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ՀՏԴ 81`1 

Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը     
Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական     

իրողությունների վկայմանիրողությունների վկայմանիրողությունների վկայմանիրողությունների վկայման    
    

Ալթունյան ԷդիտաԱլթունյան ԷդիտաԱլթունյան ԷդիտաԱլթունյան Էդիտա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր.    բառապաշար, ժամանականշություն, ժողովրդա-
կան լեզվամտածողություն, ժամանակի ավանդական ընկալում, պատ-
մական դեպքեր ու դեմքեր, ժամանակի չափելիություն և ճանաչելիություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Սույն հոդվածում նպատակ ենք հետապնդում ուսումնասիրել 

Ղարաբաղի բարբառում ժողովրդականլեզվամտածողությամբ ժամանա-
կանիշի արժեք ձեռք բերած և մեր լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում 
բառային իրացում ստացած այն միավորները, որոնք հատկանշական են 
իրենց լեզվական բնութագրով և պատմաճանաչողական հասցեականու-
թյամբ:  

Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակում մեր առջև խնդիր ենք դրել 
առանձնացնելու և քննելու պատմական խոշոր իրադարձությունների ու 
պատմության մեջ հետք թողած նշանակալի անձանց անունների 
վկայությամբ ու զուգորդությամբ ձևավորված այն միավորները, որոնք 
ժողովրդական լեզվագիտակցությամբ դարձել են ժամանականիշ՝ օգնե-
լով կողմնորոշվելու ժամանակի անվերջանալի հարահոսում։ 

Ղարաբաղի բարբառում վկայվող ժամանականիշ այդ միավորների 
քննությունը կարևորվում է նախ՝ որպես ժամանակը հաշվարկելու միջոց, 
երկրորդ՝ իբրև տվյալ ժամանակաշրջանի պատմական իրողությունները 
ճանաչելու, տվյալ ժամանակաշրջանը հասցեավորող պայման, որոնք էլ 
պայմանավորում են ընտրված թեմայի արդիականությունը։ 

Ուսումնասիրության տեսական կարևոր խնդիրը տվյալ միավորների 
քննությունն է Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարային հիմքի վրա՝ հայե-
րենի բառապաշարի համապատկերում, իսկ գործնական նշանակու-
թյունը բարբառագիր ստեղծագործություններից, բանահյուսական նյու-
թերից, բանավոր աղբյուրից քաղված օրինակներով դրանց ընկալումներն 
ու մշակութապատմական հիմքերը բացահայտելն է:  
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Մյուս կողմից գործնական արժեքը կարևորվում է նաև բառապաշա-
րային հենքի վրա թեմատիկ այդ բառամիավորների միկրոհամակարգերի 
ստեղծման տեսանկյունից:  

Ժամանակը հաճախ ճանաչելի ու չափելի է դառնում ժողովրդի 
հիշողության մեջ անջնջելի հետք թողած նշանակալից իրադարձություն-
ների, պատմական դեպքերի հետ կապելով [1, 74]: Հինավուրց և ողբեր-
գություններով լի պատմություն է ունեցել հայ ժողովուրդը: Մեկը մյուսին 
հաջորդած պատերազմներ, ճակատամարտեր, գաղթեր, տեղահանու-
թյուններ, զանգվածային ջարդեր. ահա այն ամենը, ինչն ուղեկցել է մեր 
ժողովրդին նրա գոյության ողջ ընթացքում: Պատմական այդ դեպքերն ու 
իրադարձությունները չմոռացվեցին և ժողովրդի լեզվամտածողության 
մեջ դարձան ժամանակն ամրակայելու ձևեր ու միջոցներ: Հաճախադեպ 
են պատերազմների, նշանավոր ճակատամարտերի հիշատակություն-
ները ժամանակի հարահոսի մեջ կողմնորոշվելիս: 

Տասնամյակներ են անցել Երկրորդ աշխարհամարտի ահասարսուռ 
օրերից, սակայն պատերազմի հուշը դեռևս թարմ է ժողովրդի հիշողու-
թյան մեջ: Այդ մասին խոսելիս, հատկապես տարեցները, պարզապես 
ասում են՝ կըռըվէնկըռըվէնկըռըվէնկըռըվէն.... 

ԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվը վեր ըսկըսվից, մըհէնգյ քըռասսունմին թիվան մինչէվ 
քըռասունվէց թիվը էն ըմ լ³լ կուլխօզումը համ բիրիգ³դիր, համ պարտ-
կազմակերպության քարտուղար [4, 337]://ԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվը վէր վիրչացավ, 
հըղըղօթուն ընգավ, մէր սըրտէրն էլ հըվացավ [5, 337]: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին խոսելիս հաճախ է 
օգտագործվում նիմէցիննիմէցիննիմէցիննիմէցին    կըռըվավըկըռըվավըկըռըվավըկըռըվավը բառակապակցությունը, որը և առանց 
լրացուցիչ պարզաբանումների մատնանշում է համապատասխան ժա-
մանակահատվածը. 

Քըռասնըմին թըվին, նիմէցիննիմէցիննիմէցիննիմէցին    կըռըվավըկըռըվավըկըռըվավըկըռըվավը, հիշքան տըղամարթ կա, 
լուխճին տարալ ըն կըռըէվ:  

Երկրորդ աշխարհամարտի ցավոտ ու ողբերգական հուշերը իրենց 
արտահայտությունը գտան նաև ժողովրդական բանահյուսական նմուշ-
ներում՝ մասնավորապես ժողովրդական խաղիկներում և վիճակի կամ 
ջանգյուլումի երգերում. 

 Մըթենըն ընգավ ս³րին ա, 
    ԿըռևնԿըռևնԿըռևնԿըռևն    ընգածընգածընգածընգած    տարինտարինտարինտարին    աաաա,,,, 
 Աշկըս քըեզ տըեսած օրան 
 Կըլոխըս ժեռ քարին ա [2, 50]: 
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Ժողովրդական խաղիկներում և վիճակի երգերում հաճախ հիշա-
տակվում են նաև Երկրորդ աշխարհամարտի հետ անմիջաբար առնչվող 
տեղանուններ ու անձնանուններ, որոնք ինքնին հասկանալի են դարձ-
նում, թե խոսքը պատմական որ իրադարձության մասին է՝ առանց կոնկ-
րետ թվականի հիշատակության. 

Ա՜խ, սև ա սրտիս մըեչը,  Բանակային գյáõլլ³ մաղի, 
Էս ա տըեռալ մըեր վըերչը,  Թող դáõշմ³նը կըտաղի, 
Ջ³հիլ տղորց կյըրըեզմանը  Հա՜յ ըրա, ֆրիցը քըշի, 
Տըեռավ սըվըթոխ ԿյերչըԿյերչըԿյերչըԿյերչը    [2, 84]:  ՀիտլերինՀիտլերինՀիտլերինՀիտլերին կլոխը թաղի [2, 106]: 

Հանդիպում ենք նաև Առաջին աշխարհամարտը (1914-1918 թթ.) 
առանց թվական հիշատակության նկարագրող արտահայտության՝  

առաչիառաչիառաչիառաչի    կըռվավըկըռվավըկըռվավըկըռվավը////////կըռվէնկըռվէնկըռվէնկըռվէն, ինչպես՝ Ավ³քյ ³մին առաչիառաչիառաչիառաչի    կըռվավընկըռվավընկըռվավընկըռվավըն էլ ա 
լ³լ [5, 313]: 

Հավանաբար 20-րդ դարի սկզբի արյունալի անցքերին է վերաբերում 
Մ. Գրիգորյան-Սպանդարյանի հավաքագրած տաղիկներում հանդիպող 
կաղթականիկաղթականիկաղթականիկաղթականի    տարիտարիտարիտարի բառակապակցությունը։ Բնականաբար առանց լրա-
ցուցիչ պարզաբանումների այն ավելի հասկանալի կլինի արևմտյան 
տարածքի մարդկանց, սակայն, իբրև որոշակի ժամանակահատված 
մատնանշող արտահայտություն, տարածվել է նաև արևելյան խմբակցու-
թյան բարբառներում. 

 Արտ ըմ վարալ, կյ³րի յա, 
    ԿաղթականիԿաղթականիԿաղթականիԿաղթականի    տարիտարիտարիտարի յա, 
 Նամուս-ղեյրաթավ խալխ ընք, 
 Էլհա ախպերըս վարի յա [2, 40]: 
Ղարաբաղի բարբառում ժամանականշության արժեք են ձեռք բերել 

այնպիսի բառեր ու բառակապակցություններ, որոնք ի հայտ են եկել 
ժողովրդի հասարակական, քաղաքական և տնտեսական կյանքում տեղի 
ունեցած կարևոր փոփոխությունների ու իրադարձությունների հետևան-
քով: Հայաստանի խորհրդայնացումից և խորհրդային կարգերի հաստա-
տումից հետո ժողովրդի բառապաշար ներթափանցած այնպիսի արտա-
հայտություններ, ինչպիսիք են՝ սավէտսավէտսավէտսավէտ, կալխօզկալխօզկալխօզկալխօզ, սավխօզսավխօզսավխօզսավխօզ և այլն, ծնեցին 
նաև դրանց հաստատման շրջանը մատնանշող արտահայտություններ, 
կապակցություններ, որոնք այսօր էլ ընկալելի ու հասկանալի են հանրու-
թյան համար նույնիսկ առանց լրացուցիչ պարզաբանումների: Այս բա-
ռերն ու բառամիավորները ժամանականշություն են արտահայտում գե-
րազանցապես վախտվախտվախտվախտ բաղադրիչի զուգորդությամբ: Բերենք օրինակներ. 
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ՍավէտինՍավէտինՍավէտինՍավէտին    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն կաղնէն կըտրալ ըն, խաչքարըն էլ 
կուտըրհատալ, ածալ ծûրը [5, 205]://ԿալխօզինԿալխօզինԿալխօզինԿալխօզին    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն նախագան վար 
խօսում ար, ժուղօվուրթը քար կըտըրած ըսկանում ին [4, 300]: 

Խաղիկներում նաև հնաբանություն դարձած այդ բառամիավորներով 
է ժամանակը վկայված. 

    ՍավետՍավետՍավետՍավետ, տու էս հի՞նչ լ³վ ըս, 
 Ժողովուրթին սըրտավըն ըս, 
 Ալ բայդաղըտ ամման տըեղ, 
 Բուրժույներին մըեծ ցավըն ըս [2, 249]: 

ՍավէտըՍավէտըՍավէտըՍավէտը, օրթնվէ, Ղարաբաղ կյալանը յէտը էտ էրկու շէինին մաչին 
իսկական բըրիշօթուն ա ըստըէղծվալ [4, 362]: 

Իսկական ժամանականիշ հասկացությունների արժեք են ձեռք բերել 
մինչէվմինչէվմինչէվմինչէվ    շարժումըշարժումըշարժումըշարժումը    ընգընէլըընգընէլըընգընէլըընգընէլը, շարժումէնշարժումէնշարժումէնշարժումէն    վախտըվախտըվախտըվախտը, շարժումաշարժումաշարժումաշարժումա    յըյըյըյըէէէէտտտտ    և նման 
այլ բառակապակցությունները, որոնք կապվում են արցախյան գոյա-
մարտի հետ: Դրանք օգնում են ճիշտ կողմնորոշվելու մոտ 30 տարվա 
վաղեմություն ունեցող դեպքերի, իրադարձությունների կատարման ժա-
մանակը պարզաբանելիս: 

ՇարժումըՇարժումըՇարժումըՇարժումը    վէրվէրվէրվէր    ընգալաընգալաընգալաընգալա, փախէփախըն էլ նըհէտը ըսկըսվալ 
ա://ՇարժումաՇարժումաՇարժումաՇարժումա    յըյըյըյըէէէէտտտտ    մէր ժօղօվուրթէն թ³հրը շատ ա փօխվալ բիդի լ³վը, 
թօրքը էլ ամմէն սըհաթ կարէլ չի նի մըննէ մէր յէրգիրը [5, 327]: 

Նկարագրական եղանակով Արցախյան շարժման ժամանակահատ-
վածն է նշում ՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղա    կըռվավըկըռվավըկըռվավըկըռվավը////////կըռվէնկըռվէնկըռվէնկըռվէն բառակապակցությունը, 
ինչպես՝ ՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղա    կկկկըռվէնըռվէնըռվէնըռվէն թáõնդ մամէնտըն ա, գըրադը շօմփաշօմփ 
վէր ա թակում [ԱԲ, 345]: 

Հայ ժողովրդին անլուր տառապանքներ բերած քսաներորդ դարը 
եզրափակվեց մեր պատմության ամենափառահեղ էջերից մեկով՝ Շուշիի 
հաղթանակով: Սակայն արցախյան ազատամարտից առաջ էլ Շուշին 
բազմիցս ենթարկվել է թշնամիների ուխտադրուժ հարձակումներին: Այս-
պես՝քաղաքի հին անվանման հետ են կապվում ղալաղալաղալաղալա    շինիլշինիլշինիլշինիլ և ղալաղալաղալաղալա    
տըտըտըտըէէէէռնալռնալռնալռնալ    արտահայտությունները, որոնք ներկայացնում են Շուշիի 
կործանումը և Շուշիի բնակչության կոտորածը 1920 թվականին՝ թուրք և 
ադրբեջանցի հրոսակների ձեռքով: 

1920 թվականի Շուշիի այս ողբերգությունը, որ անջնջելիորեն 
դրոշմվել է ժողովրդի հիշողության մեջ, հիմք դարձավ ՇուշինՇուշինՇուշինՇուշին    / / / / ՂալանՂալանՂալանՂալան    
էրվէլանէրվէլանէրվէլանէրվէլան    յըյըյըյըէէէէտըտըտըտը բառակապակցության համար՝ նկարագրական եղանակով 
բնորոշելով տվյալ ժամանակաշրջանը, նաև ժամանակի մեջ կողմնորոշ-
վելու միջոց դարձնելով այն. 
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 Էս ըխճըկանը անըմը Մարյան ա, Պահից, պաշտից հըր³քáõրը, 
 Նախշը տըեղը մին ջան ա, Նախանձ կապից մըր³քáõրը, 
    ՂալանՂալանՂալանՂալան    էրվելանէրվելանէրվելանէրվելան    ետըետըետըետը ՇուշիՇուշիՇուշիՇուշի, , , , քուքուքուքու    էրվելանտէրվելանտէրվելանտէրվելանտ    ետըետըետըետը 
 Կարըմ չի թա դինջանա [2, 45]: Կըլխըմըս հ³ր, մ³ր, հըր³քáõրը [2, 96]:    

Արցախցու մտածողության մեջ ժամանակի հոլովույթում կողմնորոշ-
վելու միջոցներից է մեծ ավերածություններ պատճառած, մարդկանց 
հիշողության մեջ անջնջելի հետք թողած 1988-ի երկրաշարժը։ Աղետալի 
այս իրադարձությունը ժողովրդի մեջ ամրակայվել է ՄեծՄեծՄեծՄեծ    շաջշաջշաջշաջ կայուն 
բառակապակցությամբ, որն առանց թվական հիշատակության էլ ճշգրիտ 
ժամանակահատված է մատնանշում։ Ինչպես՝ Օխտը եխծե յա ըլ³լ, ՄեծՄեծՄեծՄեծ    
շաջավըշաջավըշաջավըշաջավը լոխ փոլ ա եկալ, ընգալ վեղեն տակը [3, 91]://ՄեծՄեծՄեծՄեծ    շաջավըշաջավըշաջավըշաջավը տները 
պարան ա եկալ, ժղովուրթը քոչալ ա ըստեղ-ընդեղ [3, 91]: 

Ղարաբաղի բարբառում գործառում են նաև նշանավոր մարդկանց 
անունների հետ զուգադրվող ժամանականիշ ձևեր: Այսպես, շատ հին, 
անհիշելի ժամանակները նկատի ունենալով՝ բարբառում գործածվում են 
ինչպես սովորական բառեր ու արտահայտություններ՝ քքքքյյյյûûûûհնահնահնահնա    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն, 
տականանտականանտականանտականան, աթադանաթադանաթադանաթադան----բաբադանբաբադանբաբադանբաբադան, , , , ղադմինղադմինղադմինղադմին    դդդդûûûûվրինվրինվրինվրինև այլն, այնպես էլ 
ժողովրդի խոսքում լայն տարածում ունեցող նկարագրական ձևեր, որոնք 
կապվում են նշանավոր մարդկանց անունների հետ՝ Ադամ նախահոր, 
Նոյ նահապետի և այլն: Օրինակ՝ 

ՔՔՔՔյյյյûûûûհնահնահնահնա    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն    ըստըէղ մին կընէգյ ա լ³լ ըպրէս՝ áõր³ն չûրքյ տըղէն, 
մինգյէլ ըխճըկանը նըհէտ [5, 215]://Ըսէս ըն՝ տականանտականանտականանտականան ըստըէղ 
քըրքարօտ տըէղ ա լ³լ՝ քարը քարավը տուված, քըշկըռված [ԱԲ, 203]: 

//ԱթադանԱթադանԱթադանԱթադան----բաբադանբաբադանբաբադանբաբադան յըէկած զáõրáõց ա [5, 200]://ՂադմինՂադմինՂադմինՂադմին    դդդդûûûûվրինվրինվրինվրին    
Ղարաբաղըմը ճըրհեղեղ ա ինիս, պըեցáõր սարեր ա ինիս [2, 313]: 

Ընդգծված բառերն ու կապակցությունները հին, անցած-գնացած 
ժամանակներից նշանակությունն ունեն: 

Սակայն խոսքի առավել պատկերավոր լինելը, նկարագրվող դեպքի, 
իրողության, երևույթի կամ գործողության հնությունն ավելի է ընդգծվում, 
երբ գործածվող ժամանականիշ ձևերը զուգադրվում են նշանավոր մարդ-
կանց անունների հետ: Օրինակ՝ ԸդամէնԸդամէնԸդամէնԸդամէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց արտահայտությունն 
ունի ի սկզբանե, Ադամից սկսած, շատ հնուց նշանակությունները և 
հաճախ է գործածվում ժողովրդի խոսքում՝ իբրև ժամանակի ամրակայ-
ման ավանդական ձև ժողովրդի լեզվամտածողության մեջ. 

    ԸդամէնԸդամէնԸդամէնԸդամէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց ա էտ պէնը ³դաթ ընգալ [6, 28]: 
Առավել ընդունված է Նոյ նահապետի անունը հիշատակելու միջո-
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ցով որևէ երևույթի կատարման ժամանակը հին, անցած-գնացած ժամա-
նակների հետ զուգորդելը [1, 77]: Ղարաբաղի բարբառում գործածական 
են ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց    / / / / դդդդáõáõáõáõրվրվրվրվ³³³³նցնցնցնց, ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    թըվինթըվինթըվինթըվին    / / / / դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին    արտահայտություն-
ները, ինչպես՝ 

Մացակը ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց մին կացէն օնէ [6, 563]://Ա՛ մարթ, էտ ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    
թըվինթըվինթըվինթըվին ա իլ³լ, վէր կընէգյը մարթին վըէննէրը լըվացալ ա [6, 563]: 

Վաղ անցյալում տեղի ունեցած որևէ դեպք կամ իրողություն հիշելիս 
ժողովրդի խոսքում հաճախ են կիրառվում ՆՆՆՆ³³³³բբբբáõáõáõáõնննն    դդդդáõáõáõáõրվրվրվրվ³³³³նցնցնցնց    / / / / թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց, , , , 
ՆՆՆՆ³³³³բբբբáõáõáõáõնննն    դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին    / / / / թըվինթըվինթըվինթըվին    արտահայտությունները, ինչպես՝ ՆՆՆՆ³³³³բբբբáõáõáõáõնննն    
դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին ասված խօսկ ա: 

Խոսքը հավանաբար վերաբերում է 19-րդ դարի վերջին իր ավազա-
կաբարո և թալանչիական գործունեությամբ հայտնի ղաչաղ Նաբուն: 

Հայ ժողովրդի հիշողության մեջ անջնջելի հետք են թողել միջին-
ասիական զորապետ Լենկ-Թեմուրի կործանիչ արշավանքները: Ավան-
դության համաձայն՝ Լենկ-Թեմուրի զորքերը հասել են մինչև Արցախի 
Մարտակերտ քաղաքը՝ ավերելով հայկական բնակավայրերը և անխնա 
կոտորելով բնակչությանը: Լենկ-Թեմուրի անունը դարեր շարունակ 
մնաց ժողովրդի հիշողության մեջ, և նրա արշավանքների շրջանում տեղի 
ունենցած որևէ դեպք կամ իրադարձություն հիշելիս մարդիկ օգտագոր-
ծում են ԼէնկԼէնկԼէնկԼէնկ----ԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց////վախտէրքըվախտէրքըվախտէրքըվախտէրքը    արտահայտութունը. 

Էս անումը ԼէնկԼէնկԼէնկԼէնկ----ԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց ա [5, 200]://ԼէնկԼէնկԼէնկԼէնկ----ԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէն    
վախտէրքըվախտէրքըվախտէրքըվախտէրքը Ղարաբաղ էրկու հարուստ, ըստուծասէր իշխան ա ինիս՝ 
մինը խըծըպըրթէցէ, մինը՝ ամարասցէ [5, 202]: 

Այսպիսի արտահայտութուններ կիրառելիս խոսողը նախապես 
համոզված է, որ իր խոսքը բացատրության կարիք չունի և հասկանալի է 
խոսակիցներին [2, 75]: 

Ղարաբաղի բարբառում ժամանականիշի արժեքով կիրառվում են 
ՆիկալայինՆիկալայինՆիկալայինՆիկալային    դդդդáõáõáõáõրվրվրվրվ³³³³նցնցնցնց    / / / / թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց, , , , ՆիկալայինՆիկալայինՆիկալայինՆիկալային    դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին    / / / / թըվինթըվինթըվինթըվին    կապակցու-
թյունները, որոնք նախորդների նման գործածվում են շատ հին, անհիշելի 
ժամանակների դեպքերը, իրադարձությունները հիշելիս, ինչպես՝ 
ՆիկալայինՆիկալայինՆիկալայինՆիկալային    թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց    մընացած պէն ա:  

Բնականաբար, խոսքի նյութը կապվում է ռուսական վերջին կայսր 
Նիկոլայ 2-րդի ապրած ժամանակի հետ: Նրա օրոք 1903 թ. հունիսին 
ընդունվել էր հայ եկեղեցու ունեցվածքի բռնագանձման օրենքը, 1905 թ. 
արհեստական կերպով սանձազերծվել էին հայ-թաթարական բախում-
ները: Եվ վերջապես, նրա օրոք՝ 1915թ. ամռանը, ռուսական զորքերն 
առանց որևէ բացատրության նահանջեցին Վանի վիլայեթից՝ մահվան 
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դատապարտելով այնտեղ մնացած բնակչությանը: Հասկանալի է, որ 
ժողովրդին այսքան տառապանքներ բերած գործչի անունը հեշտությամբ 
չպիտի մոռացվեր: 

Նիկոլայ 2-րդի անվան հետ է զուգորդվում նաև ցարէնցարէնցարէնցարէն    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն    
ժամանականիշ բառակապակցությունը. ՑարէնՑարէնՑարէնՑարէն    վըխտէվըխտէվըխտէվըխտէնննն ըստըղէրքէս 
յըրա մին գուբեռնատըր ա իլ³լ [5, 225]: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Պատերազմների, նշանավոր ճակատամարտերի, հայտնի մարդ-
կանց անունների հետ կապվող դեպքերի, իրադարձությունների ժամա-
նակը հիշողության մեջ ամրակայելու և դրանց հիշատակությամբ այլ 
իրադարձությունների ու գործընթացների ժամանակը ճշգրտելու նպա-
տակով կիրառվող ժամանականիշ միավորները կարող են հասցեագրվել 
և գործառել միայն մի որոշակի ժամանակահատվածում, իսկ հետագա-
յում դրանք դառնալու են ժամանակահատվածների տարորոշման նիշեր՝ 
իրենց պարունակում ներառելով նաև այդ ժամանակահատվածի պատ-
մահասարակական դեպքերի անդրադարձները:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բառնասյան Ջ. Ա., Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառնե-
րում, Երևան, 2009: 

2. Գրիգորյան-Սպանդարյան Մ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղի բանահյու-
սությունը, Երևան, 1971: 

3. Հարությունյան Լ. Հ., Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, 
Երևան, 1991: 

4. Պողոսյան Ա. Մ., Հադրութի բարբառը, Երևան, 1965: 
5. Սարգսյան Ա. Յու., Արցախի բանահյուսությունը, Երևան, 2015: 
6. Սարգսյան Ա. Յու. Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2003: 
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в карв карв карв карабабабабахском диалекте на основе констатацииахском диалекте на основе констатацииахском диалекте на основе констатацииахском диалекте на основе констатации    

исторических событийисторических событийисторических событийисторических событий    
Алтунян ЭдитаАлтунян ЭдитаАлтунян ЭдитаАлтунян Эдита    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: словарный запас, обозначение времени, народное 

языковое мышление, традиционное восприятие времени, исторические 
события и деятели, измерение и узнаваемость времени 

В языковом сознании народа время является одним из важнейших 
средств адаптации к определенному образу жизни. Онօ также включает в 
себя традиционные способы фиксации времени, генерирующие 
зарождение народного лингвистического мышления. 

Эти лексические единицы значимы как своим языковым описанием, 
так и своей историко-познавательной адресованностью. 

Примечательно, что обо всех важных исторических событиях в языке 
народа свидетельствуют единицы времени, которые становятся как 
средством исчисления времени, условием познания исторических реалий 
данного периода, так и единицами, относящимися к данному периоду 
раскрывая особенности мышления народа Арцаха, критерии оценки 
явлений, проявления поведения. 

В качестве знаков и явлений материального мира рассматриваются те 
словесные единицы, с помощью которых традиционным способом 
происходит восприятие и фиксация времени. 
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The Verbal Realization of the Forms The Verbal Realization of the Forms The Verbal Realization of the Forms The Verbal Realization of the Forms     
of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect     

according to the Evidence of Historical Realitiesaccording to the Evidence of Historical Realitiesaccording to the Evidence of Historical Realitiesaccording to the Evidence of Historical Realities    
    

Altunyan EditaAltunyan EditaAltunyan EditaAltunyan Edita    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: vocabulary, timing, folk linguistic thinking, traditional 
perception of time, historical events and figures, measurability and 
recognizability of time 

In folk linguistic thinking, timing is one of the most important means of 
adjusting one’s lifestyle. It also includes traditional ways of consolidating time, 
as the origins of linguistic thinking. These lexical items are significant both in 
their linguistic description and historically cognitive address. 

It is remarkable that all the important historical events in the language are 
evidenced by time units, which become both a means of calculating time, a 
condition for recognizing the historical events of a given period, and units 
addressing the given period, revealing the mindset of the people of Artsakh, the 
criteria by which they evaluate the phenomenon, the manifestations of their 
code of conduct. 

As signs of objects and phenomena of the material world, such lexical 
items are examined as traditional ways of perceiving and consolidating time. 
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