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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍ    ԿԱՄԵՆԱՑՈՒԿԱՄԵՆԱՑՈՒԿԱՄԵՆԱՑՈՒԿԱՄԵՆԱՑՈՒ        
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Խաչատրյան Խաչատրյան Խաչատրյան Խաչատրյան Գուրգեն Գուրգեն Գուրգեն Գուրգեն     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականներ խուլ պայ-
թականների և կիսաշփականներ, շնչեղ-խուլ պայթականներ, խլություն, շնչեղ-
խլություն, ձայնեղություն, հնչյունափոխություն, ձայնավորներ, բաղաձայններ, բա-
ռապաշար, փոխառություն, օտարաբանություն, նորակազմություն, եզակի թիվ, 
հոգնակի թիվ, անեզական, անհոգնական: 

 
17-րդ դարի լեհահայ պատմիչ Հովհաննես Կամենացին և նրա «Պատմութիւն 

պատերազմին Խոթինու» երկը գիտական շրջաններին գերազանցապես ծանոթ են 
անցյալ դարի երկրորդ կեսից՝ շնորհիվ Հ.Անասյանի կազմած քննական բնագրի1 և 
վերջինիս ռուսերեն թարգմանության2: Առայսօր Հովհաննես Կամենացու հիշյալ 
երկի լեզվական վերաբերող որևէ ուսումնասիրություն չի կատարվել: Հոդվածում 
քննության են ենթարկվում հիշյալ երկում տեղ գտած լեզվաոճական փաստերը, 
որոնք իրականում Լեհաստանի տարածքում3 բնակություն հաստատած հայկական 

                                                                 
1 Պատմիչ Հովհաննես Կամենացու մասին քիչ բան է հայտնի. ծնվել է լեհահայոց գաղութի 
Կամենեց Պոդոլսկ բերդաքաղաքում՝ հոգևորականի ընտանիքում. նրա հայրը՝ Հակոբը, այդ 
քաղաքի հոգևոր հայրերից է եղել: Մայրը՝ Համան, ծնել է երկու զավակ, նրանցից անդրանի-
կը սույն պատմության հեղինակ Հովհաննեսն էր, ով իր պատմության հիշատակարանում 
նշում է նաև Պողոս անունով կրտսեր եղբոր ու նրա զավակաների՝ Աստվածատուրի և 
Ուստիանի մասին: «Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու» երկում հեղինակը հանդես է 
գալիս Յովհաննէս անունով: Կամենացի մականունը հավելել է քննական բնագրի հեղինակ 
Հ. Անասյանը` նշելով, որ պատմական աղբյուրներում լեհահայ գաղութի Կամենեց քաղաքի 
հայ բնակիչներն անվանվում են կամենցացի, կամենցի կամ կամենացի, որոնցից պատմիչ 
Հովհաննեսի համար ինքը նախընտրել է վերջինը (Յովհաննէս Կամենացի, Պատմութիւն 
պատերազմին Խոթինու՝ աշխատասիրությամբ Հ.Ս.Անասյանի, Երևան, 1964թ., էջ 6: Այսու-
հետ` Յովհաննէս Կամենացի): Նկատենք, որ ավելի վաղ հրապարակումներում Հ. Անասյա-
նը գործածել է նաև Կամենիցացի տարբերակը (տե՜ս, օրինակ, «Պատմա-բանասիրական 
հանդես», 1958, թիվ 2, էջ 286): 
2 История Хотинской войны Иоаннеса Каменецкого, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 
1958, N 2, էջ 258-286: 
3 Հովհաննես Կամենացու երկում նկարագրված դեպքերի ժամանակահատվածում (1621-
1622թթ.) Լեաստանի կազմում ընդգրկված էին Լիտվական մեծ իշխանությունը, ինչպես նաև 
կազակական որոշ միավորումներ: Սակայն Լեհաստանը ժամանակ առ ժամանակ տարած-
քային բազմապիսի փոփոխությունների է ենթարկվել. նրա սահմանները երբեմն ընդար-
ձակվել են այլ երկրների և վարչական միավորումների տարածքների հաշվին, իսկ երբեմն 
էլ՝ նեղացել: Եղել է ժամանակաշրջան (1795-ին հաջորդող երկու տասնամյակները), երբ Լե-
հաստանն իբրև պետություն դադարել է գոյություն ունենալուց: Այդ է պատճառը, որ լեհա-
հայոց գաղութ հասկացությունը մենք գործածում ենք պայմանականորեն: 
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գաղութի4 մի հատվածի` 17-րդ դարասկզբի խոսակցկան լեզվի դրսևորումներն են: 
Ինչպես նշում է Կամենացին, պատմագրական այդ երկն ինքը գրել է հոր 

հորդորով5: Ոչ մեծածավալ այս պատմության մեջ նա նկարագրում է լեհ-թուրքա-
կան հարաբերություններից մի դրվագ` 1621 թվականին 45 օր տևած պատերազ-
մը, և ետպատերազմյան (1622թ.) որոշ իրադարձություններ, որոնց բոլորին պատ-
միչն անդրադարձել է 5-6 տարի անց՝ 1627թ.6: 

«Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու» երկը Կամենացու ժամանակակից-
ների ընձեռած փաստական նյութի շարադրանքն է և գերազանցապես ունի թարգ-
մանական-փոխադրական բնույթ. ըստ հեղինակի վկայության` ինքն այդ պատ-
մությունը թարգմանել-վերաշարադրել է ուրիշ լեզվից մեր ազգի լեզվով7: Բանն 
այն է՝ Հովհաննես Կամենացու պատմության համար հիմնական սկզբնաղբյուր է 
ծառայել նրա հայրենակից և համաքաղաքացի Օքսենտ Կամենացու հայատառ 
օրագրությունը` հայ-ղփչաղական8 լեզվով, որը տեղ է գտել Կամենեց Պոդոլսկ 

                                                                 
4 Լեհահայոց գաղութը ձևավորվել է որպես հետևանք Հայաստանում (հետագայում նաև 
որոշ գաղթավայրերում) անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական պայմանների: Ըստ 
ա.այտընյանի՝ հայտնի է Հայաստանից Լեհաստան զանգվածային արտագաղթի երկու հիմ-
նական ժամանակահատված. առաջինը տեղի է ունեցել Անի մայրաքաղաքի գրավման և 
Բագրատունյաց թագավորության անկման ժամանակաշրջանում` մոտավորապես 1060-
ականներին, երկրորդ արտագաղթը` դրանից շուրջ չորս դար հետո (Արսեն Այտընյան, 
Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, Երևան, 1987թ., էջ 
162): Դրանից բացի՝ դեպի Ուկրաինա և Լեհաստան հայկական հոծ խմբեր են գաղթում նաև 
Զաքարյան, ապա նաև Կիլիկյան հայկակական թագավորությունների անկումից հետո (հա-
մապատասխանաբար, 13-րդ և 15-րդ դարեր)։ 

Հենց առաջին արտագաղթի ժամանակ էլ հայ ժողովրդի մի ստվար հատված բնակու-
թյուն է հաստատել Լվովում, որն այդ ժամանակահատվածում դարձավ հայ գաղթակա-
նության «գլխավոր բնակատեղին» (Ղևոնդ Ալիշան, Կամենից, Վենետիկ, 1896թ, էջ 4), և 
որտեղ 1182թ. կառուցվեց առաջին հայկական եկեղեցին (այն փայտաշեն էր), իսկ ավելի ուշ՝ 
1363-ին՝ քարաշեն եկեղեցին: 

Լվովում և Լեհաստանի տասնյակ քաղաքներում (նախ` Կամենիցում, Լուցկում և այ-
լուր, հետագայում՝ Բերեժանում, Կուտիում, Կրակովում, Լյուբլինում, Վարշավայում, Զա-
մոստիեում, Պոզնանում և այլուր) բնակություն հաստատած հայությունը ձևավորել է մեր 
ժողովրդի միջնադարյան ամենածաղկուն գաղթօջախներից մեկը, որը տվել է մի շարք ան-
վանի դեմքեր (Հակոբ և Մինաս Թոխաթեցիներ, Սիմեոն Լեհացի, Պավել և Շիմոն Բոգուշո-
վիչներ և այլք)՝ աչքի ընկնելով գեղանկարչության, կաշեգործության, ոսկերչության, 
առևտրի և այլ բնագավառներում (Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 4, Երևան, 
1978, էջ 530-531): 
5 Յովհաննէս Կամենացի, էջ 32-33: 
6 Անդ, էջ 80: 
7 Անդ, էջ 33: 
8 Ղփչաղների` թուրք-թաթարական այդ ցեղի մասին առաջին վկայություններն սկսվում են 
11-րդ դարի կեսերից, երբ նրանք միջինասիական տափաստաններից անցել են Վոլգան և 
տարածվել Հյուսիսային Կովկասում, Մերձսևծովյան տափաստաններում: 11-րդ դարում 
ղփչաղները մի շարք արշավանքներ կազմակերպեցին նաև դեպի Ռուսիա, Հունգարիա, 
Բյուզանդիա, հետագայում միացան իրենց իշխանությունը դաժանորեն հաստատած թա-
թար մոնղոլներին՝ կազմելով Ոսկե հորդայի մի մասը, որի լծի տակ հայտնվեց նաև Հայաս-
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քաղաքի9 ձեռագիր տարեգրության մեջ և «Տարեգիրք Կամենիցայ» ենթախորագ-
րով մեզ հասել Ալիշանի կողմից հրատարակված «Կամենից» արժեքավոր աշխա-
տության մեջ: Կամենեցի Պոդոլսկի տարեգրությունն սկսվում է 1430 թվականից և 
շարունակվում մինչև 1652 թվականը` Ալիշանի հիշյալ երկում զբաղեցնելով 97 էջ: 
Արժե նշել, որ գրքում Ալիշանը զետեղել է առհասարակ լեհահայերին ու 
ռումինահայերին վերաբերող այլ արժեքավոր վավերագրեր նույնպես: 

Ստորև ներկայացնում ենք Հովհաննես Կամենացու երկի լեզվաոճական 
որոշ առանձնահատկություններ: 

Լեհահայերից և հարակից շրջանների հայ գաղութներից մեզ է հասել գրա-
                                                                                                                                                    

տանը: Ղփչաղները գիր չունեին, և նրանցից կախվածության մեջ ընկած ու նրանց լեզուն յու-
րացրած հայերը գրում էին հայատառ հայերեն-ղփչաղերեն խառը լեզվով (Հայկական սովե-
տական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 54-55): 

Հայ-ղփչաղերեն լեզուն հայտնի է  հայ առաքելական եկեղեցու հավատքը դավանող 
ղփչաղալեզու հայերի գրային հուշարձաններով, որոնք մեծ գաղութներով բնակվում էին 
Կամենեց Պոդոլսկում, Լվովում, Լուցկում, Սուչավայում, Զամոստիեում, Յասիում և ներկա-
յիս Ուկրաինայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Մոլդովայի տարածքներում գտնվող այլ քա-
ղաքներում, որտեղ այդ հայերը տեղափոխվել էին Ղրիմից (հիմնականում Կաֆայից) և, հնա-
րավոր է, որ Հայաստանից մոնղոլական արշավանքից հետո: Վիմագրական հուշարձան-
ները վկայում են նաև նրա մասին, որ 12-13-րդ դարերում Հայաստանի տարածքում ապրում 
էին հայ առաքելական եկեղեցու դավանանքը ընդունած ղփչաղներ: 12-13-րդ դարերում կա-
ռուցված Հառիճավանքի համալիրի տաճարներից մեկը կրում է «Ղփչաղավանք» անվա-
նումը (http://hy.wikipedia.org/wiki/): Թաթար-մոնղոլական արշավանքերի ժամանակ ասպա-
տակվում է նաև հայոց հինավուրց ոստանը: Ղփչաղների ցեղին պատկանող մի զորախումբ 
նվաճում է Հառիճը, թալանում վանքի մեծամեծ հարստությունները և իր վայրամիտ ցեղի 
անունով կոչում գյուղը՝ Ղփչաղ: Այս պախարակելի անունը 1400 թվականից մինչև 1946 
թվականը շարունակում է պահպանվել և Հայաստանի գերագույն խորհրդի որոշմամբ վե-
րանվանվում է Հառիճ: (http://www. caa.am/arm/lg.php?section=COMMUNITIES&id=699): Ղա-
զախները ղփչաղներին համարում են իրենց նախնիները, իսկ ղփչաղերենը` ղազախերենի 
նախատիպը (http://www. ysu.am/main/hy/nOLhqjLf068EFcX ssnRMAZU9iS): 
9 Կամենեց Պոդոլսկը (նախկինում՝ Կամենից) լեհահայոց գաղութի հայաշատ քաղաքներից 
մեկն էր: Կամենեց Պոդոլսկում հայերը հաստատվել են 11-րդ դարից սկսած, երբ կործանվել 
է Բագրատունիների հայկական թագավորությունը։ Հետագայում հայերն այնտեղ են գաղթել 
նաև Ղրիմից, Մոլդավիայից, Փոքր Ասիայի հայաբնակ վայրերից [Առաքել Դավրիժեցի, նշվ. 
աշխ., էջ 542]: 16-րդ դարի երկրորդ կեսին Կամենեց Պոդոլսկում մինչև 1200 հայ ընտանիք 
էր ապրում (Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն, թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանո-
թագրությունները՝ Վարագ Առաքելյանի, Ե., 1988, էջ 542): Կազմելով Կամենեց Պոդոլսկի 
բնակչության զգալի մասը՝ հայերը կարևոր դեր են խաղացել նրա մշակութային, տնտեսա-
կան և ռազմական կյանքում։ Նրանք բնակվում են գլխավորապես քաղաքի հարա-
վարևմտյան հատվածում։ Մինչ այժմ պահպանվում է հայկական թաղամասը, որը հայտնի է 
«Армянский» անունով (http://hy.wikipedia. org/wiki): Կամենեց Պոդոլսկի հայ համայնքի վի-
ճակը լավագույնս ներկայացնելու համար բավական է նշել նրանում հիշատակվող թվով 
հինգ (որոշ տվյալներով՝ ութ) հայկական եկեղեցիների առկայության փաստը, այլև այն, որ 
տեղի հայ համայնքն ուներ հայկական դպրոց, որը գործել է մինչև 1672թ. թուրքերի կողմից 
քաղաքի գրավումը («Հայկական սովետական հանրագիտարան», հ. 4, Երևան, 1978, էջ 520), 
և առանձին դատարան (գործել է մինչև 1787թ.)՝ հայ դատավորով Վերջինիս մասին պատ-
մության 73-րդ էջում անուղղակիորեն հիշատակում է նաև Կամենացին): 



– 19 – 

վոր խոսքի երեք տարբերակ` գրված՝ ա) գրաբարով, որում տեղ են են գտել նաև 
աննշան քանակությամբ փոխառություններ և ուշմիջինհայերենյան ու վաղաշ-
խարհաբարյան տարրեր, ինչպիսին է, օրինակ, «Պատմութիւն պատերազմին Խո-
թինու» երկը, բ) միջին հայերենով և վաղ աշխարհաբարով, որտեղ աչքի է զարնում 
թուրք-թաթարերեն, լեհերեն և այլ լեզուներից կատարված փոխառությունների 
առատությունը10 (դրանցից է, օրինակ, Մինաս Թոխաթեցու «Ողբ ի վերայ Օլախաց 
երկրի հայերուն» չափածո պատմությունը, որը տեղ է գտել Ղ.Ալիշանի վերոհիշ-
յալ երկում11) գ) հայատառ հայերեն-ղփչաղերենով (հայ-կոմաներեն), որտեղ քիչ 
թիվ չեն կազմում վաղաշխարհաբարյան, լեհերեն և այլ լեզուներով փոխառու-
թյունները (այդպիսին է, օրինակ, Օքսենտ Կամենացու օրագրության լեզուն12): 
Ղևոնդ Ալիշանն ահա այդ վերջին լեզուն է համարում «թաթար կամ թանձր թուրք 
լեզու», երբ գրում է. «Բայց սա (Գրիգորը – Գ.Խ.) յետ մահուան հօրն (մեզ ոչ հաճե-
լի) թաթար կամ թանձր թուրք լեզուաւ շարունակէ զտարեգիրսն մինչև ի 1616….: 
Այսպէս ըրած են այդ Լեհահայքդ իրենց դատաստանական գրուածոց ևս, որոց 30 
մեծ հատորէն աւելի հիմայ պահուին Քիևի դիւանաց մէջ. առաջին քիչ տարիներու 
գործերն` հայերէն, վերջին մեծ մասն` թաթարերէն»13: 

Թեև Հովհաննես Կամենացու երկի լեզուն տվյալ ժամանակաշրջանին (XVI 
դարավերջ – XVII դարի առաջին քառորդ) հատուկ գրաբարն է, որն աչքի է ընկ-
նում մատչելիությամբ, և Կամենացին փորձում է գրել նորմավորված գրաբարով, 
այսուհանդերձ, կարելի է առանձնացնել հնչյունական, բառային, քերականական 
և ոճական մի շարք իրողություններ, որոնք հեղինակի իրական, տվյալ դեպքում` 
լեհահայոց՝ վաղաշխարհաբարյան ժամանակաշրջանի լեզվամտածողության հա-
վաստի վկայություններն են14: 

                                                                 
10 Ա.Այտընյանն իրավացիորեն գտնում է, որ լեհահայոց բառապաշարում առկա «անհամար 
տաճիկ ու թաթար բառերը» մեծ մասամբ Անիից երկրորդ գաղթողների (XV դար) լեզվից են 
մնացել (Արսեն Այտընյան, նշվ. աշխ., էջ 162): 
11 Ասվածի մասին պատկերացում տալու համար բերենք մի հատված Մինաս Թոխաթեցու 
հիշյալ գործից. 
  …. Չար հրաման եհան կրկին, 
  ԶՀայոց ազգըն ժողովեցին, 
  Ըզվոյթ, պրկար, զերիցանին, 
  Զկանայք, զաղջկունքն ի միասին:  
  Պեղծ անիծած չար Օլախնին 
 Զնոքա ճորով մերկացուցին, 
 Հոռմի հաւատ դաւանցուցին, 
  Եւ ակամայ մըկրտեցին …. 
 (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 23): 
12 Անդ, էջ 68-110: 
13 Անդ, էջ 3:  
14 Ասել, թե լեհահյոց լեզուն միատարր է՝ ճիշտ չի լինի, քանի որ հիշյալ տարածաշրջան 
գաղթած հայությունն ինքն էլ աչքի չէր ընկնում լեզվական միատարրությամբ: Բավական է 
նկատի առնել, որ գաղթերն այդ տարածաշրջան և այնտեղ կատարված ներքին տեղափո-
խությունները տեղի են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում և ամենատարբեր վայ-
րերից (Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Ղրիմ և այլն): Ասվածի մասին վկայում են ոչ միայն պատմա-
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Ա. Հնչյունական համակարգ15: Ըստ ավանդական մոտեցման՝ Առդեալի 
բարբառին հատուկ է եռաստիճան խլազուրկ բաղաձայնական համակարգ16: 
Ակադ. Գ. Ջահուկյանի՝ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգմամբ բար-
բառների արևմտյան խմբակցության մեջ առանձնացվում է Առդեալի (Տրանսիլ-
վանիայի) կամ ծայր հյուսիս-արևմտյան միջբարբառախումբը՝ Կուտի և Սուչավա 
վայրերով, որոնցից Կուտին դիտվում է նաև միջբարբառային կենտրոն17: Հովհան-
նես Կամենացու երկում տեղ գտած բազմաթիվ փոխառությունները լավագույնս 
հաստատում է վերը նշված միջբարբառախմբի բաղաձայնական համակարգի 
առանձնահատկությունները, որոնք այդ ժամանակաշրջանում տեղ է գտել նաև 
Կամենեց Պոդոլսկի հայության խոսվածքում: 

Նկատվում են հնչյունափոխության հետևյալ դեպքերը: 
1. Բառասկզբում` 
1.1. Ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների խլություն (մասնավորա-

պես` բ>պ, գ>կ, դ>տ, ջ>ճ)` Պորոտաւքա [Borodavka]18) - 47, 56, Պատիստայ (Batista) 
– 56, 57, 61, Պուտին (Budɨɲ) – 57, Պոսնայ (Boɕɲa) – 59, Պոսնացի (Boɕɲa) – 62, 
պայրախ (bayrak) – 51, պալթաճի (baltaǰi) – 62, պարութ (barut) – 49, կաւուր (gavur) 
– 57, Տանցքա (Danzig) – 75, Տիլաւէր (Dilaver) – 77: 

1.2. Խուլ պայթականների և կիսաշփականների ձայնեղություն (մասնավո-
րապես` պ>բ, կ>գ, տ>դ)19` Բանովցա (Paːnovtsa) – 66, Բերեժան (Berezaɲ) – 53, Բո-
լոցքի (Połocki) – 52, 53, բան (pan) – 61, 73, բրգալապ (pârcâlab)20 – 68, Գազանովսքի 
(Kazanowski) – 45, Գարուլ (Karol) – 44, 73, Գորեցքի (Korecki) – 68, Գրիժագ 
(Krzyżak) – 43, գռալ (król) – 39: 

1.3. Խուլ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` կ>ք, տ>թ)` 
Քարաքաշ (Karakaš) – 57, թապոր (tabor) – 45: 

2. Բառամիջում` 
2.1. Ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների խլություն (մասնավորա-

պես` բ>պ, գ>կ, դ>տ, ջ>ճ)` Լուպլին (Lublin) – 49, Զիկմունդ (Zygmunt) – 39, 70, 

                                                                                                                                                    
կան, այլև լեզվական փաստերը (վերջիններս արտահայտություն են գտել նաև Հովհաննես 
Կամենացու երկում և այդ երկի հիմնական սկզբնաղբյուրում՝ «Տարեգիրք Կամենիցայում»), 
որոնց մասնակիորեն կանդրադառնանք առաջիկա շարադրանքում:  
15 Անփոփոխ պահելով Հովհաննես Կամենացու գործածած ուղղագրական համակարգը՝ 
Հ.Անասյանը գտնում է, որ այն այժմյան արևմտահայերենի համակարգն է, , ինչպես դա 
երևում է «…. մի շարք օտար բառերի և հատուկ անունների ուղղագրությունից …. բրգալապ 
(pârcâlab), Ռատուլ (Radul), Գորեցքի (Korecki) և այլն» (Յովհաննէս Կամենացի, էջ 28):  
16 Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. II, Ե., 1951, էջ 355:  
17 Գ.Բ.Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, էջ 33, 128, 134:  
18 Լեհերենից և նրա միջոցով այլ լեզուներից կատարված փոխառությունները բերվում են լե-
հերենով, թուրք-թաթարական լեզուներից կատարված փոխառությունները բերվում են լա-
տիներեն տառադարձությամբ՝ պահպանելու համար բնագրի՝ հայերենով բերված թուրք-
թաթարական փոխառյալ բառերի հնչյունական համարժեքությունը: 
19 Պայթական խուլ կ-ն հնչյունափոխվում է շփական ձայնեղ ղ-ի` Ղարահիսար (Karahisar) – 60: 
20 Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 28 և 32) երկու անգամ 
գտնում ենք նաև պռկալապ տարբերակը, երկուսն էլ՝ 16-րդ դարի վկայություններ: 
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Պորոտաւքա (Borodawka) - 47, 56, Պուտին (Budyń) – 57, Խոտքևիչ (Chodkiewicz) – 
44, 73, Վլատիսլաւ (Władysław) – 45, Ռատուլ (Raduł) – 56, Շուետաց (Szwed) – 43, 
Հորոտիշչէ (Horodyszcze) – 63, օպոզ (obóz) – 45, թապոր (tabor) – 45, անտուստ 
(անդուստ) – 63, ձկտիլ (ձգտիլ) – 79, Ետի-խուլէ (Yedi-kule) – 79, Մաճար (Maǰar) – 
35, 44, պալթաճի (baltaǰi) – 62, խանտակ (hendek) – 58, 63: 

2.2. Խուլ պայթականների ձայնեղություն (մասնավորապես` կ>գ, տ>դ)` 
գաշդալան (kasztelan)21 – 68, բրգալապ (pârcâlab) – 68: 

2.3. Ձայնեղ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` գ>ք, դ>թ)` 
Տանցքայ (Danzig) – 75, չոքաւ, չոքան (չոգաւ, չոգան) – 50, 70, 71:  

2.4. Խուլ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` պ>փ, կ>ք, 
տ>թ)` Զափորոհ (Zaporoże) – 47, 73, Պորոտաւքա (Borodawka) - 47, 56, Ժելենսքի 
(Jeleński) – 57, 61, Գազանովսքի (Kazanowski) – 45, Գորեցքի (Korecki) – 68, 
Խոտքևիչ (Chodkiewicz) – 44, 73, Նիքոլսքի (Nikolski) – 66, Շենյաւսքի (Szeniawski) – 
52, Լուքաշ (Łukasz) – 73, Լիթևսքի (Litewski) – 44, Խոթին (Chocim) – 53, 63, 66, 
Օթէց (Ojciec) – 66, հեթման (hetman) – 44, 51, ափշեալ (ապշեալ) – 46, Քարաքաշ22 
(Karakaš) – 57, պալթաճի (baltaǰi) – 62: 

2.5. Շնչեղ-խուլ պայթականների ձայնեղություն (մասնավորապես` ք>գ)` 
ներգևեալ (ներքևեալ) – 46: 

3. բառավերջում` 
3.1. Ձայնեղ պայթականների խլություն (մասնավորապես` բ>պ, դ>տ)` 

Ֆլանտ (Fland) – 44, բրգալապ (pârcâlab) – 68, Մահմէտ (Mahmed)23 – 34, 35, Ահմէտ 
(Ahmed) – 35: 

3.2. Խուլ պայթականների և շփականների ձայնեղություն (մասնավորապես` 
կ>գ, ս>զ)` Գրիժագ (Krzyżak) – 43, Ռուզ (Ruś)24 – 66: 

3.3. Խուլ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` տ>թ)` 
պարութ (barut) – 49: 

4. Որոշ օտար բառերի տարբեր դիրքերում արձանագրվել են խուլ և ձայնորդ 
հնչյունների` այլ որակի, համապատասխանաբար, խուլերի և ձայնորդների 
հնչյունափոխության դեպքեր (մասնավորապես` կ>խ, խ>հ, լ>ր)` Խազախ (Kozak) 
– 47, 60, պայրախ (bayrak) – 51, Ետի-խուլէ (Yedi-kule) – 79, մըսուրմանայ 
(musulman) – 39, Հոթուն (Chocim) – 68, Ուլահք (Olah)25 – 76, 4526: 

                                                                 
21 Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 66) գտնում ենք նաև 
քաշդալան տարբերակը, որը 1608թ վկայություն է: 
22 Հ. Անասյանը Հովհաննես Կամենացու պատմության միևնույն հատկանվան (Karakaš)` 
նույն էջում հանդիպող Քարաքաշ և Խարախաշ տարբերակներից երկրորդի մասին գրում է. 
«Վերջինս Օքսենտի ժամանակագրության հետևողությամբ է, ըստ կոմանական արտասա-
նության …. » (Յովհաննէս Կամենացի, էջ 28):  
23 Այսպես նաև` մահմետացի – 37 և մահմետական – 48: 
24 Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ.), Ըռուզ-ից բացի (էջ 32-33), 
գտնում ենք նաև Ըրուզ (էջ 18) և Ըռուս (էջ 32) տարբերակները, որոնք 16-րդ դարի վկայու-
թյուններ են: 
25 Լեհերեն հիշատակվում է նաև Wołosi ձևով: 
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Հնչյունափոխական վերոբերյալ փաստերից դժվար չէ եզրակացնել27, որ 
բարբառը, որի կրողն էր Հովհաննես Կամենացին, բառասկզբի դիրքում ուներ ոչ 
թե եռաստիճան, այլ քառաստիճան բաղաձայնական համակարգ, որտեղ եռա-
շարք կազմող պայթական և պայթաշփական հին ձայնեղները վերածվում են հա-
մապատասխան խուլերի, իսկ խուլերը՝ որոշ դեպքերում համապատասխան ձայ-
նեղների, որոշ դեպքերում՝ համապատասխան շնչեղ խուլերի: Նույն բանը նկա-
տելի է նաև բառամիջի դիրքում: Ավելին՝ այստեղ որոշ դեպքերում համապատաս-
խան շնչեղ խուլերի են վերածվում նաև պայթական և պայթաշփական հին ձայ-
նեղները: Ասել է` ձայնեղների և խուլերի տեղաշարժ-տեղափոխությունը, որը հա-
տուկ էր Կիլիկիայի բարբառին28, այս խոսվածքում չունի լիարժեք տարածում: 

Հնչյունական մակարդակում զուգաձևություններով աչքի են զարնում և´ բա-
ղաձայններ, և´ ձայնավորներ: Հմմտ. Պողտանաց (35), զՊողտանցիս (62), 
Պողտանցի (68) և Պուղտանաց (44), Պուղտանաց (56), Պուղտանայ (56), 
Պուղտանայ (57), Պուղտանացւոց (65), Պուղտանաց (67), Պուղտանաց (68), Օլախք 
(45) և Ուլահք (76), Քարաքաշ (57, 59) և Խարախաշ (56, 57, 59), խոնթիքար – 61// 
խոնդքար - 66, յերկուշաբթոջ (50) և յերեքշաբաթոջ (62, 67), ի չորեքշաբաթոջ (47), 
չորեքշաբաթի (67, 77) և երեքշաբթի (45, 47), չորեքշաբթի (54, 69), հինգշաբթի (69): 

Զուգաձևությամբ առանձնանում են նաև ու և վ հնչյունների գրային տարբե-
րակները. Կամենացին երբեմն տուրք է տալիս գրաբարյան ձևերին` թուեցաւ (44), 
Շուետաց (43), պատուիրազանց (44), նուաստութիւնս (46), անթիւ (48), թուի (69) և 
այլն, սակայն երբեմն ընկրկում է իր օրերում տիրապետող դարձած լեզվական 
իրողությունների առջև` թըւի (37), տըւան (37), անթիվ (76), այսուամենայնիվ (35), 
զըւարթարան (81), ազնըւական (82), չավուշ (66, 67, 68) և այլն: 

Բ. Բառապաշար: Հովհաննես Կամենացին վաղ աշխարհաբարյան ստեղծա-
գործողների այն խմբի ներկայացուցիչն է, ովքեր իրենց պատմությունը գրել են 
գրաբարով` լավ տիրապետելով վերջինիս: Բնականաբար, Կամենացու բառա-
պաշարի հիմնական մասը ներկայացնում է գրաբարյան շերտը, որտեղ պատմիչը 
շրջանառության մեջ է դնում նույնիսկ հազվադեպ գործածված բառեր, սակայն 
երկի մեջ, պայմանավորված արծարծվող թեմայով, տեղ են գտել մի շարք փոխա-
ռություններ: Եվ քանի որ պատմությունը վերաբերում է լեհ-թուրքական հարաբե-
րություններին, մասնավորապես՝ ոչ երկարատև մի պատերազմի, ուստի հանդի-

                                                                                                                                                    
26 Բերված հնչյունափոխական դեպքերի ամբողջական պատկերն ավելի են աղավաղում 15-
16-րդ դարերի վկայությունները` Կամենեցի խոսվածքով, որոնք գտնում ենք Ղևոնդ Ալիշանի 
հիշյալ աշխատության մեջ: Նշենք ընդամենը մի քանի օրինակ` սդարոսդայ - 37, Դադար - 
15//Թադար - 37//Դաթար - 34, վախջանեցաւ - 15//վաղճանեցաւ - 16//վաղջանեցաւ - 16, քնազ - 
16//գնազ - 16, Հռոմայ Փաբայէն - 35, թօբ - 27, Խոդին - 21, դախթ («թախտ») - 17 և այլն: 
27 Բացառությունները հաշվի չենք առնում: 
28 Հովհաննես Մուրադյանն իրավացիորեն ենթադրում է. «Ամենայն հավանականությամբ 
այս համակարգը (նկատի ունի պայթական և պայթաշփական բաղաձայնների և ձայնեղների 
տեղաշարժ-տեղափոխությամբ աչքի ընկնող բաղաձայնական համակարգը – Գ.Խ.) հատուկ 
էր ոչ միայն կիլիկյան պետականության շրջանակներում գործածվող հայերենին, այլև 
Արևմտյան Հայաստանի այլ բարբառների» (Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմու-
թյան, հ, Ա, Երևան, 1972, էջ 119):  
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պող օտարաբանությունները ոչ թե մեկ լեզվից են, այլ հիմնականում՝ երկու 
(տվյալ դեպքում` լեհերենից և թուրքերենից29), և գերազանցապես վերաբերում են 
նշված երկրների ռազմական ու վարչական ոլորտների անուններին: 

Այսպես` թուրքերենից անմիջական կամ միջնորդավորված փոխառություն-
ներից են` ամիրայ – 53, պարութ – 49, ենիչարի – 55, 62,63, ենիչար-աղասի – 62, 
խոնթիքար – 61//խոնդքար - 66, թոփ – 49, թֆանկ – 49, խանտակ – 63, խոնթիքար – 
61// խոնդքար – 66, կաւուր – 57, կլայ – 46, միւֆտի - 41, ամիրայ – 59, մրզայ – 
48,49, պալթաճի - 62, սոլաք - 62, սպահի – 66, չավուշ – 66, վեզիր – 56, փաշայ – 
47,51, Ղարահիսար փաշասի – 60,  

Որոշ դեպքերում էլ Կամենացին կաʹմ բերում է ևʹ փոխառյալ բառը, ևʹ վեր-
ջինիս թարգմանությունը՝ նորակազմությամբ` …. զնախիշխանն, որ ենիչար-
աղասի կոչի – 51, …. զձողն («դրոշ») առին, որ թարգմանի տաճիկ լեզուաւ 
պայրախ – 51, կաʹմ նախընտրում է թարգմանված տարբերակը` մեծ վեզիր – 62, 
77, թոփապետ (topǰi-baši) – 64, աւագ կուսակալ – 77: 

Լեհերենից կատարված փոխառություններից են` բան – 61, 65, գաշդալան – 
52, 53, 65, գըռալ – 39, թապոր - 45, հեթման – 44, ստարոստա – 61, տավար – 74, 
օպոզ – 4530 և այլն: 

Հովհաննես Կամենացու բառապաշարի մաս են կազմում չորս տասնյակից 
անցնող նորակազմությունները, որոնք այլ բառարաններում վկայված չեն (իսկ 
եթե վկայված են, ապա այլ իմաստով) և պայմանականորեն կարելի է համարել 
հեղինակային նորակազմություններ: Ահավասիկ`  

                                                                 
29 Դրանցից բացի՝ մոլդավերենից, օրինակ, գործածում է բրգալապ («բերդակալ// բերդա-
պետ//բերդի և հարակա շրջանի կառավարիչ») փոխառությունը (68), ռուսերենից` օթէց 
(«հայր») փոխառությունը (66) և այլն: Այսպես նաև՝ հարևան և ոչ հարևան ազգեր անվանող 
հատկանուններ` Մաճառք (68), Պողտանք (35, 62, 68)//Պուղտանք (44, 56, 57, 65), Ալամանք 
(68), Օլախք (45)//Ուլահք (76) և այլն:  
30 Ի դեպ, Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ.) Օքսենտ Կամենացին 
գործածել է ոչ միայն լեհերեն փոխառություններ [վոյվոտա (wojewoda «վոյեվոդ») /15/, 
քնազ//գնազ (кniaź «իշխան») /16/, գժեօնց (ksiądz «քահանա») /30/, սդարօսդայ (starosta «քա-
ղաքագլուխ») /85/, բեխօթա (piechota «հետևազոր») /96/ և այլն]: 

Ինչպես հայտնի է, «բառապաշարի հարստացման ներքին և արտաքին ճանապարհնե-
րից բացի` գոյություն ունի նաև երրորդ` խառը ճանապարհը (ընդգծումը մերն է – Գ.Խաչա-
տրյան), երբ փոխատու լեզվի հիմնական ձևույթների և փոխառու լեզվի ներքին միջոցների 
համադրումով կամ հարադրումով ձևավորվում են բառային նոր միավորներ» [Մ.Գ.Խաչա-
տրյան, Արաբական փոխառությունները հայրեններում և կաֆաներում (թեկնածուական 
ատենախոսություն), Ե., 2012, էջ 6]: Կամենեցի տարեգրության մեջ նկատելիորեն հաճախա-
դեպ են վերոնշյալ տիպի լեհերեն-հայերեն և լեհերեն-ղփչաղերեն բազմաթիվ բառային միա-
վորներ: Դրանցից առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում բայական վերլուծական 
բարդությունները, որոնց կազմում որպես հարադիր գործածված լեհերեն բառերի հետ հան-
դես են գալիս հայերեն կամ ղփչաղերեն բայական բաղադրիչներ [հոլտովադ (hołdować) 
արաւ – «հպատակեցրեց» /16/, տօբուսդիդ (dopuścić) էդմատի – «թույլատրեց» /85/, օտըյտիդ 
(odejść) էդիլար – «հետ նահանջեց» /85/, շդուրմօվադ (szturmować) էդէյէտի – «հարձակվեց» 
/95/, վըզըվադ (wzywać) էդէյէտի – «կանչեց» /97/, րօզքազադ (rozkazać) էդդի – «հրամայեց» 
/92/ և այլն]:  
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1. ահեղակոխ ա. – ահեղադոփ, սարսափելի դոփյունով (58), 
2. ամէներանեալ ա. – 1. երանավետ, երջանկաշատ, ամեն ինչով երանելի, 2. 
ամենաերանելի (69), 
3. անանխայաբար մ. – անխղճորեն, անխնայորեն, անգթաբար (34), 
4. անանցաբար մ. – հար, անվերջորեն, միշտ (40), 
5. անպատշաճաւոր ա. – անպատշաճ, անշնորհք, անկարգ (40)31, 
6. արօտացուցանեմ ն.բ. – արածեցնել, հովվել (36), 
7. բազմողոք ա. – չափազանց ողոքական, պաղատագին, աղերսագին (79), 
8. բեհեզագործ ա. – բեհեզյա, բեհեզից գործված (66)32, 
9. բոլորապատ մ. – շուրջանակի, շրջան կազմած, բոլորակի (58), 
10. գազանամորթ ա. – գազանի մորթուց կարված, մորթե (65), 
11. գայթակղիչ ա. – գայթակղեցնող, գայթակղեցուցիչ, գրավիչ (39), 
12. գոչեցուցումն գ. – գոչեցում, գոչեցնելը (68), 
13. գովասանաբար մ. – գովաբանաբար, ներբողաբար, դրվատանքով, մեծա-
րանքով (81), 
14. դառնաշատ ա. – դառնալից, դառնալի, դառնագույն, դժնդակ (61),  
15. դռնապետ գ. – բարապան, բարապետ (41), 
16. եղծիչ ա. - եղծող, ապականող, ապականիչ (39), 
17. ենիչարութիւն գ. – ենիչերիական ծառայություն, զինվորություն (61), 
18. երկբանական ա. – երկբա, երկբայական, կասկածելի (67), 
19. երկնագունակ ա. – երկնագույն (54), 
20. զարմանացուցանեմ ն.բ. – զարմացնել (37), 
21. թֆանկաւոր ա. – հրացանավոր, հրացանակիր (58), 
22. ինքնաբորբոք ա. – ինքնավառ, ինքնիրեն բռնկվող (53), 
23. կապուտազգեստ ա. – կապույտ համազգեստով, կապույտ համազգեստ 
հագած (54), 
24. կէսօրեայ ա. – կեսօրյա, կես օրվա (47), 
25. կործանակիրթ ա. – 1. կործանուսույց, կործանավարժ, 2. կործանամետ, 
կործանատար (34), 
26. հակառակումն գ. – հակառակություն, ներհակություն, խռովություն, 
կռիվ, աղմուկ (41), 
27. հարևանցուցանեմ ն.բ.– մակերեսորեն անցկացնել, հպանցիկորեն անց-
կացնել, թեթևակիորեն անցկացնել (37), 
28. հետամղեմ ն.բ. – ետ մղել, ետ շպրտել (53), 
29. հետևակակոյտ ա. – հետևակաշատ, հետևակախիտ (45), 
30. ձողակիր գ. – դրոշակակիր (60), 
31. ճոխացուցանողական ա. – փառաբանական, մեծարանքի, պանծացնող (73), 
32. նախիշխան գ. – մեծ իշխան, ավագ իշխան (51), 

                                                                 
31 Միջին հայերենի բառարանում վկայված միակ օրինակի հեղինակը Գրիգոր Տղան է 
(Ռ.Ս.Ղազարյան, Հ.Մ.Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան (այսուհետ` ՄՀԲ), էջ 63): 
32 ՄՀԲ-ում վկայված միակ օրինակի հեղինակը Մխիթար Գոշն է, որը գործածել է «բեհեզ 
գործող արհեստավոր» իմաստով (էջ 116): 
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33. ողորմաբար մ. – անողքաբար, անխղճորեն, անգթորեն (79), 
34. ուսումնաւոր ա. – ուսյալ, կրթյալ (80)33, 
35. վայելչատեսիլ ա. – վայելչազարդ, վայելչատես, գեղեցիկ (65), 
36. վեհազնեայ ա. – ազնվազարմ. ազնվատոհմ, բարձրատոհմիկ, ազնվա-
ցեղ (40), 
37. վեհիմաստութիւն գ. – վսեմիմաստություն, մեծիմաստություն, բարձր-
իմաստություն (70), 
38. տիրելութիւն գ. – տիրապետություն, (75), 
39. տոհմակալ գ. – տոհմապետ, տոհմի առաջնորդ (43), 
40. փութաշաւիղ ա. – փութընթաց, փութագնաց, արագընթաց (45): 
41. փութացուցանողական ա. – փութացնող, շտապեցնող, արագացնող (32): 
Պատմության մեջ արտահայտություն են գտել նաև անորոշ դրբայների` ուշ 

միջին հայերենին և վաղ աշխարհաբարին բնորոշ ի լծորդ ձայնավորով կազմու-
թյուններ, ինչպես` զերծանիլ (39), լինիլ (35), խօսիլ (43), կարծիլ (79), կատարիլ 
(38), համարձակիլ (41), ձկտիլ (82), փախչիլ (64) և այլն, այն դեպքում, երբ տասն-
յակ անգամ հանդիպում են դասական հայերենին հատուկ կազմություններ, որոն-
ցից գրաբարում ե խոնարհման ներգործական սեռը ներկայացնող զերծանիլ, կա-
տարիլ բայերի միջոցով արտահայտված գործածություններն ունեն կրավորա-
կաձև չեզոք սեռի քերականական իմաստ: Օրինակ՝ Ի՞ւ կարասջիք զերծանիլ ի 
ձեռաց իմոց, եթէ ոչ նախ եկեալ հնազանդեսջիք ինձ (39): Եւ ի կատարիլ ամաց կե-
նարարին, որ առ մեզ յաւելմամբ թուոց յարաբարդեալ հազար վեց հարիւր քսան և 
միոյ …. (38): 

Բերենք հազվադեպ հետևյալ բառերը ևս` անշնահաւոր (փխ.` անշնորհաւոր – 
Գ.Խ.) – 62, գոչեցուցումն գ. – գոչեցում, գոչում (68), գոչեցուցանել-ից` գոչեցուցումն – 
ներգործական գաղափարն ընդգծելու համար: 

Գ. Քերականական համակարգ: Կամենացու երկն աչքի է ընկնում թե’ ձևա-
բանական և թե’ շարահյուսական առանձնահատկություններով: Նշենք դրանցից 
մի քանիսը միայն: 

1. Հիշյալ պատմության բնորոշ քերականական իրողություններից մեկն այն 
է, որ անհոգնական տեղանունների մեծ մասն սկսել է ենթարկվել ու հոլովման, 
մինչդեռ անձնանունները շարունակում են մնալ ա հոլովման ուղեծրում: Հմմտ. 
Անատոլու (59), Խոթինու (45, 53, 68, 75), Կամենիցու (73), Պերեժանու (53), 
Պոսնայու (59), Պուտինու (57), Վաղարշապատու (80)34 և Օսմանայ (80), Քըղըրդայ 
(80), Սենեքերիմայ (80), Թորգոմայ (80)35: Հոգնակի թվում նկատելի ակտիվություն 
ունի ա հոլովումը, որին ենթարկվում է հատկանունների մեծ մասը` Ալամանաց 
(35), Գրիժագաց (43), Իլախաց (33, 37, 39), Մաճառաց (35), Միջագետաց (39), 
Նետողաց (43), Շուետաց (43), Պողտանաց (35), Ռուսաց (35), Սարակինոսաց (43), 
Տաճկաց (31, 38) և այլն: 

                                                                 
33 ՄՀԲ-ում վկայված միակ օրինակի հեղինակը Սմբատ Գունդստաբլն է, որը գործածել է 
«սովորող, ուսում առնող» իմաստով (էջ 621): 
34 Բայց` Յովհաննու (31): 
35 Բայց` Պուղտանայ (56), Տանցգայ (75): 
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2. Եզակի թվի ներգոյական հոլովի քերականական իմաստը զուգահեռաբար 
արտահայտվում է ևʹ ի//յ նախդիր +//- եզակի թվի տրական հոլովաձև, ևʹ ի//յ 
նախդիր +//- եզակի թվի հայցական հոլովաձև կապական կապակցությամբ: 
Հմմտ. ի բանակին (74), ի դաշտին (75), ի դպրության (75), ի ճանապարհին (75, 76), 
ի նանրութեան (79), ի պահեստի (61), ի տան (73), ի սրտին (35), ի տեղի (36) և այլն 
և ի բանակն (56, 59, 68, 73, 75), յերկիրն (68), ի քաղաքն (73), ի կլայն (73), ի 
մայրաքաղաքն (73), ի Մոսկով (44), ի Ֆլանտ (44) և այլն: Ավելին` նշված 
կապակցություններին զուգահեռ նկատելի են նաև ի + մէջ-ով կապակցություննե-
րը` ի մէջ բազմութեան (53), ի մէջ անտառին (58), ի մէջ քաղաքին (77), ի մէջ բա-
նակին (64), ի մէջ դաշտին (65) և այլն: Նշված հարցում Կամենացու անհետևողա-
կանությունն այն աստիճանի է հասնում, որ վերոնշյալ բոլոր արտահայտչամի-
ջոցներով կիրառություններ կան նույնիսկ միևնույն կապվող բառի դեպքում: 
Հմմտ. Բայց միսն ի բանակին ո՛չ այնքան թանկագին (74), …. քարոզել ի մէջ բա-
նակին (62) և …. մինչ զի ոչ ոք մնաց ի բանակն (62): 

Սրանց զուգահեռ Կամենացին ներգոյականի իմաստն արտահայտել է նաև 
զուգահեռաբար ոջ և ի հոլովումների ենթարկվող ժամանականիշ և տեղանիշ գո-
յականների նախդրավոր տրականներով: Հմմտ. ի չորեքշաբաթոջ (47), յերկու-
շաբթոջ (50), ի չորեքշաբաթոջն (57), յերեքշաբաթոջ (62), յերեքշաբաթոջ (67) և ի 
չորեքշաբթի (54), ի հինգշաբթի (55), յերկուշաբթի (56), ի հինգշաբթի (60), ի 
չորեքշաբաթի (67),    յերկուշաբաթի և երեքշաբաթի (69) 

3. Թեքման զուգաձևություններ են նկատվում նաև ու և ի հոլովումներով: 
Հմմտ. նաև` Խոթինու (53, 73) և Խոթինի (63), Հոթունի (68), յաւուր ուրբաթու (68) և 
յաւուր ուրբաթի (73), գոմշուց (42) և գոմշից (47, 76) և այլն36: 

4. Ուշ միջինհայերենյան և վաղ աշխարհաբարյան ամենատիպական դրսևո-
րումներից է նաև առանց է հոլովակերտի բացառական հոլովի քերականական 
իմաստ արտահայտելը, որը դասական շրջանում միայն ա, ո և ո-ա հոլովումնե-
րին էր հատուկ: Հաշվի առնելով, որ Կամենացին փորձել է իր շարադրանքն առաջ 
տանել նորմավորված գրաբարով, նրա երկում վերոնշյալ լուծմամբ բացառիկ օրի-
նակ ենք արձանագրել, որն ըստ էության կարող է նաև ոյ>ու պատմական հնչյու-
նափոխության արդյունք լինել՝ Գնացեալ ի վերայ գիւղաքաղաքի միոյ, որ կոչի 
Բանովցա, ոչինչ հեռի ի Խոթինու …. (66)37: Հետաքրքիր է, որ այստեղ հանդիպում 

                                                                 
36 Հմմտ. նաև մինչև յերեկոյն (56), մինչև երեկոյ (60),    մինչև ցերեկոյ (61) և    մինչև ցիրիկունն (50): 
37 Առանձին-առանձին անդրադառնալով իր կողմից առանձնացված չորս «գաւառականնե-
րին»՝ Արսեն Այտընյանը «երրորդ գաւառականի» տակ նկատի ունի «արդի արևմտեան գաղ-
թականութեան հայերէնը …., սկզբնաբար Անեցի գաղթականութեան մը լեզուն, որ դարերէ ի 
վեր Լեհաստան հաստատուած է, կէս՝ ուղղակի Հայաստանէն փոխադրուելով և կէս՝ անուղ-
ղակի՝ ուրիշ արևմտեան երկիրներ թափառելէն ետքը ժամանակաւ մեծ ճիւղ մ’ալ արձակե-
լով Առտեալի երկիրը»: 

Այտընյանը երրորդ գավառականի քերականական առանձնահատկություններից մեկը 
համարում է հետևյալը. «Ամէն գաւառականէ աւելի ասոր մէջ մնացած է տրականէ բացառա-
կան կամ ու աննախդիր բացառականն» (Արսեն Այտընյան, նշվ. աշխ., էջ 184) (Արսեն 
Այտընյան, նշվ. աշխ., էջ 184): Ի Խոտինու բացառականը ՈՒ հոլովման աննախդիր բացա-
ռականի նախաձևերից է: 
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են նաև է հոլովակերտով աննախդիր բացառականներ, ինչպես՝ Զի՞նչ փոյթ է 
քոյին անկարօտ մեծութեանդ այդպիսի հակառակմունք աղմկաց և անօգուտ 
կորստենէ արանց մերոց և օտարաց (41): Այլ ես հայցեմ սըրտէ խորոց՝ Զհոգին 
Աստուած յոյսն արդարոց (38):: 

Բացառական հոլովի ձևափոխությունն ակնհայտ է նաև Կամենացու երկում 
տեղ գտած ծայրէ ի ծայր (48)    և    ուստեքէ բառերում: 

5. Անշուշտ, Կամենացուն հայտնի են դասական հայերենից ավանդված և 
հատկապես հաճախակի գործածվող բառերի թեքման օրինաչափությունները, 
սակայն նա երբեմն գործածում է ավելի ուշ շրջանի ձևեր: Oրինակ` փոքր ածա-
կանի ցփոքունս հոլովաձևի առկայությունը նրա պատմության մեջ (62),    սակայն 
հանդիպում է նաև ե ներքին թեքման ուշ շրջանի փոքերց (68) հոգնակի սեռակա-
նը38: Այսպես նաև` թոփ («թնդանոթ») բառի թոփերս (48) հոգնակի հայցականն 
այն դեպքում, երբ Կամենացին մեկ տասնյակից ավելի անգամ գործածում է թոփս 
համանիշը (48, 50, 55, 56, 61 և այլն), կամ՝ ընդ թոփերացն (63), երբ այլ դեպքում 
գործածում է թոփից (49, 58) և ի թոփից (50, 65) դասական հայերենի կանոններով 
կազմված ձևերը: 

6. Ստորև բերվող բառաձևերը և թոփ բառի՝ Կամենացու երկից քաղված 
հոլովման հարացույցը վկայում են, որ այդ շրջանում տիրապետող ի հոլովումը 
տարածվում էր նաև փոխառյալ բառերի մեծ մասի վրա` գըռալիդ (=թագավորիդ) 
– 39, պարութիւ (վառոդով) – 49, թֆանկիւ – 66, ի թֆանկից39 – 50 և այլն: 

ՈՒ. - թոփ - 42 թոփք - 64 
Հ. - զ)թոփս – 48, 50, 55, 56, 61, 63, 64, 64, 66, 66, 68//զթոփերս - 48 
Ս. - թոփից - 58 //թոփերաց - 63 
Տ. - թոփից - 49 
Բ. - ի թոփից – 50, 65 
Գ. -թոփիւ – 64 թոփիւք – 60, 61 
7. Նկատելի են հայցական հոլովի անկանոն (ուղղականաձև կամ տրակա-

նաձև) գործածության դեպքեր`…. բայց միայն զարապն փաշային (փխ.` փաշան – 
Գ.Խ.) կենդանի բերեալ պարգևս արքայորդւոյն – 60, Յայնժամ մեծաւ զգուշու-
թեամբ հանդերձեցին ամենայն զօրավարքն և զօրագլուխքն զբովանդակ հեծեալքն 
(փխ.` հեծեալսն – Գ.Խ.) և զհետևակազօրս – 67: 

8. Բացառիկ կիրառություն է բաղաձայնով սկսվող անցյալ կատարյալի եզա-
կի 3-րդ դեմք արմատական բայաձևի վանկային աճեցումը ոչ թե ե, այլ է ձևույթով՝ 
… վերացուցեալ զթֆանկն և էզարկ զոտն փաշային (58):  

Դ. Ոճական համակարգ:  
1. Սովորաբար Կամենացին շարադրանքն առաջ է տանում բարդ և բազմա-

բարդ շարահյուսական կառույցներով: Ամենահաճախադեպ բազմաբարդ կա-
ռույցները համադասական և ստորադասական հարաբերություններ արտահայ-
տող երեք և ավելի նախադասություններով բաղադրված կապակցություններ են, 
որտեղ ստորադասական նախադասությունների կապակցման միջոց է ծառայում 

                                                                 
38 Կան նաև անմեկնաբանելի լուծումներ, ինչպես` ընդհանուրբ (79): 
39 Բայց նաև` թֆանկաց – 49, 58, թֆանկօք – 53: 
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մինչ//մինչև շաղկապը, որի հետ հաճախակի գործածվում է զի թարմատար: Օրի-
նակ` Ի հինգշաբթի, յուրբաթի, և ի շաբաթի, և ի կիրակէի ոչինչ եղև ընդ միմեանս՝ 
մինչ դեսպանքն առ նոսա էին, այլ խաղաղեցաւ պատերազմ յերկոցունց կողմանց 
(69): Իսկ զօրքն Լեհաց և Խազախացն ելանէին հետևակ և ճակատէին ընդ նոսա, 
մինչև սպանին զերկու ձողակիրս նոցա և զգլուխսն և զձողսն բերեալ թագաւո-
րորդւոյն և ընկալան պարգևս ի նմանէ (60): …. և գնացեալ հեռացան ի 
քրիսոնէիցն, մինչ զի հազիւ երևէին, և իջևանեցան ի վերայ նոյն գետոյն Թուռլայի 
ի բարձրավանդակ տեղւոջ իբրև զամպս թխացեալս (69) և այլն: 

2. Հովհաննես Կամենացին քաջածանոթ է հայ պատմիչների երկերին, «Աստ-
վածաշնչին» և թարգմանական այլ գործերի, որոնք ազդեցություն են թողել նրա ոչ 
միայն բառապաշարի, այլև ոճի վրա: Պատահական չէ, որ նրա պատմության մեջ 
երբեմն-երբեմն տեղ են գտնում բառեր և արտահայտություններ, որոնք միայն այս 
կամ այն պատմիչինն են: Հմմտ. դժուարահաւաք և տաժանելի է40 և դժուարա-
հաւաք և տաժանելի իցէ (33), …. սկսցուք, ուստի արժան է սկսանել41 և սկսեալ 
անտի, ուստի սկսանելն է արժան (33) և այլն: 

Այս տեսանկյունից առանձնապես նկատելի է Նարեկացու ազդեցությունը: 
Կամենացու պատմության մեջ` 

2.1. Մի շարք բառեր Նարեկացու` «Մատեան»-ում և այլ գործերում42 առկա 
նորակազմություններից են, ինչպես` արգասաւորեալ – 80 (Նար., ԽԼ), 
բարեզեկոյց – 80 (Նար., ՂԲ), բիւրակործան – 79 (Նար., ԻԷ), մակագաւիթ – 38 
(Նար., Յիշ.), մաղթողական – 73 (Նար., Գնձ.), վերավկայեալ – 80 (Նար., ԶԳ) և 
այլն: 

2.2. Որոշ բառեր, այլ հեղինակներից բացի, գործածել է նաև Նարեկացին` 
այսակիր - 34 (Նար., ԺԸ, ՀԷ), բազմերանեան – 45 (Նար., Կուս.), գեղեցկազարդ – 
46 (Նար., ԳԶ), զգաստացուցանեմ – 37 (Նար., ԿԳ), լուցումն – 46 (Նար., ԼԱ), 
մերասեր – 7 (Նար., ԼԴ և Մծբ.), նորագործ – 80 (Նար., ԽԼ) այլն: 

2.3. Առանց վկայակոչելու տեղ են գտել գրեթե բառացի մեջբերումներ 
«Մատեան»-ից: Հմմտ. 

Վասն որոյ յեղակարծ ժամանակի մինչդեռ ի բարձրագոյնս կամէր ձկտիլ՝ 
նուազեցաւ ընդհանուրբ, ի խնդրել սակաւուն՝ զրկեցաւ ի հանուրցն, առ յուժգին 
ընթանալն՝ ընկլաւ սաստկապէս, [յ]անխախտելի կարծիլն՝ մանր խորտակեցաւ և 
որ ի յերկինս բարձրանալն՝ էջ ի դժոխս լի դառնութեամբ (79) և 

 Քանզի կամելով ուժգինս ընթանալ` ընկլայ սաստկապէս, 
 Յանչափն ձգտիլ` իմոյն ոչ հասի,  
 Ի մեծագոյնն ամբառնալ` աստուստ գլորեցայ,  
 Յերկնային ուղւոյն` անդնդոց մատնեցայ,  
 Ի զգուշանալն առաւել` յաւէտ վնասեցայ, 
 Յանարատն պահիլ` մանր խորտակեցայ (Նար., ԾԵ, Զ): Կամ` 
…. որք բարբառեալ բանիւ վերապատմէին զեղեալսն և զոչ գոյացեալսն 

                                                                 
40 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913թ., էջ 17: 
41 Եղիշէի Վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին, Երևան, 1957թ., էջ 5: 
42 Վերջիններս քաղել ենք ՆԲՀ-ից` նրանում ընդունված համառոտագրություններով:  
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անստուերաբար տեսչութեամբ (էջ 31) և 
Զանցեալսն և զգալոցսն, զեղեալսն և ոչ գոյացեալսն 
Անստուերաբար բարբառով բանի վերապատմեցին (Նար., ԼԳ): 
 2.4. Հանդիպում է Նարեկացու ոճին հատուկ ստեղծագործական հնարքնե-

րից մեկը, այն է` բայանուն գոյականներին ստորադասվում են մակբայ որոշիչ-
ներ` ըստ պատուասիրաբար հրամանիդ (33), հեթանոսաբար զայրացմամբ (39)43, 
համօրէն քրիստոնէից (39), փութապէս ընթացիւք (42), որոնցից մեկը` հենց 
Նարեկացու գործածած մակբայով` անստուերաբար տեսչութեամբ (31) և այլն: 

3. Հետևելով իր նախորդներին` Կամենացին որոշ խոսքեր համեմում է աստ-
վածաշնչյան մեջբերումներով44` մի դեպքում հստակորեն նշելով մեջբերվող խոս-
քի հեղինակին, մյուս դեպքում` ակնարկով նրա մասին` Այլ և մեր ամենեցուն 
ցածոյց զտառապումն մտաց երանելին Եսայի խրատելով թէ՝ Ո՞ գիտաց զմիտս 
Տեառն, կամ ո՞վ եղև խորհրդակից45 (72): …. յորոց կատարեցաւ առ մեզ կանխա-
գուշակ տեսութիւն մարգարէին՝ յասելն ողբալով ի վերայ Իսրայէլի, թէ՝ Ահա 
մտին հեթանոսք ի ժառանգութիւն քո, պղծեցին զտաճար սուրբ քո46 (34) կամ` զի 
զոր ինչ ոք և ընկալաւ ի Տեառնէ47 (32), …. ըստ վկայութեան առաքելոյն թէ՝ Ումեմն 
ի Հոգւոյն տուեալ է բան իմաստութեան, այլում բան գիտութեան, և այլն թէ նմին 
Հոգւով48 (32): …. ուստի ժամանեալ լցաւ կտակ երգոցն բանից իմաստնոյն, զոր 
աւաղս և ողբս գրեաց ի վերայ քաղաքին, որում թագաւորն մանուկ է49 (35) և այլն: 

Ամփոփենք: Հովհաննես Կամենացու «Պատմութիւն պատերազմին Խոթի-
նու» երկի` լեզվաբանական տեսանկյունից ուսումնասիրությունը երևան է հա-
նում լեզվական մի շարք փաստեր, որոնք կարող են հետաքրքրել հայ գրական 
լեզվի պատմության, այլև բարբառագիտության հարցերով զբաղվող մասնագետ-
ներին: Նշված երկի շարադրանքից ստացված ընդհանուր տպավորությունն այն է, 

                                                                 
43 «Մատեան»-ում` հեթանոսօրէն հնչման (ՂԲ, Ը): 
44 Դրանց մի մասը գտնում ենք նաև այլ պատմիչների երկերում: Այսպես` Հռովմ. ԺԱ գլխից 
կատարված մեջբերումն ունի նաև Սեբեոսը (տե՜ս Սեբէոս, Պատմություն, քննական բնագի-
րը` Գ. Վ. Աբգարյանի, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրու-
թյունները` Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2004թ., 156-157), Սաղմ. 
ՀԸ գլխից արված մեջբերումը` Գրիգոր Նարեկացին (տե՛ս Ս. Գրիգոր Նարեկացի, Նիկիա-
կան հանգանակ («Ողբերգության մատյան», գլուխ ՀԵ), Տեքստը արևելահայերենի վերածեց 
Գուրգեն Խաչատրյանը, Երևան, 2003թ., էջ 30-31) և այլն:  
45 Հռովմ., ԺԱ, 34: Հմմտ. Ո՞ գիտաց զմիտս Տեառն և ո՞ եղև նմա խորհրդակից՝ եթէ խելամուտ 
արասցէ զնա (Ես., Խ., 13): 
46 Սաղմ., ՀԸ, 1:  
47 Հմմտ. Թէպէտ և բաժինք շնորհաց են, այլ Հոգի նոյն է: Եթէ բաժինք պաշտամանց են, այլ 
Տէր նոյն է: Եթէ բաժինք յաջողութեանց են, Աստուած նոյն է, որ յաջողէ զամենայն ամենայնիւ 
(Ա. Կոր., ԺԲ 4-6): 
48 Ա. Կոր., ԺԲ, 8: 
49 Նկատի ունի Ժողովողի հայտնի արտահայտությունը. Վայ քեզ, որոյ թագաւոր քո մանուկ 
է, և իշխանք քո ընդ առաւօտս ուտեն (Ժող., Ժ, 16): 
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որ չնայած պատմիչների ոճին հատուկ ինքնանսեմացման փորձերին50` Կամենա-
ցին եղել է ուսյալ անձնավորություն: Նրա երկի լեզուն տվյալ դարաշրջանին (XVI 
դարավերջ – XVII դարի առաջին քառորդ) հատուկ գրաբարն է, որն աչքի է ընկ-
նում մատչելիությամբ: Ու թեև Կամենացին փորձում է գրել նորմավորված գրա-
բարով, այսուհանդերձ նրա երկում առանձնանում են ուշ միջին հայերենին և վաղ 
աշխարհաբարին բնորոշ հնչյունական, բառային, քերականական և ոճական մի 
շարք լեզվական իրողություններ, որոնք լեհահայոց, մասնավորապես` Հովհան-
նես Կամենացու իրական լեզվամտածողության փաստացի վկայություններն են և 
գաղափար են տալիս լեհահայ սփյուռքի ուշ միջինհայերենյան վաղ աշխարհա-
բարյան ժամանակաշրջանների լեզվի իրական վիճակի մասին` առաջ բերելով 
գիտական հետաքրքրություն: 

Գիտական շրջանառության մեջ առկա և մեր կողմից ուսումնասիրված 
սկզբնաղբյուրի ընձեռած լեզվական փաստերը վկայում են, որ լեհահայոց լեզուն 
միատարր չէր: Բանն այն է, որ նախ` տվյալ ժամանակաշրջանում ինքնին պայ-
մանական է Լեհաստանի` որպես պետության սահմանների հստակությունը, քա-
նի որ այն մի շարք վերաձևումների է ենթարկվել, և երկրորդ` նույնքան պայմա-
նական է նաև լեհահայություն հասկացությունը ոչ միայն վերը նշված, այլև այն 
պատձառով, որ հիշյալ տարածաշրջան գաղթած հայությունն ինքն էլ աչքի չէր 
ընկնում լեզվական միատարրությամբ: Բավական է նկատի առնել տարբեր ժա-
մանակահատվածներում և ամենատարբեր վայրերից գաղթերն այդ տարածա-
շրջան և այդտեղ կատարված ներքին տեղափոխությունները: Ասվածի մասին 
վկայում են ոչ միայն պատմական, այլև լեզվական փաստերը, որոնցից վերջին-
ներս արտահայտություն են գտել նաև Հովհաննես Կամենացու երկում և այդ երկի 
հիմնական սկզբնաղբյուրում՝ «Տարեգիրք Կամենիցայում»: 

 
 

    
    
    
    
    
    
    

                                                                 
50 Ահա թե ինչպես է բնութագրում իրեն Հովհաննես Կամենացին. «Իսկ զի իմ ոչ և եթ ունայն 
գոլով ի լաւագոյն շնորհաց բարձրագունից, այլ և ոչ վերջնոցն և հասարակացն բաւականա-
նայր միտք տառապեալ բնրութեանս ….» (32), մեկ այլ առիթով՝ «Արդ՝ յայսմ անդորրութեան 
աւուրցս, յորում ընդոտնեալ մերժեցան վնասակար թշնամիք եկեղեցւոյ, յետ ամաց վեցից 
անցանելոյ, ես՝ Յովհաննէս հուսկ յետին բանահիւսաց և տարտամ հետևողս ուսում-
նաւորաց, թողեալ զբազում տառապանս մշտակիր ոգւոյս և խանդաղատեալ սիրով՝ ցանկա-
ցայ թարգմանել խօսիւք նիւթական լեզուիս զայս բարեզեկոյց արգասաւորեալ նորագործ 
հրաշիցս համբաւ, վերավկայելով կրկին յաւելուածովք» (80):  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСАПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСАПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСАПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСА    КАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМКАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМКАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМКАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМЕНЕЦКОГО) ЕНЕЦКОГО) ЕНЕЦКОГО) ЕНЕЦКОГО) 

«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ В«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ В«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ В«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ ВОЙНЫ»ОЙНЫ»ОЙНЫ»ОЙНЫ»    
Хачатрян Хачатрян Хачатрян Хачатрян Гурген Гурген Гурген Гурген     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:        звонкие взрывные согласные и аффрикаты, придыхатель-

ные взрывные согласные и аффрикаты, звонкие-глухие взрывные согласные, оглу-
шение, придыхательные-глухие согласные, звонкость, чередование звуков, гласные 
звуки, согласные звуки, словарный фонд, заимствование, варваризмы, неологизмы, 
единственное число, множественное число, singularia tantum, pluralia tantum. 

Существующие в научном обороте и выявленные нами в ходе исследования ис-
точников языковые факты свидетельствуют о том, что язык польских армян неод-
нороден. Дело в том, что, во-первых, в данную эпоху границы Польского государства 
весьма условны, так как они на протяжении лет подвергались целому ряду из-
менений, а, во-вторых, таким же условным является понятие «польские армяне» не 
только по вышеуказанным причинам, но и потому, что армяне, мигрировавшие на 
данную территорию, сами не отличались языковой однородностью. Достаточно от-
метить тот факт, что миграция на эту территорию осуществлялась в разные эпохи и с 
различных регионов, не следует забывать и о внутреннем перемещении населения. 
Свидетельством сказанного являются не только исторические, но и языковые факты, 
которые отразились, в том числе, в произведении Ованеса Каменаци (Иоанна 
Каменецкого) и в основном источнике этого произведения – «Каменецкой Хронике».  
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“THE HISTORY OF THE “THE HISTORY OF THE “THE HISTORY OF THE “THE HISTORY OF THE KHOTIN WAR” BY HOVHAKHOTIN WAR” BY HOVHAKHOTIN WAR” BY HOVHAKHOTIN WAR” BY HOVHANNES KAMENATSINNES KAMENATSINNES KAMENATSINNES KAMENATSI    
Khachatryan Khachatryan Khachatryan Khachatryan Gurgen Gurgen Gurgen Gurgen     

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key words:words:words:words: voiced explosives and affricates, voiceless explosives and affricates, deaf 

aspirate explosives, voicelessness, aspirate voicelessness, voicedness, sound change, 
vowels, consonants, vocabulary, borrowings, foreignism, neologism, singular, plural, no 
singular, no plural. 

The linguistic facts available in scientific circulation and provided by the primary 
sources investigated by us testify that the language of Polish Armenians was not 
homogeneous. This can be accounted for by two reasons: firstly, the clarity of the 
borders of Poland, as a state, was conventional in that period, as it had undergone several 
alterations, and secondly, the concept of “Polish Armenians” is just as conventional, not 
only due to the above-mentioned reasons, but also due to the fact that the Armenians 
who had migrated to the mentioned territory did not have a homogeneous language, 
either. The migrations to that area at different periods and from very different places and 
the internal relocations that occurred there prove it. What has been stated above is 
confirmed by historical as well as linguistic facts, the latter of which were also depicted 
in Hovhannes Kamenatsy’s work and in “The Chronicle of Kamenitsa” - the main source 
of that work. 


