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ԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    ((((ԲԼԵՆԴԻՆԳԲԼԵՆԴԻՆԳԲԼԵՆԴԻՆԳԲԼԵՆԴԻՆԳ) ) ) ) ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    ԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻ    
ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ    ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ    ՈՒՐՈՒՅՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒՐՈՒՅՆ    ՄԻՋՈՑՄԻՋՈՑՄԻՋՈՑՄԻՋՈՑ    

 
    Մատինյան Մատինյան Մատինյան Մատինյան Գայանե Գայանե Գայանե Գայանե     

     
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. բառակազմություն, բառաբարդում, նորակազմություն, 

բաղարկություն, սկզբնաբառ:  
 
Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ կրթության, գիտության, մշակույ-

թի, քաղաքականության, բիզնեսի և հաղորդակցության բնագավառներում անգլե-
րենը դառնում է համաշխարհային (գլոբալ) լեզու: Անգլերենն այսօր երրորդ տե-
ղում է աշխարհում, այն որպես մայրենի լեզու օգտագործողների թվով, չինարե-
նից և իսպաներենից հետո, սակայն առաջինն է այդ լեզուն հաղորդակցության 
նպատակով օգտագործողների թվով՝ մոտավորապես 1,5 միլիարդ մարդ:  

Բնական է, որ գլոբալ լեզուն չի կարող մնալ անփոփոխ, և ժամանակակից 
զարգացումներին, հարաբերություններին ու պահանջներին զուգահեռ, պետք է 
ստեղծվեն նոր բառեր ու արտահայտություններ նորահայտ իրերի, երևույթների 
ու հարաբերությունների համար:  

Ըստ ամերիկյան “Global Language Monitor” կազմակերպության մշակած 
չափանիշների,(երբ նորաստեղծ բառը գրանցում է ստանում լեզվում առնվազն 
25000 անգամ օգտագործվելուց հետո միայն), օրական մոտ 15 նոր բառ է 
հայտնվում անգլերենում: Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ Շեքսպիրի դարա-
շրջանում բառերի քանակն անգլերենում ընդամենը փոքր-ինչ ավել էր 200 հազա-
րից, և դրանցից ավելի քան 1700-ի ստեղծման պատիվը վերագրվում է անձամբ 
մեծն Շեքսպիրին: 2010 թվականի դեկտեմբերին Հարվարդի համալսարանի և 
Google որոնողական համակարգի համատեղ ուսումնասիրությունը, կատարված 
5մլն 200 հազար թվայնացված գրքերի համակարգչային վերլուծության հիման 
վրա, պարզեց, որ անգլերենը պարունակում է 1 մլն 22 հազար բառ և ամեն տարի 
այդ թիվն ավելանում է 8500-ով: Նոր բառերը կամ փոխառվում են տարբեր լեզու-
ներից կամ ստեղծվում են գոյություն ունեցող բառերից ու ձևույթներից, բառա-
կազմական տարբեր միջոցների կիրառմամբ: Ավանդական միջոցներին՝ բառա-
բարդմանն(compounding) ու ածանցմանը (derivation) զուգահեռ, ներկայումս հա-
ջողությամբ գործում են այնպիսի ձևեր, որոնք չափազանց հազվադեպ են հանդի-
պում կամ իսպառ բացակայում են հայերենում: Դրանցից են բաղարկությունը 
(blending), կրճատումը (clipping), հետադարձ բառակազմությունը (backformation):  

Մեր ուսումնասիրության թեման բաղարկությունն է, ( բլենդինգ), նրա առա-
ջացման պատճառներն ու եղանակները, կառուցվածքային և իմաստային վերլու-
ծությունն ու դասակարգումը: Մենք կհամեմատենք բլենդինգն այլ նորակազմու-
թյունների հետ, ինչպես նաև կպարզենք բաղարկությունների տարածվածությունն 
ըստ բնագավառների: 
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Բլենդինգը նորակազմություն է, որը ստեղծվում է երկու (հազվադեպ երեք
գոյություն ունեցող բառերի կանխամտածված (հազվադեպ՝ պատահական
ձուլմամբ, երբ բառերից առնվազն մեկը կրճատվում է, և երբ առկա է սկզբնբառե
(source words) հնչույթային կամ գրույթային մասամբ համընկնում
անգլերեն անվանումը՝ blending, “to blend” բայից, որը նշանակում է 
միաձուլել, համադրել»: Օրինակ` “brunch” brunch” brunch” brunch” բառի վերլուծությունը ցույց է տալիս
որ այն առաջացել է brbrbrbreakfast և lunchunchunchunch բառերի համապատասխանաբար առաջին և 
երկրորդ մասերն իրար միացնելով, իսկ բառը ձեռք է բերել «ընդհանուր նա
ճաշ, նախաճաշի և երկրորդ նախաճաշի փոխարեն» իմաստը:  

Նորակազմությունների առաջացման գլխավոր պատճառը նոր հայտնված 
իրերի ու երևույթների համար նոր անուններ ստեղծելն է: Նոր բառերի վեր
թյունը ցույց է տալիս, որ դրանք առավել տարածված են հատկապես տե
վական տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցության, զանգվածային լրատ
թյան, նորաձևության և շոու բիզնեսի բնագավառներում:  

Ժամանակակից կյանքն անհնար է պատկերացնել առանց հե
ցության նորագույն միջոցների՝ բջջային հեռախոսի, համակարգչի
վիրտուալ շփումների, իսկ այս նորաստեղծ աշխարհը պահանջում է նոր բառեր՝ 
նրանում գտնվող մարդկանց, իրերը, կատարվող դեպքերը նկարագրելու համար
Ընդամենը վերջին տարիներին ստեղծված, բայց բառապաշարի
տատուն տեղը գտած ՏՏ ոլորտի բլենդինգներից են՝ email (eeee
էլեկտրոնային փոստ, e-voting(eeeelectronic + votingvotingvotingvoting) – էլեկտրոնային քվեարկություն
ezine (eeeelectronic + magazinezinezinezine) կամ webzine (webwebwebweb + magazinezinezinezine) 
ամսագիր, webinar (webwebwebweb + seminarinarinarinar) – համացանցով սեմինար, webliography (
bibliographyliographyliographyliography) – գիտական հոդվածի համար օգտագործված համացանցային գրա
կանության և կայքէջերի ցանկ, netizen (internenenenet+citizenizenizenizen) – համացանցից մշտապես 
ակտիվ օգտվող անձ, netiquette (net net net net + etiquetteetiquetteetiquetteetiquette) – համացանցի էթիկա
բառերն ու էլի բազմաթիվ նոր ստեղծված բլեդինգներ արդեն
առցանց և ավանդական բառարաններում, ինչպես օրինակ՝ 
ստեղծված “emoticon” բառը, կազմված emotiemotiemotiemotion (զգացմունք) + 
նշան) բառերից, որը ստեղնաշարի օգնությամբ տարբեր զգացմունքների կամ 
դեմքի զանազան արտահայտությունների պատկերումն է, օրինակ՝ 
փոխարեն: Այս բնագավառի բլենդինգներն արագ տարածվելով՝
թյուն են ստանում, որը բացատրվում է համացանցի մասսայականությամբ
սահման տարածվածությամբ: 

Նշենք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում, հիմնականում նախկին բրի
կան գաղութներում, բնիկների կողմից գործածվող կրեոլ (creol) 
ները սովորաբար հանդիսանում են բլենդինգներ, որոնք կազմվել 
(English) և մեկ ուրիշ լեզվի անունից՝ կիրառելով բառակազմական կա
օրինակ՝ Hinglish (HinHinHinHindi + EnglishEnglishEnglishEnglish), Spanglish (SpanSpanSpanSpanish + Englishnglishnglishnglish), Singlish (
EnglishEnglishEnglishEnglish), Manglish կամ Malgrish (MalMalMalMalaysia + Englishglishglishglish): Նույն սկզբունքով են կազ
բազմաթիվ աշխարհագրական վայրերի անուններ, որոնցից են Տան

հազվադեպ երեք) 
հազվադեպ՝ պատահական) միա-

և երբ առկա է սկզբնբառերի 
հնչույթային կամ գրույթային մասամբ համընկնում, այստեղից էլ 

որը նշանակում է «խառնել, 
բառի վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

բառերի համապատասխանաբար առաջին և 
ընդհանուր նախա-

Նորակազմությունների առաջացման գլխավոր պատճառը նոր հայտնված 
Նոր բառերի վերլուծու-

որ դրանք առավել տարածված են հատկապես տեղեկատ-
զանգվածային լրատվու-

կերացնել առանց հեռահաղորդակ-
համակարգչի, համացանցի և 

իսկ այս նորաստեղծ աշխարհը պահանջում է նոր բառեր՝ 
կատարվող դեպքերը նկարագրելու համար: 

բառապաշարի մեջ իրենց հաս-
eeeelectronic+ mailmailmailmail) –

էլեկտրոնային քվեարկություն, 
 – էլեկտրոնային 

, webliography (webwebwebweb + 
գիտական հոդվածի համար օգտագործված համացանցային գրա-

համացանցից մշտապես 
համացանցի էթիկա: Վերոհիշյան 

արդեն գրանցված են 
օրինակ՝ 1990-ականներին 

) + iconiconiconicon (պատկերա-
որը ստեղնաշարի օգնությամբ տարբեր զգացմունքների կամ 

օրինակ՝  – ժպիտի 
տարածվելով՝ լայն գործածու-
մասսայականությամբ ու ան-

հիմնականում նախկին բրիտանա-
(creol) լեզուների անուն-

որոնք կազմվել են անգլերենի 
և մեկ ուրիշ լեզվի անունից՝ կիրառելով բառակազմական կանոնները, 

), Singlish (SingSingSingSingapore + 
Նույն սկզբունքով են կազմվել 

որոնցից են Տանզանիա 
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պետությունն Աֆրիկայում – Tanzania (TanTanTanTanganyika + ZanZanZanZanzibar), Եվրասիա աշխարհա-
մասը՝ Eurasia (EurEurEurEurope +AsiaAsiaAsiaAsia), Calexico և Mexicali սահմանամերձ քույր քաղաքները 
Կալիֆորնիայում և Մեքսիկայում (CalCalCalCalifornia + Mexicoexicoexicoexico և MexiMexiMexiMexico + CaliCaliCaliCalifornia)։ 

Ուշադրություն դարձնենք գրականության, (հեռուստա)լրագրության, կինոյի 
մեջ հայտնված նոր ժանրերին “dramedy” , որը “dramdramdramdrama” և “comedymedymedymedy” բառերի 
խառնուրդն է և նշանակում է դրամատիկ կատակերգություն, “rockumentary”` 
“rockrockrockrock” և “documentaryumentaryumentaryumentary” բառերից, որը ռոք երաժիշտների ու խմբերի մասին 
փաստագրական ֆիլմ է, “advertorial”` “advertadvertadvertadvertisement” և “editorialtorialtorialtorial” բառերի 
միաձուլումից, որը գովազդային հոդված է խմբագրականի տեսքով: 

Բլենդինգի բաղկացուցիչ մասեր կարող են դառնալ հանրահայտ մարդկանց, 
նշանավոր ամուսնական զույգերի անունները, երբ նրանց վերաբերվում են 
որպես մեկ, ընդհանուր անձ, օրինակ՝ Brangelina (BraBraBraBrad + AngelinaAngelinaAngelinaAngelina) -Բրեդ Փիթի և 
Անջելինա Ջոլիի անուններից, կամ Billary (BillBillBillBill + Hillaryillaryillaryillary)- Բիլ և Հիլարի Քլինթոն-
ների անուններից:  

Զարմանալի չէ, որ մեծ թվով բլենդինգներ ստեղծվում և անմիջապես օգտա-
գործվում են գովազդի մեջ՝ փորձելով համոզել սպառողին տվյալ ապրանքի եզա-
կիության և արտակարգ օգտակարության մեջ: Եզակի ապրանքը բնորոշող բառե-
րը պետք է լինեն եզակի, մյուսներից տարբերվող, սպառողի երևակայությունն ու 
հետաքրքրասիրությունը գրգռող, և որ ամենակարևորն է, նոր բառեր։ Այս տե-
սանկյունից, բլենդինգն, անկասկած, բավարարում է թվարկված բոլոր պահանջ-
ները։ Գովազդի մասնագետները դիմում են ամեն միջոցի ստեղծելու զանազան 
բլենդինգներ՝ նոր ընկերություններին ու ապրանքներին անուններ տալու, նրանց 
հատկանիշները նորաստեղծ ածականներով նկարագրելու համար․իրար հետ 
զուգադրում եմ անհավանական բառազույգեր, հեռանում են ավանդական ուղ-
ղագրությունից, օգտագործում են բազմիմաստ բառեր, արդյունքում ստանալով 
աչք (երբեմն նաև ականջ) ծակող, արտասովոր, հետաքրքիր ու գրավիչ բառեր։ 
Սա անշուշտ միտում է մարդկանց մեջ արթնացնել ցանկութկուն՝ փորձելու նո-
րույթը:  

Ամերիկյան հանրախանութներում վաճառվող բուրումնավետ մոմերը կա-
րող են ունենալ “scentational” անվանումը, “scentscentscentscent” (բուրմունք)և “sensational” (սեն-
սացիոն) բառերի միաձուլումից, հանրահայտ ռեստորանը կարող է առաջարկել 
հատուկ կերակրացանկ նիհարել ցանկացողների համար “slimicious” վերտառու-
թյամբ, “slimslimslimslim”(սլացիկ )և “deliciousiciousiciousicious”(համեղ )բառերի միացումով, իսկ համացան-
ցում ինքնատիպ սանրվածքներին նվիրված էջը կարող է կոչվել “hairspiration”, 
կազմված “hairhairhairhair”(մազեր) և “inspirationspirationspirationspiration"(ոգևշնչում) բառերից։  

Վերջերս համացանցի “Debenhams” ապրանքանիշի բլոգում հայտնված նո-
րաձևության բառարանի նպատակն էր ծանոթացնել սպառողին հագուստին վե-
րաբերվող վերջին եզրույթների հետ: Ներկայացված են մոտավորապես 30 նոր 
բառեր, որոնց թվում են մեզ արդեն ծանոթ «լեգինզների» (leggings – ոտքերը կիպ 
ընդգրկող կանացի տաբատ, առաձգական գործվածքից) հիման վրա ստեղծված 
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jeggings – ջինսանման լեգգինզներ (jjjjeans + leggingseggingseggingseggings), meggings – տղամարդու լե-
գինզներ (mmmmale + leggingseggingseggingseggings), treggings- տաբատի տեսքով լեգինզներ (trtrtrtrousers+ 
leggingseggingseggingseggings) անունները: “Shorts” (կիսատաբատ) բառի հիման վրա ստեղծվել են 
“skorts” – կարճ կիսաշրջազգեստի և կիսատաբատի միացումը (skskskskirt + shortsortsortsorts), 
“jorts” – ջինսե կիսատաբատ (jjjjeans+ shortsortsortsorts), “whorts” – ձմեռային, հաստ կտորից 
կիսատաբատ (wwwwinter+ shortsortsortsorts) բառերը, իսկ “jacket” (պիջակ, ժակետ) բառից առա-
ջացել են “shacket”-վերնաշապիկի տեսքով պիջակ (shshshshirt + jacketacketacketacket), “swacket” – 
կնգուղով սվիտերի և ժակետի խառնուրդ (swswswsweater + jacketacketacketacket), “macket”– անջրանցիկ 
վերարկուի և պիջակի խառնուրդ – (macmacmacmac(intosh)-անձրանցիկ վերարկու + jacketacketacketacket) 
նորաստեղծ բառերը: 

Մի քանի տարի առաջ շատերին ոչինչ չասող, իսկ այսօր մեր առօրյա խո-
սակցության սովորական մաս կազմող բլեդինգներից կարելի է նշել մի քանիսը՝ 
smog (smosmosmosmoke + fogogogog) – ծխամշուշ, workaholic (workworkworkwork + alcoholicoholicoholicoholic) – աշխատամոլ, 
telethon (teleteleteletelevision + marathonthonthonthon) – հեռուստամարաթոն, modem (modmodmodmodulator + 
demdemdemdemodulator) – (համակարգիչների) մոդեմ, Bollywood (BoBoBoBombay + Hollywoodollywoodollywoodollywood) – Հնդկաս-
տանի կինոարտադրանքը։ 

Վերը նշված բլենդինգներից “workaholic” և “telethon” բառերն արժանի են 
հատուկ քննարկման, քանի որ նրանց կազմության մեջ մտնող երկրորդ բառերի 
վերջին մասնիկները, (“-holic” և “-thon”), սկսել են կորցնել իրենց սկզբնական 
իմաստները և ձեռք բերել նոր իմաստ, համապատասխանաբար՝ «չափազանց 
հրապուրված մի բանով և անկարող այն դադարեցնել» և »երկարատև միջոցառում 
կամ գործողություն, գումար հանգանակելու նպատակով», որոնց հիման վրա 
կազմվել են բազմաթիվ նոր բառեր, ինչպիսիք են՝ shopaholic, chocaholic, 
coffeeholic, swimathon, drinkathon, shopathon և այլն։ Լեզվաբանների մեջ չկա 
միասնական կարծիք նմանատիպ բառերի երկրորդ բաղադրիչի խոսքի մասային 
պատկանելության շուրջ, այդ իսկ պատճառով դրանք երբամն համարվում են 
ածանց կամ միավորիչ ձևույթ։ Օրինակ՝ Oxford Advanced Learner’s Dictionary բա-
ռարանում “holic” մասնիկը համարվում է ածանց։  

Որոշ նորաստեղծ գիտությունների անունները նույնպես ստեղծվել են 
բլենդինգի կանոնները կիրառելով, օրինակ՝ avionics (aviaviaviaviation + electronicsonicsonicsonics), bionics 
(biobiobiobiology + electronicsonicsonicsonics), nucleonic (nuclenuclenuclenuclear – միջուկային + electrtonicsonicsonicsonics): 

Բազմաթիվ բաղարկություններ ստեղծվել են որպես նոր, խաչասերումով 
ստացված կենդանիների ու բույսերի անուններ: Օրինակ՝ այծի և ոչխարի խաչա-
սերումից առաջացել է նոր տեսակ՝ “geep” անունով ( ggggoat + sheepeepeepeep ), իսկ “zorse”-ը 
զեբրի և ձիու խառնածինն է (zzzzebra + horseorseorseorse)։ “Tangelo” կոչվող միրգը երկու տարաշ-
խարհիկ մրգերի՝ մանդարինի և Հարավային Ասիայում աճող սադակենու խառ-
նուրդն է (tangtangtangtangerine +pomeloeloeloelo), մինչդեռ “pomato”-ն կարտոֆիլի և լոլիկի խաչասե-
րումից ստացված նոր բանջարեղենն է (popopopotatotototo + tomatomatomatomato)։ Իսկ ի՞նչ անուն տալ առ-
յուծի (lion) և վագրի (tiger) խաչասերումից ստացված նոր կենդանուն, եթե 
տեսականորեն հնարավոր է երկու տարբերակ՝ “liger” (lilililion + tigergergerger) և “tigon” (titititiger 
+lionononon): Սա այն հազվագյուտ դեպքերից է, երբ երկու բառն էլ գոյության իրավունք 
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ունեն, առաջինն արու առյուծի և էգ վագրի սերունդն է, երկրորդի ծնողները, հա-
մապատասխանաբար, արու վագրն ու էգ առյուծն են, և բնական է, որ դրանք 
տարբերվում են իրարից չափերով, գունավորմամբ և բնույթով։ “Liger” կոչվողը 
զգալիորեն գերազանցում է իր ծնողներին և հանդիսանում է ամենամեծ կատվազ-
գին երկրագնդի վրա:  

Իսկ ահա համեմատաբար վերջերս ստեղծված “flexitarian” բլենդինգը 
(flexiflexiflexiflexible – ճկուն և vegetariantariantariantarian    – բուսակեր), որը նշանակում է «մարդ, ով բուսակեր 
է, բայց երբեմն իրեն կարող է թույլ տալ միս կամ ձուկ ուտել», 2003 թվականին 
անցկացված հարցման արդյունքում ճանաչվել է տարվա լավագույն նոր բառ 
ԱՄՆ-ում: 

Փորձենք համեմատել բլենդինգը այլ նորակազմությունների՝ բարդ բառերի, 
ածանցավոր բառերի և կրճատված բառերի(clipping) հետ: 

 Բլենդինգի և բարդ բառերի տարբերությունը երբեմն հեշտ չէ նկատել: Եթե 
բարդ բառերը կազմվում են առնվազն երկու բառերից կամ ձևույթներից, բլենդին-
գը օգտագործում է բառերի առանձին մասերը, որոնք սովորաբար ձևույթներ չեն և 
կարող են բաղկացած լինել նույնիսկ մեկ կամ երկու տառից: Ակնհայտ է, որ որոշ 
բլենդինգների կազմության մեջ նույնպես մտնում են առանձին բառեր կամ 
ձևույթներ, բայց այդ դեպքերում երկրորդ բաղկացուցիչ մասը սոսկ երկրորդ 
սկզբնաբառի առաջին կամ երկրորդ մասն է, այլ ոչ ինքնուրույն ձևույթ: Համեմա-
տելով “newsletter” (նորությունների ամփոփագիր) և “camcorder” (տեսախցիկ) բա-
ռերը, կտեսնենք, որ առաջինը ստեղծվել է երկու ձևույթներից՝ “news” և “letter”, 
իսկ երկրորդը միացրել է “camcamcamcamera” և “recordercordercordercorder”””” բառերի մասերը, որոնք առանձին 
վերցրած իմաստ չեն արտահայտում:  

Բլենդինգի և կրճատումների (clipping) համեմատությունը բացահայտում է 
միայն մեկ ընդհանրություն` երկուսում էլ ունենք բառերի կրճատում, բայց 
clipping-ը մեկ երկար բառի կրճատումն է, որտեղ կարող է պահպանվել կամ բառի 
սկիզբը (որն ամենատարածված դեպքն է), կամ միջին մասը, և կամ վերջին մասը, 
օրինակ` ad (adadadadvertisement –գովազդ), flu (influfluflufluenza-գրիպ), phone (telephonephonephonephone-հեռա-
խոս), իսկ բլենդինգի դեպքում պահանջվում են առնվազն երկու բառերի մասեր, 
օրինակ՝ heliport ( helihelihelihelicopter+ airportportportport)- ուղղաթիռների համար օդակայան։ 

Եվ վերջապես, երբ համեմատում ենք բլենդինգը և ածանցավոր բառերը, 
նկատում ենք, որ ածանցավոր բառերը բաղկացած են մեկ կամ երկու ձևույթից և 
ածանց((((ներ)ից,օրինակ` “arrangement” (կարգավորում) բառը կազմված է “arrange” 
ձևույթից և “-ment” գոյականակերտ ածանցից, որով կարող ենք կազմել բազմա-
թիվ նոր գոյականներ։ Բլենդինգի մի տեսակը նույնպես կարող է բաղկացած լինել 
մեկ ձևույթից և մյուս բառի մի մասից, օրինակ՝ “guesstimate” բայը, որ բաղկացած է 
“guess”guess”guess”guess” բառից և “estimate”timate”timate”timate” բառի երկրորդ մասից և ունի «գնահատել առանց բավա-
րար տեղեկատվության» իմաստը, սակայն այս դեպքում բառամասնիկը չի հան-
դիսանում ածանցային ձևույթ և չի կարող այլ բառեր կազմել: 

Երբ ուսումնասիրում ենք բլենդինգների կառուցվածքը, առանձնացնում ենք 
առնվազն հինգ մոդել:  
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ՄոդելՄոդելՄոդելՄոդել    1111. Մի սկզբնաբառի (source word) առաջին մասը միանում է երկրորդ 
սկզբնաբառի վերջին մասին: Սա ամենատարածված մոդելն է և նորակազմու-
թյունները հիմնականում հետևում են այս կաղապարին:  

OxOxOxOxford + Cambridgebridgebridgebridge = Oxbridge (Օքսֆորդի և Քեմբրիջի համալսարանների 
հավաքական անունը),  

ChChChChannel(նեղուց) + tunnelunnelunnelunnel (թունել) = Chunnel (Անգլիական նեղուցի տակ կա-
ռուցված ստորջրյա թունելը),  

SimulSimulSimulSimultaneous (համաժամանակյա) + broadcastcastcastcast (հաղորդել) = simulcast (ծրագրի 
համաժամանակյա հաղորդում և ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ) 

Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 2222. Մի բառը (սովորաբար միավանկ) միանում է երկրորդ բառի վերջին 
մասին:  

Այսպիսի նորակազմությսւնների թիվը մեծ չէ: 
StayStayStayStay (մնալ) + vacationcationcationcation (արձակուրդ) = staycation (արձակուրդ, որի ընթացքում 

որևէ տեղ չեն մեկնում և մնում են տանը), 
TravelTravelTravelTravel(ճամփորդություն) + monologuelogueloguelogue (մենախոսություն) = travelogue (դասա-

խոսություն կամ ֆիլմ կատարած ճամփորդության մասին), 
BreathBreathBreathBreath (շունչ) + analyzeralyzeralyzeralyzer (վերլուծիչ) = breathalyzer (շնչելու միջոցով արյան 

մեջ ալկոհոլի քանակը որոշող սարք), 
WebWebWebWeb (համացանց) + seminarinarinarinar (սեմինար) = webinar (համացանցով անցկացվող 

սեմինար), 
ShockShockShockShock (ցնցում) + documentaryumentaryumentaryumentary (վավերագրական ֆիլմ) = shockumentary (ցնցող 

պատկերներով փաստագրական ֆիլմ), 
Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 3333. Առաջին և երկրորդ բառերի սկզբնամասերը միանալով՝ ստեղծում 

են նոր բառ: Նման նորակազմությունները ևս փոքրաթիվ են: 
BioBioBioBiographical + picpicpicpicture = biopic (կենսագրական կինոնկար կամ հեռուստա-

ֆիլմ),  
SitSitSitSituation (իրավիճակ) + comcomcomcomedy (կատակերգություն) = sitcom (իրավիճակա-

յին կատակերգություն), 
CybCybCybCybernetic (կիբեռնետիկական) + orgorgorgorganism (օրգանիզմ) = cyborg (կիբորգ, մա-

սամբ մարդ, մասամբ մեքենա), 
Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 4444.... Առաջին բառի սկզբնական մասը միանում է երկրորդ բառին: Այս 

մոդելին հետևող օրինակները չափազանց քչաթիվ են: 
FrankenFrankenFrankenFrankenstein(մարդկային կերպարանքով հրեշ)+ foodfoodfoodfood (սնունդ) = Frankenfood 

(գենետիկորեն փոփոխված, հետևաբար վտանգավոր, բուսական կամ կենդանա-
կան սնունդ), 

MediMediMediMedical (բժշկական) + carecarecarecare (խնամք) = Medicare (ԱՄՆ դաշնային ծրագիր, որ 
վճարում է տարեցների բժշկական ծախսերը),  

PermaPermaPermaPermanent (մշտական) + frostfrostfrostfrost (սառածություն) = permafrost (հողի մշտապես 
սառած շերտը, հատկապես բևեռային շրջանում) 

Videoideoideoideo(տեսագրություն)+ loglogloglog(մատյան) = vlog (տեսանյութի ձևով գրանցումներ 
համացանցի անձնական կայքէջում)  
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Հազվադեպ են հանդիպում նաև բառեր, որտեղ սկզբնաբառի վերջին մասն է 
միացել երկրորդ բառին: Այս մոդելի ամենատարածված օրինակը “blog” բառն է, 
որն առաջացել է “web”b”b”b” (համացանց) բառի վերջին տառից և “loglogloglog” ” ” ” (ամսագիր) բա-
ռից և նշանակում է «անձնական կարծիք արտահայտող գրանցումներ սեփական 
կայքէջում»: 

Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 5555.Երկու սկզբնաբառերը միաձուլվում են իրար հաջորդող միանման 
հնչյունների կամ տառերի սկզբունքով: Այս մոդելի դեպքում է, որ պետք է տարբե-
րակել բանավոր և գրավոր խոսքում օգտագործվող բլենդինգները:  

Ընդհանուր հնչյունների կամ տառերի շարքը կարող է լինել ինչպես կարճ 
(երկուսից երեք), այնպես էլ երկար (մինչև չորս-հինգ): 

Օրինակ՝ 'motel' (ավտոպանսիոնատ) բլենդինգը կազմվել է “motor” (ավտո-
մոբիլ) և “hotel” (հյուրանոց) բառերի մաձուլումից և պարունակում է երկու համ-
ընկնող տառ/ հնչյուն, mototototor + hoooottttel= mototototel:  

“Fraudience” բառի մեջ, որ նշանակում է «կեղծ, գոյություն չունեցող լսարան, 
հատկապես հեռուստատեսային կատակերգությունների կամ շոուների ժամա-
նակ», բաղկացած է “fraud” (կեղծ) և “audience” (լսարան) բառերից, ունենք երեք 
համընկնող տառ: fraudaudaudaud + audaudaudaudience = fraudaudaudaudience: 

“Cocacolonization” բլենդինգը, որը նկատի ունի գլոբալիզացիան կամ մշակու-
թային գաղութացումը, առաջացել է “Coca-Cola” և “colonization” (գաղութացում) 
բառերից և պարունակում է չորս համընկնող հնչյուն՝ coca-colacolacolacola + colocolocolocolonization = 
cocacolocolocolocolonization: Չորս համընկնող տառեր կան նաև “slanguage” (ժարգոնային 
խոսք) բառի մեջ, որը կազմվել է “slang” (ժարգոն) “language” (լեզու) բառերից՝ slanglanglanglang 
+ languagelanguagelanguagelanguage = slanglanglanglanguage: 

Պետք է նշել, որ այս մոդելի որոշ բառեր հաճախ աննկատ են մնում բանա-
վոր խոսքում, և միայն գրավոր տեսքով են ունենում են այն իմաստը, որն արտա-
հայտելու համար ստեղծվել են, օրինակ՝ “wordrobe” բառը արտաբերվում է 
“wardrobe” (զգեստապահարան) բառի պես, հետևաբար անիմաստ է փորձել լսե-
լով ճանաչել նոր բառը, մինչդեռ գրելիս ակնհայտ է, որ այն բլենդինգ է և առաջա-
ցել է “wordwordwordword” (բառ) և “wardroberoberoberobe” բառերից և նշանակում է «տվյալ անձի բառային 
պաշարը»: Նմանատիպ նորաստեղծ բառ է “blawg”-ը, որի արտասանությունը 
նման է վերջերս մեծ տարածում ստացած “blog” բառի արտասանությանը և միայն 
գրելիս է ի հայտ գալիս նրանց տարբերությունը։ “Blawg”-ը սեփական կայքէջում 
պարբերաբար լրացվող իրավաբանական թեմայով մատյանն է՝ bbbblogggg + lawlawlawlaw 
(օրենք)= blawg.  

Բառիմաստային տեսանկյունից բաղարկությունները կարելի է դասակարգել 
երեք խմբերում։  

Առաջին խմբին դասվող բլենդինգների հիմնական իմաստը կրող բաղադրի-
չը երկրորդ բառն է, իսկ առաջին բաղկացուցիչը լրացնում է նրան, հանդիսանա-
լով նրա որոշիչը, օրինակ՝”edutainment” նորաստեղծ բառն առաջացել է 
“edueduedueducation” (կրթություն) և “entertainmenttainmenttainmenttainment” (զվարճանք) բառերից, ձեռք բերելով 
“զվարճանքի, օրինակ՝ խաղերի, ֆիլմերի միջոցով կրթություն” իմաստը։ Համա-
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կարգիչների հետ կապված “freeware” 
բառն ստեղծվել է “freefreefreefree” (անվճար)և “softwarewarewareware” (ծրագրային ապահովում ) բա-

ռերից և նշանակում է «համակարգչային ծրագրեր, որ կարելի է օգտագործել 
անվճար», իսկ “facialist” (դեմքի խնամքով զբաղվող մասնագետ) բառը “facialfacialfacialfacial” 
(դեմքի) և “specialistcialistcialistcialist”(մասնագետ) միաձուլման արդյունք է։ 

Երկրորդ խմբի նորակազմությունների իմաստն ամփոփված է իր կազմի մեջ 
մտնող բաղկացուցիչ սկզբնաբառերի միացյալ իմաստի մեջ, օրինակ՝ “spork” ( 
գդալ – պատառաքաղի հիբրիդ) բառն իր մեջ միավորում է “spspspspoon”(գդալ), և “forkorkorkork” 
(պատառաքաղ) բառերի հատկանիշները, “boatel” գոյականը, որ առաջացել է 
“boatboatboatboat” (նավակ) և “hoteltelteltel” (հյուրանոց) բառերից, նավակայանում կանգնած 
նավակն է, որ ծառայում է որպես հյուրանոց, իսկ “magalogue” բառը, ստեղծված 
“magamagamagamagazine” (ամսագիր )“cataloguelogueloguelogue” (գրացուցակ ) բառերի միաձուլումից, իրենից 
ներկայացնում է բարձրորակ ամսագիր հիշեցնող տեղեկագիրք։ Այս խմբում է 
նաև ամերիկյան մի շատ ինքնատիպ ուտեստի անուն՝ “turducken”, որն իրենից 
ներկայացնում է խորոված հնդկահավ՝ լցոնած բադով, վերջինս էլ լցոնած հավով 
(turturturturkey + duckduckduckduck + chickenckenckencken ): 

Երրորդ խմբին պատկանող բլենդինգների բաղկացուցիչ մասերը տալիս են 
նույն նշանակյալի (referent) տարբեր, իրար լրացնող նկարագրությունները: Օրի-
նակ՝ “beaulicious” նորաբանությունն ստեղծվել է “beaubeaubeaubeautiful” (գեղեցիկ) և “deliciousliciousliciouslicious” 
(համեղ) ածականների միաձուլումից, և երկու տարբեր՝ «աչքին ու քիմքին 
հաճելի» իմաստներն արտահայտում է մեկ տպավորիչ բառով: “Fantabulous” բառի 

բաղադրիչներն են “fantafantafantafantastic” (աներևակայելի) և “fabulousabulousabulousabulous” (անհավատալի) 
ածականները, և այն օգտագործվում է “զարմանալիորեն լավ, հրաշալի” իմաս-
տով, իսկ “ginormous” (չափազանց մեծ, ահռելի) ածականի հիմքում “gigigigigantic” 
(վիթխարի)և “enormousenormousenormousenormous”(հսկայական) բառերն են։ 

 Քանի որ անգլերենը չափազանց ճկուն և հարուստ լեզու է, բաղարկություն-
ները հետաքրքրում են բոլորին և մեծ մասսայականություն են վայելում: Դրանք 
երբեմն հանդիսանում են զվարճալի փորձեր լեզվի հետ,պարզելու նրա հնարավո-
րությունները, որոնք, ինչպես գիտենք, գրեթե անսահման են: Ուսումնասիրու-
թյունները ցույց են տալիս, որ որոշ բլենդինգներ հայտնվում են պատահաբար, 
առանց հատուկ դիտավորության, որ դրանք տվյալ իրավիճակում տեղին են ու 
պահանջված, բայց իրավիճակից դուրս անիմաստ են հնչում: 

Հատկապես լրագրողները, հեռուստատեսային մեկնաբաններն ու քաղաքա-
կան վերլուծությամբ զբաղվողներն իրենց հեղինակության ու մասնագիտական 
կարողության խնդիրն են համարում ժամանակ առ ժամանակ նոր բլենդինգներ 
հորինելը: Հաջող բառն անմիջապես մեջբերվում է բազմաթիվ աղբյուրների կող-
մից և համընդհանուր տարածում գտնում: Շատերին հիացնում են անգլերեն լեզ-
վի գործնականում անսպառ հնարավորությունները, բառը հորինողի հմտությու-
նը, հումորի զգացումը, տվյալ իրավիճակի զուգադրումը այլ իրավիճակների հետ 
և այլն:  

Չնայած բլենդինգները մեծ տարածում են գտել հատկապես 20-րդ դարում, 
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իսկ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակում դարձել են չափազանց հանրաճանաչ, 
նման բառեր կային նաև ավելի վաղ: Բլենդինգի կամ “portmanteau” բառերի    
((((ֆրանսերեն “portmanteau” բառից, որ նշանակում էր «երկու բաժնից բաղկացած 
ճամպրուկ») իսկական ժողովրդականացնող է համարվում հայտնի գրող Լյուիս 
Քերոլը, որն ստեղծել և իր գրքերում («Ալիսան հրաշքների աշխարհում», «Ալիսան 
ծուռ հայելիների թագավորությունում») օգտագործել է բազմաթիվ նոր բառեր, 
կազմված «բլենդինգի» սկզբունքով: Դրանցից մի քանիսն այսօր հնաբանություն-
ներ են, սակայն մյուսները դեռևս գործածվում են անգլերենում, ինչպես օրինակ՝ 
“galumph” (աղմուկով շարժվել), “galgalgalgallop” (քառատրոփ արշավել) և “triumphumphumphumph” 
(հրճվանք) բառերից, “chortle” (ուրախ ծիծաղել, քրքջալ) –“ chchchchucklelelele” (ծիծաղել) և 
“snortortortort”(փնչացնել) բառերից:  

Ինչպես տեսանք, անգլերեն լեզվի բառային կազմը համալրած նորակազմու-
թյունների մի ստվար շարք ստեղծվել է «բլենդինգ» կոչվող ուշագրավ մեթոդով, 
որը մեծ հնարավորություններ է տալիս անգլերեն լեզվին և այդ լեզուն օգտագոր-
ծողներին՝ ստեղծել նոր, թարմ, ինքնատիպ ու տպավորիչ բառեր։ 

Տրամաբանական կլիներ ենթադրել, որ բառակազմության այս մեթոդը տա-
րածված կլինի անգլերենին ազգակից այլ լեզուներում ևս, սակայն գերմանական 
լեզուներում բառակազմության գերիշխող եղանակը բառաբարդումն է, իսկ բա-
ղարկումների օրինակները չափազանց սակավաթիվ են։ Մենք չգիտենք մեկ ուրիշ 
լեզու, որում ստեղծվեն ու արագ տարածվեն այդքան մեծ թվով նորակազմություն-
ներ բաղարկության տեսքով, ինչքան անգլերենում, հետևաբար դրանց ուսուցումը 
պետք է անպայման ներառել անգլերեն լեզվի տարբեր մակարդակների դասըն-
թացներում։ Դա կարող է կատարվել բազմապիսի վարժությունների և համացան-
ցային որոնումների ձևով, որոնց նպատակն է ստուգաբանել նոր բառերը, վերհա-
նել դրանց կառուցվածքաիմաստային առանձնահատկությունները, ուսումնասի-
րել բաղարկությունների օգտագործման տարբեր օրինակները բանավոր և գրա-
վոր խոսքում, ինչպես նաև լեզվական տարբեր մակարդակներում (register) և 
քննարկել դրանց թարգմանության հետ կապված կարևոր խնդիրները։ 

Մենք այն կարծիքին ենք, որ ապագայում նոր բառեր կազմելու այս ուրույն 
ձևը, որը հնարամտորեն օգտագործում է անգլերենի բառակազմության ինքնատիպ 
միջոցներն ու գործիքները, ավելի մեծ տարածում է գտնելու, իսկ դրանց ուսում-
նասիրությունը նոր հետաքրքիր թեմաներ է առաջարկելու լեզվաբաններին։ 
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В статье рассматривается контаминация как продуктивный способ 
образования новых слов в современном английском языке, а также оцениваются 
причины её тиражирования в отдельных областях. Производится классификация 
выделенных форм контаминации на основе словообразовательных моделей и их 
семантики.Кроме того, приведённые примеры сопоставляются с другими типами 
неологизмов, образованных на основе усечения, суффиксации и сложения слов, 
подчёркивая сходство и различия между ними. 
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The article investigates blendings as a productive way of word formation in 

English and the reasons for their abundance in certain spheres. It presents the classify 
cations of blendings based on word formation patterns and semantic analysis. Blendings 
are also compared with other types of neologisms- clippings, derivatives and compounds, 
focusing on the similarities and differences between them. 

 
 
 

 
 

  


