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ծննդյան 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներն ու ելույթները, որոնք վերաբերում են ոչ միայն մեծ գիտնականի
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ՀՏԴ 81’1
ԳՄԴ 81
ISBN 978-5-8084-2144-8
© ԵՊՀ հրատ., 2016
© Հեղ. խումբ, 2016

2

drive around” (<*pel-), պողոսակ (պողոսիկ) “screw; wheel" (<*pol-), մէտ “arrow
of weigher; tendency” (<*mē-d-), մերթ “sometimes”, մերաղ (<*me-ro-) “token”,
մեզել/մէզել (<*mē-s-) “be lost in thought”, մթեր(ք) “hoard” (<*me-t-), մատակարար “provider” (<*mə-d-), մարագ “barn” (<*mə-ro-), մառան “pantry” (<*mə-ro-),
մուրալ (<մոյր) “to beg” (<*mō-ro-), մուճիկ “measure for bulk” (<*mō-d-), մեսուր
(<*me-s-) “beaker”, mayby also մար (<*mə-ro-) “measure for liquids”, ման (<*məno-) “a kind of measure”, մաքս “tollage, tax” (<*mə-k-so-).
Keywords: Armenian, etymology, Protoindoeuropean, root, derivative,
determinative, vowel gradation, root variants.
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ՍՈԻՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ՆԱԻՐԱ ՊԱՐՈՆՅԱՆ
(ԵՊՀ)
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ՄԱԿԲԱՅ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԸ՝ ԸՍՏ Մ. ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ
«Մակբայ է մասն բանի անխաղաց, ստոր բայի ասացեալ կամ մակասացեալ բայի»1: Իր անվանումն այս խոսքի մասը ստացել է շարահյուսական, կիրառական հատկանիշից ելնելով: Սակայն բացի բուն
մակբայից` հույն քերականները նրա մեջ էին միավորել ձայնարկությունները, մակբայական դերանունները (ցուցական և հարցական),
եղանակավորող բառերն ու բառ–մասնիկները, ինչպես նաև այո, ոչ, չէ և
նման պատասխանական բառերը: Ըստ Գ. Ջահուկյանի` ձայնարկությունների` բայի վրա դրվող բառեր կամ մակբայ համարվելու տեսակետը հույների մոտ առաջացել է «բայ» և «բան» կամ «խոսք» հասկացությունների նախնական անանջատ ըմբռնումից, երբ բայը` որպես առանձին խոսք կազմող բառ, նույնացվել է «բանին», ուստի և «բանին» կամ
«խոսքին» զգացմունքային երանգներ տվող ձայնարկությունները համարվել են բային զգացմունքային երանգներ տվող մակբայներ2: Այսպիսով՝ տարբեր նշանակությունների ու բնույթի այս բառախմբերի մտցնելը
մակբայի մեջ, ինչպես նաև այն, որ մակբայը դիտվում է իբրև միայն
բայի լրացում, մի կողմից նեղացնում են նրա խոսքիմասային նշանակությունը, մյուս կողմից անհամապատասխան են դարձնում այդ սահմանումը մակբայի մեջ խմբված այլազան բառատեսակների համար:
Հետագայում, իհարկե, որոշ քերականներ ձայնարկությունները զատել
էին մակբայներից: Փաստորեն, մակբայ խոսքի մասը շարահյուսական
1

Адонц Н., Дионисий Фракийский и армянские толкователи, С. Петербург, 1915, էջ 31:
Տե´ս Ջահուկյան Գ., Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները միջնադարյան Հայաստանում, Եր., 1954, էջ 78:
2
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դերով ճանաչելը հասավ մինչև Մ. Աբեղյան ու նրա հետևորդները: Մ.
Աբեղյանը «Հայոց լեզվի տեսություն» աշխատության մեջ գրում է, որ
խոսքի մասերն ըստ իրենց նշանակության լինում են`1) հատկանիշ և
դեմք, միաժամանակ ստորոգում ցույց տվող բառեր, այսինքն` հատկանիշի վերագրումը դեմքին: Այս բառերը կոչվում են բայ: 2) Ինքնակա գոյություն ունեցող առարկաներ ցույց տվող բառերը կոչվում են գոյական:
3) Ոչ-ինքնակա հատկանիշներ ցույց տվող բառեր, որոնք բաժանվում
են երկու խմբի` ա) իբրև առարկայից անբաժան, առարկայի բնության
մեջ գտնված մի որպիսություն, դրություն և կոչվում են ածական, բ) իբրև
առարկայի հատկանիշ կամ իբրև հատկանիշի հատկանիշ և կոչվում են
մակբայ3: Ըստ Աբեղյանի` ածականն ու մակբայը մակադրական (վերադրական) բառեր են, որոնք ցույց են տալիս հատկանիշ: Սրանց տարբերությունն այն է, որ ածականը ցույց է տալիս առարկայի հատկանիշ,
իսկ մակբայը` հատկանիշի հատկանիշ4: «Մեր մակբայներն ամենամեծ
մասամբ դրությամբ միայն մակբայ են. երբ ածականների ցույց տված
հատկանիշը վերաբերում է ոչ թե առարկային, այլ առարկայի հատկանիշին, այն ժամանակ ածականները առնվում են իբրև մակբայ, կամ թե,
երբ ածականը խոսքի մեջ դրվում է ոչ թե գոյական անվան վրա, այլ մի
ածականի ու բայի վրա, այն ժամանակ ածականը կիրառվում է իբրև
մակբայ. oրինակ`«սաստիկ քամի», «սաստիկ կարմրություն» կապակցությունների մեջ «սաստիկ» բառն ածական է, իսկ «սաստիկ կարմիր»,
«սաստիկ կարմրել» կապակցությունների մեջ նույն բառն առնվում է
իբրև մակբայ: Հայերենում մակբայն, ուրեմն, ածականի առանձին կիրառությունն է շարահյուսական կապակցության մեջ»5: Այնուամենայնիվ, Մ. Աբեղյանը հնարավոր է համարել ածական-մակբայ տարբերակում, քանի որ գտել է հայերենում որոշ քանակի բառեր, որոնք բուն
մակբայներ են, այսինքն` ունեն ածականից տարբեր գործառական
հատկանիշ, անվան վրա չեն դրվում և ունենում են միայն պարագայական կիրառություն: Մ. Ասատրյանը գրում է, որ մակբայը ընդհանուր եզրեր ունի ածականի հետ, քանի որ երկուսն էլ ցույց են տալիս հատկա3

Տե´ս Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974, էջ 106:
Նույն տեղում:
5
Տե´ս նույն տեղում:
4
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նիշ: Սակայն, ի տարբերություն ածականի, որն առարկայի հատկանիշ
է մատնանշում, մակբայը ցույց է տալիս հատկանիշի հատկանիշ: Մ.
Ասատրյանը նշում է, որ հայերենի համար սա էական նշանակություն
չունի, քանի որ որակական ածականները ազատ կարող են գործածվել
բայերի հետ` ցույց տալով գործողության հատկանիշ: Այս առանձնահատկությունը ժամանակակից հայերենը ժառանգել է գրաբարից: Սակայն գրաբարում ածականը գոյականի հետ գործածվելիս համաձայնում էր թվով ու հոլովով (հատկապես ետադաս գործածվելիս): Մ.
Ասատրյանը նկատում է, որ հայերենի պատմական զարգացման ընթացքում վերանում է ածականի և գոյականի համաձայնությունը, որն էլ
ավելի է նպաստում որակական ածականների մակբայական կիրառությանը: Եղած փաստերի հիման վրա լեզվաբանը եզրակացնում է, որ
որակական ածականներն իրենց բառիմաստի մեջ համատեղում են և´
առարկայի, և´ գործողության հատկանիշի իմաստ, օր.` տխուր մարդ և
տխուր քայլում էր: Հակադրվելով Ս. Աբրահամյանին` Մ. Ասատրյանը
գրում է, որ չի կարելի բառի ընդհանուր իմաստն ու շարահյուսական կիրառությունները հակադրել իրար և դրանց միջև անջրպետ տեսնել6:
Ըստ Ս. Աբրահամյանի` մակբայներին հարաբերակից են որակական
ածականները, որոնք կարող են դրվել բայի վրա և կատարել պարագայի
պաշտոն, օրինակ` լավ աշխատեց, բարձր խոսեց: «Նույն ածականը,
դրվելով առարկայի անվան վրա, ցույց է տալիս նրա հատկությունը:
Հետևապես պարագայական ֆունկցիան ածականի համար կիրառական հատկանիշ է, շարահյուսական դեր և ոչ թե խոսքի մասային
առանձնահատկություն»,- գրում է Ս. Աբրահամյանը7: Իսկ ըստ Մ.
Ասատրյանի` հայերենի որակական ածականները և մակբայները տարբերակված չեն, և միևնույն բառը կարող է հանդես գալ և հանդես է գալիս
ածականի ու մակբայի դերով: «Մակբայի հիմնական շարահյուսական
ֆունկցիան այն է, որ դրվում է բայերի վրա` ցույց տալով գործողության
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Տե´ս Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հ. Գ, Եր.,
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Աբրահամյան Ս., Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական
հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Եր., 1965, էջ 228:

96

ձևը, չափն ու քանակը և հանգամանքները (տեղ, ժամանակ և այլն)»8:
Մակբայը կարող է դրվել նաև ածականների կամ մակբայների վրա`
առավելապես ցույց տալով հատկանիշի աստիճանը: Հազվադեպ մակբայները կարող են գործածվել նաև թվականների հետ (շուրջ 3 տարի,
ուղիղ 50 օր):
«Աշխարհաբարի քերականություն» դասագրքի շարահյուսության
բաժնում Մ. Աբեղյանը պարագաները բաժանում է բուն պարագաների և
պարագայական խնդիրների: Բուն պարագաներն արտահայտվում են
մակբայներով և իբրև մակբայ գործածված ածականներով, իսկ պարագայական խնդիրներն արտահայտվում են կամ գոյականով, կամ գոյական + կապով: Ըստ նրա` պարագայական խնդիրները միջին տեղ են
գրավում բուն պարագաների, այսինքն` մակբայների, և առարկայական
խնդիրների միջև: «Մի կողմից այս լրացումները խնդիր են, որովհետև
պահում են իրենց հոլովական ձևերը և հոլովներին հատուկ նշանակությունները: Մյուս կողմից` սակայն, դրանք պարագա են, որովհետև խոսքի մեջ դրվելով բայի վրա` կորցնում են իրենց առարկայական իմաստը,
այսինքն չեն մտածվում իբրև բան, ինչ կամ առարկայական խնդիր, ինչպես են կրող, ներգործող և բնության խնդիրները, այլև առնվում են իբրև
տեղ (որ, որտեղ), ժամանակ (երբ), ձև կամ որակ (ինչպես) և քանակ (որքան): Խոսքի մեջ ունեցած իրենց նշանակությամբ ուրեմն այս լրացումները պարագաների կարգին են պատկանում, բայց իսկական պարագա
կամ մակբայ չեն, որովհետև, ինչպես ասացինք, պահում են իրենց հոլովական նշանակությունը»9: Հետևաբար «Նա քաղաքից վերադարձավ
գյուղ» տիպի նախադասության մեջ, Աբեղյանի մոտեցմամբ, քաղաքիցը և գյուղ-ը, թեև խոսքի մեջ տեղի պարագա են, առարկայական իմաստ
չեն արտահայտում, բայց և այնպես մակբայ չեն, որովհետև պահում են
բացառական և հայցական հոլովների իմաստը և ձևը: Ըստ Մ. Աբեղյանի` ժամանակի անուններից բուն պարագաներին մոտենում են այսօր,
երեկ, վաղը, էգուց, այժմ, հիմի, առաջ բառերը, որոնք խոսքի մեջ պարագայական նշանակություն ունեն և համարվում են մակբայ: «Բայց
8
9
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այդ բառերը մակբայ համարելու հիմք չկա. մակբայներն անփոփոխ
մնացող բառեր են, մինչդեռ դրանք հոլովվող բառեր են և խոսքի մեջ կատարելապես պահում են իրենց հոլովական նշանակությունները, ինչպես ամեն ուրիշ ժամանակի անուն` շաբաթ, ամիս, տարի, առավոտ,
իրիկուն և այլն»10: Այստեղ Մ. Ասատրյանը հակադրվում է Մ. Աբեղյանին: Քանի որ Մ. Ասատրյանի հետաքրքրության շրջանակը գոյականի
ու մակբայի հարաբերակցությունն ու տարբերակումն էր, հետևապես
նա կարծում է, որ ճիշտ չէ հավասարության նշան դնել այսօր, երեկ, վաղը, էգուց, այժմ, հիմի, առաջ և շաբաթ, ամիս, տարի, առավոտ, իրիկուն
բառերի միջև, ինչպես այդ անում է անվանի լեզվաբանը: Մ. Աբեղյանի
համար այս երկու խմբի բառերը հոլովվում են և պահում են իրենց հոլովական նշանակությունը, հետևապես այսօր, երեկ, վաղը, էգուց, այժմ,
հիմի, առաջ բառերը գոյականներ է համարում: Մ. Ասատրյանի համար
ընդունելի չէ, որ նշված ընդհանրությամբ այս բառերը մի խմբի մեջ ընդգրկվեն: Նրա համար շատ կարևոր է նաև այդ բառերի իմաստային ու
կիրառական տարբերությունները հաշվի առնելը: Ըստ Մ. Ասատրյանի`
առաջին խմբի բառերը հոգնակի չեն կարող կազմել, իսկ երկրորդները
գործածվում են հոգնակի թվով (օր.`շաբաթներ, ամիսներ և այլն): Այդ
պատճառով էլ սրանք կարող են քանակական թվականների հետ կապակցվել` երկու շաբաթ, հինգ տարի, իսկ այսօր, երեկ, այժմ բառերը չեն
կարող կապակցվել քանակական թվականների հետ (դիցուք, երկու այսօր, չորս երեկ և այլն ձևեր լեզվում գոյություն չունեն): Բացի այս, առաջին խմբի բառերը (այսօր, երեկ, վաղը…) որոշիչ ընդունել չեն կարող,
իսկ շաբաթ, ամիս, տարի բառերը ազատորեն որոշիչներ են ընդունում:
Վերոնշյալ առաջին խմբի բառերը ենթակայի ու խնդրի պաշտոնով
հանդես գալ չեն կարող, իսկ երկրորդ խմբի բառերի գործածությունն
այդ պաշտոններով սովորական է: Այս տարբերությունները մատնանշելուց հետո Մ. Ասատրյանը եզրակացնում է, որ շաբաթ, ամիս, տարի և
այլ բառերը արտահայտում են առարկայական նշանակություն, իսկ այսօր, երեկ, վաղը, այժմ բառերի առարկայական նշանակությունը եթե
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իսպառ չի մարել, ապա որոշակի չափով խամրած է11: Հետևապես
սրանք ավելի մակբայներ են, քան գոյականներ, քանի որ խոսքի մեջ
հանդես են գալիս մակբային հատուկ շարահյուսական պաշտոններով:
Հ. Բարսեղյանը, համաձայնելով Մ. Ասատրյանի բերած փաստարկներին, գրում է, որ լեզվաբանի «վկայակոչած տարբերակիչ հատկանիշներին պիտի ավելացնել նաև առկայացման հատկանիշը, որ բնորոշ է գոյականին, և մակբայն ունենալ չի կարող»12: Ինչ վերաբերում է այսօր,
երեկ, վաղը, առաջ, ներս, ներքև, վերև ժամանակային և տարածական
նշանակություն ունեցող բառերի հոլովական առանձնահատկությանը, ի
տարբերություն Մ. Աբեղյանի` Մ. Ասատրյանն այդ իրողությունը չի համարում խանգարիչ հանգամանք` թվարկված բառերը ոչ թե գոյական,
այլ մակբայ ճանաչելու համար: Նա իր կարծիքը հիմնավորում է հետևյալ դատողությամբ. «Այս բառերի մեջ առարկայականության որոշ
հետքեր պետք է տեսնել այնքանով, որքանով որ վերջիվերջո դրանք հոլովվող բառեր են, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ դրանց հոլովական
ձևերը` այսօր-այսօրվա-այսօրվանից, վաղը-վաղվա-վաղվանից և այլն,
հանդես են գալիս պարագայական (ուղղանկյանը և բացառականը) կամ
որոշչային (սեռական-տրականը) ֆունկցիաներով, այսինքն` ոչ առարկայական, ոչ գոյականական ֆունկցիաներով»13: Այդ կարգի ժամանակային և տարածական նշանակության գոյականների անցումը մակբայների ավարտված համարելու դեպքում սրանց հոլովական առանձնահատկությունը պետք է գնահատել որպես խոսքիմասային նոր իմաստ
ձեռք բերած այդ բառերի` գոյականի հետ ունեցած ստորին կարգի
կապ, որ բնորոշ չէ բուն մակբայներին: Իսկ եթե այդ կարգի բառերի
խոսքիմասային անցումն ավարտված չենք համարում, կամ դրանք
դեռևս գոյական ենք ճանաչում, ապա պետք է փաստել, որ մակբայի
պաշտոնում մշտապես գործածվելու հետևանքով այդ բառերը հոգնակիության, հատկանիշ կրելու, առկայացման քերականական առանձնահատկությունների աստիճանական կորուստ են դրսևորում: Մ. Ասատրյանը եզրակացնում է, որ երբեմն շատ դժվար է, նույնիսկ անհնար
11

Տե´ս Ասատրյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 224:
Բարսեղյան Հ., Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը, Եր., 1980, էջ 476:
13
Ասատրյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 224:
12

99

առանձնացնել գոյականն ու մակբայը միմյանցից, քանի որ հայ քերականությունների մեջ տվյալ հարցի վերաբերյալ հատուկ չափանիշներ
մշակված չեն: Ահա այս առումով էլ Մ. Ասատրյանը նշում է, որ Ս. Աբրահամյանը իր «Չթեքվող խոսքի մասերը…» աշխատության մեջ որոշակի հստակություն չի մտցնում: Մի կողմից Ս. Աբրահամյանը կեսօրին,
կեսգիշերին, գիշերով, ցերեկով համարում է մակբայներ, իսկ մյուս կողմից` Երեխաները խաղում են դրսում: Ներսում շատ շոգ է նախադասությունների դրսում, ներսում բառերը համարում է գոյականներ` պատճառաբանելով, որ դրանք, թեև կատարում են պարագայի պաշտոն, բայց
մակբայ չեն, որովհետև հատկանիշի հատկանիշի իմաստով չէ, որ բնորոշվում են14: Ըստ Ս. Աբրահամյանի` այդ իմաստը դրսևորվում է նրանց
թեքված ձևի համապատասխան շարահյուսական կիրառության մեջ,
իսկ բառի խոսքիմասային պատկանելությունը չի կարելի որոշել նրա
որևէ ձևի կիրառության մեջ դրսևորված իմաստով, և ոչ էլ այդ ձևերը
մակբայ համարել, քանի որ դրանք գոյականների թեքված ձև են` վերջինիս հատուկ շարահյուսական դերով15: Այս պատճառով էլ Մ. Ասատրյանը նշում է, որ հայ քերականության մեջ գոյականի և մակբայի տարբերակման ու սահմանագծման չափանիշ չկա: Մակբայների ներքին
իմաստային կողմը նկատի ունենալով` Մ. Ասատրյանը դրանք բաժանում է երկու խմբի` պարագայական, որոնք ցույց են տալիս գործողությանը ուղեկցող հանգամանքները (տեղ, ժամանակ և այլն), և հատկանշային, որոնք արտահայտում են գործողության որակային ու քանակական տեղի և ժամանակի, իսկ հատկանշայինները` որակային (ձևի) և
քանակային (չափ ու աստիճանի)16: Ըստ Ասատրյանի` տեղի մակբայները թե´ քանակապես, թե´ իմաստային բազմազանությամբ զիջում են
ժամանակի մակբայներին: Սակայն տեղի մակբայների քանակը լեզուն
չի համալրում, քանի որ տեղի պարագայական իմաստները ավելի շատ
«արտահայտվում են տեղի իմաստ արտահայտող գոյականների հոլո-
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վական ձևերի միջոցով, ըստ որում տեղի պարագայական իմաստներ
կարող են արտահայտել բոլոր հոլովներն առանց բացառության»17:
Այսպիսով, Մ. Ասատրյանը եզրակացնում է, որ «լրիվ տրամաբանական ու հետևողական և հակասություններից բացարձակապես զերծ
քերականական համակարգեր չեն եղել և, ըստ երևույթին չեն էլ լինի,
որովհետև կենդանի ու զարգացող և ժողովրդի բերանում հավերժ ծփացող այդ անհուն օվկիանոսը քերականական կաղապարներով ու կանոններով պարփակելն ուղղակի անհնար է, և լեզվաբանը միշտ վերահասու է լեզվի միայն ամենաընդհանուր օրինաչափություններին»18:
Բանալի բառեր ‒ համաձայնություն, մակբայ, կիրառություն, ածական
անուն, խոսքիմասային առանձնահատկություններ, ընդհանուր իմաստ, պարագա, բառիմաստ:
СУСАННА ГРИГОРЯН, НАИРА ПАРОНЯН – Наречие как часть речи по Асатряну. – В течение развития армянского языка исчезает согласование
между существительным и прилагательным, что еще более способствует
использованию прилагательных в виде наречия. На основе существующих
фактов М. Асатрян приходит к выводу, что качественные прилагательные в
своей основе объединяют признак предмета и признак действия. Не соглашаясь
со мнением С. Абраамяна о том,что обстоятельственная функция для прилагательного прикладной признак, а не особенность части речи, известный лингвист пишет, что качественные прилагательные и наречия в армянском языке не
имеют вариантности, и поэтому одно и то же слово может выступать и в роли
прилагательного и в роли наречия. По мнению М. Асатряна нельзя основной
смысл и синтаксическое значение слова противопоставлять друг другу и
рассматривать между ними границы.
Ключевые слова: согласование, наречие, применение, имя прилагательное, частеречные особенности, общее значение, обстоятельство, значение
слова.
SUSANNA GRIGORYAN, NAIRA PARONYAN - Adverb as a Part of
Speech according to Manvel Asatryan. - During the historical development of
Armenian the equivalence between adjective and the noun disappears which
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contributes to the adverbial use of qualitative adjectives. On the basis of the existing
data M. Asatryan comes to the conclusion that the qualitative adjectives have both
the meaning of a thing and that of an action in their word-meaning. M. Asatryan did
not agree with S. Abrahamyan according to whom the adverbial function is a
functional feature for the adjective and not a part-of-speech meaning peculiarity, the
great linguist writes that the qualitative adjectives of Armenian are not distinguished
and the same word can have both the role of an adjective and that of an adverb.
According to M. Asatryan, it is not correct to contrast the general meanings of the
words and their syntactic usage and see a gap between them.
Keywords: equivalence, adverb, usage, adjective, part-of-speech meaning
peculiarities, general meaning, adverbial modifier, word-meaning.
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