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ՊՐՈՖԵՍՈՐ  ԱՃԱՌՅԱՆԸ 

Մեծ բախտ եմ ունեցել համաշխարհային հռչակ ունեցող լեզվաբանի՝ 

Հրաչյա Աճառյանի ուսանողը լինել 1952 թվականի փետրվարի սկզբներից մինչև 

իր մահը‚ այսինքն՝ շուրջ երկու տարի‚ երբ նա «Համեմատական քերականություն» 

առարկան էր դասավանդում Պետական համալսարանի բանասիրական 

ֆակուլտետում։  

Առաջինը‚ որ անմիջապես աչքի էր ընկնում ակադեմիկոս Աճառյանի 

դասախոսությունները լսելիս‚ աշխարհի հին ու նոր‚ կենդանի ու մեռած լեզուների 

նրա ապշեցուցիչ գիտակությունն էր։ Մեզ համար սովորական էր դարձել‚ որ իր 

ասածը հիմնավորելու համար Աճառյանն օրինակներ էր բերում տաս‚ 

տասներկու‚ տասնհինգ‚ իսկ որոշ դեպքերում է՛լ ավելի շատ լեզուներից։ Այդ 

օրինակները բերվում էին առանց ներքին ճիգ ու ջանքի‚ անկաշկանդ և մեզ 

համար ակնհայտ էր դառնում‚ որ Աճառյանը պարզապես գիտի իր վկայակոչած 

լեզուները‚ որոնցից և ընտրում է այն բառը կամ դարձվածքը‚ որը տվյալ դեպքում 

անհրաժեշտ է իրեն։ Դասախոսություններից մեկի ժամանակ‚ օրինակ‚ քննում 

էինք «պլոկել» բառը։ «Բարբառներում‚ - ասաց Աճառյանը‚ – բառն ունի նաև 

«պոլոկել» ձևը‚ իսկ ավելի նախնականը եղել է «լպոկել»։ Այստեղից էլ ունենք 

«լոպկել» բառաձևը։ Հնդեվրոպական նախալեզուն ունի երկու արմատ. «լեպ» և 

«լուպ»։ Հույները վերցրել են առաջին արմատը՝ «լեպո» և քերթելու‚ կեղևելու 

իմաստով գործածում են հիմա էլ։ Պահլավերենն ունի երկրորդ արմատը՝ 

«լուպիա»‚ զոր դարձյալ նշանակել է քերթել։ Ռուսները‚ – շարունակեց Աճառյանը‚ 

-  պահպանել են երկու արմատն էլ‚ թե՛ «լեպ»‚ և թե՛ «լուպ»։ Դրա համար էլ նրանք 

ունեն «лепить» և «лупить» բառերը»։ 



Քննում էինք «արծաթ» բառը։ «Հնդեվրոպական նախաձևն է «արգատո»‚ – 

ասաց Աճառյանը և շարունակեց‚ -  ամենաճիշտ ձևը պահել է լատիներենը՝ 

«արգենտում»։ Խալդերենն ուներ արդեն փոփոխված ձևը «ուզատու»‚ նույնն է նաև 

սումերական լեզվում։ Բառս ճիշտ ենք պահպանել նաև մենք‚ որովհետև 

«արծաթի» սեռական հոլովը կլինի «արծաթո»‚ որը շատ ավելի մոտ է նախալեզվի 

«արգատո» ձևին։ Արծաթը‚ – շարունակեց Աճառյանը‚ – հետագայում ստացավ 

նաև գին իմաստը‚ և դրա համար էլ ֆրանսերենը գին իմաստի համար ունի 

«արժանտ» բառը‚ որը նույն արծաթն է։ Դե գիտեք‚ որ հների մոտ առևտրական 

բոլոր գործարքները կատարվում էին արծաթի միջոցով»։ 

Ինչպես տեսնում ենք‚ երկու բառի գիտա-լեզվաբանական 

բնութագրությունը տալու համար‚ օրինակներ բերվեցին մի շարք հին ու նոր 

լեզուներից։ Իսկ այսպիսի դեպքեր դասախոսության ընթացքում անհամար էին։ 

Մյուս առանձնահատկությունն արդեն անհատական բնույթ ուներ և 

բնորոշում էր իրեն՝ Աճառյան-մարդուն։ Նրա դասախոսությունները 

ակադեմիական չոր‚ խստաշունչ դասընթացի տեսք չունեին‚ որը‚ թվում է‚ բնորոշ 

պետք է լիներ «Համեմատական քերականություն» առարկայի համար։ Աճառյանը 

կատարում էր մեկից ավելի շեղումներ‚ պատմում էր այլևայլ միջադեպեր‚ որոնք 

տեղի էին ունեցել նրա կյանքում և այլն։ Հիշում եմ‚ որ այդ շեղումները սկզբնական 

շրջանում անհարկի էին թվում մեզ։ Բայց որոշ ժամանակ անց‚ երբ կարողացանք 

ընկալել Աճառյանի դասախոսությունների բուն իմաստը‚ երբ վերահասու եղանք 

նրա գիտական ոգուն‚ աստիճանաբար պարզ դարձավ‚ որ անհարկի թվացող այդ 

շեղումներն ամենևին էլ պատահական բնույթ չունեին‚ դրանք արվում էին մեզ 

մատուցվող հիմնական նյութը ավելի ամբողջացված ու համադրված 

ներկայացնելու համար։ 



Քննում էինք «մայր» բառը‚ որի լեզվական տարբերակները ցույց տալու 

համար‚ ի դեպ‚ Աճառյանն օրինակներ բերեց շուրջ երեսունհինգ կենդանի ու 

մեռած լեզուներից‚ ապացուցեց‚ որ այդ բառի հնագույն‚ հնդեվրոպական ձևը եղել 

է «մա» տարբերակը։ «Բայց հին լեզուներ կան‚ – շարունակեց Աճառյանը‚ – որտեղ 

«մա» արմատը ստացել է այլ իմաստ‚ որ է «կուրծք»‚ այսինքն՝ կերակրել։ 

Լատիներենն‚ օրինակ‚ արմատը կրկնել է‚ իմաստն ավելի շեշտելու համար և ունի 

«մամա» ձևը։ Իսկ ինչո՞ւ են այդ երկու իմաստները նույնացել‚ գիտե՞ք‚ – հարցրեց 

նա և պատասխանեց‚ – որովհետև նախամարդու գիտակցության մեջ մոր 

գաղափարը մշտապես կապված է եղել կրծքի‚ այսինքն՝ կերակրելու գաղափարի 

հետ»։ 

Լեզվաբանական այս համեմատական վերլուծությանը իսկույն հաջորդեց 

նյութից դուրս կատարվող շեղումը։ «Նախամարդը‚ – սկսեց Աճառյանը‚ – իր 

պարզ դատողությամբ կարողացել էր նկատել‚ որ կինը զարմանալի մի 

կարողություն ունի՝ կարողանում է կերակրել իր նորածնին։ Իհարկե‚ այր մարդիկ 

էլ էին կերակրում իրենց համայնքի մեծ ու փոքր անդամներին։ Նրանք որս էին 

անում‚ աժդահա կենդանիներ սպանում‚ միսը բաժան-բաժան էին անում ու 

բերում էին յուրայիններին։ Բայց այս բոլորով հանդերձ‚ այրը տեսնում էր‚ որ կնոջ 

այդ կարողությունը բոլորովին ուրիշ է‚ ասես երկնառաք շնորհ է‚ որ ուրիշ ոչ ոք 

չունի և դրանով էլ նա առավել է իրենից։ Այս էր առաջին պատճառը‚ որ կինը 

առանձնաշնորհ վիճակ ունեցավ համայնքում։ 

Կար նաև մեկ այլ կարևոր պատճառ‚ – շարունակեց Աճառյանը‚ – 

նախամարդը նկատել էր‚ որ կինը ունի ոչ պակաս երկնատուր մի շնորհ էլ՝ նա 

կարողանում էր կենդանի արարած աշխարհ բերել։ Դուք պատկերացնո՞ւմ եք‚ – 

ոգևորվեց պրոֆեսորը‚ – թե ինչ կլիներ մեր աշխարհը‚ եթե այնտեղ 

կենդանություն չլիներ։ Կլիներ փո՛ւչ‚ դատարկ մի բան։ Աշխարհին կենդանի 



արարած պարգևողը կինն է՝ մարդկային հասարակության մեջ և էգը՝ 

կենդանիների մեջ։ Նախամարդն իր պարզունակ խելքով նկատել էր նաև այս 

բանը և դա էլ էր մեծապես նպաստում‚ որ կինը համայնքում առանձնաշնորհյալ 

վիճակ ունենար։ Մնացած բոլոր հարցերում‚ – շարունակեց Աճառյանը‚ – կինը 

ստորադաս էր տղամարդուց։ Եթե‚ օրինակ‚ համայնքը որսի էր գնում‚ կինը որս 

անել չէր կարող։ Եթե կռիվ էր հարևան համայնքի հետ‚ կինը կռվի համար 

ամենևին պիտանի չէր։ Եթե անհրաժեշտ էր‚ ասենք‚ փախչել հետապնդումից‚ 

կինը վազելու մեջ թույլ էր այրից։ Մի խոսքով‚ բոլոր այլ հարցերում կինը շատ էր 

զիջում տղամարդուն‚ և թվում էր‚ թե համայնքում նրան կարևորություն անգամ 

պետք է չտային‚ բայց որովհետև նա ուներ այդ երկու հատկությունները‚ 

առանձնակի ու բարձր վիճակ ուներ ամբողջ համայնքում և նույնիսկ պատմական 

մի ժամանակաշրջան եղավ‚ երբ կինն էր կառավարում համայնքը»։ 

Ինչպես դժվար չէ նկատելը‚ կնոջ կատարած պատմական դերի ու նրա 

առանձնաշնորհների քննության հարցը քիչ կապ ուներ «մա-մայր» արմատի 

համեմատական վերլուծության հետ և‚ վերջին հաշվով‚ շեղում էր բուն նյութից։ 

Բայց դա հենց այն անհրաժեշտ շեղումն էր‚ որն ասես ավելի էր լրացնում 

հիմնական դասախոսությունը և է՛լ ավելի հարստացնում ու խորացնում մեր 

գիտելիքները հիշյալ արմատի  վերաբերյալ։ 

Այս բոլորը լրացվում  և մի տեսակ հաճելիորեն ամբողջացվում էր  բազում 

«աճառյանական» սրամտություններով‚ որոնք լիուլի էին նրա ամեն 

դասախոսության ժամանակ։ Ի բնե սրամիտ մարդ էր Աճառյանը‚ սրան էլ 

ավելանում էին լեզվական բնույթի բազմաթիվ բառախաղեր‚ որոնցից նա 

հարյուրներով գիտեր և օգտագործում էր առաջին իսկ հարմար առիթով։ 

ՈՒսանողներից մեկին մի անգամ Աճառյանը կանչեց գրատախտակի մոտ 

և մի քանի բառ թելադրեց։ «Տես‚ հա՜‚ չլինես ապուշ» հավելեց նա։ Բոլորս շատ 



զարմացանք‚ որովհետև ուսանողը դեռ ոչինչ չէր գրել և այդպիսի խստաշունչ 

ածականը ամենևին տեղին չէր։ «Նեղանալու կարիք չկա‚ – հանգիստ ասաց 

Աճառյանը‚ – ապուշ նշանակում է անուշադիր‚ «ապ» ժխտական նախածանց և 

«ուշադիր» բառ։ Ճիշտ է‚ չէ՞։ Ես էլ նախազգուշացնում եմ‚ որ գրելիս չլինի 

անուշադիր»։ 

Մեր ուսանելու տարիներին դեռևս շրջանառության մեջ էր լեզվաբան 

Նիկողայոս Մառի հիմնադրած քառատարր անալիզի մեթոդը։ Ըստ այդ մեթոդի‚ 

աշխարհի բոլոր լեզուները սերվել են չորս տառակապակցություններից՝ Սալ‚ 

Բեր‚ Յոն և Ռոշ‚ որոնց Մառն անվանում էր էլեմենտներ։ Աճառյանը‚ որ սկզբից էլ 

չէր ընդունում քառատարր անալիզի մեթոդը‚ մի քանի անգամ գրով և բանիվ 

հանդես էր եկել դրա դեմ‚ առիթը բաց չէր թողնում այս թեմայով սրամտելու 

համար։ Խոսք եղավ «Ռոշ» էլեմենտի մասին։ «Զանդիկ լեզուն‚ – ասաց Աճառյանը‚ 

– ունի «առռուշա» արմատը‚ որ նշանակում է ուղտի պոչ։ Նույն իմաստով՝ 

արաբերենն ունի «ռուշա»‚ պահլավերենը՝ «ռուշ»‚ քիչ փոփոխված իմաստով‚ 

պարսկերենն ունի «ռավաշ» և «ռիշ» բառերը։ Է՜հ‚ – Աճառյանը ժպտաց‚ – փառք 

Նիկողայոս Մառին‚ որ արևելյան մի ամբողջ խումբ լեզուների ծագումը կապել է 

ուղտի պոչից»։ 

Սրամտությունների թեմա էին հաճախ դառնում հենց իր կյանքի 

դրվագները։ Ինչպես հայտնի է‚ Աճառյանը ծնվել էր մարտի 8-ին։ «Է՜հ‚ մարտի 8-

ին‚ որ կանայք միշտ տոնակատարություններ են անում‚ ինչի համար է‚ գիտե՞ս‚ – 

մի անգամ հարցրեց նա‚  - աշխարհի կանայք իմ ծնունդն են տոնում»։ 

Կարծում եմ գոնե ընդհանուր գծերով կարողացա գաղափար տալ‚ թե 

ինչպիսին էին այդ եզակի գիտնականի ոչ պակաս եզակի դասախոսությունները։ 

Այդ՝ ըստ ամենայնի ինքնատիպ ու բազմաբովանդակ բնույթն էր պատճառը‚ որ 

Աճառյան-դասախոսը անհասանելի ու անգերազանցելի մնաց իր տեսակի մեջ։ Եվ 



չնայած նրան‚ որ նա վատ հռետոր էր‚ իսկ ավանդվող առարկան՝ 

«Համեմատական քերականությունը» առաջին հայացքից չոր ու անհետաքրքիր‚ 

Աճառյանի դասախոսություններին ներկա էին լինում ոչ միայն բոլոր 

ուսանողները‚ այլև նրան լսել ցանկացող հարևան ֆակուլտետների և անգամ 

տարբեր բուհերի ուսանողներ։ 

 

Հայաստանի հանրապետություն‚ 1992‚ № 120‚  

հունիսի 30 


