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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. ընդմիջարկություն, որոշիչ, որոշյալ, լրացում, լրացյալ, 

գոյականական անդամ, քերականական կապակցություն 
 
Գոյականական անդամի լրացումները` որոշիչը, հատկացուցիչը և բացա-

հայտիչը, իրենց լրացյալների հետ դրսևորում են շարահյուսական հարաբերու-
թյուններ և երբեմն կարող են սերտանալ ու անքակտելիության տպավորություն 
թողնել: Սակայն այդ կառույցների բաղադրիչների ներքին կապերի սերտությունը 
չի խանգարում, որ լրացում-լրացյալ հանդիսացող բաղադրիչները միմյանցից հե-
ռանան, ընդմիջարկվեն բառերով, կապակցություններով: Ընդմիջարկման պայ-
մաններում կարծես խախտվում է նրանց քերականական սերտ կապը, բայց դա 
թվացական երևույթ է. ըստ էության այդ կապը մնում է անփոփոխ: Ուստի մեզ 
մնում է կապակցությունները ճիշտ որոշելու և նրանցում տեղի ունեցած շարա-
դասական-կառուցվածքային փոփոխությունները տեսնելու, արժևորելու խնդիրը, 
որն էլ հնարավորություն կընձեռի իմանալու և գնահատելու գոյականական ան-
դամի լրացումների քերականական, բառական և իմաստային հատկանիշները: 

Եթե գոյականական անդամի լրացումները երեքն են, ապա նրանց լրացյալ-
ները բազմաթիվ են. նախադասության մեջ կարող են լինել ենթակա, ստորոգելի, 
խնդիր, պարագա, կապի խնդիր, կոչական. որոշչի լրացյալ կարող են լինել նաև 
հատկացուցիչը և բացահայտիչը: Սրանք, սակայն, ընդհանրանում են մի բանով. 
անկախ իրենց զբաղեցրած պաշտոնից՝ բոլորը խոսքամասային արտահայտու-
թյամբ գոյական են: Այս երեք կառույցներն էլ կարող են ընդմիջարկվել, սակայն 
խոսքի մեջ պարտադիր չէ, որ հավասար հաճախականությամբ կամ միատեսակ 
ընդմիջարկություններով ընդմիջարկվեն: Եվ իրոք, նշված շարահյուսական կա-
ռույցները տարբերվում են թե՛ ընդմիջարկվելու հաճախականությամբ և թե՛ ընդ-
միջարկությունների տեսակներով ու կառուցվածքով: 

Ժամանակակից հայերենի գոյական գերադաս անդամով կառույցների ընդ-
միջարկությունները բնութագրելուց առաջ մեզ զբաղեցրել է մի կարևոր հարց, այն 
է` հայերենի նախորդ փուլերում, ասենք, գրաբարում, նույն կառույցների ընդմի-
ջարկություններն արդյո՞ք նման են արդի հայերենի ընդմիջարկություններին, այլ 
կերպ ասած՝ արդյո՞ք արդի հայերենն այդ իմաստով ունեցել է իր նախատիպերը: 

Այս հարցման պատասխանի համար օգտակար և ուղենիշ եղավ Էդ. 
Մկրտչյանի «Ընդմիջարկությունները որպես քերականական կապակցություններ 
տրոհող կառույցներ գրաբարում¦ հոդվածը [Տե՛ս 2, 146], որտեղ ներկայացվում են 
որոշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ-հատկացյալ, բացահայտիչ-բացահայտյալ արտա-
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հայտություններում հանդիպող ընդմիջարկությունները: Ըստ հեղինակի հիմնա-
վորումների` որոշիչ-որոշյալ կապակցություններում առավել հաճախական են 
նախադաս որոշչային կառույցները, իսկ ընդմիջարկություններում զգալի թիվ են 
կազմում բայով արտահայտվածները1: Հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցու-
թյուններում նույնպես ընդմիջարկություններն առավելապես հանդիպում են 
հատկացուցչի նախադաս կիրառության դեպքում [2, 146-147]: Բացահայտիչ-
բացահայտյալ արտահայտությունների` բուն բացահայտչով կառույցներում ընդ-
միջարկություններ են ձևավորվում հենց այդ բացահայտչի հետադաս և նրա բա-
ցահայտյալի նախադաս լրացումների, այլ բառերի ու կապակցությունների միջո-
ցով [2, 147]: Մասնական և մասնավորող պարագայական բացահայտիչները և 
նրանց բացահայտյալները նույնպես կարող են ընդմիջարկվել [2,147]: 

Հիշյալ հոդվածում գոյականական անդամի լրացում-լրացյալներին վերաբե-
րող բնութագրումներն ու բնագրային վկայությունները` կապված ընդմիջարկու-
թյունների գործածության հետ, մեզ համար կարևոր և հիմնավոր ուղեցույց դար-
ձան` ժամանակակից հայերենի համապատասխան կառույցներում ցույց տալու և 
բնութագրելու ընդմիջարկությունների կիրառությունը: Գրաբարում և արդի հայե-
րենում քննվող նյութի հարցում համանման գործառություններ ենք նկատում: 
Ուշագրավ է, որ գրաբարում նախադաս և հետադաս որոշիչներից ու հատկացու-
ցիչներից նախադասների կապակցություններն ավելի հաճախ են ընդմիջարկու-
թյուններ ունենում: Քանի որ արդի արևելահայերենում որոշչի և հատկացուցչի 
հետադաս գործածությունը նվազ հաճախական է, քան գրաբարում, ուստի ներ-
կայումս հիշյալ լրացումներով գոյականական բառակապակցություններում ընդ-
միջարկությունների դրսևորման հնարավորությունն ավելի մեծ է դրանց նախա-
դաս կիրառություններում:  

Որոշիչ-որոշյալ կապակցության ընդմիջարկումը - Քերականական կապակ-
ցությունները լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում օրինաչափ փոփոխություն-
ներ են կրում: Գոյականական անդամի լրացումներից որոշիչը և հատկացուցիչը, 
որ նախորդ փուլերում նախադաս և հետադաս կիրառություններ ունեին և համա-
ձայնության յուրովի դրսևորումներ, նոր շրջանում աչքի են ընկնում նախադաս 
կիրառությամբ և լրացյալների հետ անհամաձայնությամբ, թեև սակավ դեպ-
քերում (բանաստեղծական խոսք, մամուլ և այլն) կարող են նաև հետադասվել: 

Որոշիչ-որոշյալի ընդմիջարկումը բայով, որ հին շրջանում բավական տա-
րածում ուներ, նոր շրջանում գործածական չէ. օրինակ` «բոց ունէր մօրուս» (Խո-
րենացի). նշանակում է բոց մորուք ուներ. այսօր չենք կարող ասել «բոց ուներ 
մորուք», իսկ սա նշանակում է, որ գրաբարի համեմատությամբ արդի հայերենի՝ 
որոշիչ-որոշյալ կաղապարային կապակցությունն ընդմիջարկման նվազ հավա-

                                                                 
1 Հոդվածում ընդգծված են լրացում-լրացյալները, որից հասկանալի է, թե ընդմիջարկու-

թյուններն ինչպիսի կազմ ու արտահայտություն ունեն. տե’ս նույն տեղում: 
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նականություն ունի նույնիսկ որոշչի միայն նախադաս գործածության դեպքում: 
Որոշիչը և որոշյալը կարող են ընդմիջարկվել բառերով, բառակապակցու-

թյուններով, տարբեր կապակցություններով, չկապակցված բաղադրիչներով: 
Օրինակներ`  

1. «Մի ջարդ էր, որ սրտներիդ ուզած» (ԴԴՎ, 133): Այստեղ երկրորդական 
նախադասությունը թերի է, ստորոգում չունի, բայց հասկանալի է, որ սրտներիդ 
ուզած (= ձեր սրտերի ուզած) դերբայական դարձվածը ջարդ ստորոգելիի որոշիչն 
է, իսկ ջարդ գոյականի բուն որոշիչը ուզած դերբայն է: Ուրեմն ուզած որոշիչը 
ջարդ որոշյալից ընդմիջարկված է երեք միավորով` էր (հանգույց), որ (հարաբե-
րական դերանուն, ձևական ենթական), սրտներիդ (գոյ., սեռական հոլով, կողմնա-
կի ենթակա). ձևական և կողմնակի ենթակաները շարահյուսորեն կապ ունեն 
որոշչի հետ, հանգույցը դրանց հետ կապ չունի, այսինքն` ընդմիջարկության չե-
զոք միավոր կամ բաղադրիչ է: Բաղադրյալ չեզոք ընդմիջարկություն է: 

2. «Առջևից գնացող դրոշակակիր ձիավորը առեց գոտիից քարշ ընկած շե-
փորը և մի քանի անգամ հնչեցրեց» (Ր, 286): Այստեղ ընդմիջարկությունն արտա-
հայտված է մեկ բառով` դրոշակակիր որոշչով, թեև որոշիչն ու որոշյալը արտա-
հայտությամբ, կառուցվածքով նման են նախորդ նախադասության համանուն 
անդամներին` գնացող (կամ` առջևից գնացող) ձիավորը: Քերականական զրոյա-
կան կապով ընդմիջարկություն է: 

Հետադաս որոշիչները, որոնք արտահայտվում են բառակապակցությամբ, 
բառերի ներքին հարաբերությունների հիմունքով կարող են մասնակիորեն ընդ-
միջարկվել որոշյալներից: Բացի հետադաս բառական որոշիչներից (օրինակ` 
«Այդ տարբեր ձայները` զվարթ, կենսաթրթիռ, արձագանքում էին հանդիպակաց 
ձորում»), որոնք չեն ընդմիջարկվում որոշյալներից, բառակապակցություններով 
հետադաս որոշիչներ են ձևավորվում հատկապես գոյականի գործիական հոլո-
վով և հարակատար ու ենթակայական դերբայներով: Այդպիսի բառակապակցու-
թյունների գործիական հոլովաձևը և դերբայը անմիջապես կապվում են որոշյալ-
ներին, իսկ դրանց լրացնող մյուս անդամները կամ դրանց մի մասը դառնում են 
ընդմիջարկություններ: Այսպես` 

3. «Պատանու հայացքի առաջ սփռվում է հույսերի ու հույզերի քաղաքը` 
ասֆալտապատ փողոցներով, գործարանի թանձր ծխով» (ՅուԴ, 14): Այդպես էլ 
հետևյալ նախադասությունները`«Նա միջին տարիքի մի այր էր` տակավին թուխ 
մազերով» (ն. տ): «Գյուղի կենտրոնում էր նրա տունը` քարե պարսպով, հսկա 
դարպասով» (ն. տ.): Մեր լեռները, դաշտերը, ձորերը վերածվում էին մի աննկա-
րագրելի առասպելահաս աշխարհի` հրեղեն ձիերի սրընթաց վազքով, մարմարա-
կերտ դղյակներով, հուրի-փերիներով, անվեհեր կտրիճներով» (ն.տ., 14-15): Բա-
ռակապակցությունները կազմված են գործիական հոլովով: Կամ` «Ճերմակ 
հովազին` խիստ հազվագյուտ և չափազանց շքեղ մորթով, քչերն են տեսել» (ՌԱԹ, 
302): Իրականում հետադաս որոշչի կազմի մեջ է մտնում տվյալ գերադաս որոշի-
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չը` իր ողջ լրացական կազմով` ստորադաս ու ենթաստորադաս (եթե այդպիսիք 
կան) անդամներով: Ընդմիջարկությունների բացահայտման մեր սկզբունքը 
հետևյալն է` որոշել որոշյալի հետ անմիջական հարաբերություն ապահովող ան-
դամը` բուն որոշիչը` նրանց միջև եղած միավորները համարելով ընդմիջարկու-
թյուն: Սակայն այս առանձնացումը մեխանիկական բնույթ չի կրում. տվյալ դեպ-
քում, բացի ձևական-շարահյուսական կապից, ելնում ենք նաև իմաստային-տրա-
մաբանական աղերսներից: 

Իսկ հիմա բերենք հարակատարով և ենթակայականով որոշչի օրինակներ` 
«Նրա առջև կանգնած էր Մասիսը` սպիտակափայլ գագաթը համարձակ վեր 
ուղղած» (ն. տ., 15): «Դա մի գեղեցիկ դղյակ էր` իտալական ռենեսանսի ոճով կա-
ռուցված և մի քանի համեստ տնակներով շրջապատված» (ն. տ.): Կառույցները 
հարակատար դերբայով դարձվածներ են և, ինչ խոսք, ըստ էության ամբողջու-
թյամբ են որոշիչ. պարզապես որոշիչ-որոշյալ կապակցության միջակայքից հա-
նում ենք միայն այն անդամները, առանց որոնց այդ կապակցությունը չի խաթար-
վում, և հենց դրանից ելնելով էլ պայմանականորեն համարում ենք ընդ-
միջարկություններ: Եվս մի օրինակ, որտեղ այս անգամ դերբայական դարձվածով 
որոշչի գերադաս անդամը ենթակայական դերբայն է`«Այդ մարդկանց մեջ մի կին 
կար` չափազանց բարձր ձայնով խոսող» (ն. տ.): Այստեղ էլ գերադաս անդամ է են-
թակայական դերբայ-որոշիչը (որոշյալը՝ կին): 

Այսպիսով` գեղարվեստական գրականությունից, մամուլից, գիտական գրա-
կանությունից քաղված լեզվական փաստերից երևում է, որ որոշիչ-որոշյալի գոր-
ծառություններում ընդմիջարկությունների տարբեր տեսակներ են լինում, որոնք 
հետաքրքրություն են ներկայացնում արտահայտությամբ և կազմությամբ, որոնց 
ճանաչումը և արժևորումը մեզ օգնում են հստակ կողմնորոշում ունենալ տվյալ 
քերականական կապակցության բնութագրման հարցում:  
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::  дистантив, определение, определяемое слово, дополнение, 
квалификатор, номинативный член, грамматическая связь. 

Дополнения номинативного члена по отношению к своим квалификаторам 
имеют свободный синтаксический порядок, естественно, могут подвергаться син-
таксическим трансформациям и проявлять дистантивацию.  

Дистантивы в сочетании "определение – определяемое слово" на более ран-
нем этапе развития языка имели препозитивное и постпозитивное применение и 
специфичные формы согласования. В новое время дистантивы выделяются препо-
зитивным применением и несогласованием с квалификаторами, хотя в некоторых 
случаях (поэтическое слово, периодика и т. д.) могут употребляться и в постпози-
ции. Определение и определяемое слово могут дистанцироваться словами, слово-
сочетаниями, разными другими сочетаниями, несвязанными компонентами.  
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Key words: Key words: Key words: Key words: detachment, attribute, antecedent, modifier, modified, noun, 
grammatical combination. 

Noun complements have a free word-order in relation to the words they modify; 
hence, they can undergo word-order changes and display detachment. In the earlier 
stages of language development, the detachment of attribute-antecedent combinations 
had pre- and post-positional uses as well as unique manifestations of agreement. In the 
later stages of language development, the detachment primarily occupies a pre-position 
and has no agreement with the word it modifies. In rare cases, though, it may have a 
post-positional use (poetry, press, etc). The attribute and its antecedent can be detached 
by words, word-combinations, different combinations and unconnected constituent 
parts.  
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