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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . թեքում, հոլովում, եզակի թվի հոլովակազմիչներ,  
հոգնակի թվի հոլովակազմիչներ, թվի քերականական կարգ չտարբերակող 
հոլովակազմիչներ: 

 
Գրաբարի հոլովման համակարգի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են բազմա-

թիվ գիտնականներ. դրա սկիզբը 5-րդ դարի 2-րդ կեսն է Թրակացու հայտնի աշ-
խատության՝ «Արվեստ քերականի» հետևությամբ ու կաղապարմամբ1: Հունական 
կողմնորոշումը թեև տևեց 2 դար, սակայն Թրակացու աշխատության մեկնու-
թյունները շարունակվեցին մինչև 13-րդ դար՝ մինչև Վարդան Արևելցի: Հայերենի 
ուսումնասիրության օտար կողմնորոշումը դրանով չսահմանափակվեց. միջնա-
դարում սկսվեց լատիներենի ազդեցությունը: Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ հունատիպ քե-
րականությունը սկսվում է 5-րդ դարից և ավարտվում 17-րդ դ. սկզբին, լատի-
նատիպ քերականությունը՝ 17-րդ դ. սկզբից մինչև 18-րդ դ. 70-ական թթ. (տե՛ս 16, 
էջ 4): Վերջերս լատինաբան քերականության մի ուսումնասիրության հեղինակ  
Վ. Համբարձումյանը համարում է, որ այդ կողմնորոշումը սկսվում է 14-րդ դարից 
(տե՛ս 10): Սա նշանակում է, որ մինչև 18-րդ դարը գրաբարի հոլովման համակար-
գի ուսումնասիրությունները կատարվել են օտար լեզուների համեմատությամբ: 

Արարատ Ղարիբյանը անցյալ դարի 50-ական թթ. հանդես եկավ մի 
ծավալուն հոդվածով՝ «Հայերենի անվանական հոլովման զարգացման երկու 
ներքին օրենքները», որը հետաքրքրական է նրանով, որ հեղինակը փորձել է հա-

                                                                 
1 Հունաբան դպրոցի ստեղծած քերականական տերմինները հանգամանորեն վերլուծ-

ված են Ա. Մուրադյանի մի աշխատությունում. բերենք այն օրինակները, որոնք առավել 
գործածական են առայսօր՝ ածանց, ամանակ, աներևոյթ, անհոլով, անորիշ (անորոշ), 
անուանական անուն, անցեալ, ապաթարց, ապառնի, առաքական, արական, բաղաձայն, 
բաղդատական, բայ, բայածական, բարբառակից, բարդ, բարդութիւն, բացարձակ, բութ, գե-
րադրական, գերակատար, գիր, դերանուն, դրական, ենթադասութիւն, եզական, երկամա-
նակ, երկբարբառ, երկդիմի, երկձայն, ըղձական, ընդունելութիւն, թարմատար, թաւ, թիւ, 
թուական, իգական, լծորդ, լծորդութիւն, խոնարհում, կիսաձայն, կրաւորական, հագագ, հա-
մեմատութիւն, հայրենի, հայցական, հասարակ, հեգնական, հոլով, հոլովական, հոմանուն, 
հրամայական, ձայնավոր, ձայնորդ, մակբայ, մակդիր, մասն (մասունք), յարանուն, յարա-
շեշտ, նախադրութիւն, նախադասութիւն, ներգործական, շաղկապ, շեշտ, ոլորակ, ուղղա-
կան, պարառութիւն, պարոյկ, սահմանական, սեռական, սեռ, ստացական, ստորադաս, 
ստորադասական, ստորակէտ, ստուագաբանութիւն, վերաբերական, վերծանութիւն, տառ, 
տրական, տրոհութիւն, ցուցական, փաղառութիւն, քերականութիւն (Ա. Մուրադյան, Հունա-
բան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական տերմինաբանության ստեղծման գոր-
ծում, Երևան, 1971, էջ 351-354):   
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յերենի հոլովման համակարգը ներկայացնել «դասական լեզուների քերականու-
թյան սիստեմից անկախ, ընդունելով հայերեն լեզվի մեջ ներքին և արտաքին թեք-
ման ըմբռնումը, որպես նրա անվանական հոլովման սիստեմի ելակետ (բնագրի 
կետադրությունը պահպանվել է՝ Թ. Շ.)» (11, էջ 15): 

 Այս ճանապարհին գիտնականը հայտնաբերել է անվանական հոլովման 
զարգացման երկու օրենքներ, որոնցից առաջինը վերաբերում է հոլովիչների ծագ-
մանը, երկրորդը՝ հոլովական վերջավորությունների առաջացմանն ու ընդհան-
րացմանը2: 

Հայտնի է, որ գրաբարը թեքական լեզու է, քանի որ քերականական կարգերն 
արտահայտվում են ներքին թեքմամբ և մասնիկավորումով, և, որ ավելի կարևոր 

                                                                 
2  Ա. Ղարիբյանը 2-րդ իմաստավորման օրենքը բացատրում է հայացող ցեղերի՝ հայերե-

նում իրենց հետ բերած ազդեցությամբ, որը մեկնաբանում է հետևյալ կերպ. «Նրանք, սա-
կայն կորցնելով իրենց լեզուն, այսինքն՝ իրենց լեզվի քերականական կառուցվածքը և բառա-
յին հիմնական ֆոնդը, յուրացրել են հայերենի քերականական կառուցվածքը և բառային 
հիմնական ֆոնդը»:  

Յուրացման պրոցեսում ցեղերից մի քանիսը փոփոխություն են մտցրել հայերենի հնչյու-
նական կազմության մեջ, նաև բառային կազմության մեջ, որովհետև իրենց ցեղական բառե-
րից պահպանել են որոշ քանակություն: 

Դրա հետևանքով առաջացել են հայերեն հին բարբառները: Հայերենի քերականական 
կառուցվածքը յուրացնելու ընթացքում նրանք, այդ ցեղերն այդ կառուցվածքին իրենց մեռած 
լեզուներից նոր բան չեն ավելացրել, բայց նրա սիստեմի մեջ մտցրել են մի փոփոխություն. 
նրանք անվանական հոլովման սիստեմի մեջ գիտակցել են ոչ թե երեք, այլ երկու 
կատեգորիա՝ հիմք և վերջավորություն: Երևի այդպես էր իրենց լեզուներում: Գիտակցված 
այդ հիմքը ուղղական ձևն է, իսկ վերջավորությունը բաղկացած է հայերենի հոլովիչից և հո-
լովակազմիչից: Օրինակ՝ գետով բառի մեջ գրաբարի գետ+ո+վ երեք ձևույթների փոխարեն 
գիտակցել են գետ+ով երկու ձևույթները. այսինքն՝ նրանք հոլովման տիպը ըմբռնելու ան-
հրաժեշտությունը չեն գիտակցել, որովհետև չեն ունեցել այն տրադիցիան, որ հայերը ժա-
ռանգել են հնդեվրոպական վիճակից. նրանք գիտակցել են միայն հոլովը, այսինքն՝ հիմքը և 
վերջավորությունը… մեր բարբառների ճյուղավորման (գոյացման) պրոցեսում առաջանում 
է մի նոր օրենք. այն է գիտակցել բառի հիմքը և հոլովակազմիչը, այսինքն գիտակցել, որ 
ամեն մի անուն պետք է ունենա հիմք, որ է ուղղական ձևը, և ամեն մի հոլովի համար՝ մեկ 
վերջավորություն: Դրա հետևանքով գրաբարի հոլովումը (հոլովիչը Թ. Շ. ) միանում է հոլո-
վակազմիչին, դրանք միասին առնվում են իբրև հոլովական վերջավորություն: Այս օրենքը 
մենք կոչում ենք երկրորդ իմաստավորման օրենք: Այդ երկրորդ իմաստավորման օրենքի 
ներգործությամբ բացառականի վերջավորությունը դառնում է մեզ մոտ ից, արևմտահայերե-
նի մոտ է, գործիականի համար ով, ներգոյականի համար ում: Ինչպես տեսնում ենք, այդ 
վերջավորությունների առաջին բաղադրիչները ի, ո, ու, գրաբար լեզվի հոլովիչներն են, 
որոնք այստեղ կորցրել են իրենց հոլովիչ լինելու նշանակությունը, դարձել են վերջավորու-
թյան մասնիկներ, այսինքն՝ նրանք լեզվի մեջ ունեցել են երկրորդ իմաստավորում, այն է՝ 
հոլովակազմիչի հետ միանալ և միասին արտահայտել հոլովի գաղափար: Այսպիսով՝ հայե-
րենի անվանական հոլովման զարգացումը ստանում է հետևյալ ընթացքը. 

հնդեվրոպական վիճակ՝ vedo+dis 
գրաբարի վիճակ՝ գետ+ո+վ 
բարբառների կամ ժամանակակից լեզվի վիճակ՝ գետ+ով (տե՛ս նշված հոդվածը): 
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է, այդ մասնիկները բազմիմաստ են. օրինակ՝ ց-ն և՛ սեռականի, և՛ տրականի, և՛ 
բացառականի (ի նախդրով), և՛ հոգնակի թվի ցուցիչ է: Սակայն, ինչպես նկատել է 
Ջահուկյանը, «առկա են շեղումներ ու բացառություններ…. հոգնակի գործիակա-
նում նկատվում է կցականության տարր, երբ հոլովակերտ վերջավորությունները 
(ւ, վ, բ) հստակորեն առանձնանում են հոգնակերտից (ք)` ւ-ք, վ-ք, բ-ք բաղադրյալ 
վերջավորությունների մեջ» (տե՛ս 18, էջ 93): 

Թեքականությունն աստիճանաբար դառնում է կցական, այսինքն՝ քերակա-
նական կարգերը արտահայտվում են մենիմաստությամբ և մասնիկավորմամբ: 

Հոդվածում քննել ենք բացառական, գործիական, ներգոյական հոլովների՝ 
հետագայում առաջացած վերջավորությունները (ից, ով, ում), նրանց ընդհանրա-
ցած գործածության դարերը, ընդհանրացումները՝ տարբեր հոլովումների պատ-
կանող գոյականների ոլորտում: Թվարկածս մասնիկները կան գրաբարում, սա-
կայն ունեն գործածության որոշակի ոլորտներ. ով-ը հանդես է գալիս միայն ո հո-
լովման բառերի եզակի գործիականում, ից-ը՝ ի հոլովման բառերի հոգնակի բա-
ցառականում՝ ի նախդրի հետ, և ում-ը՝ եզակի տրականում՝ սահմանափակ թվով 
բառերի ներգոյականի իմաստն արտահայտելու համար: 

Գրաբարագետների մի մասը ներգոյական կազմության մասին լռում է (տե՛ս 
13, 8, 12,), մի մասն էլ տրական հոլովի կազմության մեջ նշում է , որ մի շարք բա-
ռեր տրականում ստանում են ում հոլովակազմիչ. Վ. Առաքելյան. «Ո հոլովման մի 
շարք բառերի ներգոյականը կազմւում է նաեւ ում մասնիկով: Յատկապես այս ում 
մասնիկն առնում են ո հոլոման ենթակայ ին եւ եալ մասնիկներով վերջաւորուող-
ները (վերին)… ի վերնում, յետին, ի յետնում, հին, ի հնում, գրեցեալ, ի գրեցելում… 
սրան հետ կան նաեւ՝ ի սրբում, ի նորում, ի պղծում (տե՛ս 5, էջ 21), Ա. Աբրահամ-
յան. (յառաջնում, ի հնում, ի նորում (սովորաբար հոդով՝ ի հնումն, ի նորումս, ի 
վերջնում (տե՛ս 2, էջ 24), Պ. Շարաբխանյան. (տե՛ս 14, էջ 250), ի միւսում, 
յառաջնում), Գ. Խաչատրյան (ի հնում, ի միում, յիմում, յորում, յայլում (ո-ա և ո 
արտաքին թեքման որոշ բառերում ստանում է ոչ թե յ, այլ ում կամ ջ հոլովակերտ) 
(տե՛ս 7, էջ 23) …տրական՝ աջում, այլում, միում, առաջնում (կա նաև միոջ, 
առաջնոյ)այս ասվել է տրականի մասին, պետք է ենթադրել, որ դրանից էլ կամվել 
է ներգոյականը, իսկ ներգոյականի տակ բերում է՝ ի միում, յառաջնում, յայլում, ի 
մարմնում (նաև ի մարմնի), ի ձախում (նաև ի ձախ) (տե՛ս 7, էջ 26-27) մինչև հիմա 
հանդիպած բառերում միայն մարմին գոյականն է, որ ունի ում-ով ներգոյական, 
ընդ որում՝ կա նաև ի մարմնի ձևը: Այսպես են հոլովվում բոլոր ստացական դերա-
նունները (իմ, քո, քոյ, իւր, մեր, ձեր), հարաբերական՝ որ, անորոշ՝ այլ, միւոս: Խո-
րենացու մոտ հանդիպում ենք բարձրաւանդակում. «Եւ յաջմէ ջուրց հոսանաց ի 
բարձրաւանդակում կուռ կալով ի տեղւոջ…»: 

«Գրաբարում եզակի տրականի (որով արտահայտվում է և ներգոյականի 
իմաստը՝ եզակի թվում) այս ում մասնիկն ունենում են որոշ ածականներ, թվա-
կաններ, դերանուններ (խիստ հազվադեպ՝ նաև գոյականներ). Սա մի հայտնի 
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իրողություն է. նույնպես և հայտնի իրողություն է տրական ու ներգոյական հոլով-
ների իմաստային կապը հայերենում: Այս բանում համոզվում ենք մանավանդ այն 
պատճառով, որ տրական հոլովի այս ձևը գլխավորապես (չենք ասում՝ ամբող-
ջովին) հանդես է գալիս ներգոյական հոլովի իմաստի դրսևորման ժամանակ» 
(տե՛ս 2, էջ 94): 

Մ. Աբեղյանի «Գրաբարի քերականության» մեջ հիշատակված են՝ վերին, 
վերնում, ետին, յետնում, առաջին, առաջնում, վերջին, վերջնում, հին, հնում, նոր, 
նորում, ձախ, ձախում, աջ, աջում ձևերը. նա այնուհետև ավելացնում է, որ 
տրականի այս ձևերը ի նախդրի հետ ստանում են ներգոյականի իմաստ. «…ի 
միւսում, ի նորումս, ի վերջնում, ի յետնում, յառաջնումն, ի հնումն: Ներգոյականի 
իմաստով ում վերջավորություն ունին նաև դասական թվականները, անցյալ 
դերբայներն և ուրիշները. որինակ՝ յառաջնում, յերկրորդում, ի հանդերձելումն, 
յանցելումն ամի, ի գրեցելում, ի սրբումն, ի բարձրաւանդակումն կուռ կալով ի 
տեղւոջ. և այլն» (տե՛ս 1, էջ 98-99): 

Այժմ տեսնենք, թե հիշյալ մասնիկները ինչպե՛ս են ընդհանրանում բոլոր 
հոլովումներին պատկանող բառերի եզակի և հոգնակի թվերի վրա: 

Ինչպես արդեն ասացինք, ով վերջավորությունը հանդես է գալիս միայն ո հո-
լովման պատկանող գործիականում, դա նշանակում է, որ ո-ն այստեղ հոլովիչ է: 

Միջին հայերենում գրաբարյան ու բարբառային տարրերը հանդես են գալիս 
միասնաբար. երբեմն գրաբարը մնում է անփոփոխ և պահպանվում մինչև վաղ 
աշխարհաբար, իսկ երբեմն էլ, կամ ավելի հաճախ, բարբառային տարրերը դառ-
նում են իշխող, հիմնական և սկիզբ են դառնում աշխարհաբարի համար: 

Պատահական չէ, որ միջին հայերենը չհասավ լեզվական միօրինակության. 
դրա համար էլ միջին հայերեն ենք համարում քերականական այն երևույթները, 
որոնք գրաբարյան չեն: Այնուամենայնիվ, միջին հայերենի ձևաբանության մեջ 
ամենակարևոր փոփոխությունները կապված են հոլովման և խոնարհման հա-
մակարգերի հետ: Հոլովման համակարգի փոփոխության մեջ առանձնակի դեր 
ունի հոգնակիի կազմությունը: Կարծում ենք՝ հենց դրա հետ է կապվում ից,  ով, 
ում մասնիկների ընդհանրացումը: 

Միջին հայերենի սահմաններն ըստ հեղինակների ապրած և ստեղծագոր-
ծած ժամանակաշրջանների դժվար է որոշել. բանն այն է, որ, անկախ այն բանից, 
թե տվյալ հեղինակը ո՛ր դարում է ապրել, գերադասել է ստեղծագործել գրաբար: 
Այդպես են գրվել գրեթե բոլոր դարերում կերտված պատմագրությունները, 
դավանաբանական, փիլիսոփայական երկերը: Կան հեղինակներ (Խաչատուր Կե-
չառեցի, Հովհաննես Երզնկացի, Սմբատ Գունդստաբլ և ուրիշներ), որոնք 
ստեղծագործել են և՛ գրաբարով, և՛ միջին հայերենով: Միջին հայերենով են 
ստեղծագործել բանաստեղծները, առակագիրները, գործնական նշանակություն 
ունեցող գրվածքների հեղինակները: Մխիթար Հերացին գրում է. «Եւ արարի զսա 
գեղջուկ և արձակ բարբառով, զի դիւրահաս լիցի ամենայն ընթերցողաց»: 
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Հերացուց բացի՝ միջին հայերենով են ստեղծագործել  Վարդան Այգեկցին (12-13-
րդ դդ.), Վարդան Արևելցին (13-րդ դ.) Սմբատ Գունդստաբլը, Խաչատուր 
Կեչառեցին (13-14-րդ դդ.), Ֆրիկը (13-14-րդ դդ.), Հովհաննես Երզնկացին (13-14-րդ 
դդ.), Կոնստանտին Երզնկացին (13-14-րդ դդ.), Հովհաննես Թլկուրանցին (14-15-
րդ դդ.), Ամիրդովլաթ Ամասիացին (14-րդ դ.), Գրիգորիս Աղթամարցին (15-16-րդ 
դդ.), Բարսեղ Արճիշեցին (16-րդ դ.) (տե՛ս II): 

Միջին հայերենի հոլովման համակարգի ուսումնասիրությունների մեջ 
առանձնանում է Լ. Հովսեփյանի հետազոտությունը: Գիտնականի մանրակրկիտ 
քննությունից պարզ է դառնում, որ միջին հայերենում իշխողը գերազանցապես 
գրաբարատիպ բացառականի ձևերն են: Ի, ո, ու, ան, ոջ, եան, վան արտաքին 
թեքման բառերի եզակի բացառականի ձևերից ոչ մեկը ից-ով չի կազմվում 
(ուղղականի հիմքից՝ ազգ+ի – յազգէ, ամիս+ ոյ – (յ)ամսէ, մահ+ու – մահէ), սեռա-
կանի հիմքից (ան՝ կնիկ – կնկանի – կնկնէ, ոջ՝ տէր –  տիրոջ-ի – տիրոջէ, եան՝  
ծնունդ – ծննդեան – ի  ծննդեանէ, վան՝  վաղ – վաղվան -– ի վաղվընէ): Նույն կերպ 
են բացառականի ձևեր կազմվում նաև ներքին թեքումների ժամանակ (ա՝  
աւերում – աւերման – յաւերմանէ, եա՝  ջերմութիւն – ջերմութեան – ի ջերմութենէ, 
օ՝ հայր –  հօր – ի հօրէ, ի՝  անձն – անձին – յանձնէ): Է հոլովակերտ են ստանում 
նաև տեղ ցույց տվող մի քանի գոյականներ, որոնցում հոլովակերտից առաջ 
հանդես է գալիս մ: Սովորաբար մ-ն հանդես է գալիս տրական հոլովում, և մ-ով 
բացառական ունեցող բառերն էլ հավանաբար կազմվել են տրականի հիմքի վրա, 
սակայն այն հետագայում աղավաղվել է, և առերևույթ թվում է, թե հիմքը 
ուղղականն է (աջ – աջմէ, ձախ – ձախմէ, առաջ – առաջմէ) (տե՛ս 3, էջ 71-76 ): 

Միջին հայերենում բացառականը կազմվում է նաև սեռական-տրականի 
հենքի վրա՝ ավելացնելով ի նախդիրը: Եթե գրաբարում այդ կերպ կազմվում էին 
ա    և    ոոոո արտաքին թեքման բառերը՝ ի տիտանայ, յԱրշակայ, ի գետոյ, ի թռչնոյ, 
ապա միջին հայերենում կան նաև ի կաթողիկէի, ի ջերման, ի տաքութեան, ի 
վնասու ձևերը: 

Միջին հայերենի հոգնակի բացառականը կազմվում է գերազանցապես նոր 
եղանակներով: Բանն այն է, որ փոփոխության էր ենթարկվել գրաբարի հոգնակիի 
կազմությունը. այն արտահայտվում էր նոր առաջացած կամ հնչյունափոխված 
հոգնակերտ մասնիկներով, հետևաբար դրանք կազմվում են եզակիի նման, իսկ 
հոգնակիի իմաստը դրսևորվում է մասնիկավորմամբ. այսպես՝ ի լեռներէ, 
յաղջկներոյ, յազգերոյ, յանհաւատնու, յաչվերոյ, յիրիցանոյ, ի քոյրւտոյ, իհարկե 
կան նաև ց-ով հոգնակիի ձևեր՝ ի եկեղեցեաց, ի տնկոց, յաւուրց, կան նաև ց+է    կա-
ղապարով հոգնակիի ձևեր՝ ի պարոնացէ, ի տեղոցէ, յորդեցէ, յերիցանցէ: 

Ուց, , , , ից վերջավորությամբ բացառականի ձևեր հանդիպում են վաղ աշխար-
հաբարի շրջանից եկած լեզվական նմուշներում: Այսպես` Գ. Սևակի «Ժամանա-
կակից հայերենի պատմություն» աշխատության մեջ բերված նմուշներում 
հանդիպում ենք մտքներուցդ (Ողբ Ջուղայեցւոյ (17-րդ դար), առավոտուց (Նաղաշ 
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Հովնաթան), հրամանուցդ (Շրոդեր, «Գանձ արամյան լեզվի»), Աստվածանից, 
պատուհասից (Սաֆար օղլի): Սակայն նույն աղբյուրներում հանդիպում ենք նաև 
գրաբարատիպ բացառականներ` երկրէն ի հերկնից, արքայից արքայի, ի 
հեռուստ, ժամանակաց, պարսից, ինչպես նաև միջին հայերենյան ձևերի` ինձնէ, 
մեզնէ և այլն (տե´ս V, էջ 39, 44, 51, 46 , 39, 40, 47, 48, 54 ): 

Եթե բացառականի ից-ով կազմությունները միջին հայերենին հատուկ չեն, 
ապա նույնը չի կարելի ասել ով-ով գործիականի կազմության մասին: Հայտնի է, 
որ գրաբարում գործիականը կարող է ունենալ նման կազմություն միայն ո 
արտաքին թեքման բառերի եզակի գործիականում, սակայն միջին հայերենում 
այդպես են կազմվում գործիականի և´ եզակիի, և´ հոգնակիի ձևերը՝ չնչին 
բացառությամբ (ա ներքին թեքման դեպքում): Այդ երևույթը պայմանավորված է 
եզակի թվում ո հոլովման աշխուժացմամբ, հոգնակի թվում ց մասնիկի հոգնակի 
իմաստի մթագնմամբ ու նոր հոգնակերտների հախուռն հանդես գալով: Կարծում 
ենք՝ այստեղ տեղին է հիշել նորից Ա. Ղարիբյանի հայտնի օրենքը հոլովիչի և հո-
լովակազմիչի ձուլման մասին, որի արդյունքում առաջացել է քերականական նոր 
մասնիկ՝ ով-ը, որն այլևս անտարրալուծելի է: «Հայոց լեզվի պատմության քրես-
տոմատիայից» բերված օրինակները վերն ասվածի հաստատումն են՝ Կարսով 
(Ներսես Շնորհալի), ալուրով, ձիթով, շաքարով, մեղրով, քացախով, համեմնով, 
սպանախով (Մխիթար Հերացի), երկիւղով (Սմբատ Գունդստաբլ), աւրինակովն, 
սահմանովն, ազգովն (Ֆրիկ), դընչովն (Հովհաննես Երզնկացի), նետով, շաքրով 
(Հովհաննես Թլկուրանցի), կարօտով, սիրով (Գրիգոր Աղթամարցի), Բարսեղ 
Արճիշեցու մոտ հանդիպում ենք ստորոտով, պարոնով , տաւարով, ճղերով, 
տերևով, բայց նաև` ձիաւորօք, սաստիւ գրաբարատիպ գործիականների (տե´ս II, 
էջեր 238, 243, 268, 269, 270, 286, 287, 320, 333, 334, 335, 337): 

Հրաչյա Աճառյանը «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի» աշխատու-
թյան մեջ ափսոսանքով է նշում, որ միջին հայերենից միայն մեկ բարբառ է մեզ 
հասել` Կիլիկյան հայերենը (տե´ս 4, էջ 536): Վկայակոչելով Կարստի ուսումնա-
սիրությունը` նա գրում է, որ մեզ է հասել հինգ կանոնավոր և երեք անկանոն հո-
լովում: Աճառյանի բերած օրինակներում բոլոր բառերն էլ ով են ստացել. ի 
հոլովում՝ պոմնով (պայմանով), պղնձով, արոյնով (արիւնով), ձոյնով (ձիւն), 
գրաւկընով (գրավականով), պացխնով (պատասխանով), ոսկրով, ալոյրով 
(ալիւր): Սրանք միջին հայերենում ենթարկվել են ի հոլովման, սակայն իւ-ով չեն 
կազմվում. ո հոլովում՝ անսուն (անասուն)-անսնոյ-անսնով, ձի-ձիոյ-ձիով, գինի-
գինոյ-գինով, տարի-տարոյ-տարով: 

Ո    հոլովման բառերի ոյ-ը միջին հայերենում արտասանվել է ո: «…ի հանգող 
բազմավանկ բառերի մեջ էլ ւոյ, ւով վերջավորությունները զրկվել էին իրենց ւ    
ձայնից և դարձել ոյ, ով, իսկ որոշ բառերի գործիականի եաւ ձևը նմանողության 
օրենքով արդեն դարձել էր ւով, հետո էլ` ով (գինի>գինեաւ> գինւով>գինով)» (տե´ս 
4, էջ 537): 
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Ինչպես արդեն ասվել է, գրաբարը ներգոյականի համար սեփական ձև չունի: 
Ում----ով ներգոյական ունեն սահմանափակ թվով բառեր: Այդ կազմությամբ ձևերը 
գրաբարի հանրահայտ մասնագետները կապում են անկատար դերբայի հետ. 
այսպես՝ անկատար դերբայի և ներգոյականի մասին Աշ. Աբրահամյանը գրում է. 
«Անկատար դերբայի ում-ը պատկառելի հնություն ունի: Ըստ Այտընյանի՝ 12 դ. 
Մխիթար Հերացու «Ջերմանց մխիթարության (Վենետիկ, 1852, էջ 61) II օրինակը 
Վարդան Արևելցու մոտ է՝…աղոթք էին առնում» (տե´ս 3, Էջ 87): 

Վարդան Մեծի մոտ գտնում ենք ում վերջավորությամբ ներգոյական հոլովի 
օրինակ. «Հրամայեաց թէ ի սրտումս դրի զքո խօսեցեալքդ…» (տե´ս II, էջ 82): Ում-
ով ներգոյականի հանդիպում ենք Վարդան Արևելցու «Պատմութիւն տիեզերա-
կան»-ում, «Զաքարիա Ագուլեցու օրագրության մեջ` քաղաքումն, վանդակումն 
(տե´ս V, էջ 42), Ղափանումն, միգումն, միգումն, ժամանակումն, երկրումն, քա-
ղաքումն, ձեռքումն (տե´ս V, էջ 48) բախչումն, միգումն (տե´ս V, էջ 49), վանքում, 
ղուլլուղում, անապատում (տե´ս V, էջ 52): 

Ա. Այտընյանը գտնում է, որ «… ում բայական մասնիկը նույն գաւառականին 
հոլովմանց ներգոյականն է» (տե´ս 5, էջ 203): Անկատարի և ներգոյականի ում-ի 
նույն ծագման մասին գրել են նաև Ք. Պատկանյանը, Սարգիս Սարգսյանը: Եվ 
պատահական չէ, որ ում-ով անկատար դերբայ և ներգոյական հոլով ունեն միայն 
արևելահայ բարբառներն ու արևելահայ գրական լեզուն: Սրանցից մեկը ցույց է 
տալիս տարածության, մյուսը՝ ընթացքի մեջ լինելու գաղափար: 

Ներգոյական հոլովի    ում-մասնիկի մեջ ու-ն ո հոլովման հոլովիչն է, քանի որ 
տրականի հոլովակազմիչը մ-ն է դերանվանական հոլովման մեջ. ում ունենում են 
հիմնականում այն բառերը, որոնք գրաբարում պատկանել են ո հոլովման՝ մի, 
առաջին, իմ, քո և այլն:  

Մեր կասկածը փարատվեց Աճառյանի կողմից միջնորդավորված բերված 
Կարստի հետևյալ բացատրությամբ. «Այս փոխանցումը Կարստը (տե´ս 4, էջ 150) 
բացատրում է ո ձայնավորի փակ հնչումով, որ արդեն ու ձայնին մոտիկ լինելով, 
հենց դարձավ ու» (տե´ս 4, Էջ 537): Կարստն այս մասին ասել է ո-ա խառը 
հոլովումից ու հոլովման առաջացման մասին: Կարծում ենք՝ սա կարող է 
վերաբերել նաև ո հոլովման բառերի ում-ի ծագմանը:  

Այսպիսով՝ գրաբարի հոլովակազմիչները աստիճանաբար կորցնում են 
իրենց քերականական իմաստները (հոլովի և թվի) և դառնում են վերջավորու-
թյունների բաղադրիչներ համաբանության օրենքով:  
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ 
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: флексия, склонение, формирующее склонение ед. ч., 

формирующее склонение мн. ч., склоняемые окончания без дифференциации 
числа. 

Анализ языковых особенностей была и есть предметом исследования 
арменоведов во все времена. Все еще в 5-ом веке были очертимы полные/общие 
смысловые и типовые системы склонения. Систематизированы неправильные 
склонения, и только частичные изменения выявляются в родительном и дательном 
падежах ед. числа. Падежно-формирующие элементы постепенно теряют свой 
грамматический смысл падежа и числа и становятся элементом склоняемых 
окончаний по закону ассимиляции. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY 

Key Key Key Key wwwwords:ords:ords:ords: flection, declension, declension-forming elements in singular and 
plural, declensional endings without any differentiation of number. 

The analysis of the language units has always been of great interest among 
armenologists in all the times. Already in the 5th century the complete system of 
declension with its form and meaning differentiation was observed. The irregular 
declension was systematized and some irregularities were only observed in Genitive and 
Dative Cases in singular. Declension-forming elements gradually lost their grammatical 
meaning (case and number) and became a part of declension endings through 
assimilation. 
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