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ԱնցյալԱնցյալԱնցյալԱնցյալ    կատարյալիկատարյալիկատարյալիկատարյալի    արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը        
միջինհայերենյանմիջինհայերենյանմիջինհայերենյանմիջինհայերենյան    արձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններում    

ՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    
    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    խոսվածք, գրաբար, դիմաթվային 
վերջավորություն, տարաձևություն, զուգաձևություն, հիմքակազ-
մություն 

 Վիմական արձանագրությունները լեզվի զարգացման տարբեր 
շրջաններին բնորոշ խոսքային իրողություների արտահայտու-
թյուններ են՝ ինքնատիպ քերականական կարգերի դրսևորումնե-
րով, որոնցից հատկապես բազմաձև է սահմանական եղանակի 
անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը: Մ. Աբեղյանի բնորոշմամբ 
«Անցյալ կատարյալը ցույց է տալիս առանց տևականության մի 
սոսկ գործողություն, որ սկսվում և միանգամից կատարվում, 
վերջանում է անցյալ ժամանակակետում [1, 562]»:    Անցյալ կատար-
յալը գրական հայերենի բոլոր դրսևորումներում՝ և՛ գրաբարում ու 
միջին հայերենում, և՛ արևելահայ ու արևմտահայ գրականներում, 
ինչպես նաև բարբառներում տարբեր խոնարհման բայերի 
դեպքում տարբեր առանձնահատկություններ է դրսևորում [9, 331]. 
ձեռագիր երկերում անցյալ կատարյալի որոշ դրսևորումներ 
ձևաբանական նոր իրողություններ էին միջին հայերենի համար, 
որոնց շարքը 12-16-րդ դդ. վիմական արձանագրություններում 
համալրվում է այլ ձևերով՝ իմաստային միանշանակ կիրառու-
թյանը հակադրելով արտահայտության պլանի բազմաձևությունը: 

 Արձանագրությունների լեզվական առանձնահատկություն-
ների վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնաիրություններ կան, որոնց 
մեջ, սակայն, բայի եղանակաժամանակային ձևերը հիմնովին 
ուսումնասիրված չեն՝ չնայած դրանց բազմաձև և բազմաբովան-
դակ լինելուն: Մեր ուսումնասիրության խնդրո առարկան բայի 
եղանակաժամանակային ձևերից մեկի՝ անցյալ կատարյալի 
դրսևորումներով պայմանավորված առանձնահակությունների 
վերհանումն է, որոնք պարզաբանում են ժամանակաձևի պատմա-
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կան զարգացման ուղին՝ մեկ անգամ ևս հավաստելով միջին հայե-
րենի բազմաբարբառային իրավիճակը: 

 Այս հոդվածում համեմատության, վերլուծության և համադ-
րության մեթոդներով ներկայացված են արձանագրությոններում 
անցյալ կատարյալի դրսևորումները՝ քերականական առանձնա-
հատկությունները, իմաստային և գրության բազմաձևությունները: 

    ԵԵԵԵ    խոնարհման պարզ բայերը անցյալ կատարյալում հիմնա-
կանում պահպանում են գրաբարյան վերջավորությունները: 
Շեղումներ հատկապես նկատելի են եզակի թվի երրորդ դեմքում. 
գրաբարյան -եացեացեացեաց վերջավորությանը զուգահեռ կիրառվում է 
պատմական հնչյունափոխության ենթարկված -եցեցեցեց տարբերակով, 
ինչպես՝ ՏՐ ԱԾ ողորմեայ Թաշտին և իւր ծնողածն, որ զխաչս 
կանգնեացկանգնեացկանգնեացկանգնեաց  [դ. 9, 478]: Ստեփաննոս պատանի շինեցշինեցշինեցշինեց զԱրատես    
[դ. 3, 130]: ….և եղբարց իւրոց որ շինեցշինեցշինեցշինեց զեկեղեցի և տնկեացտնկեացտնկեացտնկեաց 
զայգիս….[դ. 3, 40]: Նորայկնունքն Սարգիս շատ աւգնեցաւգնեցաւգնեցաւգնեց և եղեց 
Գրիգորէս և այլ եղբարքս պարտինք [դ. 5, 117]: 

15-րդ դարի որոշ վիմագրություններում կրավորաձև 
խոնարհման բառավերջի աւ հնչյունակապակցությունը, ընկալվե-
լով իբրև երկբարբառ, գրվել է օ տառով, ինչպես՝ ՍԲ Նշանքս 
աստուածընկալ և ՍԲ տաճարս շինեցօշինեցօշինեցօշինեցօ յանուն Միքաելի 
Գաբրիելի.... [դ. 7, 34]:  

 Արձանագրություններում հազվադեպ հանդիպել են նաև 
գրաբարյան -աք վերջավորությանը զուգահեռ -ինք վերջավորու-
թյամբ բայաձևեր, օրինակ՝ …որդիքս շինեցաքշինեցաքշինեցաքշինեցաք զեկեղեցիս [դ. 2, 
109]: …կանգնեցինքկանգնեցինքկանգնեցինքկանգնեցինք զխաչս… [դ. 2, 103]: 

 Կրավորաձև խոնարհման ժամանակ գրաբարյան գրեմ բայը 
միևնույն արձանագրության մեջ մի դեպքում ե ձայնավորի անկ-
մամբ է հանդես գալիս, մյուս դեպքում՝ կանոնիկ կիրառությամբ, 
որը արձանագրողի սխալ գրության հետևանք պետք է համարել, 
ինչպես՝ ….որ գրեցաւգրեցաւգրեցաւգրեցաւ ի դուռն սբ Ածածնիս և ԳրցաւԳրցաւԳրցաւԳրցաւ գիր յառաջ-
նորդութբ Ովանիսի և ի փակակալութի Սամուէլ վդին…. [դ. 9, 119]: 
ԵԵԵԵ        խոնարհման պարզ բայերի կրավորաձև խոնարհման ժամանակ 
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բայը կարող է մի դեպքում առաջին հիմքից կազմել անցյալ 
կատարյալը, մյուս դեպքում՝ երկրորդ, ինչպես՝ Այս է հանգիստ 
Զաքիոսայ, որ տղայ հաակով ի Քս փոխեցաւփոխեցաւփոխեցաւփոխեցաւ1 [դ. 5 82]: …. Սա 
փոխաւփոխաւփոխաւփոխաւ տարեկանի ԽԷ (47), ամի ՌԲՃԳ (1754) մաիսի եօթն [դ. 7, 73]: 

Ե խոնարհման պարզ բայերից հատկապես հետաքրքիր 
զուգորդումներով և տառակապակցություններով է հանդես գալիս 
կանգնել բայը: Թեոդոսիայի արձանագրություններից մեկում, 
բարբառային արտահայտության հիման վրա, անցյալ կատարյալը 
ձևավորվել է առաջին հիմքից՝ կանկաւկանկաւկանկաւկանկաւ՝ արտահայտելով կրավո-
րականության իմաստ՝ կապակցվելով իրանիշ ենթակայի, ինչպես՝ 
ԿանկաւԿանկաւԿանկաւԿանկաւ ՍԲ Նշանս թվ. ՋԼԹ (1490) բարէխաւս տէր Թումանին և 
իւր կնոչն և զաւակացն [դ. 7, 39]: Իմաստային այս ձևին հակա-
դրվում է բայի մյուս ամբողջական գրությունը, որը հատուկ է 
Արցախի արձանագրություններին, օրինակ՝ Ի թագաւորութեան 
Սմպատա որդո Վասակա կանգնեցաւկանգնեցաւկանգնեցաւկանգնեցաւ Նշանս ի ձեռն Գրգորկա     
[3, 41]: Սրան զուգահեռ՝ բայս գործածվում է նաև ներգործական 
սեռի բայիմաստով՝ գգգգ և կկկկ    տառերի զուգաձևություններով, ինչպես՝ 
…նորոգեցի զՍբ խաչս եկեղեցոյս, կանգնեցիկանգնեցիկանգնեցիկանգնեցի զխաչս յանուն          
Սբ ԱԾածնին… [դ. 2, 40]: ….կանկնեցիկանկնեցիկանկնեցիկանկնեցի խաչս Սարգսի [դ. 3, 130]: 
Վերջին դեպքում ենթադրվում է հետընթաց, լրիվ առնմանում: 
Հիշյալ բայի մյուս արտահայտություններում հանդիպում ենք նաև 
հնչյունի անկման օրինակներ, օրինակ՝ Ես՝ Գրիգոր կագնեցիկագնեցիկագնեցիկագնեցի զխաչ 
ի վերա գերեզմանի եղբաւր իմ՝ Ներսէս քահանաի: Նման գրություն-
ները հաճախադեպ են XII-XIV դդ. վիմագրերում: Սրան զուգահեռ 
հանդիպում են նաև երկրորդ նննն-ի անկումով կիրառություններ, որը 
կանգնելկանգնելկանգնելկանգնել    բառի –ուն- ածանցի անկումն է, ինչպես՝ Ես գնդիկ ու 
Հարայպետ կանգեցաքկանգեցաքկանգեցաքկանգեցաք զխաչս հաւր և մաւր և ազգի [դ. 2, 61]: 

Ուտել բայի անցյալ կատարյալը արձանագրություններում 
հանդիպում է կերեցի կրկնակի կատարյալ տարբերակով, ինչպես՝ 
Ես Բախտար, ՏՆ Կառնայ, կերեցիկերեցիկերեցիկերեցի վայելեցի զժամանակ իմ և ոչ 

                                                                 
1 Հայկազյան բառարանում այս բայի համար ցոյական եցի-ով հիմք է 

նշում: 
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ունէի զաւակ [դ. 2, 128], որը ցոյական բայաձևի համաբանության 
հետևանք է: 

 Գրաբարի եեեե    խոնարհման անկանոն բայերի անցյալ կատարյալ 
ժամանակաձևի կազմության առանձնահատկությունները շարու-
նակում են դրսևորվել նաև արձանագրութուններում, ինչպես՝ ….և 
եղէեղէեղէեղէ ես ընդ ժառանգորդս նորա, կացի ի միասին… [դ.դ. 3, 49]: 
Ինչպես գրաբարում, այնպես էլ միջինհայերենյան շրջանի արձա-
նագրություններում առնեմ բայի անցյալ կատարյալի հիմքը 
հանդես է գալիս արարարարարարարար ձևով՝ ար արմատի կրկնությամբ, ինչպես՝ 
Ես տէր Յովհաննէս որ երկրորդ կարգեցայ եպիսկոպոս Սիւնեայ 
զկնի տէառն Սաղաւմաւնի, արարիարարիարարիարարի սկիզբն շինուածոյ եկեղեցւոյս 
[դ. 2, 13]:  

 Գրաբարում եեեե    խոնարհման անանանան սոսկածանցավոր բայերի 
երկրորդ հիմքը արմատական էր, որը լեզվի զարգացման հետագա 
փուլերում հնչյունափոխվել է՝ վերածվելով կամ պարզ, կամ    նննն 
սոսկածանցով բայերի: Արձանագրություններում հանդիպում են 
կանոնավոր բառաձևեր, ինչպես՝ ….հասաւհասաւհասաւհասաւ մեզ հրաման ի 
նախահարցն մերոց գնալ ի մեր հայրապետացն յառաջնոց յաթոռն 
հռչակելին- Հախպատ [դ. 5, 224]: 

 Գրաբարի պատճառական բայերը կազմվում են -ուցանուցանուցանուցան ածան-
ցով, որն ավելանում է անցյալ կատարյալի հիմքին, որից հետո 
դրվում է -ելելելել դերբայական ձևույթը: Այսպիսով՝ տարբեր լծորդու-
թյան բայեր պատճառական դառնալիս վերածվում են եեեե լծորդու-
թյան ածանցավոր բայերի և նրանց նմանությամբ էլ խոնարհվում 
են՝ կորցնելով -անանանան- բաղադրչը [7, 150]: Արձանագրություններում 
մասնակի հիմքային հնչյունափոխություններով է գրվում պատ-
ճառական ածանցի առաջին բաղադրիչը՝ արտահայտվելով 
կանանավոր եցեցեցեց, իսկ մյուս դեպքում՝ բարբառային    ացացացաց ձևույթներով, 
օրինակ՝ ես ՏՐ Դանիէլ կանկնեցուցիկանկնեցուցիկանկնեցուցիկանկնեցուցի [դ. 5, 175]: Ես Ասկանդար 
Մոմկա որդի զԽաչտուչ դարձուցիդարձուցիդարձուցիդարձուցի [դ. 3, 39]: ….կանկկանկկանկկանկնանանանացուցիցուցիցուցիցուցի        
սբ խաչս ՏՐ Բարսեղի [դ. 4, 90]: Նկունն առնելով զնոսա դարձոյցդարձոյցդարձոյցդարձոյց 
յեկեղեցիս զվիճակագործաց [դ. 9, 129]: 

 ԻԻԻԻ խոնարհման կորնչիմ ածանցավոր բայի անցյալ կատարյալը 
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Կողես գյուղի արձանագրության մեջ կիրառվում է անանանան սոսկածան-
ցավոր բայերի համաբանությամբ՝ դիմաթվային վերջավորություն 
ստանալով արմատական հիմքի վրա՝ օրինակ՝ ....որք անհետ կորենկորենկորենկորեն 
ի ձեռս անաւրինաց և սուգ մեծ և անմխիթար թողին զմեզ [դ. 9, 443]: 

 ԱԱԱԱ խոնարհման պարզ բայերից հաճախադեպ կիրառությամբ 
առանձնանում են անկանոն տալ և գալ բայերը: Գալ բայը անցյալ 
կատարյալում հիմնականում գրաբարատիպ դրսևորումներ ունի, 
ինչպես՝ Ես Սարգիս ի Թադէի վանիցն եկիեկիեկիեկի ի սբ եկեղեցիս 
ընծայիւք: Միաբանք ընկալան և էտուն ինձ [դ. 6, 89], սակայն 
հանդիպում են նաև բարբառային ձևեր՝ ինչպես՝ …. որդին իմ 
Գունկչայ բէկն, հարն իմ Գոնտուզ աղէն եկինքեկինքեկինքեկինք Գանձակայ, 
շինեցինք կարմունճս, շինեցինք շրջայպատս, կանկնեցի 
զխաչսերս, որք յերկիրպագէք յիշեցէք ի Քս [դ. 4, 15] արտահայտու-
թյունը, որտեղ ընդգծված բառաձևը մինչ օրս կիրառական է 
Գորիսի բարբառում:  

ԱԱԱԱ խոնարհման ածանցավոր բայերը ինչպես գրաբարում, 
այնպես էլ միջին հայերենում ունեն կրավորաձև վերջավորու-
թյուններ, որոնցից առաջին դիմային արտահայտությունը վիմագ-
րություններում հիմնականում արտահայտվում է յյյյ-ի անկմամբ, 
ինչպես՝ Ես՝ Ենոք իմ որդովք միաբանեցա ի ՍԲ ԱԾածնիս, ի 
հայրութեան Մխիթարա: Վարդապետացն և միաբանացս 
կամակցութեամբ ստացաստացաստացաստացա :Բ: պատարագ [դ. 5, 89]: Եւ առաջնորդք 
սբ ուխտիս խոստացանխոստացանխոստացանխոստացան տարին Գ պատարագ կատարեն…. [դ. 9, 
119]: Արցախի տարածաշրջանի արձանագրություններից մեկում 
աւաւաւաւ    երկբարբառը գրվել է օօօօ տառով՝ այս դեպքում նախորդելով 
բաղաձայն հնչյունի, ինչպես՝ Այս է տապան Զապատ որդի Յովան 
..չբէ եղբարսն զայն ստացօնստացօնստացօնստացօն թվ :ՌԶ: (1557) [դ. 5, 91]: ԱւԱւԱւԱւ>օօօօ պարզե-
ցումը Արցախի բարբառին բնորոշ երևույթ է թե՛ բաղաձայնից, թե՛ 
ձայնավորից առաջ (առօօտ) [4, 332]: 

Ան սոսկածանցավոր բայերից զատ՝ հանդիպում են նաև են 
սոսկածանցավոր բայեր՝ սոսկածանցի համապատասխան հնչյու-
նափոխության դրսևորմամբ, ինչպես՝ ….ես հաճեցայ ընդ սա և 
աստի և անտի….և կամեցաւկամեցաւկամեցաւկամեցաւ շինել զսորբ Աստուածածինս ի 
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բարեխաւս մեզ և ամենայն քրիստոնէից [դ. 5, 224]: 
ԱԱԱԱ խոնարհման բանամ ածանցավոր բայը [8, 287] 12-16-րդ դդ. 

վիմական արձանագրություններում արտահայտում է միայն 
կրավորական սեռի իմաստ, ինչպես՝ Այս դուռն բացաւբացաւբացաւբացաւ արևելեան, 
հրամանաւ մեծ իշխանաց իշխանի. Սմպատա և իր եղբարց, որք 
մտանէք յիշեցէք ի ՔՍ [դ. 3, 115]:  

 Վիմագրություններում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը 
խոնարհվել է հիմնականում առաջին և երրորդ դիմային արտա-
հայտություններով, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն արձա-
նագրողի գործունեության իրականացմամբ, այլև արձանագրու-
թյան բովանդակությամբ։ Երկրորդ դիմային արտահայտություն-
ները հիմնականում ենթադրում են երկխոսություն, որով էլ պայ-
մանավորված է արձանագրություններում նրանց սակավությունը: 

 Վիմագրություններում հատկապես բազմազան են տալ բայի 
անցյալ կատարյալի ձևերը:  

1. Ձայնավորից առաջ ուուուու-ն թանձրանում և վերածվում է վվվվ 
շրթնատամնային ձայնեղ բաղաձայնի, ինչպես՝ Թվ. :ՉԼ: 
յանուն ԱՅ ես Յոհաննէս քահանա իմ հալալ ընչից գնեցի 
զկոծակոթն տվիտվիտվիտվի ՍԲ առաքելոցս առաջնորդք ՍԲ ուխտիս 
ՏՐ հայրապետ ՏՐ Յոհանէս ետուն ի մարին :Գ: աւր ՍԲ 
Յոհանու և ՍԲ Յակոբա տաւնին [դ. 2, 21]: Միաբանքս տվինտվինտվինտվին 
ինձ պատարագ Ծառզարդարն աւրն.... [դ. 6, 74]: Ես Բոտ 
որդի Ծամամա միաբանեցա ՍԲ ուխտիս տվիտվիտվիտվի ընչից իմոց…. 
[դ. 5, 56]: ....մասն հոյրատանն տվաքտվաքտվաքտվաք, որ խափանէ դատի 
ՅԱՅ [դ. 6, 69]: 

2. Ձայնավորից առաջ ուուուու-ն կիսով չափ է թանձրանում և 
վերածվում է ււււ    շրթնատամնային ձայնորդ բաղաձայնի, 
ինչպես՝ ….և շինականաւք վերստին վախմ տւաքտւաքտւաքտւաք սուրբ 
Աստուածածնիս, ով ոք յանդգնի և հանել ջանայ սուրբ 
Աստուածածնէս մեր տւեալ վախմ կամ թագաւորաց…. 
նզովեալ եղիցի [դ. 9, 118]: Շնորհիւն ԱՅ և կամակցութեամբ 
եղբարցս տւաքտւաքտւաքտւաք զՍԲ Սարգին [դ. 9, 30]: 

3. Ձայնավորից առաջ ուուուու-ն երբեմն պահպանում է գրությունը, 
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ինչպես՝ ….և տոտոտոտուաքւաքւաքւաք :Ճ: դեկան ընծա [դ. 3 79]: …. մեր գիր է 
Հաղբատա եպիսկոպոսիս և միաբանացս, ու տուաքտուաքտուաքտուաք 
Ասլանափին [դ. 9, 196]: ….տուաքտուաքտուաքտուաք Աշմանայ իւր :Դ: 
սահմանաւն ի սբ ուխտ Գանձասարայ [դ. 5, 44]: 

 Տալ բայի անցյալ կատարյալի վ հնչյունով ձևերը հատկապես 
բնորոշ են Արցախի տարածաշրջանի արձանագրություններին, որ 
վկայում է հնչյունափոխության բարբառային հիմքը: 

 Տալ բայի անցյալ կատարյալը զուգաձևություններով է կիրառ-
վում նաև եզակի թվի երրորդ դեմքում՝ ստանալով եեեե կամ    էէէէ աճա-
կան: Աճականների զուգադրական գործածությունն էլ վկայում է 
այդ գրերի նույնականացած հնչումը [6, 154], օրինակ՝ …. 
Միաբանքս էտունէտունէտունէտուն պատարագ զոր եկեղեցիքս ի ՔՍ, ի տաւնի ՍԲ 
Գրիգորին [դ. 6, 68]: ....ի ՍԲ Նշանս էտուէտուէտուէտու և յայգ հատին զճորտ 
շինական.... [դ. 9, 161]: Շնորհիւն ԱՅ, ես Մխիթար քահանա, որդի 
Աւշինի ետուետուետուետու արդիւնս ի Սալել ՍԲ Գրիգորս [դ. 6, 54]: Զի ոչ ունէի 
զաւակ, յուսով խնդրեցի զայս եկեղեցի՝ ինձ շիրիմ հանգստեան: 
Աւագն ինձ երետերետերետերետ [դ. 6, 70]: Վերջին օրինակում աճականը 
գումարված ենք տեսնում րետրետրետրետ հիմքին, որի համար Հ. Աճառյանը 
հավանական է գտնում Կարստի տված հետևյալ բացատրությունը. 
«Տալ բայի անցյալ կատարյալի եզակի երրորդ դեմքի ետ ձևը միջին 
հայերենում հնչվում էր yed. Իբրև բաղաձայնով սկսվող բառ 
նախահավելված եեեե ստանալով՝ պիտի դառնար *եյետ: Բայց եյ 
ձայնախումբը բառասկզբում անսովոր երևույթ է հայերենի մեջ, 
ուստի վերածվեց եղետ, որից հետո էլ երետ երետ երետ երետ [3, 407]: Ի դեպ Լոռու 
մարզի Շնող գյուղում մինչ օր էլ երետ բայաձևը կիրառական է:  

 Արձանագրություններում անցյալ կատարյալով դրված պատ-
ճառական բայերը հիմնականում տալ բայի հարադրմամբ են 
կազմվում, ինչպես՝ .... և էտուէտուէտուէտու    կազմելկազմելկազմելկազմել զմեծածախ պահարանն 
Ուրդաձորո ՍԲ Նշանին.... [դ. 9, 180], որտեղ նույնպես տալ բայը էէէէ 
աճականով է դրսևորվել: ՏալՏալՏալՏալ բայի անցյալ կատարյալով 
դրսևորումները հիմնականում նվիրատվական բնույթի արձանա-
գրություններում են գործածվում՝ հաջորդելով գնեցի կամ այլ 
բայաձևերի, որոնք ենթադրում են փոխանցում, ինչպես՝ Ես Ճարս 
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գնեցիգնեցիգնեցիգնեցի զյովս իւր ամեն սահմանաւնք, ի դառն ժամանակի, որ 
հայրենիքն արժան էր…. Ու տվիտվիտվիտվի Գետկա Ածածնիս [դ. 6, 71]:  

 Արձանագրոթյուններում եեեե//էէէէ աճականով կամ առանց դրա են 
արտահայտվում նաև բերել, հանել, հարկանել թողուլ բայերի 
անցյալ կատարյալները տարբեր դիմային արտահայտություն-
ներում ևս. 

▪ երրորդ դեմք, եզակի թիվ՝ ….զի կիսաւրեա վճարեաց 
զկենցաղս ինձ սուգ թողթողթողթող [դ. 9, 36]: ….սուգ մեծ էթողէթողէթողէթող ծնողաց 
իւրոց [դ. 9, 98]: …. Որ բազում քաջութեբ եհարեհարեհարեհար զտաճիկք և 
երթէր յԵրուսաղէմ, զոր գիտացին վ…ք և չթողին [դ. 5, 132]: 
….ըստ իւրում կարի ընձա եբերեբերեբերեբեր եւս [դ. 9 196]: Ես՝ ՏՐ 
Յոհանէս, առաջնորդ Հաղբատա, քուերորդի մեծ Պատրո-
նացն Զաքարէի և Իւանէի, ի ժամանակի, որ եհասեհասեհասեհաս սասա-
նումն աշխարհիս մերոյ անաւրէն խորազմենցն…. [դ. 9, 239]:  
▪ Առաջին դեմք, եզակի թիվ՝ Ես՝ Յովանէս քահանա ընծա 
էբերիէբերիէբերիէբերի ՍԲ. Գրիգորի ըտ կարի իմում: Հայր Յովանէս և միա-
բանք էտուն ինձ…. [դ. 6, 52]: ….ես Գերգ զագարակին հողն 
զՏափո արտն էտվիէտվիէտվիէտվի ՍԲ Գրիգորիս…. [դ. 6, 35]: Ես՝ Շերաշահ 
և եղբարքս էտւաքէտւաքէտւաքէտւաք զայգ ի ՍԲ Ատոսածածնիս…. [դ. 9, 478]: 
….և ետուետուետուետու զիմ հայրենիք այգին, որ առաջի է Կձաձորո՝ ի 
գրատունս Հաղբատա՝ յիշատակ հոգո իմո [դ. 9, 195]:  
 ԷԷԷԷ աճականը հատկապես գործածական է Իջևանի տարածա-

շրջանի արձանագրութուններում, որտեղ աճականը ավելացել է 
նաև 2 և ավելի վանկ ունեցող անցյալ կատարյալների, որոնք 
դրսևորվել են տարբեր դիմաթվային վերջավորություններով, 
ինչպես՝ Յուսովն ԱՅ, ես Աստուածայտուր էգնեցիէգնեցիէգնեցիէգնեցի զլուսերին 
զայգին յԱբասա՝ յիւր որդոյն, որ գնել ին պարոնաց կամակ-
ցութեամբ պարոն Սարգսի [դ. 6, 131]: ....էգրեցաքէգրեցաքէգրեցաքէգրեցաք ամիր Սարքսի 
որդոյն՝ Հասանա [դ. 6, 175]:  

Արձանագրություններում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով 
ներկայացված օրինակները ունեն ոչ միայն դիմաթվային տարբե-
րություններ, այլ նաև արմատական հնչյունների. 

1. ձայնեղների խլացում, օրինակ՝ Նորոքքքքեցաւ գիրս 
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վարդապետիս Խաչատրո [դ. 6] ….իչանիչանիչանիչան Յիս.. ծին որդի 
կանգնեցի զխաչս յիշխանութէ Ջալալ Դաւլին վասն 
փրկութե…. [դ. 5, 81]:  

2. Խուլերի շնչեղխլացում….վախչանեցաւվախչանեցաւվախչանեցաւվախչանեցաւ ի մէջ այլազգեաց 
որ կարդայք [դ. 5, 225]: 

3. Խուլերի ձայնեղացում, ինչպես՝ ….որդոց իմոց Յունանա և 
Մխիթարա, զի կիսաւրե վաղջանեցանվաղջանեցանվաղջանեցանվաղջանեցան…. [դ. 9, 483]: Կամաւն 
Այ մեք՝ որդիք Բէկին և Խութլուին, թոռն Կուճիպարկին, 
ընձայեցիընձայեցիընձայեցիընձայեցի սբ Ածածնիս [դ. 9, 119]: 

4. Յ Յ Յ Յ ձայնակապի անկում, օրինակ՝ Ճրագալուցին ժամն ինձ 
հրամաեցինհրամաեցինհրամաեցինհրամաեցին [դ. 6, 53]: ….և զՍպիտակ ՍԲ ուխտիս ՏՐ Նշան 
և :Բ: շուրջառ ընծաէցիընծաէցիընծաէցիընծաէցի յԱստուածածին [դ. 9, 39]: 

5. Յ Յ Յ Յ ձայնակապի հավելադրություն, օրինակ՝ Կամաւն ԱՅ. ես 
Պարսամ աբեղայ միայբանեցամիայբանեցամիայբանեցամիայբանեցա ՍԲ անապատիս ….[դ. 3, 99]:  

6. ԸԸԸԸ նախասկզբնային ձայնավորի գրություն, օրինակ՝ ….և 
ըստացաըստացաըստացաըստացա սայ բարեխաւս վասն յ…..աց որդո իմ Իւանէի և 
Աթաբակին…. [դ. 5, 82]: 

Միջինհայերենյան շրջանի արձանագրություններում անցյալ 
կատարյալի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անցյալ 
կատարյալի տարաձևությունները հիմնականում պայմանավոր-
ված են տվյալ տարածաշրջանի բանավոր խոսքի հնչակազմով և 
արձանագրողի գրագիտության աստիճանով: Հնչակազմով պայ-
մանավորված փոփոխությունների արդյունքում՝ մեկ հնչյունի փո-
խարինումով առաջացել են միևնույն բայի զուգահեռ արտահայ-
տություններ: Միջինհայերենյան շրջանի արձանագրություններում 
անցյալ կատարյալի գրաբարյան ձևերը ոչ թե դադարել են կիրառ-
վել, այլ համալրվել են նոր ձևերով, որոնք քերականական նոր իրո-
ղություններ են՝ խոսակցական-բարբառային արտահայտություն-
ների խտացմամբ:  
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физм, изоморфизм, основообразование 

Литографии выражают речевые реальности, характерные для разных 
периодов развития языка, с выражением оригинальных грамматических 
правил, из которых прошедшее совершенное время изъявительного накло-
нения является многоформным в литографиях 12-16 веков. 

Исследование изъявительное наклонения прошедшего совершенного 
времени в литографиях периода среднеармянского языка показывает, что 
аллотропии прошедшего совершенного времени в основном связаны с 
фонологией разговорного языка данного региона и уровнем грамотности 
писателя. В результате изменений, вызванных фонологией, одновремен-
ные выражения одного и того же глагола были сформированы посредством 
замены звука. 

В литографиях периода среднеармянского языка использование форм 
грабара прошедшего совершенного времени не прекратилось. Они были 
дополнены новыми формами, которые представляют собой новые грамма-
тические реальности с концентрацией разговорно-диалектных выражений. 
Некоторые выражения неправильных глаголов в грабарском языке были 
выражены в литографиях по аналогии с правильными глаголами, которые 
можно рассматривать как результат аналогии в одном случае и как влияние 
опечаток или диалекта в другом случае. 

Прошедшее совершенное время выражается с помощью фонети-
ческого чередования – ассимиляции, редукции, эпентезы и аналогии. 
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Stone inscriptions are expressions of speech realities typical of different 
periods of language development with expressions of unique grammatical rules, 
of which the past tense of the indicative mood is multiform in the stone 
inscriptions of the 12-16th centuries. 

The studies of the Past Simple tense of the Indicative Mood in the stone 
inscriptions of the Middle Armenian period show that the allomorphisms of the 
Past Simple tense are mainly due to the phonology of the spoken language of a 
given region and the literacy level of the writer. As a result of the changes 
caused by phonology, simultaneous expressions of the same verb were formed 
by means of the substitution of a sound. 

In the inscriptions of the Middle Armenian period, the usage of the Grabar 
forms of the Past Simple tense was not ceased, but they were supplemented 
with new forms that are new grammatical realities with the concentration of 
colloquial-dialectal expressions. Some expressions of irregular verbs in Grabar 
were expressed in stone inscriptions by analogy to regular verbs, which can be 
considered as a result of analogy in one case and as an influence of misspelling 
or a dialect in the other case.  

The expressions of the Past Simple tense include different expressions of 
alternation: assimilation, reduction, epenthesis, and analogy. 
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