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Գրաբարի խոնարհման համակարգի զարգացումներըԳրաբարի խոնարհման համակարգի զարգացումներըԳրաբարի խոնարհման համակարգի զարգացումներըԳրաբարի խոնարհման համակարգի զարգացումները    
10101010----րդ դարի գրականության մեջրդ դարի գրականության մեջրդ դարի գրականության մեջրդ դարի գրականության մեջ    

 Ղուկասյան ՇողիկՂուկասյան ՇողիկՂուկասյան ՇողիկՂուկասյան Շողիկ    
    

 Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... քերականական ժամանակաձևեր, ներկա, 
անցյալ, 1-ին ապառնի, 2-րդ ապառնի, բաղադրյալ ապառնի, 
ներգործական սեռ, կրավորական սեռ, խոնարհման շեղումներ  

Հայագիտությունը զգալի աշխատանք է կատարել հայոց լեզվի 
պատմական զարգացման քննության ուղղությամբ: Հայերենի զար-
գացման տարբեր փուլերի լեզվական առանձնահատկությունների 
(հնչյունական համակարգ, քերականական կառուցվածք և բառա-
պաշար) ուսումնասիրությանը նվիրված են բազմաթիվ աշխատու-
թյուններ1: Փաստական հարուստ նյութի հիման վրա քննության են 
առնվել հին հայերենի դասական և ետդասական ժամանակա-
շրջանների լեզվավիճակները: Նախամիջին շրջանի (8-11-րդ դա-
րեր) ուսումնասիրությանը ևս նվիրված են առանձին աշխատու-
թյուններ, սակայն այդ շրջանն ամբողջությամբ դեռևս ուսումնա-
սիրված չէ: Պատմական զարգացման ընթացքում լեզվի մեջ կա-
տարվել են լեզվական բոլոր իրողություններն ընդգրկող զանազան 
տեղաշարժեր, որոնց արդյունքում 8-11-րդ դարերի լեզուն զգալիո-
րեն տարբերվում է նախորդ դարերի լեզվից: Ինչպես իրավամբ 
նշում է Լ.Հովհաննիսյանը, գրաբարի լեզվաքերականական իրո-
ղությունների բացահայտումը նպաստում է ոչ միայն գրաբարի, 
այլև մեր լեզվի զարգացման տարբեր փուլերի խոր և բազմակող-
մանի ուսումնասիրությանը։ Առավել հետաքրքրական և գիտական 
հետազոտության անսպառ նյութ ունի գրաբարի բայական համա-

                                                                 
1 Գ.Բ.Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն (Նախագրային ժամա-

նակաշրջան), Եր., 1987, Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմու-
թյան, հ. Ա-Բ, Եր., 1972-1975, Վ.Առաքելյան, Գրաբարի հոլովումը և խո-
նարհումը, Եր., 1945, Լ.Հովհաննիսյան, Դասական գրաբարի բայական 
ժամանակների կիրառությունը, Լեզվի և ոճի հարցեր, Եր., 1975,  
Մ.Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Երկեր, h. Զ, Եր, 1974 և այլն: 
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կարգը [7, 252]։ Աշխատանքում փորձում ենք նկարագրել 10-րդ 
դարից ավանդված երկերի խոնարհման առանձնահատկություն-
ները, համեմատական քննությամբ բացահայտել դրանց զարգաց-
ման օրինաչափությունները։ Աշխատանքը գերազանցապես կա-
տարվել է նկարագրական-վերլուծական մեթոդով, որին զուգահեռ 
կիրառվել են լեզվական փաստերի համադրման համաժամա-
նակյա և տարժամանակյա եղանակները։ 

10-րդ դ. պատմագրության մեջ հիմնականում պահպանված են 
դասական գրաբարի խոնարհման համակարգի առանձնահատկու-
թյունները: Արձանագրված փոփոխությունների մեծ մասը լեզվի 
բնական զարգացման արդյունք են: Այսպես՝ 

1. Ի խոնարհման բայերի անորոշ դերբայում արդեն ընդհան-
րացած ենք գտնում -իլ վերջավորությունը, ինչպես՝ «Իբրև մտին ի 
խորանն բռնադատէր զնա թագաւորն բազմիլ ի թագաւորական 
գահոյսն» (Մեսր., 100), «.... զի ոչ կարէ թաքչիլ՝ որ զանիրաւսն 
գործեաց» (Մեսր., 100): «Այլ ինձ աստանօր ոչ արդեօք այլ ինչ է 
բանս սիրելի քան դեգերիլ ի բանս գովեստից» (Դրասխ., 140): «.... թէ 
զիա՚րդ նա կարէր խորհիլ առ ի փլուզանել զուղիղ հաւատոյ 
շինուածս» (Դրասխ., 82): 

Ի տարբերություն Մեսրոպ Վայոցձորցու և Հովհաննես Դրաս-
խանակերտցու՝ Ուխտանեսը, Թովմա Արծրունին և Անանունը ի 
խոնարհման բայերի անորոշ դերբայը դասական շրջանի հեղի-
նակների նմանողությամբ գործածում են -ել վերջավորությամբ, 
ինչպես՝ «Քանզի սուրբ նահապետացն տասանց բնաւ ոչ երբէք 
ումեք երևի ասել ի Մէջերկրայս ունել բնակութիւն» (Արծր., 30): «.... 
այլ և ընդհանուր մարդկութեյան լինել օրինակ արդարութեյան և 
ժուժկալութեյան» (Արծր., 26): «.... եւ ամբարձեալ զաչս իւր արածէր 
զնա և չափէր զկայս նորա ի նստել և ի յառնել» (Անան., 438): «Անօթ 
ընտրութեան արժանի իւրոցն լինել շնորհաց» (Անան., 420) և այլն: 
Արծրունու երկում միայն երկու անգամ ենք գտնում ի խոնարհման 
բայերի -իլ վերջավորությամբ անորոշ դերբայ՝ «.... թէ և Յոնյքն 
համարին Պտղոմէիւ պարծիլ» (Արծր., 18): «Ոչ զարհուրեցաւ 
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վերադարձիլ արտասուօք ի ջնջումն մեղացն» (Արծր., 24): Ընդ 
որում, այս երկրորդը վերադառնալ բայի բոլորովին նոր տարբե-
րակն է, որը գոյություն ունեցող ձևից տարբերվում է ոչ միայն լծոր-
դությամբ, այլև՝ բայահիմքով. վերադարձիլ ձևը Արծրունին կազմել 
է ոչ թե ներկայի, այլ կատարյալի հիմքից: Անանունը և Ուխտա-
նեսը ոչ մի անգամ ի խոնարհման բայերի անորոշ դերբայը -իլ 
վերջավորությամբ չեն գործածում: 

2. 10-րդ դ. պատմագրության մեջ -իլ վերջավորությամբ ենք 
գտնում նաև ե խոնարհման ներգործական սեռի բայերի կրավորա-
կան տարբերակների անորոշ դերբայը, այսպես՝ «Եւ յԱդամայ .... 
մինչև ի ծնանիլ բանին Աստուծոյ ի Կուսէն, և զթլպատելն, և 
զընծայելն ի տաճարին .... աստուածային մարմնովն զքարկոծիլն, և 
զմատնիլն, և զբևեռիլն ի խաչին, և զմեռանելն, և զթաղիլն ....» 
(Ուխտ., Ա-95): «Հայցէր ի «Տեառնէ յօգնութիւն զաղօթս Սրբոյն 
Ներսեսի ի ժամուն յայնմիկ ապրիլ ի մեծ պատերազմին» (Մեսր., 
90): «Զի Տէր ետ հրաման.... շարժիլ ի վերայ երկրի» (Մեսր., 107): «Եւ 
Հարմայի հրաման տայ յԱրմաւիր բնակիլ և միապետել, զտուն 
հայրենի» (Դրասխ., 20): «....ոչ բնաւին իսկ ընդ նոսա միաբանիլ .... ի 
տուրևառիկ վաճառս ընդ նոսա բերիլ» (Դրասխ., 74): «Որ և յառաջ 
քան զփոխիլն ծանոյց զհամաջինջ բարկութիւն» (Արծր., 26), «Եւ 
փոխանակ սուրբ մկրտութեանն՝ հանապազ ողողանիլ ջրով» 
(Արծր., 164): «....ուր պատրաստեալ են դատիլ ըստ գործս իւրեանց» 
(Անան., 434): «....միշտ փառաց ի փառս վերածիլ գնացելում եղբօրն 
յանվախճանն յայն և յանսպառ յաւիտենին» (Անան., 446): 

3. Եթե դասական գրաբարում ե խոնարհման կրավորական 
սեռի բայերի անցյալ անկատար ժամանակի եզակի 3-րդ դեմքը 
հազվադեպ էր հանդես գալիս -իւր վերջավորությամբ, ապա 10-րդ 
դ. այս վերջավորությունը գտնում ենք ընդհանրացած, ինչպես՝ 
«....եւ պատրաստիւր ի պատերազմ ընդ դէմ Շապհոյ» (Մեսր., 87): 
«....իբրև ծածկիւր նշանն Մուշեղայ զօրավարին ի փոշւոյ 
սմբակացն» (Մեսր., 93): «....որում անուն Պողքէր կոչիւր» (Ուխտ., 
Բ-30): «....վայելչապէս գերակայութեամբ բազում ընծայիւք բարե-
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մասնաբար լնոյր և յուղարկիւր յիւրական աշխարհս» (Դրասխ., 10): 
«....ի սադրելոյ սպրդող չար լեզուաց հակամէտ ի չարն բերիւր» 
(Դրասխ., 206): Այս հարցում, սակայն, Դրասխանակերտցին հետևո-
ղական չէ. ե խոնարհման կրավորական սեռի բայերի եզակի 3-րդ 
դեմքը անցյալ անկատար ժամանակում երբեմն գործածում է -էր 
վերջավորությամբ։ Հմմտ.՝ «....որ ըստ ուժեղականութեան Ցլիկ ի 
բազմաց յորջորջէր» (Դրասխ., 320) և «....եւ ի դերև ելանէր նորայն 
խոկացեալ դաւաճանութիւն և թիկունս Աշոտոյ դարձուցանէր, որ 
Շահանշահն անուանիւր» (Դրասխ., 316): Այս հարցում ևս Թովմա 
Արծրունին տարբերվում է մյուս հեղինակներից. նա ոչ մի անգամ ե 
խոնարհման բայերի կրավորականը անցյալ անկատարի եզակի   
3-րդ դեմքում չի գործածում -իւր վերջավորությամբ, այսպես՝ 
«....որում անուն Աշխէթ ճանաչէր» (Արծր., 270): Անանունի պատ-
մության մեջ ևս տարբերակված ենք գտնում ե խոնարհման բայերի 
ներգործական և կրավորական սեռերը, ինչպես՝ «....որոյ և իւր իսկ 
տօնախմբիւր յիշատակ յամսեանն սահմի» (Անան., 466): «....իբրև 
զփեսայ յառագաստէ ծագիւր ըստ նմանութեանն արուսեկին» 
(Անան., 470): «....որոյ անուն ճանաչիւր առաջնոյն Սափի» (Անան., 
426) և այլն: 

4.  Առանձին բայերի խոնարհման մեջ հանդիպում են հետևյալ 
շեղումները: Լնուլ բայը Մեսրոպի երկում մեկ անգամ գտնում ենք 
լնանել ձևով՝ «....այլ իբրև լնանիցին ժամանակք» (Մեսր., 111): 
Ուխտանեսը նախ՝ վերլուծական երկիր պագանել ձևը գործածել է 
իբրև համադրական կազմություն, ապա՝ երկիրպագանել ձևին 
զուգահեռ գործածել է նաև երկրպագել ածանցազուրկ տարբերա-
կը, այսպես՝ «Քանզի յառաջագույն ուսեալ էին յօրինաց անտի և ի 
մարգարէից՝ սիրել զՏէր Աստուած՝ և մի՛ երկիրպագանել Աստուծոյ 
օտարի» (Ուխտ., Ա-6), բայց նաև՝ «....որ ոչ՛ երկրպագէ Քրիստոսի 
Աստուծոյ» (Ուխտ., Ա-54): Արթնանալ, մերձենալ և փոքրանալ բա-
յերի անցյալ դերբայները կազմել է ոչ թե ցոյական, այլ արմատա-
կան հիմքից՝ մերձեալ, արթնեալ, փոքրեալ: Այսպես՝ «Եւ կանխաւ 
առաջնորդեալ զքեզ ինքն յանդաստանս հոգևորս ընդ արթնեալ և 
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ընդ զգուշացեալ մշակս սպասես գալստեան Տեառն» (Ուխտ., Ա-8): 
«Գիտասցէ՛ք եղբարք, զի ի վերջին ժամանակս եմք, և չար գազանին 
հրապոյրք մերձեալ են» (Ուխտ., Բ-32): «Յայնժամ լի և ընդարձակ 
մայրաքաղաք մեծ և հռչակաւոր, իսկ այժմ փոքրեալ և չա-
փաւորեալ քաղաքագեղ յեզր գետոյն» (Ուխտ., Բ-39): Մերձեալ ձևը 
գտնում ենք նաև Մեսրոպ Վայոցձորցու պատմության մեջ, ինչպես՝ 
«....և մերձեալ է ժամանակ գալոյ նորա» (Մեսր., 122): Թովմա 
Արծրունին իշխել բայի ենթակայական դերբայը կազմել է ոչ թե 
ներկայի, այլ կատարյալի հիմքից (ե և ի խոնարհումների պարզ 
բայերի ենթակայական դերբայը կազմվում է ներկայի հիմքից [2, 
160]), ինչպես՝ «Յայնժամ Սմբատ Բագրատունի, զոր վերագոյնն 
յիշեցաք, Մոկաց իշխեցող....հառաչէր յոգի իւր» (Արծր., 216): Բերել 
բայի անցյալ կատարյալի եզակի 3-րդ դեմքի եբեր ձևի փոխարեն 
Ուխտանեսի երկում հանդիպում ենք բերեաւ ձևը, որը կազմված է ի 
բաղադրիչ ունեցող բայերի նմանողությամբ. «Իսկ նա գտեալ գահ-
նամակն բերեաւ (առ) Վաղարշակ արքայն Հայոց» (Ուխտ., Ա-40): 

Առաջին ապառնին գրաբարում անցյալի ձևեր չուներ: Հետա-
գա դարերում այդ բացը լրացնելու համար գրաբարի որոշ քերա-
կաններ արհեստականորեն ստեղծում են անցյալի ձևեր, որոնք 
տարածում չեն գտնում: Մեսրոպի երկում մեկ անգամ գտնում ենք 
եմ բայի ստորադասական անցյալի վկայություն. «....զի եթէ առ քեզ 
արարեալ իցէր» (Մեսր., 77): 

Դրասխանակերտցին լցուցանել բայի երկրորդ ապառնին կազ-
մել է ոչ թե անցյալի, այլ ներկայի հիմքից. «....լցուցանիջիք սփիւռ 
ծախիւք զտաճար մեծավայելչութեան Աստուծոյ բարձրելոյ» 
(Դրասխ., 282): 

Թովմա Արծրունին իշխել բայի ենթակայական դերբայը կազ-
մել է ոչ թե ներկայի, այլ կատարյալի հիմքից. «Եւ գովութեան ի մեծ 
արքայէն և ի մեր իշխեցող հրամանակատար թագաւորին հնա-
զանդութենէ» (Արծր., 204): 

5. Ուսումնասիրվող հեղինակները տարբերվում են նաև բայա-
կան ժամանակաձևերի կիրառությունների յուրահատկություններով: 
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Մեսրոպ Վայոցձորցու պատմության մեջ հստակ չեն տարբեր 
ժամանակաձևերի կիրառությունների սահմանները: Ի տարբերու-
թյուն մյուս հեղինակների՝ Վայոցձորցին ընդհանրապես չի 
առանձնացնում անցյալ կատարյալը և անցյալ անկատարը: Միև-
նույն նախադասության մեջ միաժամանակ նույն իմաստով գոր-
ծածում է երկուսն էլ. «Նաև զօրքն Հայոց՝ որք էին ընդ Սրբոյն 
Ներսէսի, զի տեսին ուր պատարագէր նա, և լսէին զձայն երկնաւոր 
զօրացն» (Մեսր., 62): «Եւ հրամայէր ի զերծ տեղիս.... շինել զպան-
դոկս.... նաև բաշխեաց յեղբայրանոցս զգեօղս և դաստակերտս» 
(Մեսր., 65): «Եւ կատարեցաւ բանն առն Աստուծոյ Սրբոյն Ներսէսի 
և ամենեքեան զարմանային ընդ արագահաս կործանումն նորա» 
(Մեսր., 66) և այլն: Մյուս հեղինակների երկերում համեմատաբար 
հստակ են տարբեր ժամանակաձևերի կիրառությունների սահ-
մանները: Ուխտանեսը մեկ անգամ անցյալ անկատարը գործածել 
է ներկայի իմաստով. «Բէլ կործանեալ.... փչէ զհոգին: Իսկ ամբոխն 
Բէլայէ.... փախատեայ լինէին» (Ուխտ., Ա-27): Մեսրոպ Վայոցձոր-
ցին երբեմն ապառնու իմաստն արտահայտում է անցյալ դերբայի 
միջոցով, ինչպես՝ «Իսկ ես Արշակ եմ, եթէ երթայցեմ յիմ աշխարհն, 
ես ոչ միայն փախուցեալ զքեզ՝ այլ բարձեալ զգլուխ քո՝ և զյիշա-
տակ քո ի տանէն Պարսից» (Մեսր., 85): «....եւ ուրացօղք ի 
հաւատոցն կոծեսցին անմխիթար սգով .... գետք հրեղէն յորդեալք՝ 
մաքրելով զերկիր յանմաքուր գործոց մարդկան» (Մեսր., 123): 

6. Ինչպես դասական շրջանում, այնպես էլ 10-րդ դ. ապառնի 
ժամանակի իմաստն արտահայտվել է առաջին և երկրորդ ապառ-
նիների, ապառնի դերբայով արտահայտված ապակատար ապառ-
նու, ներկայի, երբեմն նաև մյուս ժամանակաձևերի միջոցով: Սա-
կայն ապառնի ժամանակի հիմնական արտահայտիչները առաջին 
և երկրորդ ապառնիներն են: Նույնիսկ 5-րդ դարում առաջին 
ապառնին գործածության հաճախականությամբ զիջում էր երկ-
րորդ ապառնուն, իսկ 10-րդ դ. այդ տարբերությունն ավելի ակներև 
է: Այսպես՝ Ղուկասի Ավետարանում առաջին ապառնին գոր-
ծածվել է 229 անգամ, երկրորդ ապառնին՝ 342 անգամ, իսկ 10-րդ դ. 
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գործածվել են հետևյալ հաճախականությամբ. Մեսրոպ Վայոցձոր-
ցու պատմությունը ծավալով ամենափոքրն է, բայց ապառնիների 
գործածության հաճախականությունը ամենամեծն է: Նա 564 ան-
գամ գործածել է երկրորդ ապառնի, 95 անգամ՝ առաջին ապառնի: 
Հովհաննես Դրասխանակերտցին առաջին ապառնին գործածել է 
51 անգամ, երկրորդ ապառնին՝ 361 անգամ: Ուխտանեսը առաջին 
ապառնին գործածել է 53 անգամ, երկրորդ ապառնին՝ 403 անգամ: 
Ակնհայտ է, որ առաջին ապառնու գործածությունը անհամեմատ 
պակասել է դասական շրջանի համեմատությամբ: 10-րդ դ. հեղի-
նակներից միայն Թովմա Արծրունին և Անանունն են, որ համեմա-
տաբար ավելի հաճախ են գործածել առաջին ապառնի: Այսպես՝ 
Թովմա Արծրունին առաջին ապառնին գործածել է 254 անգամ, 
երկրորդ ապառնին՝ 511 անգամ, Անանունը առաջին ապառնին 
գործածել է 25 անգամ, երկրորդ ապառնին՝ 52 անգամ: Ինչպես դա-
սական գրաբարում, այնպես էլ 10-րդ դ. այս երկու ապառնիների 
կիրառության ոլորտները չեն սահմանազատվում: Բոլոր կառույց-
ներում, որտեղ կիրառվել է երկրորդ ապառնին, հավասարապես 
գործածվել է նաև առաջին ապառնին: Այսպես՝ «Եւ յորժամ 
դարձեալ պակասիցէ զօրութիւն ջերմ օդոյ հարաւային հողմոյն, և 
արեգակն ի վայր կոյս զընթացսն առնիցէ» (Արծր., 260): «Արդ 
յորժամ տացի նմա թագաւորութեան ժամանակն, նա իւրով ամ-
պարշտութեամբն արասցէ նշանս դիւրութեամբ» (Մեսր., 119): 
Առաջին նախադասության մեջ յորժամ շաղկապից հետո գործած-
վել է առաջին ապառնի, երկրորդ նախադասության մեջ՝ երկրորդ 
ապառնի: 

Առաջին և երկրորդ ապառնիները հիմնականում գործածվել 
են ըղձական, ենթադրական և հարկադրական ապառնիների 
իմաստով։ Այսպես՝ Մեսրոպ Վայոցձորցու գործածած 95 առաջին 
ապառնիներից 35-ը գործածվել են ըղձական, 7-ը՝ ենթադրական, 
47-ը հարկադրական ապառնիների իմաստով: 564 երկրորդ 
ապառնիներից 142-ը կիրառվել են ըղձական, 44-ը՝ ենթադրական, 
378-ը՝ հարկադրական ապառնիների իմաստով: Հովհաննես 
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Դրասխանակերտցին առաջին ապառնի գործածել է 51 անգամ, 
որից 41-ը գործածել է ըղձական, 6-ը՝ ենթադրական, 1-ը՝ հարկա-
դրական ապառնիների իմաստով: 361 երկրորդ ապառնիներից 
255-ը գործածվել է ըղձական, 75-ը՝ ենթադրական, 26-ը՝ հարկադ-
րական ապառնիների իմաստով: Ուխտանեսը առաջին ապառնին 
գործածել է 53 անգամ: Դրանցից 30-ը գործածվել է ըղձական, 11-ը՝ 
ենթադրական, 6-ը՝ հարկադրական: Երկրորդ ապառնին գործածել 
է 403 անգամ, որից 230-ը ըղձական, 52-ը՝ ենթադրական, 90-ը՝ 
հարկադրական ապառնիների իմաստով: Թովմա Արծրունին 
առաջին ապառնին կիրառել է 254 անգամ: Դրանցից 126-ը կիրա-
ռել է ըղձական, 62-ը՝ ենթադրական, 24-ը՝ հարկադրական ապառ-
նիների իմաստով: Երկրորդ ապառնին կիրառել է 511 անգամ, որից 
247-ը կիրառել է ըղձական, 167-ը՝ ենթադրական, 95-ը՝ հարկադ-
րական ապառնիների իմաստով: Անանունի պատմության մեջ 
առաջին ապառնին հանդես է եկել 25 անգամ, որից 8-ը ըղձական, 
4-ը՝ ենթադրական, 7-ը՝ հարկադրական ապառնիների իմաստով: 
Երկրորդ ապառնին հանդես է եկել 52 անգամ, որից 31-ը կիրառվել 
է ըղձական, 11-ը՝ ենթադրական, 8-ը՝ հարկադրական ապառնի-
ների իմաստով: 

Բացի ըղձական, ենթադրական և հարկադրական ապառնինե-
րի իմաստներից՝ առաջին ապառնին հաճախ հանդես է եկել ներ-
կայի իմաստով: Այսպես՝ Մեսրոպ Վայոցձորցին ներկայի իմաս-
տով գործածել է 6 առաջին ապառնիով արտահայտված բայ, Հով-
հաննես Դրասխանակերտցին՝ 3 բայ, Ուխտանեսը՝ 5 բայ, Թովմա 
Արծրունին՝ 40 բայ, Անանունը՝ 12 բայ: Անանունը առաջին ապառ-
նին ավելի հաճախ ներկայի իմաստով է գործածել, քան ապառնու: 
Ներկա ժամանակի փոխարեն առաջին ապառնին ավելի հաճախ 
հանդես է եկել՝ 

1. հետևյալ ստորադասական շաղկապով կապակցված բարդ 
ստորադասական կառույցների երկրորդական նախադասություն-
ներում. 

1.1. թէ, թէ, ինչպես՝ «Եւ ասէ ցնա Աբգար, եթէ դո՞ւ իցես 
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աշակերտ օրհնելոյն Յիսուսի» (Ուխտ., Ա-48): «Իսկ 
գիտացեալ՝ եթէ վասն բարեխօսութեան գայցէ պատա-
նեկին Գնելոյ, զի մի՛ սպանցեն զնա» (Մեսր., 69): 
«....որպէսզի ոչ ոք ի նոցանէն երևեալ լինէր՝ թէ որ 
տիկինն իցէ և ո՛ր նաժիշտն» (Դրասխ., 242): «Իսկ եթէ 
Բէլ հրամանատու Արամազդայ իցէ» (Արծր., 32): «Եւ եթէ 
մաքուր յօդոյ լինիցի՝ զամենեցուն այս գրաւէ զիւրն 
տեսանել ծաւալումն» (Անան., 452): 

1.2. Որ շաղկապից հետո, ինչպես՝ «.... որ ի բնաւին արդա-
րադատութիւն բնաւորեալ՝ և ողորմութեան ընդ նմին 
լինիցի լծակից» (Արծր., 24), «Յետ այսր առեալ Սմբա-
տայ զԱրտաշէս ըստ ձևոյ տառապելոյ միոյ, որ շրջեցի 
խնդրիցէ օր ըստ օրէ զբաւականութիւն աւուրն՝ երթալ 
տուայտի ի դրան Մարաց Դարեհի» (Արծր., 84): «Եւ ո՛չ 
օգտի նմա, և այլ ոչինչ. որպէս օձի՝ որ զականջն խցիցէ, 
զի մի լուիցէ նա զձայն թովչի ճարտարի» (Մեսր., 70): 

1.3. Թէպէտ, թէև, ինչպես՝ «Արդ՝ թէպէտ և իցէ անօրէնութիւն 
յաշխարհիս յասմիկ, դու կարօղ ես խրատել յիւրա-
քանչիւր տեղիս» (Մեսր., 94): «Հիւանդացեալքն, ասէ՝ ի 
մարդկանէ թէև ի մահ աշխատիցին, սակայն առողջու-
թեանն թասով թեթևանան» (Դրասխ., 344): «Որ թէպէտ և 
մերս պատմութեանց իցեն բանք՝ սակայն թագաւորն ոչ 
վրիպի ի խնդրեալ պարգևացն» (Անան., 462): 

1.4. Զի, օրինակ՝ «Միանգամայն և միահեղոյն որոշել զՊարս 
և զՄարս ի Բաբելացւոց, զի ուսմամբ և անուամբ մի ևս 
ասիցի ունել հաղորդութիւն ընդ Ասորեստանեայս» 
(Արծր., 46): «Զի աներևոյթքն աստուածայինք յարարա-
ծոց աստի, ասէ, իմացեալ տեսանին, այսինքն մշտնջե-
նաւորութիւն և զօրութիւն և աստուածութիւն նորա, զի 
ոչ գտանիցին ամենևին տալ պատասխանի» (Արծր., 54): 

1.5. Յորժամ, ինչպես՝ «Եւ յորժամ դարձեալ պակասիցէ 
զօրութիւն ջերմ օդոյ հարաւային հողմոյն, և արեգակն ի 
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վայր կոյս զընթացսն առնիցէ, և ձմեռնային եղանակն 
առ դուրս հասեալ կայցէ, և հիւսիսային օդն շնչեալ 
սաստկացուցանէ զզօրութիւն ցրտոյն, և հասեալ ի 
վերայ ծառոց ի բարձրաբերձ գագաթունս տերևաթափ 
առնիցէ» (Արծր., 262):  

2. Անկախ գործածվող կամ կազմությամբ պարզ հարցական 
նախադասություններում, օրինակ՝ «Միթէ զծով իբրև զցամա՞ք 
համարիցիք» (Արծր., 144): «Բայց և զի՞նչ իսկ խնդրիցէ թագաւորն 
ձեր յինէն» (Արծր., 144): «Թէ զիա՞րդ կորուսանիցէ զարդարն ընդ 
ամբարշտին» (Դրասխ., 168): 

3. Համադասական նախադասություններում, ինչպես՝ «…. և 
կամ որչափ թիւք աղեղնաւորացն են, և կամ քանի՛ պարագլուխք 
իցեն զօրուն, և կամ քանի՛ սաղարք միայնամարտիկք ախոյեանք 
իցեն, և կամ քանի ըմբշամարտիկք, և կամ թէ քանի՛ գունդասա-
ղարք իցեն, և քանի՛ սաղարք սուրհանդակաց իցեն» (Արծր., 198): 
«Եւ արդ մեր բաղձալի սիրով բուռն հարեալ զգեղեցիկ պատմու-
թեանց՝ զբազմօք զանց արարաք զրուցատրութեամբք, մանաւանդ 
որ անհուն շարաբանութեամբք իցեն լի» (Անան., 454)2: 

Ինչպես օրինակներն են ցույց տալիս, հաճախ նախադասու-
թյուններում բայերից մեկն արտահայտված է առաջին ապառնիով, 
մյուսը՝ ներկա ժամանակով, և երկուսն էլ արտահայտում են նույն 
ժամանակային իմաստը: Նկատելի է, որ առավել հաճախ ներկայի 
իմաստով հանդես են եկել եմ բայի ապառնի ժամանակաձևերը: 

Ոչ միայն առաջին ապառնին է հանդես եկել ներկա ժամա-
նակի իմաստով, այլև շատ հաճախ ներկան է գործածվել առաջին 
ապառնու փոխարեն: Այսպես՝ Ուխտանեսը 41 անգամ ներկայի 
բայաձևով արտահայտել է ապառնու իմաստ, Հովհաննես Դրաս-
խանակերտցին՝ 8 անգամ, Մեսրոպ Վայոցձորցին՝ 122 անգամ, 
Թովմա Արծրունին՝ 7 անգամ, Անանունը՝ 2 անգամ: Ներկան 
ապառնու իմաստով գործածել են ինչպես համադասական, այն-

                                                                 
2 Իցէ բայը ներկայի իմաստով դեռևս 5-րդ դարում էր գործածվում։ 

Տե՛ս, օրինակ, Ե.Կողբացի, Եղծ աղանդոց Ե., 1970։ 
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պես էլ նախաստորադասական նախադասություններում՝ եթէ, 
որպէսզի, զի, թէ, յորժամ, որ շաղկապներից հետո: Օրինակ՝ «…. 

որպէսզի ըստ Տեառն բանին՝ տեսանեն զգործս ձեր բարիս» 
(Ուխտ., Ա-10): «…. զի կա մօտ առ սահմանօքդ, այդ վիշապ մի չար 
և մեծ յոյժ, և վնաս առնէ քեզ և երիվարիդ» (Ուխտ., Ա-66): «Արդ՝ 
երանելիք են, որք յայնմ ժամանակի նահատակին, և առնուն զհաղ-
թութեան պսակն ի Քրիստոսէ» (Մեսր.,121): «Բայց եթէ ի դէպ 
լինիցի և ի հայրապետութիւն կոչել յորդորիք և դուք՝ չլինի խոստո-
վանութիւն մեղացն» (Դրասխ., 156): «Զի՞նչ օգուտ յայնմանէ որդւոց 
բերցի՝ եթէ ի նաւաբեկութեան կորնչին (Դրասխ., 364): «Իսկ ասելն՝ 
ամենայն որ սպանանէ զԿայէն՝ եօթն վրէժս լուծցէ» (Արծր., 22): «…. 
գուցէ կատարիցեն չարիս ի վերայ քո, և կորզեն յընքեանս 
զթագաւորութիւն Նինուէի» (Արծր., 82): «…. և եթէ աղբիւր ակնա-
վճիտ տեսանիցէ՝ «Խնդրէմք ի քէն թագաւոր թագաւորաց, և Տէր 
Տերանց, յորժամ գաս՝ և երևիս մեծութեամբ քով և գունդք հրեշտա-
կաց, և զօրութիւնք առաջի քո առնու ընթանան գաս հիացմամբ 
մեծաւ, և ձայնիւ փողոյ զարթուցանես զննջեցեալսն. բժշկես 
զվիրաւորեալսն: Գաս բոցով, և դատես անշէջ հրով, ծագիս ի 
վերուստ յարևելից կողմանէ.… յայտնեալ երևիս յերկրի, և 
հատուցանես յիւրաքանչիւր՝ ըստ գործոց իւրոց» (Մեսր., 128):  

Շատ հաճախ միևնույն կիրառությամբ պատմիչները զուգահե-
ռաբար գործածել են ներկայի և առաջին ապառնու, ներկայի և երկ-
րորդ ապառնու բայաձևերը: Սա նշանակում է, որ ոչ միայն հստակ 
չէին տարբերվում ներկան և առաջին ապառնին, այլ նաև՝ ներկան 
և երկրորդ ապառնին: Այսպես՝ «Առցեն քրիստոնեայքն զսահ-
մանսն զայնոսիկ. լցցի երկիր իրաւամբք և ամենայն գործովք 
բարեաց որպէս զծով՝ որ ծածկէ զջուրս բազումս, զօրանան Հռով-
մայացիք զբազում ժամանակս» (Մեսր., 121): Իր հերթին՝ երկրորդ 
ապառնին էլ երբեմն հանդես է գալիս ներկայի իմաստով, ինչպես՝ 
«Մինչ ցայս վայր՝ ասէին, զօրավարաց մերոց հանդիսացաք 
հաճոյանալ ի կեանս կենցաղօգուտս. իսկ այժմ զբարւոք զինաւորս 
վշտակիցք լիցուք Քրիստոսի և հաւատացեալ ժողովրդեան նորա» 
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(Դրասխ., 342): «Ասէ, ընդէ՞ր ոչ ինձ բացցի դուռնդ» (Դրասխ., 318): 
«Եւ ես աւասիկ արձակեցից թագաւորին ձերում պատարագս և 
հրեշտակս հրովարտակօք» (Արծր., 144): «Եւ եթէ վասն չարութեան 
գործոց նոցա տաղտկացաւ Աստուած և ետ ի ձեռս ձեր՝ բաւական 
լիցի ձեզ այդչափ որչափ կալէքդ» (Արծր., 160): «Եթէ շարժեսցի ծով 
յուզեալ ի հողմոց՝ ծաղկաձև ալիքն զբօսացուցանողք և վայելուչք 
երեւին» (Անան., 412): «Եւ հրամանաւ վերին կառավարութեանն 
մաքրեալ զօդոցն դաժանութիւն՝ զուտ զլուսոյն յերկիր ծաւալեսցէ 
ճառագայթս» (Անան., 430): 

Ինչպես տեսնում ենք բերված օրինակներից, գրաբարյան 
ներկան հաճախ է հանդես գալիս իբրև ապառնի, իսկ ապառնին՝ 
իբրև ներկա, որը և հիմք է հանդիսանում հետագայում ներկայի և 
ապառնու նոր ձևերի առաջացման համար: 

Թե՛ դասական շրջանում, թե՛ 10-րդ դ. ապառնի ժամանակի 
իմաստն արտահայտվել է ոչ միայն պարզ, այլ նաև բաղադրյալ 
ժամանակաձևով՝ կազմված ապառնի դերբայով և օժանդակ բայով: 
Այս ժամանակաձևը 10-րդ դ. պատմիչները շատ քիչ են կիրառել: 
Այսպես՝ Անանունը այն 3 անգամ է գործածել, Թովմա Արծրունին 
գործածել է 20 անգամ, Հովհաննես Դրասխանակերտցին՝ 13 ան-
գամ, Մեսրոպ Վայոցձորցին՝ 10 անգամ, Ուխտանեսը՝ 12 անգամ: 

Ապակատար ապառնին երկրորդական կիրառությամբ հան-
դես չի եկել: Բերենք մի քանի օրինակ. «Պատմեցից ձեզ վասն 
նեղութեան, դառն և չար ժամանակին, որ գալոց է» (Մեսր., 104): 
«Վասն զի և ոչ իսկ պիտոյ է այժմու ճառիս, այլ՝ այլում տեղւոյ և 
ժամանակի թողլի է» (Դրասխ., 12): «Եւ գիտելով զնա թէ այսպիսի 
լինելոց է  ետ նմա հոգի զօրութեան և իմաստութեան» (Անան., 420): 
«Խոտան և ի բաց ընկնելի է և օտար ի սրբոյ առաքելական 
եկեղեցւոյ» (Արծր., 258): «Քանզի տակաւին ևս տեսանեմք զգու-
շութիւն նուիրական առաքելոց, եթէ հերձուածք լինելոց են ի ձեզ» 
(Ուխտ., Բ-27): 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ ապառնիության գաղափարի արտա-
հայտման այս բոլոր միջոցները հատուկ են եղել նաև դասական 
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գրաբարին: Պարզապես եթե 5-րդ դարում գործածության հաճա-
խականությամբ երկրորդ ապառնին համարյա կրկնակի էր գերա-
զանցում առաջին ապառնուն, ապա արդեն 10-րդ դ. առաջին 
ապառնու գործածությունը կրճատվել էր մոտ տասն անգամ: 

Լեզվի հետագա զարգացման ընթացքում նախ գործածությու-
նից դուրս է գալիս առաջին, ապա՝ երկրորդ ապառնին [7, 313]։ 
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Развитие Развитие Развитие Развитие системы системы системы системы сссспряженияпряженияпряженияпряжения    в грабаре в грабаре в грабаре в грабаре     
в литературе X векав литературе X векав литературе X векав литературе X века    

Гукасян ШогикГукасян ШогикГукасян ШогикГукасян Шогик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: грамматические времена, настоящее время, 
прошедшее время, будущее время 1, будущее время 2, сложное будущее 
время, действительный залог, пассивный залог, отклонения спряжения 

В неопределенном причастии глаголов спряжения «ի» присутствует 
обобщенное окончание «-իլ». Обобщенное окончание «-իլ» также обнару-
живается в неопределенном причастии пассивных глаголов спряжения «ե». 
Если в классическом грабаре единственное число, третье лицо несовер-
шенного времени пассивных глаголов спряжения «ե» редко имеют 
окончание «–իւր», это окончание встречается в обобщенной форме в 
историографии 10-го века. Отклонения обнаруживаются в спряжении 
отдельных глаголов (լնուլ, երկիրպագանել, արթնանալ, մերձենալ, 
փոքրանալ и т. д.). Исследуемые авторы различаются особенностями 
применения времен глаголов. В грабаре настоящее время часто исполь-
зуется в качестве будущего времени и наоборот, что привело к появлению 
новых форм настоящего и прошедшего времени. По сравнению с класси-
ческим грабаром использование будущего времени 1 было сокращено 
примерно в десять раз. В дальнейшем развитии языка будущее времия 1, а 
позже и будущее время 2 вышли из употребления. 
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Development of DDevelopment of DDevelopment of DDevelopment of Declensioneclensioneclensioneclension    
in Grabar in the 10in Grabar in the 10in Grabar in the 10in Grabar in the 10thththth    Century LiteratureCentury LiteratureCentury LiteratureCentury Literature    

Ghukasyan ShoghikGhukasyan ShoghikGhukasyan ShoghikGhukasyan Shoghik    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: grammatical tenses, present, past, future 1, future 2, future 
composite, active voice, passive voice, declension deviations 

In the indefinite participle of verbs of “ի” declension, we can find the 
generalized ending “-իլ”: The generalized ending “-իլ” is similarly found in the 
indefinite participle of passive voice verbs of “ե” declension․ If the third person 
singular form of the imperfect tense of “ե” declension passive verbs rarely had 
the ending “–իւր” in Classical Grabar, this ending is found in a generalized 
form in the 10th century historiography. Deviations are found in the declension 
of individual verbs (լնուլ, երկիրպագանել, արթնանալ, մերձենալ, 
փոքրանալ, etc.). The authors studied were characterized by differences in the 
application of verbal tenses. In Grabar, the present tense is often used to convey 
future and vise versa, which led to the emergence of new forms of present and 
past tenses. Compared to Classical Grabar, the use of future 1 has been reduced 
about ten times. In the further development of the language, future 1 and, later, 
future 2 came out of use. 
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