շիրազը, մասնավորեց-
նելով ածականի իմաստը, այն կիրառել է իբրև Արազ գետի մակդիր քառյակնե-
րում, ինչպես՝ Շիրազ եմ քեզ հազարավարդ, գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր Արազ եմ քեզ [8, 50]: 

Ահագնատեսիլ Ահագնատեսիլ Ահագնատեսիլ Ահագնատեսիլ նորաբանությունը Գ. Նարեկացին կիրառել է Ահագին տես-
լեամբ [6, 1, 29] ուղղակի նշանակությամբ Ամպ լրթագոյն, ահագնատեսիլահագնատեսիլահագնատեսիլահագնատեսիլ, կրկին 
տեղացմանց, Մինն՝ նետս, և միւսն՝ քարինս [4, 366] արտահայտության մեջ: Հ. 
Շիրազը «Աստծո գլուխգործոցը» բանաստեղծության մեջ նորաբանությամբ բնու-
թագրել է թշնամի մամոնտին. Վամպիրն ահաշուք ու մամոնտը մեծ,- ԱհաԱհաԱհաԱհագգգգնանանանա----
տեսիլտեսիլտեսիլտեսիլ մամոնտը մթին՝ Խոլքն ու խռովքը՝ աչք ու ճակատին [7, 41]: 

Գ. Նարեկացին «Մատեան»-ի Դժնէտեսիլ Դժնէտեսիլ Դժնէտեսիլ Դժնէտեսիլ գոյն, յոգնատխուր գեղ [4] բառա-
կապակցության մեջ դժնէտեսիլ դժնէտեսիլ դժնէտեսիլ դժնէտեսիլ նորաբանությունը կիրառել է Դժնեայ տեսլեամբ 
[6, 1, 615] իմաստով: «Բիբլիական»-ում Հ. Շիրազը նորաբանությամբ բնութագրել է 
մարդկային հոգս հասկացությունը. . . . Եվ դժնետեսիլ դժնետեսիլ դժնետեսիլ դժնետեսիլ հոգսերով ելավ, Պեղեց ծովերը, 
լեռները պեղեց [7, 3]:  

Ճախր Ճախր Ճախր Ճախր արմատը հին հայերենում կիրառվում էր ճախր առնուլ հարադրու-
թյան մեջ, ինչպես՝ Հարեալ նիզակաւ ճախր առնոյր ճախր առնոյր ճախր առնոյր ճախր առնոյր կաճեայն նախադասության 
մեջ, որը մեջբերված է Մ. Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկից: Գ. Նարեկացին 
անկախ գործածություն չունեցող արմատը բառահատման օրենքով հունարեն 
Γύρος բառի նմանությամբ գանձերում կիրառել է իբրև գոյական՝ Շրջան պտոյտք 
զիւրև, հիռ, ծիր [6, 2, 165] իմաստով, ինչպես՝ Զոսկեղինաց ճախրնճախրնճախրնճախրն ճեմարան: 
«Պատմութիւն և ճառ խաչի» երկում նույն գոյականը կիրառվել է ճախրանք ճախրանք ճախրանք ճախրանք ձևով, 
ինչպես՝ Անկարօտաճեմ ճախրանօքճախրանօքճախրանօքճախրանօք: Հ. Շիրազը «Սիամանթո և Խչեզարե» պոե-
մում, պահպանելով նարեկացիական բառաձևը, նորաբանությունը կիրառել է նոր 
վերաիմաստավորմամբ՝ թռիչք, սավառնում  [1, 3, 431] ՝ այն վերագրելով աղավ-
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նիներին, ինչպես՝ Իսկ սպիտակ աղավնիներն՝ անմեղ ձեռքերն են վանքի, Որ 
ճախրանքովճախրանքովճախրանքովճախրանքով ՝ վանքի ճակատին՝ խաչ են հանում ամեն օր [10, 200]: Քառյակնե-
րում ճախրանճախրանճախրանճախրանք ք ք ք գոյականը վերագրվել է մարդի ոգի հասկացությանը, ինչպես՝ 
Սլանում էր, երազելով բանալ գաղտնիքն իր աստըծո, ՃախրանքիՃախրանքիՃախրանքիՃախրանքի մեջ չէր զգում, 
որ ցավեր ուներ մարդու ոգին [8, 27]:  

Հայոց լեզվի զարգացման տարբեր շրջանների բառապաշարային ընդհանրու-
թյունների հայտնաբերումը և կարգայնացումը կարող են լուսաբանել և նորովի ներ-
կայացնել ճանաչողական լեզվաբանության մշակված նոր ուսմունքները: Գ. Նա-
րեկացու նորաբանությունները արդի հայ արձակում ունեն կոնցեպտի նշանակու-
թյուն, այնքանով որ դրանք որոշակի վերաիմաստավորմամբ իմաստակիր միա-
վորներ են՝ «ամրակայված նշանով» [12]: Նորաբանություն-կոնցեպտները իմաս-
տաբանական կազմավորումներ են, որ հատկանշում են լեզվամշակութային յու-
րահատկություններով և այս կամ այն առումով բնութագրում են վերածննդի և նո-
րագույն շրջանի մշակույթների կրողների լեզվամտածողությունների ընդհանրու-
թյուններն ու տարբերությունները: Նորաբանություն-կոնցեպտները, արտացոլվե-
լով էթնիկական հանրության աշխարհայացքը, ձևակերպում են տվյալ հանրու-
թյունների լեզվական քարտեզը [13]: Գ. Նարեկացու նորաբանություն-կոնցեպտ-
ները շրջապատված են զգացական, արտահայտչական և բնութագրական բա-
ռերով ինչպես իր այնպես էլ հետագա դարերի հեղինակների երկերում [3, 128]:  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИ    
В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. ШШШШИРИРИРИРАЗААЗААЗААЗА    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:  Ключевые слова:  Ключевые слова:  Ключевые слова:  когнитивной лингвистика, неологизмы Григора Нарекаци, 
развитии армянского языка, неологизмы-концепты.    

Следуя концепциям когнитивной лингвистики, мы исследовали языковую 
картину мира в армянской литературе X-XXвв., в частности, неологизмы Григора 
Нарекаци в творчестве Ованеса Шираза. Шираз, употребляя в своих произведениях 
многочисленные неологизмы, использовал также неологизмы Григора Нарекаци, 
которые по своей семантико-речевой принадлежности относятся к глаголам, 
существительным и прилагательным. 

Выявление и классификация общности словарного фонда в развитии армянс-
кого языка разных периодов освещает и инновационно представляет учения, разрабо-
танные когнитивной лингвистикой. Неологизмы Г. Нарекаци в современной армян-
ской прозе представлены как концепты-переосмысленные семантические единицы с 
«устойчивым знаком». Неологизмы-концепты являются семантическими образовани-
ями, которые обусловлены лингвокультурологической спецификой и характери-
зуются общностью и расхождением языкового мышления носителей культур эпохи 
Возровдения и новейшего периода. Неологизмы-концепты Г. Нарекаци находятся в 
окружении эмоциональных, экспрессивных и описательных лексем, как в его 
произведениях, так и в творчестве писателей последуюших веков. 
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Key words:Key words:Key words:Key words: cognitive linguistics G. Narekatsi’s neologisms Armenian language 
word-stock development neologism-concepts. 

Being guided by the terms of cognitive linguistics we have studied the 10-20th 
century literature spheres of the Armenian Literature. Particularly we have focused on 
G. Narekatsi’s neologisms and their usage in the works of H. Shiraz. Creating a number 
of neologisms, H. Shiraz sometimes referred to the usage of Narekatsi’s neologisms. As to 
their part-of-speech meaning, most of these neologisms are verbs, nouns, and adjectives. 
Narekatsi’s neologisms were used in Shiraz’s works both preserving their semantic 
structure and being exposed to semantic changes. 

The revelation and the classification of the similarities of the Armenian language 
word-stock development in different periods elucidate and represent the elaborated 
studies of cognitive linguistics in the new light. G. Narekatsi’s neologisms are concepts in 
contemporary Armenian prose. They are certain semantic signs (fixed signs) with new 
meaning. Neologism-concepts are semantic formations which are signified by the lingo-
cultural peculiarities and characterize the language mentality similarities and differences 
of the culture representatives of Renaissance and newest times. Narekatsi’s neologism-
concepts are suggestive of emotive, expressive and defining words both in his and the 
works of other authors of the coming centuries.   


