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Երկբաղադրիչ բայական դարձվածային  
միավորների ընդմիջարկումը 

Պողոսյան Ալբերտ 

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. մենաբառ, 
բազմաբառ, դասակարգում ըստ քանակի, դասակարգում ըստ 
շարահյուսական կապի, համազոր և անհամազոր կապակցու-
թյուններ 

Ընդմիջարկությունները շարահյուսական համազոր (ենթակա-
ստորոգյալ) և անհամազոր (լրացում-լրացյալ) կապակցություն-
ները իրարից տրոհող մենաբառ կամ բազմաբառ միավորներ են: 
Վերջիններիս ուսումնասիրությունը հայ լեզվաբանության մեջ 
համարյա թե անտեսված է եղել: Կարելի է ասել, որ մինչև 21-րդ 
դարը այս թեմային նվիրված աշխատություններ գրեթե չկային, 
եղածներն էլ ընդմիջարկություններին հպանցիկ անդրադարձել 
էին միջանկյալ, ներդրյալ միավորների ուսումնասիրությունների 
ընթացքում: [1, 441-452; 2, 434-457; 4, 6] Ընդմիջարկություններին 
նվիրված առաջին աշխատանքը կարելի է համարել Է.Մկրտչյանի՝ 
գրաբարի վերոնշյալ միավորներին վերաբերող հոդվածը: [5] Իսկ 
2015թ. Վանաձորի պետական համալսարանի աշխատակից 
Ա.Բաբոյանը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Գ.Խաչատրյանի գիտական ղեկավարությամբ հաջողությամբ 
պաշտպանեց թեկնածուական թեզը՝ Ընդմիջարկությունները 
ժամանակակից հայերենում թեմայով: [4] Աշխատանքում մեր 
իրականության մեջ առաջին անգամ ամենայն մանրամասնու-
թյամբ ուսումնասիրվում են ընդմիջարկությունները և դասակարգ-
վում: Ձևակերպվում է նաև ընդմիջարկության սահմանումը. 
«Ընդմիջարկություն են բառը կամ բառերը, կապակցված կառույց-
ները՝ բառակապակցությունները, նախադասությունները, կամ 
չկապակցված հարակցությունները, որոնք հանդես են գալիս 
քերականական կապակցությունների բաղադրիչների միջև՝ տրո-
հելով, ընդմիջելով այդ բաղադրիչները»: [4, 22] 

Ներկա հոդվածում մեր հետաքրքրության նյութը ժամանակա-
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կից հայերենում դարձվածային միավորների ընդմիջարկությունն 
է: Նախկինում կատարված նման որևէ ուսումնասիրություն 
գտնելու մեր ջանքերն ապարդյուն անցան: 

Հասկանալի է, որ գեղարվեստական գրականության մեջ 
դարձվածային կապակցություններն ընդմիջարկվել են ոճական 
ինչ-ինչ դրդապատճառներով, սակայն այս հոդվածում մեզ 
հետաքրքրում են ընդմիջարկող շարահյուսական միավորները, 
այդ պատճառով էլ ընդմիջարկությունների ոճական առանձնա-
հատկություններին չենք անդրադառնա: Չնայած խոսքում դարձ-
վածքներն ամբողջությամբ մեկ շարահյուսական միավոր են 
դիտվում, սակայն հաճախ դրանց բաղադրիչներն ընդմիջարկվում 
են մենաբառ կամ բազմաբառ համազոր կամ տարասեռ (անհամա-
զոր) լեզվական միավորներով: 

Սույն հոդվածում կանդրադառնանք բայական երկբաղադրիչ 
դարձվածային միավորների ընդմիջարկումներին: Այսպես՝ 
«Պիսիրը Հաբուդի աչքում է՛լ ավելի ընկավ, դարձավ գեղի վատ 
մարդը, գեղի արյուն խմողը» (ԱԲԵ – 38) նախադասության մեջ 
Ա.Բակունցը աչքում ընկնել (հեղինակությունից զրկվել) դարձված-
քի բաղադրիչները ընդմիջարկել է էլ ավելի չափի պարագայով, 
որը բազմաբառ լրացում է: Կամ՝ Վերահաս ծերությունը նահանջել 
էր, և երիտասարդությունն իրեն այնքան բնորոշ քնարականու-
թյամբ օրորում էր Խախանյանի հոգին (ՄՍԽՊԱ – 82) նախադա-
սության մեջ Մ.Սարգսյանը հոգին օրորել (ոգևորել) դարձվածքը 
ընդմիջարկել է Խախանյանի մենաբառ հատկացուցչով: Իսկ 
Միհրալին չգիտի՞, որ սյուննի թուրքը կմաշկի իրա շիա կաշին 
(ՍԽՄՍ – 285) նախադասության մեջ Ս.Խանզադյանը կաշին 
մաշկել (տանջել, չարչարել) կապակցությունն ընդմիջարկել է 
հատկացուցչով (իրա) և որոշչով (շիա), այսինքն՝ այս դեպքում ընդ-
միջարկությունն տարասեռ բազմաբառ է:  

Հնարավոր է, որ դարձվածային միավորի բաղադրիչներն 
ընկմիջարկվեն նախադասության անդամ չհանդիսացող միավոր-
ներով: Այսպես՝ Պորուչիկի աչքը կարծես քաղցրանում է ինձ վրա 
(ՀՄԱԶՀ3 – 78) նախադասության մեջ հեղինակը՝ Հ.Մկրտչյանը, 
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աչքը քաղցրանալ (բարյացակամ դառնալ) դարձվածային միավորն 
ընդմիջարկել է կարծես վերաբերականով, իսկ վերջինս նախադա-
սության անդամ չէ, այսինքն՝ ընդմիջարկությունը նախադասու-
թյան անդամ չհանդիսացող մենաբառ է: Կամ՝ Պետք էր անհապաղ 
Անթևանին զգուշացնել` հեռու կենա Քամիլ էֆենդու տանից և չհա-
մարձակվի Զեյնաբ խանումի մազին անգամ դիպչել (ԶԴԱՎ – 397) 
նախադասության մեջ մազին դիպչել (աննշան չափով մեկին 
վնասել) կապակցությունն ընդմիջարկվել է անգամ վերաբերակա-
նով, և այս դեպքում ևս ընդմիջարկությունը նախադասության 
անդամ չհանդիսացող մենաբառ է:  

Հանդիպում են դեպքեր, երբ ընդմիջարկությունը կազմված է 
լինում նախադասության անդամ համարվող և չհամարվող բա-
ղադրիչներից: Այսպես՝ Կինը ցանկանում է մի անգամ ևս եռացնել 
իր հանդարտվող, բայց տոչոր արյունը.... (ՄՍԽՊԱ – 60) նախադա-
սության մեջ հեղինակը համատեղել է հատկացուցիչը (իր), 
որոշիչները (հանդարտվող, տոչոր) և նախադասության անդամ 
չհանդիսացող շաղկապը (բայց)՝ ընդմիջարկելով արյունը եռացնել 
(աշխուժացնել, առույգացնել) դարձվածային կապակցությունը: 

Սույն հոդվածում փորձել ենք երկբաղադրիչ դարձվածքները 
ընդմիջարկող միավորները դասակարգել ըստ քանակի և ըստ 
շարահյուսական կապի: 

Ըստ քանակի՝ դարձվածային կապակցություններն ընդմի-
ջարկող միավորները կարող են լինել՝ 1. մենաբառ և 2. բազմաբառ, 
3. մենաբառ և բազմաբառ1:  

Մենաբառ ընդմիջարկությունները մենք դասակարգել ենք 
չորս ենթախմբով. 

1.1. Նախադասության անդամ չհամարվող. օրինակ՝ Ախոր-
ժակն անգամ կորցրել էր.... (ԱԵ – 376): Կիկոսի կինը բար-
կացավ, մարդուն անիծեց, նամուսը ցեխը գցեց, ոտնատակ 
արեց, բայց ինչ օգուտ. Կիկոսն իսկի այնումն էլ չգցեց 

                                                                 
1 Նման դեպքում մենաբառ և բազմաբառ միավորները հանդես են 

գալիս միասին: 
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(ՄԴԿ – 9): Հայտնի չէ, դա նրան հաջողվո՞ւմ էր, թե ոչ, բայց 
նրա գնալուց հետո Անիկի սիրտը, ընդհակառակը, 
ծանրանում էր (ՍՀԹ – 229): 

1.2. Նախադասության անդամ համարվող. այսպես՝ ….գնաց 
ում ականջը ինչ գցեց՝ չիմացա…. (ԱՂՊ – 4): Էդ մարդու մի 
տախտակը պակաս չէ՞,– Վարոսը մտավ Արմայի ականջը 
(ՄԳԲ – 80): ....Յան դե Վիտը սրել է իր ականջները (ՀՂՈԵ – 
322): Դանիելյանին դուր է եկել, որ տղան իր խոսքի առջև 
ականջներն այդպես սրել է... (ՄԳԲ – 244):  

1.3. Նախադասության անդամ չհամարվող մենաբառ և 
նախադասության անդամ համարվող մենաբառ. օրինակ՝ 
Մտածեցի` որքան էլ ճգներ իրենը դարձնել էս ամենը, 
աչքը հո պատուհանին էր ընկնելու, դրսի, ուրիշի 
աշխարհն էր տեսնելու... (ՍՍԿ – 82): ....պատին սեղմելու 
թարգն էլ իստակ տվուց.... (ՎՄՏ – 159): – Դեռ համով է,– 
ծիծաղեց տղամարդը,– համը տեսնենք երբ է հանվելու 
(ՀՄՏ – 210): 

1.4. Նախադասության անդամ համարվող մենաբառ և նախա-
դասության անդամ չհամարվող մենաբառ. այսպես՝ Որսի 
մեջ բախտը միշտ էլ ժպտացել է արքայազնին (ՀԽԵՍ – 106): 

Բազմաբառ ընդմիջարկությունները անհամեմատ ավելի 
ենթատեսակներով կարող են հանդես գալ: Միատեղ հանդես գալու 
հնարավորություն ունեն նախադասության համազոր և տարասեռ 
(անհամազոր) անդամները, նաև նախադասության անդամ չհա-
մարվող միավորները. 

2.1. Նախադասության անդամ համարվող համազոր բազմա-
բառ. օրինակ՝ Տիրոջ ամենակարող կամքով նորոգվում է 
հայոց խավարած աստղը.... (ՍԽՄՍ – 139):  

2.2. Նախադասության անդամ չհամարվող համազոր բազմա-
բառ. այսպես՝ Տեղն է դրան, աչքն էլ թող հանեն (ՀՄԱԶՀ1 – 
327): 

2.3. Նախադասության անդամ համարվող անհամազոր բազ-
մաբառ. օրինակ՝ Մեղա քեզ, տե՜ր, մեղա քեզ, երեխանց 
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ականջը սատանի երգեր են լցնում.... (ԱԱ – 228): Այժմ 
մենք քաշում ենք մեր ապիկար հրամանատարության 
դառն պտուղները (ՀՄԱԶՀ3 – 49): Տղաներից ոչ մեկը քո 
կողակիցը չի, շիլան քո հարազատ կողակիցն է եփել, դու 
էլ գնա համտես արա.... (ԱԵ1 – 226): Համարձակվում եմ 
հարցնել` ի՞նչն է այդպես խռովել իմ անվեհեր փաշայի 
սիրտը.... (ԶԴԱՎ – 366): Արմենակը Սերոյի հասակին էր` 
հարցը մի անգամ շատ թունդ դրվեց (ՀՄԵ2 – 62):  

2.4. Նախադասության անդամ համարվող տարասեռ բազմա-
բառ. այսպես՝ ....ի սեր հավատարիմ կադրի, գյուղի կարգ 
ու կանոնի, վաստակաշատ ո՞ր նախագահը չի բթի 
բարձրախոս մի ջահելի ականջը (ՄԳԲ – 37): ....խոսելով 
այնպիսի բաներից, որոնք կարող են ստվեր գցել 
Շուշիքենդի վրա, նույնիսկ ինչ-որ չափով սևացնել նրա 
բարի անունը մեր գործերից անտեղյակ մարդկանց 
աչքում, ես շրջանցել եմ այն շուշիքենդցիներին, որոնք, 
ավաղ, մեզ պատիվ չեն բերում (ԼՀՀ – 62): Իր փրկության 
համար Հայաստանը ունի միայն մի ճանապարհ, գտնել 
անմիջական կերպով մի ընդհանուր լեզու իր հարևան 
թուրքի հետ (ՀՄԱԶՀ3 – 705):  

2.5. Նախադասության անդամ չհամարվող դարձվածային 
բազմաբառ կապակցություն. օրինակ՝ Թուղթ ով ասես 
կմրոտի, հրեն Մուրադենց Գիքորն էլ է բանաստեղծու-
թյուններ գրում, գործ գտիր (ՀՄԵ2 – 44): ....փոխանակ 
վայելի, մտքից ինչ ասես չի անցնում... (ՎՍՁԵՏՑՎ – 122): 

2.6. Նախադասության անդամ համարվող կայուն բազմաբառ 
կապակցություն. այսպես՝ ....ուշ աշնանը եկել ընկել էին 
Մարգար աղայի ոտքը, թողություն խնդրել (ԶԴԱՎ – 30): 
....ձեռքի եղունգների հախից Վարիչ Արամիչը գալիս էր 
օրնիբուն կրծոտելով (ՎՄՏ - 157): ....մի ներքին կասկածա-
մտություն էր տանջում Վազգեն Միխայլովիչի հոգին.... 
(ԱՀՇ – 38): 
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2.7. Նախադասության անդամ համարվող կապական բազ-
մաբառ կառույց. օրինակ՝ Եթե մարդ էիր ու կարեցար վի-
րավորվել` խնդրում ենք վիրավորանքդ կենտրոն 
հասցրու, որպեսզի Ռոստոմ Մամիկոնյանը հնարավո-
րություն ունենա ճակատիդ ղեկավարության առաջ թքի, 
թո՛ւ... (ՀՄՏ – 309): – Չար լեզու ունես, Ահարո՛ն,– ասաց` 
աչքերը որդու վրա ոլորելով (ՍԽՄՍ – 166): Գա, տեսնի 
էս գոզալին, էլի արյունը մաճառի նման եփվելու է 
(ՄՍԽՊԱ – 248): 

2.8. Նախադասության անդամ համարվող բազմակի կապա-
կան բազմաբառ կառույց. այսպես՝ Լրջացիր, Լեռնուհի, 
անունդ ցեխի ու կեղտի մեջ տրորում ես (ՄՍԽՊԱ – 70): 

2.9. Նախադասության անդամ համարվող դերբայական բազ-
մաբառ կառույց. օրինակ՝ ....ոչ ոք չհամարձակվեց մոտե-
նալ, երկու մխիթարական խոսք ասել, քաջալերելու այն 
անմեղ մշակին, որը կյանքը թշվառներին մխիթարելով էր 
մաշել (ԱԵ – 310):  

Երրորդ խմբի ընդմիջարկությունները կարող են դասակարգ-
վել մի քանի ենթախմբերով. 

3.1. Նախադասության անդամ չհամարվող և համարվող 
կայուն և մենաբառ համազոր և տարասեռ բազմաբառ. 
այսպես՝ Իր այսպես կոչված ամենաթափանցությամբ հան-
դերձ «ազատ» մամուլին առայժմ չի հաջողվում քիթը 
Արիստոտել Օնասիսի և Ժակլին Քենեդիի ամուսնական 
առագաստ կոխել.... (ՀՄԵ2 – 101): 

3.2. Նախադասության անդամ չհամարվող մենաբառ և հա-
մարվող համազոր և տարասեռ բազմաբառ. օրինակ՝ 
....Գռնոյի աչքերի շանթերով խոցվեց նաև այդ գազարադեմ 
գեղուհու սիրտը.... (ՎՄՏ - 188): 

3.3. Նախադասության անդամ համարվող համազոր բազմա-
բառ և տարասեռ մենաբառ կառույց. այսպես՝ ....կասկա-
ծանքը կարող էր չհաստատվել, և իզուր տեղը կարատա-
վորվեր անմեղ, ազնիվ մարդկանց անունը (ՎԲ1 – 234):  
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3.4. Նախադասության անդամ չհամարվող բազմաբառ և 
մենաբառ, նախադասության անդամ համարվող մենաբառ 
և բազմաբառ. օրինակ՝ Միջօրեից հետո դիրքերում ու 
խրամատներում քննում էին Վարդան Ջաղինյանի և նրա 
համախոհների ինքնագլուխ հերոսությունը, որ կերավ ոչ 
միայն իրենց, այլև տասնյակ ու տասնյակ զինվորների և 
աշխարհազորայինների գլուխները (ԲՈՒՍ – 383)2: 

3.5. Նախադասության անդամ չհամարվող բազմաբառ և 
համարվող մենաբառ. այսպես՝ Երբ նրա թուրը, ինչպես 
ասում են, աջ էլ էր կտրում, ձախ էլ, նա պատճառ չուներ 
ամփոփվելու հայոց անձուկ միջավայրում.... (ԲՈՒՍ – 86): 

Ըստ շարահյուսական կապի՝ երկբաղադրիչ դարձվածային 
միավորների ընդմիջարկությունները կարող են լինել 1. գլխավոր 
անդամ, 2. երկրորդական անդամ: Վերջիններս էլ իրենց հերթին 
երկու տեսակ կարող են լինել՝ գոյականական անդամի լրացում-
ներ և բայական անդամի լրացումներ: 

1. Նախադասության գլխավոր անդամ: 
1.1. Ենթակա: Այս դեպքում ընդմիջարկվող դարձվածքը նա-

խադասության ստորոգյալն է: Օրինակ՝ ....խելքներին 
ի՜նչ փչեց` աշխարհով մեկ ցրվեցին.... (ՎՄՏ – 261): Էս 
ինչ կրակ դու թափեցիր Մելիք-Ֆարամազյան տան վրա, 
աստված.... (ՍԱՃՀ – 43): – Քո ձայնը մենք կբացենք,– 
ասաց Սինթադեն Սմբատին,– եթե խոսք տաս, որ իմ 
ասածը կանես (ԶԽՄ – 279): Ինչ էլ անեինք, թեկուզ և կլիեն-
տի գրպանը մտնեինք, միևնույնն է, սֆթան նա էր անելու 
(ԼՋՎ – 102): Ճիշտ է հասկանում այս բանը հայ մելիքը, իսկ 
խանի վեզիրի գլուխը դա չի մտնում (ՍԱՃՀ – 167): 

1.2. Բաղադրյալ բայական ստորոգյալի բաղկացուցիչ մաս՝ 
ստորոգելի: Այսպես՝ Գնացել է վարպետի մոտ, տղու վրա 

                                                                 
2 Չենք կարծում, թե այսքանով սահմանափակվում են բազմաբառ ու 

մենաբառ և բազմաբառ ընդմիջարկությունների ենթախմբերը: Մենք ներ-
կայացրինք ներկա պահին մեզ հանդիպած տեսակները: 
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քար է ուզում դնել (ԶԽՋՄ – 151): Նոր էի գլուխս դրել 
բարձին, սիրտս սկսեց խառնել (ՊԱՍ – 146): 

1.3. Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալի բաղկացու-
ցիչ մաս՝ ստորոգելի: Օրինակ՝ Դաշտերը, ինչքան աչքդ 
կարող էր կտրել, ծածկված էին ձյունով.... (ԱԻԵԺ4 – 128): 
Կարծում էր, թե մեղք ուներ և արքայություն չէր կարող 
գնալ (ՎՓԵԺ1 – 53): Խնամի Նուբարը, կրոնական հարցե-
րում, հավատում է միայն ինձ և համոզված է, թե ես մի 
վարդապետի բերան կարող եմ «կապել», ինչպես կապում 
եմ մեր եզների բերանը` կալի վրա (ՀՄԱԶՀ1 – 379): ....ես 
ոչխարի հետ գլուխ չեմ կարող դնել.... (ԱԵ – 426): Չէ, 
նույնիսկ որդու հետ հույս չպետք է կապել.... (ՄԳԲ – 93): 
Փակվում էին նրա աչքերը, բայց նա խոսում էր. լեզուն 
ուզում էր դադարել, սառում էր նրա մեջ ամեն ինչ, բայց 
նա դարձյալ պատմում էր... (ՎՓԵԺ1 – 216): 

2. Նախադասության երկրորդական անդամ: 
2.1. Գոյականական անդամի լրացումներ: Ընդմիջարկու-

թյունները կարող են լինել որոշիչ կամ հատկացուցիչ3: 
2.1.1. Որոշիչ: Օրինակ՝ Թող Շահումյանի բազմազգ 

իշխանության գլխից ցրվեն թշնամական ամպերը.... 
(ԲՈՒՍ – 198): Աշխարհից չգանգատվենք, հարևանից 
չգանգատվենք, թող հարևանը գանգատվի մեզնից 
բարձրագույն ատյաններում, թող հիմա էլ ինքը մաշի 
էդ դռները... (ՍՍԿ – 183): 

2.1.2. Հատկացուցիչ: Այսպես՝ Համեցիր մեր աշխարհն 
ու մեզ հետ կիսիր եղբայրության աղուհացը (ՍԽՄՍ 
– 172): Չէր լսում գարնանային աղմուկը, որ բացել էր 
իր լեզուն.... (ՄՍԽՊԱ – 74): – Շահումյանը հեռու է, 
Աղալարը` մոտ,– կրկին հառաչեց Եղսա-բիբին,– նա 
կարող է կոտրել մեր թևերը (ԼՀՀ – 168): Գյուղ է, 

                                                                 
3 Բացահայտչի դերում հանդես եկող ընդմիջարկություններ մեզ չեն 

հանդիպել: 
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փսփսոցը հասել է սարը և ընկել Ավետիքի ականջը 
(ՀՄԱԶՀ2 – 527): 

2.2. Բայական անդամի լրացումներ: 
2.2.1. Բայական անդամի խնդիր լրացումներ:  

2.2.1.1. Ուղիղ խնդիր: Օրինակ՝ ....ժողովի ժամանակ 
ծեփեց ինձ պատին` զիլ ձայնով ճչաց.... (ՍՍԿ – 
40): – Է՜ ... ջուրը մեզ տանի,– վսվսաց 
պառավը.... (ՍԽՄՍ – 350): Նրանց ու Սիմոնի 
արանքի բակում մի աղջիկ քամուն ցորեն էր 
տալիս (ՀՄՏ – 206): Արի, խնդրեմ,– քմծիծաղ 
տվեց նա,– քո փետածեծը ինձ տակ չարեց, քո 
աչքն ինձ չբռնեց (ՀՄԵ2 – 11): 

2.2.1.2. Հանգման անուղղակի: Այսպես՝ Էդ քեզ 
հազա՜ր հոգս, մեկն էլ հնարիր: Մեկն էլ, որ 
ունքդ հաջորդի վրա ծռես, հետո մյուսի (ԱՂՊ – 
114): Ընդունիր նաև, որ դու ժլատ ես, ոսկի 
խնայողը չի կարող իր սիրտն ուրիշին նվիրել 
(ՀԽԵՍ – 178): Նրանից քիչ հեռու մի երիտա-
սարդ կին է նստած, որը երանելի մի ժպիտ 
դեմքին և աչքերը առաստաղին գցած, տարված 
է հեռախոսային խոսակցությամբ (ՍՀԹ – 328): 

2.2.1.3. Անջատման անուղղակի: Օրինակ՝ Բոլորի, 
ամեն ինչի համար վրեժս քեզնից պիտի 
հանեմ.... (ՆՇՏՇ – 81): Գնելն աչքը թերթից չի 
կտրում, հետո մի հետաքրքիր հաղորդում բոլո-
րովին կլանում է նրան (ՍՀԹ – 158):  

2.2.1.4. Միջոցի անուղղակի: Այսպես՝ Այսպիսի 
զանազան հարցեր էին տալիս ծերունիները 
իրար, քիչ-քիչ գլուխները արաղով տաքացնելով 
(ԱԵ – 347): 

2.2.2. Բայական անդամի պարագա լրացումներ:  
2.2.2.1. Չափի: Այսպես՝ ....առանձնահատուկ ախմա-

խություններով ականջներդ էնքան էին լցրել, որ 
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աչքիդ ինչ ասես, որ չէր երևում (ՆՇՏՇ – 26): 
Գնա ասա մեծ-մեծ քիչ խոսիր, դու քո գործն 
արա (ՀՄՏ – 68):  

2.2.2.2. Ժամանակի: Օրինակ՝ Նազարի կատարն 
արդեն տաքացել է և լեզուն բացվել (ՀՄԱԶՀ1 – 24):  

2.2.2.3. Պատճառի: Այսպես՝ Սիրտս ուրախությունից 
պայթում է (ՍԽՄՍ – 417): Բայց հիմա սիրտս 
կարոտից փլվում է (ՀԽԵՍ – 68): Բրյանսկում 
երկար մնալ չկարողացավ, սիրտը տխրությու-
նից պայթում էր (ԶԽՋՄ - 25): 

2.2.2.4. Տեղի: Օրինակ՝ ....քանի գլուխս ուսերիս է, 
կնոջս ոտքը դաշտ չի մտնի (ՄԳԲ – 115): 
....ժողովուրդը ոտը տուն քաշեց և դրսում 
մարդու հանդիպելու վտանգ չկար.... (ՎՍՁԵՏՑՎ 
– 168)4:  

Նշված դասակարգումներով չեն սահմանափակվում բայական 
երկբաղադրիչ դարձվածային միավորների ընդմիջարկություն-
ները: Սույն հոդվածը նշված թեմայով մեր առաջին ուսումնասի-
րությունն է, որում ընդմիջարկությունները դասակարգվել են 
երկու սկզբունքով՝ քանակային և շարահյուսական կապի: 

 
  

                                                                 
4 Այլ խնդիրների և պարագաների դերում հանդես եկող ընդմիջարկու-

թյուններ մեզ չեն հանդիպել: Սույն հոդվածում մեր նպատակը նախադա-
սության բոլոր տեսակի անդամների դերում հանդես եկող ընդմիջարկու-
թյուններ ներկայացնելը չէ: 
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Вставки в двухкомпонентных глагольных  
фразеологических единицах 

Погосян Альберт 
Резюме 

Ключевые слова и выражения: однословный, многословный, 
классификация по количеству, классификация по синтаксической связи, 
равнозначные и неравнозначные сочетания  

Вставки как языковые единицы стали предметом исследования в 
лингвистике сравнительно недавно. Ранее лингвисты рассматривали их 
лишь в числе других языковых единиц (вводных и вставных конструкций), 
либо просто игнорировали.  

В данной статье, которая является нашим первым исследованием 
вставных единиц в составе фразеологизмов, вставки классифицируются по 
двум принципам: по количественному признаку и по уровню синтакси-
ческой связи. 

Фразеологические единицы интерполируются однословными и 
многословными (однородными и неоднородными) вставками. Однослов-
ные вставки могут выступать как члены предложения или не являться 
ими. В случае многословных вставок сопоставляются член предложения и 
единица, которая не рассматривается как таковая. Вставки двухкомпонент-
ных глагольных фразеологических единиц в предложении выступают в 
роли как главных, так и второстепенных членов. Вставки могут выступать в 
роли почти всех второстепенных членов предложения, кроме сказуемого. В 
последнем случае они могут быть в составе предиката только компонентом 
составного сказуемого. В отдельных случаях фразеологический оборот 
интерполируется другой фразеологической единицей, но при этом они не 
становятся единой структурой, а продолжают выступать как отдельные 
фразеологические конструкции. 
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Interposing Two-member Verb Phrases 

 Poghosyan Albert 
Summary 

Key words and expressions: one-word, multi-word, classification 
according to quantitative relations, classification according to syntactic 
relations, homogeneous and heterogeneous combinations  

It is only in recent years that interpositives have become the object of 
investigation in linguistics. Formerly, they were either disregarded by the 
linguists or were considered together with parenthetical and insertive 
constructions. This article is the first attempt to study the elements interposing 
phraseological units and classify them according to two principles: quantitative 
and syntactic relations. 

 Phraseological units are interposed by one-word and multi-word (both 
homogeneous and heterogeneous) interpositives. One-word interpositives can 
function as a member of a sentence or cannot be part of a sentence at all. In case 
of multi-word interpositives, the members of the sentence are being confronted 
with the non-members of the sentence. The interpositives in two-member verb 
phrases can be both the principal and secondary parts of a sentence. While 
interpositives can function as most, if not all, secondary parts of a sentence, 
they can never be a predicate of a sentence except for being a predicative, part 
of the compound predicate. In some cases, a phrase can be interposed by 
another phrase, but they do not form a whole unit and function as separate 
phraseological units. 
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	Նպատակը – 1. օգնել գիտակցելու սովորողների միջև նմանություններն ու տարբերությունը,
	Նպատակը – համեմատական վերլուծության հիման վրա բացահայտել հայ ժողովրդի ձեռքբերումները պատմական տարբեր ժամանակներում և դրանց ազդեցությունը Հասարակության վրա, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս:
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