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        Սարգսյան ԱլլաՍարգսյան ԱլլաՍարգսյան ԱլլաՍարգսյան Ալլա    
բ. գ.  թ.,  ՎՊՀ հենակետային վարժարանբ. գ.  թ.,  ՎՊՀ հենակետային վարժարանբ. գ.  թ.,  ՎՊՀ հենակետային վարժարանբ. գ.  թ.,  ՎՊՀ հենակետային վարժարան    

    
Հանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններ....    հնաբանություն, ոճական 

նպատակ, պատմական միջավայր, նախահեղափոխական շրջան, Հռոմեական 
կայսրության ժամանակներ, նախաաշխարհաբարյան, խորհրդային կյանք, պատ-
մական հերոսներ, համապատասխան միջավայր, լեզվապատմական տեսակետ: 

 
Յուրաքանչյուր լեզվի բառապաշարի բաղկացուցիչ տարրերից են հնաբա-

նությունները: Դրանք տարբեր պատճառներով գործածությունից դուրս եկած բա-
ռեր են, գործածվում են գեղարվեստական ոճում` հիմնականում համապատաս-
խան միջավայր ստեղծելու միտումով: «Հնաբանությունների դերը խոսքում, առա-
վելապես գեղարվեստական ոճում ավելի շատ ոճական, արտահայտչական է, 
քան անվանողական» [2, 125]:  

Հնաբանությունների մի տեսակ են պատմաբառերը: «Ժամանակակից հայե-
րենի պատմաբառերն են այն բոլոր բառերը, որոնք ցույց են տալիս անցած շրջան-
ներին ու դարաշրջաններին հատուկ իրույթներ, սովորույթներ, գաղափարներ և 
այլն» [1, 203]: Ժամանակագրական և լեզվապատմական տեսակետից գիտնակա-
նը ժամանակակից հայերենի պատմաբառերը բաժանում է երկու խմբի` նախա-
աշխարհաբարյան և աշխարհաբարյան [1, 203]: 

Զորայր Խալափյանի ստեղծագործություններում հանդիպող պատմաբառե-
րը մենք այլ դասակարգման ենք ենթարկել` 1. վաղ` Հռոմեական կայսրության 
ժամանակներին վերաբերող, որոնք գործածվում են միայն «Վասիլ Մեծ….» պատ-
մավեպում, 2. ուշ` նախահեղափոխական շրջանին վերաբերող, 3. նորագույն` 
խորհրդային ժամանակներին վերաբերող: 

Առաջին խմբի պատմաբառերը հեղինակն օգտագործում է համապատաս-
խան պատմական միջավայր ստեղծելու համար: Այդ ոճական նպատակն իրա-
գործելու համար նշված ժամանակաշրջանում եղած մի շարք պետական կառույց-
ներ, պաշտոններ, մասնագիտություններ, որոշ առարկաներ նշում է հռոմեական 
անվանումներով: Այսպես. «Միայն հետագայում իմացավ, որ իր տարիքից անհա-
մեմատ լրջմիտ, խիզախության մեջ հավասարը չունեցող և հեծյալ զինվորների 
սիրելի այդ կոմեսը կայսերական սքոլարիոսների դոմեստիկոս, անթիպատպա-
տրիկ Անտիգոնոսն է, Վարդաս Կեսարի կրտսեր զավակն ու պաշտելին» (ՎՄ– 
130): Մեկ այլ դրվագում հանդիպում ենք. «Հետագայում այս Նիկողայոսը Վասիլ 
կայսրի կողմից նշանակվեց սուրբ Սոփիայի տաճարի սինկելոս և էկոնոմ, որպես 
երախտագիտություն իր թշվառ օրերին նրա հյուրընկալության և ապաստան 
շնորհելու մեծահոգության» (ՎՄ – 148): Նշենք, որ այսպիսի բառերի թիվը վեպում 
հասնում է մի քանի տասնյակի` ամերմումնի (ՎՄ – 101), արմամենտարիա (ՎՄ – 
212), բակքոս (ՎՄ – 197), գալեա (ՎՄ – 136), դրոմոս (ՎՄ – 145), եմիփորոն (ՎՄ – 
149), ինդիկտիոն (ՎՄ – 18), կամպոտուբան (ՎՄ – 225), կիֆարա (ՎՄ – 195), 
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կուբուկլիոն (ՎՄ – 191), հետերիա (ՎՄ – 280), պարակիմոմենոս (ՎՄ – 225), 
պրտոմագիստրոս (ՎՄ – 145), սելինոս (ՎՄ – 197), քվեստոր (ՎՄ – 23) և այլն:  

Ընթերցողին ստեղծագործությունը մատչելի և հասկանալի դարձնելու նպա-
տակով հեղինակը հաճախ մեկնում է որոշ բառերի իմաստը: Տեքստաշարում գոր-
ծածում է պատմաբառ` տալով դրա բացատրությունը: Այսպես` «….ճաշկերույթին 
մասնակցում է ինն աևդրանիկ մեծամեծեր, կայսրի տաճարապետն ու հացերեցը, 
ինչպես նաև դետիմոնը, այն է` կայսերական պալատի մատակարարը….» (ՎՄ– 
163): Մեկ այլ հատվածում հանդիպում ենք. «Լոգոթետը, այն է` հարկերի վերա-
կացուն, որի մի ոտքը մշտապես այստեղ էր, հավանաբար արդեն հասցրել էր 
ամեն ինչ հայտնել բանակաթեմի ավագանուն» (ՎՄ – 115): Գրողը բացատրում է 
ոչ միայն կայսերական պաշտոնների անվանումները, այլ նաև առանձին առար-
կաների ու կառույցների անունները: Պատմավեպի դրվագներից մեկում նկարա-
գրվում է կայսրի և կայսրուհու վեճը: Խոսելով իր հակառակորդի մասին` կինն 
աղաղակում է. «– Մի՜թե այդ Բարկան, – այդպես անվանեց նա Լևոնի կնոջը, – այդ 
Բարկան պիտի իր գլխին դնի մոդիոլոնը, – ասաց ու վատ զգաց, ընկավ սպասու-
հու ձեռքերի վրա» (ՎՄ – 15): Ապա հետևում է հեղինակի բացատրությունը. 
«Մոդիոլոնը կանացի շքեղ գլխարկ է, այլ իմաստով` նաև` թագ: Իսկ Բարկա նշա-
նակում է մակույկ և հավանաբար հայհոյանքի իմաստ ունի….» (ՎՄ – 15): Կամ` 
նկարագրելով հերոսուհիներից մեկի պալատը` հեղինակը գրում է. «Ինգերի (հե-
րոսուհու անունն է – Ա.Ս.) կուբուլիկոնը, ինչպես կոչվում է կայսերական ննջա-
սենյակը, ներսի կենտրոնականն էր….» (ՎՄ – 224): 

Անհրաժեշտության դեպքում գրողը հայերեն է թարգմանում տվյալ հռոմեա-
կան անվանումը: Այսպես` խոսելով Միքայել կայսեր կատարած նշանակումնե-
րից մեկի մասին, ասում է. «….որին հետագայում Միքայել կայսրն արժանացրեց 
կայսերական գրագրի, այն է` կանիկլիոսի պատվին, որն ուղիղ իմաստով նշանա-
կում է թանաքաման» (ՎՄ– 25): Կամ` «Քրիսոտրիկլիոնը, որ թարգմանաբար նշա-
նակում է Ոսկեսեղան, բյուզանդական կայսրերի կենտրոնական պալատն էր….» 
(ՎՄ – 234): Նշենք բացատրված կամ թարգմանված այլ բառերևս` ակինակ (ՎՄ– 
137), դիերա (ՎՄ – 146), եպարքոս (ՎՄ – 33), կանիկլիոս (ՎՄ – 25), պապիաս (ՎՄ 
– 259), պիպերատոս (ՎՄ – 222) և այլն:  

Նախահեղափոխական շրջանին վերաբերող պատմաբառերը Զորայր Խա-
լափյանի ստեղծագործություններում այնքան էլ շատ չեն: Դրանք օգտագործված 
են նկարագրվող ժամանակաշրջանին վերաբերող անվանումները նշելու համար: 
Այսպես` «Միջնաշեն» վեպում հերոսներից մեկը` մինչև ուղնուծուծը հեղափոխա-
կան, ցանկացած արտահայտության մեջ ասում է, որ երբ բոլշևիկները գան իշխա-
նության գլուխ, ոչնչացնելու են այն ամենը, ինչ հին ժամանակներից է գալիս. «Հայ 
աշխատավորության արյունը հեղվում է բեկերի, կալվածատերերի ունեցվածքն 
ամուր պահելու համար» (Մ – 104): Նույն վեպի մեկ այլ հատվածում գրողը մեջբե-
րում է ջրաբերդցի մի մարդու օրագրից պատառիկ, որտեղ պատմվում է, որ գա-
ղափարախոսությունը մարդուն կարող է մղել անգամ հանցագործության: Հիշում 
է բանակում կատարված մի դեպք. «Մինչև բոլշևիկի բանակը նորից կգա, տեղիս 
երեք ակտիվ բոլշևիկներ որոշեցին ռոտմիստրին մեջտեղից վերացնել, որպես թե` 
գործ արած լինեն» (Մ– 144): Մեկ այլ ստեղծագործության մեջ երբ կինը հարցնում 
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է, թե ամուսինը ինչու չի իրեն պատմում իր պապերի մասին, ամուսինը` 
խորհրդային գաղափարախոսությամբ դաստիարակություն ստացած մի երիտա-
սարդ, արհամարհանքով է խոսում իշխանական ծագում ունեցող իր նախնիների 
մասին. «Ճնշող ֆեոդալներ են եղել, ի՜նչ մի լավ բան է, որ ասեի» (ԵՎՁԴ – 307):  

Երրորդ խմբում ընդգրկված պատմաբառերի օգնությամբ հեղինակը պատ-
կերում է խորհրդային կյանքը, նրա լուսավոր և մութ կողմերը: Խորհրդային կար-
գերի հաստատումից հետո գյուղում ստեղծվում է ղեկավար մարմին. «Բայց հեղ-
կոմը, որի ղեկավար ինքն իրեն հռչակել էր Սինթադեն, որոշեց, որ քաղաքացիա-
կան կռիվների բովում ժողովուրդը պետք է թրծվի, անհրաժեշտ է Միջնաշենում 
բորբոքել քաղաքացիական կռիվ, նախ` մարդկանց դեմքը պարզելու, ով` ով է, և 
ապա, ինչպես հեղինակավոր ասաց ընկեր Սինթադեն, որպես հեղափոխության 
անհետաձգելի պահանջ, քաղաքացիական պատերազմի քուրայում պետք է կոփ-
վի նոր մարդու քաղաքական կամքը` լավերը պետք է ոչնչացնեն վատերին» (Մ– 
147): Ընթերցողն արդեն պատկերացնում է, որ իր դիմաց կանգնած է մի նոր «ըն-
կեր Փանջունի», ում գործն ավերելն է, մարդկանց իրար դեմ հանելը, ազգամիջյան 
կռիվներ հրահրելը: Հումորով, անգամ ոչնչացնող ծաղրով է հեղինակը նկարա-
գրում հեղկոմի կատարած ավերածությունները, որի գագաթնակետն էր «կուլա-
կաթափ հայերին աքսորում էին ադրբեջանական գյուղերը, կուլակաթափ ադրբե-
ջանցիներին` հայկական գյուղերը» (Մ – 290):  

Անհրաժեշտության դեպքում պետության մարդատյաց քաղաքականության 
նպատակը պարզաբանում են հենց իրենք` ղեկավար աշխատողները: Պատմու-
թյունից հայտնի է, թե ինչպիսի ծանր ու դաժան հետևանքներ են ունեցել 
խորհրդային գյուղիև գյուղացու համար նորաստեղծ պետության իրականացրած 
մի շարք միջոցառումներ: Հետևյալ խոսքաշարում դրանցից մեկի բացահայտումը 
կատարում է գործկոմի նախագահը. «Կոլեկտիվացումն, առաջին հերթին, պրոլե-
տարիատի դիկտատուրայի հաստատումն է գյուղում: Այստեղից հետևություն. 
ուժեղ իշխանություն գյուղացու գլխին, այլապես` ուռճանալով ու դառնալով հացի 
տերը, նա կարող է իր կամքը թելադրել: Իսկ ում ձեռքին հացն է, նա էլ պետության 
տերն է» (Մ – 286): Սպանիչ ծաղրով է նկարագրվում պատմաբառով արտահայտ-
ված մեկ այլ հայտնի մտահղացման էությունը: Մեջբերենք ամբողջ խոսքաշարը. 
«Նէպը, դա գաղտնիքի վրայից վարագույրը հետ տանելն էր, ընկերներ: Արագ էլ 
փակեցին: Տեսան, որ արտադրության նախկին կապիտալիստական ձևն ավելի 
կենսունակ է, ժողովուրդն արագ ոտքի ելավ, ուշքի եկավ սովից, ամեն ինչի պա-
կասությունից, սկսեցին նույնիսկ հաց վաճառել արտասահմանին առաջվա պես, 
էլի նախկին հարուստ ու կուշտ Ռուսաստանն էր: Ուրեմն, մենք ի՛նչ ենք արել, հե-
ղափոխություն` դեպի առաջ, թե՞ հակահեղափոխություն` դեպի հետ: Երկիրն 
առա՞ջ ենք տարել, թե՞ հետ: Նէպը պարզ ցույց տվեց. մենք երկիրը կապիտալիզ-
մից հետ ենք տարել դեպի ֆեոդալիզմ» (Մ – 286): 

Գյուղացին իր դժգոհությունն է արտահայտում անարդարության դեմ: Արդ-
յունքն ու որակը կարևոր չեն, գնահատվում է աչքակապությունը: Միայն պետք է 
ցույց տալ, որ իբր թե աշխատանք է կատարվել: Իսկ սա վիրավորական է հողի 
արդար աշխատավորի համար. «Ես խորը վարեցի` հաց եմ տալու: Շալիկոն երես 
վարեց` հաց չի տալու: Հնձեցինք` աշխօրի վրա պիտի բաժանենք: Նրա աշխօրը 
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իմից շատ, իմ դատածը նա պիտի տանի: Դա է վիրավորականը…» (ՈԷՄԱ – 81):  
Խորհրդային պետության մեջ տիրող անօրինականությունները, մարդու 

իրավունքների ոտնահարումները նկարագրելիս հեղինակը հերոսների խոսքում 
համապատասխան կազմակերպությունների անվանումները ներկայացնում է 
ռուսերենով, այսինքն` այնպես, ինչպես ժողովուրդն էր դրանք սարսափով ար-
տաբերում: Այսպես` հայտնի է, որ մարդիկ հատկապես ահաբեկվում էին, եթե 
նրանց կանչում էին գաղտնիության թանձր շղարշով պարուրված հատուկ կա-
ռույցը, որի ռուսերեն անվանումն արդեն սովորական մահկանացուին կարող էին 
հասցնել անգամ խելագարության. «Սինթադեն նվագախմբի ղեկավարին ասաց, 
որ չգիտի ինչի համար իրեն հրավիրել են էնկավեդե» (Մ – 349): Համոզված լինե-
լով, թե իր խոսքերն ինչպիսի տպավորություն են թողնելու հերոսի վրա, զրուցա-
կիցն ասում է. «Էնկավեդե չեն հրավիրում, տանում են, ուրեմն` մեծ բան չէ, գնա 
ոտքովդ, առանց դողացնելու ու տակդ թրջելու» (Մ – 349): Այն, որ հեղինակը հե-
րոսների խոսքում ոճական նպատակով է գործածում հատուկ կառույցի ռուսերեն 
անվանումը, երևում է ընդամենը մի քանի տող հետո` հեղինակի խոսքում: Այս-
տեղ արդեն հնչում է կազմակերպության հայկական անվանումը. «Սինթադեն 
Ներքին գործոց ժողկոմատ չգնաց» (Մ – 349): Նույնպիսի տպավորություն էր գոր-
ծում մարդկանց վրա գաղտնիությամբ ծածկված մեկ այլ կազմակերպության ան-
վանումը: Անգամ պետական պաշտոնյայի մարմնով էր դող անցել, երբ« նախորդ 
գիշերը Բաքվից Ջրաբերդ նրան զանգել էր Վեչեկայի պետի տեղակալ Չուգուևը և 
հայտնել Արշակ Չալյանի փախուստի մասին երկաթգծի կայարանից` Ռյազան 
տանելու ճանապարհին» (Մ – 232): Խոսքը մանկության ընկերոջ մասին է: Եվ երբ 
կարգադրվում է նրան ձերբակալել և տեղ հասցնել, հերոսը վազելով հասնում է 
գյուղ` «ընկերոջը փրկելու» (Մ – 232): Առաջարկում է ցանկացած ուղի, անգամ 
փախուստ արտասահման, որը գերադասելի է այդ սարսափելի կառույցի ճիրան-
ներում հայտնվելուց: 

«Որտե՞ղ էիր, մարդ աստծո» վեպի հատվածներից մեկում հեղինակը հե-
տաքրքիր ոճական հնար է կիրառում: Խորհրդային նորաստեղծ պետության վաղ 
շրջանների գյուղացի ղեկավարի խոսքում, թեկուզ և տարիներ անց, պատմաբա-
ռերը հնչում են օտար լեզվով, այսինքն` այնպես, ինչպես դրանք արտաբերվում 
էին իր պաշտոնավարության տարիներին: Անցել են տարիներ: Ծերացել է գյուղ-
խորհրդի նախկին նախագահը: Որպես հարգանքի նշան` հրավիրել են գյուղի` 
նոր կառուցված հանգստյան տանը հանգստանալու: Տարեց տղամարդը տեսնում 
է, թե ինչպիսի հաջողությունների է հասել գյուղը նոր, երիտասարդ ղեկավարների 
տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ: Գլուխ է բարձրացնում նախանձը: Խորհում է, և 
բնական է, որ նրա խոսքում պիտի տեղ գտներ իր ժամանակներին հարազատ, 
օտարաբանությամբ արտահայտված պատմաբառը. «Կոլխոզը ո՜վ կառուցի` ո՜վ 
վայելի….» (ՈԷՄԱ – 219): Շարունակում է խորհել. միաժամանակ արտահայտ-
վում է և՛ նախկինի զարմանքը, և՛ գրողը ցույց է տալիս, թե ինչ ջանքեր են պա-
հանջվել հաջողությունների հասնելու համար. «Հիմա ղեկավարելը ինչ է` խաղու-
պար: Կոլխոզնիկը ինքն իրեն է աշխատանքի գնում, մեր ժամանակ մտրակը 
ձեռքներին աշխատանքի էին հանում, հղի կանանց էին դաշտ տանում… Հիմա 
ավտոն շեմքում կանգնում է` կոլխոզնիկը նստում է, դաշտում ավտոյից իջնում է, 
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մի ուրիշ մեխանիզացիա է նստում…» (ՈԷՄԱ – 219): 
Խորհրդային վաղ շրջանի կյանքը պատկերող պատմաբառերի մի մասը ռու-

սերենով հապավումներ են: Սրանք հերոսների խոսքը դարձնում են անմիջական, 
պատկերավոր, տիպական: Ահա թե ինչպես է խոսում տարեց կինը. «– Չէ, նա 
չի….գիտեմ, այն ֆուռաժկայով տղամարդու հետ ես, լեսխոզի լիազորը» (ՈԷՄԱ – 
51): Կարծում ենք, որ ընդգծված պատմաբառի հայերեն «անտառտնտեսություն» 
տարբերակը որոշակիորեն կեղծ կհնչեր: Նույն կերպ է խոսում նաև գյուղացի ծե-
րունին: Տեսնելով քաղաքից նորաձև հագուստներով վերադարձած թոռանը` 
ասում է. «Ոնց որ նարկոմի տղա լինես» (ՈԷՄԱ – 198): Ոչ մի կերպ անցյալ դարի 
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среда, дореволюционный период, времена Римской империи, доновоармянский 
язык, советская жизнь, исторические герои, соответствующая среда, историко-язы-
ковая точка зрения. 

В произведениях Зорайра Халапяна историзмы выполняют главную роль. Их 
употребление не является самоцелью. Автор обращается к историзмам с целью соз-
дания соответствующей среды. Естественно, что их употребление оправдывается и 
в речи исторических героев. 
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Key words:Key words:Key words:Key words: archeology, stylistic purpose, historical environment, pre-
revolutionary stage, The Roman Empire period, Pre-Ashkharabar, Soviet Life, historical 
images, lingo-historical standpoint. 

Historical words are of great importance in Z. Khalapyan’s creations. Their use is 
not end in itself. The authors uses historical words to make proper environment. Quite 
natural is the fact that the use of the above mentioned words is also proved in the speech 
of historical images. 

 

    
     


