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ՀՏԴ 811.19 

ժժժժամանակակիցամանակակիցամանակակիցամանակակից    հայերենիհայերենիհայերենիհայերենի    չեզոքչեզոքչեզոքչեզոք    սեռիսեռիսեռիսեռի    բայերիբայերիբայերիբայերի    ստորոգառությունըստորոգառությունըստորոգառությունըստորոգառությունը    

Գրքիկյան Լալա Գրքիկյան Լալա Գրքիկյան Լալա Գրքիկյան Լալա     

Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. արժույթ, անանցո-
ղական բայեր, բաղադրյալ ստորոգյալ, ստորոգելի, հանգույց, եղանակա-
վորիչ բայ, էական բայ, կապակցելիություն 

Նախաբան: Նախաբան: Նախաբան: Նախաբան: Արժույթի դրսևորումներից է ստորոգառությունը, 
այսինքն՝ բայի՝ ստորոգելի ստանալու հատկությունը, որով բնութա-
գրվում են դիմավոր բայերը: 

Ստորոգառական արժույթն անմիջականորեն առնչվում է բայա-
կենտրոն ուսմունքի դրույթներին, որի հետևորդներից է նաև հայ լեզվա-
բանության մեջ այդ ուսմունքի հիմնադիր Մ. Աբեղյանը: 

Ի տարբերություն ժամանակակից հայերենի բայի խնդրառական և 
պարագաառական արժույթների, որոնք կարող են իրականանալ թե՛ 
անդեմ և թե՛ դիմավոր ձևերի պահանջով, ստորոգառությամբ օժտված են 
միայն դիմավոր բայերը: Ասվածը նշանակում է, որ բառակապակցության 
մակարդակում ստորոգառություն չի կարող կատարվել, այն իրականա-
նում է միայն նախադասության (հաղորդակցական) մակարդակում: 

Ստորոգառությունից բացի՝ ժամանակակից հայերենում դիմավոր 
բայերի արժույթի դրսևորումներից են նաև ենթակաառությունն ու կոչա-
կանառությունը, որոնցից ստորոգառությունը էականորեն տարբերվում է. 

1. Եթե ենթակաառու և կոչականառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը 
անհամեմատ մեծաթիվ են, ապա ստորոգառու չեզոք սեռի բայերի թիվը չի 
գերազանցում երկու տասնյակը (աշխատել, գնալ, դառնալ, եմ, երթալ, 
երևալ, ընկնել, թվալ, լինել, կանգնել, կենալ, հանդիսանալ, ձևանալ, 
մեծանալ, մնալ, ներկայանալ, նստել և այլն): Նշենք, որ սրանցից դառնալ, 
եմ, թվալ, լինել բայերը կարող են կապակցվել գոյականների, դերանուն-
ների, դերբայների, կապական կառույցների, փոխանունների, մյուսները 
այս առումով սահմանափակություն են դրսևորում: 

2. Եթե ենթակաառու և կոչականառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը 
կարող են ստանալ միայն ուղղական հոլովով արտահայտված բաղադրիչ 
(համապատասխանաբար ենթակա և կոչական), ապա ստորոգառու 
չեզոք սեռի դիմավոր բայերն ունեն կապակցելիության լայն հնարավո-
րություն. նրանց կապակցվող ստորոգելիները կարող են արտահայտվել 



– 18 – 
 

ոչ միայն թեքվող խոսքի մասերի տարբեր հոլովաձևերով, այլև թեք հոլո-
վաձևերով ու կապերով ձևավորված կապակցություններով: 

3. Եթե չեզոք սեռի ենթակաառու և կոչականառու բայերը ենթակա և 
կոչական են ստանում միայն համաձայնության եղանակով, ապա ստորո-
գառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը ստորոգելի կարող են ստանալ ոչ 
միայն համաձայնության, այլև կառավարման եղանակներով: 

Ստորոգյալի կազմության հարցին անդրադարձել են պարզ նախա-
դասությունն ուսումնասիրող շարահյուսագետները, որոնց թվում են՝ 
Մ. Աբեղյան, Վ. Առաքելյան, Գ. Ջահուկյան, Ս. Աբրահամյան, Հ. Օհանյան, 
ինչպես նաև բուհական դասագրքերի հեղինակներ՝ Ս. Գյուլբուդաղյան, 
Մ. Ասատրյան, Ռ. Իշխանյան և ուրիշներ։ Մենք հետևում ենք այն 
լեզվաբաններին (Մ. Աբեղյան, Ս. Աբրահամյան, Հ. Օհանյան, Ս. Գյուլբու-
դաղյան, Մ. Ասատրյան, Ռ. Իշխանյան), որոնք առանձնացնում են կազ-
մությամբ պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալներ1: 

Ստորոգառության տեսանկյունից մեզ հետաքրքրում են բաղադրյալ 
ստորոգյալները, որոնք, ի տարբերություն պարզ ստորոգյալների, նախա-
դասության մեկ անդամ լինելով հանդերձ, բաղադրված են շարահյու-
սույթներից, որոնցից մեկը՝ դիմավոր բայով արտահայտվածը, կատարում 
է հանգույցի, իսկ մյուսը՝ ստորոգելիի դեր2։ Սրանցից ստորոգառությամբ 
օժտված է հանգույցը, որի ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է սույն հոդ-
վածը։ 

Ժամանակակից հայերենում բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույցի 
դերով կարող են հանդես գալ շուրջ երկու տասնյակ բայեր, որոնք էլ հենց 
ստորոգառու բայերն են՝ դառնալ, եմ, ընկնել, թվալ, լինել, կամ, կտրել, 

                                                                 
1 Ի տարբերություն այս կարծիքի՝ Վ. Առաքելյանը բարդ ստորոգյալ է համա-

րում անվանական և բայական ստորոգյալների կապակցությունը (կարող, պար-
տավոր, անկարող, մտադիր և այլն + եմ // լինել) [3, 134-181: 2, 144-176], իսկ 
Գ. Ջահուկյանը նկատի ունի այն ստորոգյալները, որոնք՝ ա) կազմված են պարզ 
կամ բաղադրյալ ստորոգյալի և անորոշ դերբայի միացությամբ, բ) ունեն 
դարձվածային-հարադրական արժեք [6, 412-413]: 

2 Բաղադրյալ ստորոգյալների կազմում առկա շարահյուսույթների մասին հայ 
լեզվաբաններից դիտարկում ունի Հ. Հարությունյանը: Նա բաղադրյալ բայ-
ստորոգյալը համարում է շարահյուսորեն վերլուծելի, կառավարմամբ կապակց-
ված կառույց, ստորոգելին՝ առանձին շարահյուսույթ, որը հանդես է գալիս որպես 
բայ-ստորոգյալի լրացում, իսկ շարահյուսական հարաբերությունն ըստ բնույթի՝ 
ստորոգառություն [5, 181-184]: 
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նստել, պատկերանալ և այլն։ Օրինակ՝ Նինոսը տեսնելով Արամի քաջու-
թյուններն ու հաղթանակները, առերևույթ բարեկամ է ձևանում…. (ՍրՀ*): 
Աշխենը ժամանակ-ժամանակ մեկ էլ ուրիշի կին է թվում (ՀՄ 1, 146): 
Բարով, խերով տղաս ուսումը ավարտի ու գա իր տնտեսությանը տեր 
կանգնի (ՏԽ*): Առջևում Եղվարդն է, կենտրոնը Նաիրիի, որն ինձ պատկե-
րանում է որպես ռոմանտիկ կղզի (ԶԲ*): – Գերմանիան թուրքերին 
թիկունք է կանգնում,– ասաց քեռի Լևոնը (ԼԶՍ*): 

Մեր կողմից քննության են ենթարկվում այն հանգույցները, որոնց 
ստորոգելին կապակցվում է կառավարման ու համաձայնության եղա-
նակներով և կարող է արտահայտված լինել գոյականների, առարկա ցույց 
տվող դերանունների, անորոշ դերբայի ու փոխանունների ուղիղ կամ թեք 
հոլովաձևերով, ինչպես նաև կապական կառույցներով։ Այդ է պատճառը, 
որ մեր ուսումնասիրության դաշտից կազմությամբ պարզ ստորոգյալը 
դուրս է մնում. այն մեկ ամբողջական կառույց է, որը, կազմությամբ 
համադրական կամ վերլուծական լինելով հանդերձ (հմմտ. գրեմ – գրում 
եմ), իր կազմում շարահյուսույթներ չի պարունակում: Եմ բայն այստեղ 
օժանդակ գործառույթ ունի. փոխարինում է դիմաթվային վերջավորու-
թյուններին: 

Ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի բայերի ստորոգառության 
արժույթը մինչ օրս առանձին քննության չի ենթարկվել: Սույն հոդվածում 
մեր նպատակն է ներկայացնել այդ բայերի ստորոգառական արժույթի 
արտահայտությունը, որը կատարելիս առաջնորդվել ենք նկարագրական, 
վերլուծական և համադրական մեթոդներով: 

Ժամանակակից հայերենում ստորոգառությամբ առանձնանում են 
թե՛ ներգործական, թե՛ կրավորական և թե՛ չեզոք սեռի բայեր, որոնք այդ 
հատկությունը դրսևորում են բաղադրյալ ստորոգյալների հանգույցի 
դերում: 

Ժամանակակից հայերենում կապակցման տարբեր հնարավորու-
թյուններով աչքի են ընկնում ոչ միայն բաղադրյալ ստորոգյալները՝ 
կապակցվելով նախադասության կազմում առկա ենթակայի, կոչականի, 
խնդրի և պարագայի հետ, այլև բաղադրյալ ստորոգյալների բայական 
հանգույցները, որոնք կարողանում են ստանալ տարբեր միջոցներով 
արտահայտվող ստորոգելիներ: Բայի ստորագառական արժույթը 
հետաքրքրական է նաև նրանով, որ ներկայացնում է ներքին շարահյու-
սության կապակցման ոլորտը:  
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«Չեզոք սեռի ստորոգառու բայ-ստորոգելի» կաղապարի շրջանակնե-
րում ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի բայերի ստորոգառությունը 
կարող է արտահայտվել հետևյալ մասնակաղապարներով ՝ 

1. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + գոյական կապակ-
ցությամբ, որում գոյականով արտահայտված ստորոգելին կարող է 
հանդես գալ տարբեր հոլովներով, այդ թվում՝ 

1.1. ուղղական հոլովով, որը եղանակավորիչ կամ էական բային 
կապակցվում է եզակի և հոգնակի թվերով և որոշյալ ու անորոշ առում-
ներով: Դիտարկենք դրանք առանձին-առանձին: 

1.1.1. Ինչպես և ենթադրվում է, չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ 
էական բայի հետ եզակի ուղղական հոլովով գոյականը հանդես է գալիս 
երկու ձևով` 

ա) եղանակավորիչ բայով և որոշյալ առմամբ եզակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ Սիլվանը այդ տան տերն էր .... (ՍԶԵԺ2, 13): .... քթիս կպնող 
դառը ծուխը Աղաբեկ տացուիս ծուխն է (ԼԽՊ, 8): …. ամառը 
չոբանի հարազատ ծնողն է (ՎխԱ*): 

բ) Եղանակավորիչ բայով և անորոշ առմամբ եզակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ Որ ինձ հետդ չես տանում, ես պրոֆեսոր չեմ (ՀՄ2, 7): .... ես քեզ 
շատ սիրեցի, դու լավ մարդ ես եղել (ՓՎ*): .... Ու Մեսրոպի սուրբ հան-
ճարով Դարձել է գիր ու մագաղաթ, Դարձել է հո՜ւյս, դարձել դրո՜շ, Պահել 
երթը մեր անաղարտ... (ՍԿ*): 

1.1.2. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայի հետ հոգնակի 
թվի ուղղական հոլովով գոյականը նույնպես հանդես է գալիս երկու ձևով՝ 

ա) եղանակավորիչ բայով և որոշյալ առմամբ հոգնակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ …նրա միակ ծանոթներն ուսուցիչներն են …. (ՍԶԵԺ3, 234): Մեր 
հայրերը, պապերը հայրենիքի երեխաներն էին…. (ՎՊ*): …. կոլխոզի 
վարչության հիմա դատարկ այս շենքը Մուրադենց անհատ ժամանակվա 
տներն են…. (ՀՄԱ2, 25): 

բ) Եղանակավորիչ բայ + անորոշ առմամբ հոգնակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ .... Մնացածը մուգ գույնի արջառներ են (ԼԽՊ, 23): Բոլորը 
թուրքի անուններ են .... (ՀՄԱ2, 266): Դրանք ձկնորսական հին, կպրած 
երկարուկ մակույկներ էին .... (ՍԶԵԺ2, 129): 

Ուղղական հոլովով կապակցված ստորոգելիների դիտարկումից 
պարզ է դառնում, որ չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայերին 
կարող են կապակցվել այդ հոլովով դրված բոլոր գոյականները՝ անկախ 
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թվի և առկայացման (որոշյալի և անորոշի) քերականական կարգերի 
արտահայտության ձևից: 

1.2. Սեռական հոլովով: Օրինակ՝ Մածունը ոչխարի է, հացն էլ իմ 
ձեռքով եմ թխել, վայելիր (ՍԽ*): Այդ ճիշտ է, որ առավոտները փչում է 
հովիկը, իրիկունները՝ զեփյուռը, և խոտհարքները զմրուխտի են .... (ՀՄ1, 
28): Մարմարը Հայաստանի չէ (ԴԴ*): 

Ի տարբերություն ուղղական հոլովով դրված գոյականների գործա-
ռական անսահմանափակության՝ ժամանակակից հայերենի ոչ բոլոր 
գոյականների սեռական հոլովները կարող են կապակցվել եղանակա-
վորիչ կամ էական բային: 

1.3. Տրական հոլովով: Օրինակ՝ Գյուղկոոպը ձորի այգիներում քեֆի 
է.... (ՀՄ1, 293): Սատանան մեծ պաշտոնի է եղել, չեմ իմացել (ԶԴ*): .... 
գյուղի տղամարդիկ յայլայում խոտհնձի էին .... (ԼԽՊ, 145): 

Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + տրական հոլովով 
գոյական կապակցության մեջ տրական հոլովով գոյականը ստորոգելի է 
ձևավորում ոչ միայն անորոշ, այլև որոշյալ առումով գործածվելիս: 
Օրինակ՝ Պետին գլուխը քաշ իր գործին էր (ԱԲԵ, 61): .... մեր ականջը 
դրսի ոտնաձայներին էր (ՀՄԱ2, 562): 

1.4. Բացառական հոլովով: Օրինակ՝ …. սաղավարտները միակտուր 
պողպատից էին …. (ՍԶԵԺ7, 376): Մոնումենտալ շինությունները հիմնա-
կանում թրծած աղյուսից են (ՀՍՀ, 9, 93): Այստեղ հատակը ցեմենտից էր 
(ԳՄ*): 

1.5. Գործիական հոլովով: Օրինակ՝ Չնայած նա գալիս էր այգուց, 
բայց նոր, գեղեցիկ մաքուր հագուստներով էր …. (ՍԶԵԺ2, 124): Նրանք 
մեքենայով են, դու ձիով …. (ՀՄԱ2, 97): Եսային կաթողիկոսական 
թիկնոցով է … (ԲՈՒ*): 

1.6. Ներգոյական հոլովով: Օրինակ՝ …. այնպիսի մի վիճակում էի, 
կարծես թե շատ գիշերներ առանց դադարի վազել եմ (ԼԽՊ, 173): …. 
երազում կլինի թե իրականում՝ փախչող պատի տակ ձեռքներս չէ՞ նախ 
մեր գլուխներին ենք տանում …. (ՀՄԱ2, 354): Հողերն օկուպացված են, և 
բանակցություններ են տարվում. Հայաստանն այսօր անելանելի դրու-
թյունում է և կարող է ինչ-որ պատճառ գտնել (ԱռՄ*): 

Վ. Առաքելյանը եմ բայի հետ գործածված ոչ բոլոր գոյականների ներ-
գոյական հոլովաձևն է համարում ստորոգելի: «Նա ժողովում էր» նախա-
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դասության մեջ լեզվաբանը ժողովում բառը դիտում է ոչ թե ստորոգելի, 
այլ տեղի պարագա, իսկ էր էական բայը՝ ստորոգյալ, քանի որ վերջինս 
նշանակում է «գտնվում էր» [3, 158-159]: Իսկ դարձվածքային կապակցու-
թյան արժեք ունեցող «Նրանք էլ մի լավ օրում չեն» կառույցները 
լեզվաբանը համարում է բաղադրյալ անվանական ստորոգյալ [3, 159]: 
Հետևելով Վ. Առաքելյանի կարծիքին՝ Հ. Օհանյանը ևս ներգոյական հոլո-
վով տեղի իմաստ ցույց տվող գոյականները համարում է տեղի պարագա 
[1, 164-165]: 

2. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + դերանուն 
կապակցությամբ, որում ստորոգելիի գործառույթով կարող են հանդես 
գալ առարկա ցույց տվող դերանունները, այդ թվում՝ 

2.1. բոլոր անձնական դերանունները, ինչպես՝ Հրամանատարը ես 
չէի .... (ԼԽՊ, 37): Ես նա եմ, հենց նա՛, Ով մարդկանց մերժել չի՛ 
կարողանում (ՊՍ*): …. այդ պաշտոնի համար ամենահարմարը դու ես 
(ԱՍ*): 

2.2. Այս, այդ, այն, սա, դա, նա ցուցական դերանունները: Օրինակ՝ 
Լավագույն հավատն այն է, որ երբեք չի դառնում կրոն (ՊՍ*): Իմ կարծիքը 
դա է (ԺԱ*): Իսկական զավակները ահա սրանք են, որ ի դերև չեն հանում 
ծնողների հույսերը …. (ՕԲ*):  

2.3. Ինչ, ով, որը հարցահարաբերական դերանունները: Օրինակ՝ Ես 
չգիտեի, թե ի՛նչ է սերը (ՍՀ*): …. մեզանից առաջինը ով էր, որ մյուսներիս 
տարավ Դիլաքյանին որոնելու …. (ԼԽՊ, 165): Եթե ինձ հարցնեն, թե 
որոնք են իմ կյանքի երջանիկ օրերը …. (ԱՔԲՁԱ, 147): 

2.4. Ամեն ինչ, ամեն մեկը, ամեն ոք, ամենքը, բոլորը որոշյալ 
դերանունները: Օրինակ՝ Երեխայի համար մաքուր օդն ամեն ինչ է…. 
(ՍԶԵԺ2, 203): Բայց ամենքը չէ, որ նայում էին աղջիկների կողմը .... (ՇԹ*): 
Դրանց առկայության դեպքում ամեն ոք չէ, որ կարող է դիմանալ 
հայկական օրացույցի «նեղ օրերին» …. (ԱԱ*): 

Սրանք կարող են ստորոգելիի դեր կատարել թե՛ միայնակ և թե՛ 
բացառականով արտահայտված որևէ առարկայի հետ՝ Դավայաթաղի 
բնակիչներից ամեն մեկը չէ, որ ի վիճակի կլինի շուտափույթ կերպով իր 
բունը տուն դարձնել (ԱՍ*): Սրանցից զատ, մնացածներից թեև բոլորը չեն, 
որ աշխուժություն են ցույց տալիս` բայց տարաձայնություններ չեն 
պատահում (ԼԿ*): 
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2.5. Մեկը, մեկնումեկը, մի քանիսը անորոշ դերանունները: Օրինակ` 
Մուսան իրենց բազում ազգականներից մեկնումեկն է (ՇԱ*): .... նրա հետ 
մրցողները մի քանիսն են (ԱՆ*): Քսան տարի սրանից առաջ, երբ ես նրա 
բնակիչներից մեկն էի, երեք, թե չորս գերանակապ տնակներ ուներ այդ 
ավանը .... (ՎլԱ*): 

2.6. Ոչ ոք, ոչ մեկը, ոչինչ ժխտական դերանունները: Օրինակ՝ Այս 
բախտի դիմաց ոչինչ են ամենայն ճամփա ու հոգնություն …. (ՍԿ*):…. 
մեր պապացու Ավետիքն անգամ ոչ ոք էր եղել …. (ՀՄԱ2, 409): «Դու ոչ 
մեկն ես». Թբիլիսիի օդանավակայանում սահմանապահն օտարազգի 
կնոջը վիրավորանք է հասցրել (ԱՄՎ*): 

3. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + անդեմ բայ 
կապակցությամբ, որում ստորոգելիի գործառույթով կարող է հանդես գալ 
անորոշ դերբայը՝ արտահայտվելով՝ 

3.1. որոշյալ կամ անորոշ առմամբ ուղղականով: Օրինակ՝ Ապրելու 
կեսն էլ պատվով մեռնելն է (ՊՍ*): Նրա համար ամենից մեծ հաճույքը 
այգին ու արտերը ջրելն էր (ԱԲԵ, 127): Քահանան բացատրում է նրան, որ 
գեղանկարչությունը հուշանվեր պատրաստել չէ …. (ԱՔԲՁԱ, 107): Դա 
հոդվածներ գրել չէ, Վարդան (ՀԽ, ԺՍ*): 

Անորոշ դերբայի ուղղական հոլովի անորոշ առմամբ հանդես եկած 
ստորոգելիի և եմ//էի բայաձևերի կապակցությունը չպետք է շփոթել վեր-
ջինիս հետ քերականական համանունը համարվող ե խոնարհման պարզ, 
կրավորական և բազմապատկական բայերի, համապատասխանաբար, 
վաղակատար ներկա և վաղակատար անցյալ ժամանակաձևերի հետ 
(հմմտ. Քո արարքը հարգել չէ//չէր, անարգել է//էր մեծահասակներին և 
Նա դրանով անարգել է//էր մեծահասակներին). առաջին դեպքում 
անարգել է//էր ստորոգյալները կազմությամբ բաղադրյալ են, մինչդեռ 
երկրորդ դեպքում՝ պարզ: Խոսքը միայն դրական տարբերակների մասին 
է, քանի որ ժխտականները միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն կառուց-
վածքով ու բովանդակությամբ, այլև է//էր բայաձևերի շարադասությամբ և 
է բայաձևի է>ի հնչյունափոխությամբ [4, 67-68]: 

3.2. Սեռական հոլովով: Օրինակ՝ Ինչ ինձ տալու էր` տրվել էր, ինչ 
ինձանից վերցնելու էր` վերցվել էր (ԼԽՊ, 207): Էդ մարդու հացն ուտելու 
չէ …. (ՄԳ*): Ջուրը խմելու չէ՞ (ՀկԽ*): 

Չեզոք սեռի եղանակավորիչ բայով հանգույց + անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովով ստորոգելի կապակցություններն էլ քերականորեն 
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համանուն են սահմանական եղանակի, համապատասխանաբար, ապա-
կատար ներկա և ապակատար անցյալ ժամանակաձևերին: Տարբերու-
թյունն այն է, որ առաջին դեպքում ստորոգյալները կազմությամբ դարձյալ 
բաղադրյալ են, իսկ երկրորդ դեպքում՝ պարզ: Այստեղ ևս խոսքը միայն 
դրական ձևերի մասին է, քանի որ ժխտականները միմյանցից էապես 
տարբերվում են [4, 68]: 

4. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + կապական կառույց 
կապակցությամբ, որտեղ ստորոգելիի գործառույթով հանդես եկող 
բաղադրիչն արտահայտվում է կապերով և կապվող բառերով: Օրինակ՝ 
Երգերը հիմնականում ծովի մասին են …. (ԱՔԲՁԱ, 174): Հայտնի էր, որ 
բազում տարիներ որպես հացթուխ աշխատում էր պառավ Ստեպա-
նիխան .... (ԳՄ*): …. քո թռիչքը հանուն Ծմակուտի է …. (ՀՄԱ2, 211):  

Ինչպես տեղանիշ բառերի տրական և ներգոյական, այնպես էլ 
տարածական նշանակություն արտահայտող կապի և կապվող բառի 
կապակցությունը դիտվում է տեղի պարագա և ոչ թե ստորոգելի [1, 174]: 
Օրինակ՝ .... ինստիտուտի շենքերը Քասախի նոր կամրջի մոտ են .... 
(ՎՊ*): 

Վերացական գոյականների ու տարածական նշանակություն ունե-
ցող մեջ և ներքո կապերի կապակցությունները դիտվում են ստորոգելի, 
քանի որ դրանք ցույց են տալիս ենթակայի ինչ վիճակում կամ դրության 
մեջ գտնվելը [1, 175]: Օրինակ՝ Բոլորը նկատում էին, որ նա դառն 
մտքերի մեջ է (ՍԽ*): .... արմենների մեջ կան շատ պարսկասեր նախա-
րարներ. կարող է պատահել Պապը նրանց ազդեցության ներքո է .... 
(ՍԶԵԺ8, 486): 

5. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + փոխանուն 
կապակցությամբ, որում ստորոգելիի գործառույթով հանդես եկող 
բաղադրիչը կարող է արտահայտվել փոխանվանաբար գործածված գոյա-
կանի, ածականի, թվականի, դերանվան, անդեմ բայի և լեզվական այլ 
միավորներների ուղիղ և թեք ձևերով: Բերենք օրինակներ տարբեր հոլո-
վաձևերով ստորոգելիի դերով հանդես եկող փոխանունների, մասնավո-
րապես՝ 

5.1. գոյականների տրականով: Օրինակ՝ Մեղքը Թումանյանինը չէ [2, 
170: 1, 163], որ հայը չունի բարձրաշխարհիկ կյանք (ՍԶԵԺ, 12, 95): Փողն 
էն մարդունն է, որ կարողանում է ձեռք բերել ու պահել (ՎՖ*): 

5.2. Ածականների ուղղականով և տրականով, ինչպես՝ Մեկը՝ Ալլան, 
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շատ լավիկն է (ՎՊ1, 51): Առաջ նրան ջուր տուր, ջուրը ջահելինն է (ՍԽ*): 
5.3. Թվականների ուղղականով և տրականով՝ Կինոդիտողները 

հինգն են (ՄԳ*): Երկուսն էլ եղել է, բայց պրոգրեսիան երկրորդինն է, որից 
էլ բխում է իմ լավատեսությունը (ՀՏՀ*)։ 

5.4. Առարկա, առարկայի հատկանիշ և հատկանիշի հատկանիշ 
ցույց տվող դերանունների ուղղականով և տրականով՝ Չափա-
նիշը նույնը չէ, իսկ երևույթը՝ նույնը (ՄԳ*).... դեպքն այնպիսին է, որ 
կարող է դուռ բանալ մեծամեծ աղետների… (ՍԶԵԺ9, 301): Մեզ բավարա-
րում էր և այն, որ Սահակյանը մեր հարևանն է, մերն է (ՎԳ*): 

5.5. Հարակատար և ենթակայական դերբայների ուղղականով և այլն՝ 
.... ես մի ոտքով կնկանդ հույսին մնացողը չեմ .... (ԼԽՊ, 8): .... դա հենց 
Մադաթի ուզածն է (ՀՄ*): 

Ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի ստորոգառու բայերը իրարից 
տարբերվում են կապակցելիության հնարավորություններով և գործածու-
թյան հաճախականությամբ։ Կապակցելիության լայն հնարավորություն-
ներով և գործածության հաճախադեպությամբ առանձնանում են եմ բայի 
դրական խոնարհման ձևերը։ 

Ստորոգառու մի շարք բայեր (եմ, դառնալ, լինել, թվալ, երևալ, հան-
դիսանալ) ունեն կապակցելիության գրեթե նույն հնարավորությունները 
և որոշ դեպքերում տեսականորեն կարող են հանդես գալ որպես քերա-
կանական միևնույն անփոփոխի փոփոխականներ։ Օրինակ՝ 

 
 
 

Այս շները որսի 
 
 

 
 
 
Նա այգեպան  
 
 

են: 
են եղել։ 
են երևում: 
են թվում։ 
են դարձել և այլն: 
 
է: 
է եղել։ 
է դարձել: 
է թվում։ 
է երևում և այլն: 
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Կան սակավաթիվ ստորոգառու բայեր, որոնք չեն կարող լիարժե-
քորեն փոխարինել հանգույցի դերով հանդես եկող այլ բայերի, հակառակ 
դեպքում տեղի կունենա իմաստի փոփոխություն։ Այսպես՝ Նա իմ 
եղբայրն է և Նա ինձ եղբայր է գալիս նախադասություններով ազգակցա-
կան տարբեր հարաբերություններ են արտահայտվում։ 

Առանձին խումբ են կազմում կրավորաձև չեզոք մի շարք բայեր 
(կարգվել, հռչակվել, հայտարարվել, նշանակվել, ընտրվել և այլն), որոնք, 
լինելով հոմանիշներ, խոսքի մեջ կարող են փոխարինել միմյանց: 
Օրինակ՝ Այն …. Ֆրեյդի մոտ դարձել է ուսումնասիրության առարկա, 
հռչակվել է որպես ինքնաճանաչման և փսիխոթերապիայի ամենաառա-
ջադեմ, նորագույն մեթոդ (ՄՇ*): 1856-ին վերադարձել է Վան և կարգվել է 
Վարագա վանքի վանահայր (ԽՀ*): Նա …. 1951թ. ապրիլի 9-ին հաստատ-
վել է որպես Եկեղեցու իններորդ Նախագահ (ԱԴՀ*): Հայաստանը 
համարվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վստահելի գործընկերը 
(ՆԱՀ*) և այլն։ 

Կամ և ունեմ բայերը մյուսներից տարբերվում են նրանով, որ ստորո-
գառու են միայն առդրության եղանակով կապակցվող ստորոգելիների 
հետ, ինչպես՝ Թքած ունեմ այդ շառլատանության վրա, այդ էր պակաս 
(ԳրԽ*): Էսքան ապրել եմ աշխարհում, ես դեռ էդպիսի խոսքաշեն անուշ 
մարդ տեսած չկամ…. (ԽԴ*): 

Որոշ բայեր (գալ, գնալ, ընկնել, կտրել, նստել և այլն) բնորոշվում են 
կապակցելիության և, դրանով պայմանավորված, գործածության սահմա-
նափակությամբ։ 

Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Ստորոգառությունը ժամանակակից հայերենի 
չեզոք սեռի բայերի հիմնական առանձնահատկություններից չէ. այն 
բնորոշ է նշված կարգի բայերից միայն մի քանիսին: Ստորոգառությամբ 
չեզոք սեռի բայերի թվային սահմանափակությունը պայմանավորված է 
նրանց՝ առանձին գործածվելիս բայիմաստից զուրկ լինելու հատկու-
թյամբ. այդ բայերը ցույց են տալիս առարկայի առկա կամ բացակա 
լինելը, դառնալը, թվալը՝ առանց նյութական որոշակի նշանակության: 

Ստորոգառական արժույթի տեսանկյունից կարևոր են միայն 
բաղադրյալ ստորոգյալները, որոնք թեև շարահյուսական մեկ միավոր են, 
սակայն կազմված են մեկից ավել շարահյուսույթներից, որոնցից մեկը՝ 
դիմավոր բայով արտահայտվածը, կատարում է հանգույցի, իսկ մյուսը՝ 
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ստորոգելիի դեր։ Սրանցից ստորոգառությամբ օժտված է հանգույցը: 
Որպես հանգույց գործածվող բայերը ստորոգառության տեսանկյունից 
հանդես են բերում կապակցելիության տարբեր հնարավորություններ և 
գործածության տարբեր հաճախականություն: 

Ստորոգառությունը բայի արժույթի մյուս դրսևորումներից տարբեր-
վում է նրանով, որ եթե մնացած դեպքերում բայը և նրա արժույթի առար-
կան խոսքի մեջ հանդես են գալիս որպես շարահյուսական առանձին 
միավորներ, այն է՝ նախադասության տարբեր անդամներ (ենթակա և 
ստորոգյալ, կոչական և ստորոգյալ, խնդիր և ստորոգյալ /կամ լրացյալ/, 
պարագա և ստորոգյալ /կամ լրացյալ/), ապա ստորոգառության դեպքում 
դիմավոր բայը և նրա արժույթի առարկան, լինելով առանձին շարահյու-
սույթներ, հանդես են գալիս որպես շարահյուսական մեկ միավոր՝ 
կատարելով նախադասության մեկ անդամի՝ բաղադրյալ ստորոգյալի 
գործառույթ:  

Լինելով դիմավոր բայի կապակցելիության երեք դրսևորումներից 
մեկը՝ ժամանակակից հայերենում ստորոգառությունն էապես տարբեր-
վում է մյուս երկուսից՝ ենթակաառությունից և կոչականառությունից. 
ստորոգառության դեպքում ստորադաս եզրը առանձնանում է արտահայ-
տության միջոցների բազմազանությամբ՝ հանդես գալով և՛ թեքվող ու 
չթեքվող խոսքի մասերով, և՛ թեքվող խոսքի մասերի տարբեր հոլովաձևե-
րով ու կապական կապակցություններով, մինչդեռ ենթակաառության ու 
կոչականառության դեպքում կապակցման միակ միջոցը ուղղական 
հոլովն է: Դրանից բացի՝ չեզոք սեռի ենթակաառու և կոչականառու 
բայերը ենթակա և կոչական են ստանում միայն համաձայնության եղա-
նակով, մինչդեռ ստորոգառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը ստորոգելի 
կարող են ստանալ ոչ միայն համաձայնության, այլև կառավարման եղա-
նակներով: 

Գրականություն Գրականություն Գրականություն Գրականություն     

1. Աբրահամյան Ս. Գ., Պառնասյան Ն. Ա., Օհանյան Հ. Ա., Բադիկ-
յան Խ. Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Շարահյուսություն, հ. 3, 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 856 էջ: 

2. Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., Հայոց լեզու, 
Շարահյուսություն, 2-րդ մաս, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչու-
թյուն, Երևան, 1979, 478 էջ: 
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3. Առաքելյան Վ. Դ., Հայերենի շարահյուսություն, հ. Ա, Հայկական 
ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1958, 503 էջ: 

4. Խաչատրյան Գ. Կ., Հայոց լեզվի ոլորաններում (հարցեր և պատաս-
խաններ հայոց լեզվից), «Տիր» հրատարակչություն, Վանաձոր, 1994, 
168 էջ: 

5. Հարությունյան Հ. Ա., Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, 
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1983, 336 էջ: 

6. Ջահուկյան Գ. Բ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունք-
ները, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 587 էջ: 

    

Աղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկԱղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկԱղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկԱղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկ    

1. Բակունց Ա., Երկեր, Երևան, «Սովետական գրող» հրատարակ-
չություն, 1986 – ԱԲԵ: 

2. Քալանթարյան Ա., Բացեք ձեր աչքերը, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1979 – ԱՔԲՁԱ: 

3. Խեչոյան Լ., Պատմվածքներ, Երևան, Հեղինակային հրատարակու-
թյուն, 2013 – ԼԽՊ: 

4. Մաթևոսյան Հ., Երկեր երկու հատորով, հ. 1, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1985 – ՀՄ1: 

5. Մաթևոսյան Հ., Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1985 – ՀՄ2: 

6. Մաթևոսյան Հ., Անտիպներ, հ. 2, Երևան, Հ. Մաթևոսյան մշակու-
թային բարեգործական հիմնադրամ, 2017 – ՀՄԱ2: 

7. Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, 1983 – ՀՍՀ, 
9: 

8. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 2, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1978 – ՍԶԵԺ2: 

9. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 3, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1979 – ՍԶԵԺ3: 

10. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 7, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1982 – ՍԶԵԺ7: 

11. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 8, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1983 – ՍԶԵԺ8: 
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12. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 9, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1983 – ՍԶԵԺ9: 

13. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 12, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1990 – ՍԶԵԺ12: 

14. Պետրոսյան Վ., Ընտիր երկեր երկու հատորով, հ. 1, Երևան, 
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1983 – ՎՊ1: 

    
ԱՐԵՎԱԿԱՐԵՎԱԿԱՐԵՎԱԿԱՐԵՎԱԿ----ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022))))    

ԱԱ* – Աղասի Այվազյան, ԱՆ* – Ալբերտ Նալչաջյան, ԱռՄ* – 
Առաւօտ, ԱՍ* – Անահիտ Սահինյան, ԲՈՒ* – Բագրատ Ուլուբաբյան, 
ԳՄ* – Գուրգեն Մահարի, ԳրԽ* – Գուրգեն Խանջյան, ԴԴ* – Դերենիկ 
Դեմիրճյան, ԶԲ* – Զորի Բալայան, ԶԴ* – Զարզանդ Դարյան, ԺԱ* – 
Ժիրայր Ավետիսյան, ԼԶՍ* – Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան, ԼԿ* – Լեռ 
Կամսար, ԽԴ* – Խաչիկ Դաշտենց, ԽՀ* – Խաչիկ Հրաչյան, ՀԽ, ԺՍ* –
 Հակոբ Խաչիկյան, Ժան-իվ Սուսի, ՀկԽ* – Հակոբ Խաչիկյան, ՀՄ* – Հրանտ 
Մաթևոսյան, ՄԳ* – Մուշեղ Գալշոյան, ՄՇ* – Մարիետա Շահինյան, ՇԱ* –
 Արմեն Շեկոյան, ՇԹ* – Շահեն Թաթիկյան, ՊՍ* – Պարույր Սևակ, ՍԽ* – 
Սերո Խանզադյան, ՍԿ* – Սիլվա Կապուտիկյան, ՍՀ* – Համո Սահյան, 
ՍրՀ* – Սարգիս Հարությունյան ՎԳ* – Վահագն Գրիգորյան, ՎլԱ* –
Վալտեր Արամյան, ՎխԱ* – Վախթանգ Անանյան ՎՊ* – Վարդգես 
Պետրոսյան, ՎՖ* – Վիլյամ Ֆոլքներ, ՏԽ* – Տրդատ Խորշիդյան, ՓՎ* – 
Վրթանես Փափազյան, ՕԲ* – Օնորե դը Բալզակ 
    
Համացանցի համառոտագրություններ Համացանցի համառոտագրություններ Համացանցի համառոտագրություններ Համացանցի համառոտագրություններ ((((հասանելի է 07.04.2022հասանելի է 07.04.2022հասանելի է 07.04.2022հասանելի է 07.04.2022))))    

ԱԴՀ* – https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/04/he-is-
risen?lang=hye 

ԱՄՎ* – https://www.aliq.ge/du-och-mekn-es-thbilisii-odanavakayanum-
sahmanapahn-otarazgi-knojeh-viravorankh-e-hascrel-tesanyuth/ 

ՀՏՀ* – https://hetq.am/hy/article/100716 
ՆԱՀ* – https://news.am/arm/news/668624.html 
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Предикативность непереходных глаголов Предикативность непереходных глаголов Предикативность непереходных глаголов Предикативность непереходных глаголов     
в современном армянском языкев современном армянском языкев современном армянском языкев современном армянском языке    

ГркГркГркГркикян Лалаикян Лалаикян Лалаикян Лала    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: валентность, непереходные глаголы, составное сказуемое, 
именная часть составного именного глагола, глагол связка, модальный глагол, 
основной глагол, сочетаемость 

Предикативность не является одним из основных проявлений непереход-
ных глаголов. Это характерно только для некоторых глаголов в этой категории. 
Численное ограничение непереходных глаголов связано с тем, что они не 
имеют значения при отдельном употреблении. Эти глаголы обозначают 
наличие или отсутствие предмета, его становление и появление, не имея при 
этом никакого материального значения. 

С точки зрения предикативной валентности, важны только составные 
сказуемые, которые, хотя и являются одной синтаксической единицей, состоят 
более чем из одной синтаксемы, одна из которых, выраженная личным 
глаголом, является связкой и имеет предикативность, а другая является 
именной частью. Глаголы, используемые в качестве связок, имеют разные 
возможности сочетаемости и частотности употребления. 

Предикативность отличается от других выражений валентности глагола 
тем, что если в других случаях глагол и объект его валентности выступают в 
речи в виде отдельных синтаксических единиц, то есть разных членов 
предложения (подлежащее и сказуемое, обращение и сказуемое, дополнение и 
сказуемое, обстоятельство и сказуемое) то в случае предикатной валентности, 
глагол и объект его валетности, будучи отдельными синтаксемами, выступают 
как единые синтаксические единицы, выполняя функцию одного члена 
предложения, составного сказуемого. 

Являясь одним из трех проявлений сочетаемости личной формы глагола, 
предикативность в современном армянском языке существенно отличается от 
двух других. В случае предикатности подчиненный элемент отличается тем, 
что он может выражаться как изменяемыми, так и неизменяемыми частями 
речи, а тек же разными падежными формами и предложными сочетаниями 
изменяемых частей речи, в то время как в случае подлежащего и обращения, 
единственным способом выражения является именителтный падеж. Кроме 
этого, непереходные глаголы принимают подлежащее и обращение только 
путем согласования, в то время как личные непереходные глаголы могут 
принимать предикатив не только путем согласования, но и путем управления.  
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Predicativeness is not one of the main manifestations of intransitive verbs. 

This is typical only for some verbs in this category. The numerical limitation of 
intransitive verbs is due to the fact that they do not express meaning when used 
separately. These verbs denote the presence or absence of an object, its formation 
and appearance, without having any material meaning. 

As for the predicative valency, only compound predicates are important, 
which, being one syntactic unit, consist of more than one syntaxeme, one of which, 
expressed by a finite verb, is a link verb, while the other is predicative. Verbs used 
as linking verbs have different possibilities of combination and frequency of use. 

Predicativeness differs from other expressions of the valency of the verb in the 
following: if in other cases the verb and the object of its valency appear in speech as 
separate syntactic units, that is, different members of the sentence, (subject and 
predicate, addressee and predicate, object and predicate, adverbial modifier and 
predicate), then in case of predicativeness, the verb and the object of its valency, 
being separate syntaxemes, act as a single syntactic unit, performing the function of 
one member of the sentence, a compound predicate. 

Being one of the three manifestations of the combinability of the finite verb, 
predicativeness in Modern Armenian differs significantly from the other two. In 
case of predicativeness, the subordinate element can be expressed in both inflected 
and invariable parts of speech, as well as in different case forms and prepositional 
combinations of inflected parts of speech, while in case of the subject and addressee, 
the only way of expression is the nominative case. In addition, intransitive verbs 
take the subject and recipient only by means of agreement, while personal 
intransitive verbs can take the predicative not only by means of agreement, but also 
by means of government. 
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