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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 

Կետադրության ուսումնասիրությունը և կանոնարկումը 
հազիվ թե կարելի է բանասիրական գիտությունների ա-
ռաջնային խնդիրներից մեկը համարել, սակայն անկասկած 
է, որ հարցի քննությունը գործնական կարևոր նշանակութ-
յուն ունի գրական լեզվի մշակման ու կանոնարկման տե-
սանկյունից:   

Գրավոր խոսքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
ակնհայտորեն խզում է առաջացել սահմանված կետադրա-
կան կանոնների (կետադրության տեսության) և դրանց գործ-
նական կիրառության միջև: Եվ հարցի քննարկումը արդիա-
կան է դառնում այնքանով, որքանով ընդհանուր մոտեցում-
ներ սահմանելու դեպքում հնարավորություն կստեղծվի նախ՝ 
հրաժարվելու մի շարք անհարկի զուգաձևություններից, և 
հետո՝ հստակեցնելու որոշ կանոններ՝ լեզվակիրառողի հա-
մար ավելի դյուրին դարձնելով դրանց յուրացումը և գործա-
ծությունը:  

Սիրով կընդունենք աշխատանքի վերաբերյալ օգտակար 
դիտողություններն ու առաջարկները: 
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ԳԼՈՒԽ 1.   

ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Կետադրության հարցերը քննարկությունների առարկա են 
դարձել` վաղ միջնադարից սկսած: Փորձեր են արվել ճշգրտե-
լու մասնավորապես տրոհության նշանների գործածության 
սկզբունքները:  

Գրական հայերենի նորմավորան շրջանում մասամբ կար-
գավորվեցին նաև կետադրության կանոնները: Արևելահա-
յերենում դա կատարվեց ավելի կայուն սկզբունքների հի-
ման վրա: Արևմտահայերենը որդեգրեց կետադրական 
նշանների գործածության ավելի ազատ մոտեցումներ, 
որոնք հիմնականում պահպանվեցին նաև արևմտահայե-
րենի հետագա զարգացման ընթացքում: Արևելահայերենի 
նորմավորման ու մշակման հետագա ընթացքում կետադ-
րության հարցերը մշտապես եղել են քննարկումների 
առարկա: Կանոնական քերականության գրքերում, դպրո-
ցական և բուհական դասագրքերում ու ձեռնարկներում 
որոշակի հարցեր, կետադրական նշանների գործածության 
ինչ-ինչ յուրահատկություններ առիթ են տվել տարակար-
ծությունների: Մի շարք դեպքերում էլ քննարկումների արդ-
յունքում թե լռելյայն ընդունվել են զուգահեռ տարբերակներ:  

Նոր ժամանակներում կետադրությանը նվիրված առաջին 
քիչ թե շատ ամբողջական ուսումնասիրություն-ուղեցույցը 
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Ա. Ղարիբյանի և Գ. Պարիսի հեղինակած աշխատանքն էր1, 
որը փորձում էր որոշակի հանձնարարականներով և առա-
ջարկներով կանոնավորել հայերենի կետադրությունը: Սա-
կայն այդ փորձը ըստ էության չծառայեց իր նպատակին, 
նախ՝ որովհետև չհանրայնացվեց, չդարձավ մեծ լսարանին 
մատչելի, երկրորդ՝ զգալի էր ռուսերենի ազդեցությունը, և 
երրորդ՝ ուղեցույցը մասամբ է միայն անդրադառնում վիճե-
լի գործածություններին և զուգաձևություններին:  

Երկրորդ աշխատանքը, որը դպրոցական դասագրքերի 
սահմաններից դուրս քննության առարկա է դարձրել ժա-
մանակակից հայերենի կետադրության հարցերը, Գ. Գարե-
գինյանի բուհական դասագիրքն է2: Սակայն և՛ շարահյու-
սական առանձին կառույցների առիթով, և՛ ընդհանրացված 
վերնագրի տակ ներկայացված կանոնները, նախ՝ միշտ չէ, 
որ հետևողականորեն են մատուցվում (դա երևում է նաև 
հեղինակային շարադրանքում տեղ գտած անհարկի տրո-
հումներից. ստորակետով առանձնացված են, օրինակ, պատ-
ճառի պարագան, որոշիչ-որոշյալ կապակցությունը և այլն), 
և երկրորդ՝ կետադրության նշանների գործածության շատ 
ու շատ մասնավոր դեպքեր առհասարակ չեն քննարկվում. 
սահմանված կանոններն առավելապես ընդհանուր-նկա-
րագրական բնույթի են3: 

                                                            
1 Տե՛ս Ղարիբյան Ա., Պարիս Գ., Հայոց լեզվի քերականության, ուղղա-
գրության և կետադրության ուղեցույց, Եր., 1957: 
2 Տե՛ս Գարեգինյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու. բարդ նախադասու-
թյուն, Եր., 1984: 
3 Նույնը կարելի է ասել հայերենի բուհական մյուս դասագրքերի մասին՝ 
Իշխանյան Ռ., Արդի հայերենի շարահյուսություն. պարզ նախադասու-
թյուն, Եր., 1986: Գյուլբուդաղյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 
1984: Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու. պարզ նախադասու-
թյուն, Եր., 1987 և այլն: Նորմատիվ քերականության առանձին ձեռնարկ-
ներում նույնիսկ կետադրություն պահանջող կառույցների և իրողութ-
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