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Բանբերը հրատարակվում է տարեկան երկու անգամ ԵՊԼՀ գիտական 
խորհրդի որոշմամբ: 
Вестник издается два раза в год по решению ученого совета ЕГУЯС. 
Bulletin is published twice a year by the decision of YSULS Scientific Council. 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ 

Գայանե Գասպարյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

Լիլիթ Արզումանյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

Կառլեն Միրումյան փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

Աիդա Թոփուզյան 
 
Աշոտ Մարկոսյան 
 

մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Խմբագրական կազմ` 

Լուսինե Ֆլջյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր,  
պրոֆեսոր 

Կարինե Աբրահամյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր,  
պրոֆեսոր 

Գայանե Գևորգյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

Նատալյա Խաչատրյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
պրոֆեսոր 

Գայանե Եղիազարյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

Նարինե Հովհաննիսյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

Քրիստինե Սողիկյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

Նաիրա Մանուկյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

Էլիզա Ղազարյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

Էրիկա Ավակովա մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

Տեխնիկական խմբագիր՝   Հասմիկ Փիլավջյան 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ԹԱՆԳՅԱՆ  
 
ТАТЕВИК ТАНГЯН 
 
TATEVIK TANGYAN 

Աստվածաշնչյան թեման Էդմոն 
Ռոստանի «Սամարացի կինը» պիեսում 
Библейская тема в пьесе Эдмона 
Ростана «Самаритянка» 
The Bible theme in the play “The 
Samaritan Woman” by Edmond Rostand 
 

 
 
 
195 

ՏԱԹԵՎԻԿ ԹԱՆԳՅԱՆ  
 
 
ТАТЕВИК ТАНГЯН 
 
 
TATEVIK TANGYAN 

Սիմվոլիստական թատրոնի տարրերը 
էդմոն Ռոստանի «Հեռավոր 
Արքայադուստրը» պիեսում 
Элементы символистского театра в 
пьесе Эдмона Ростана «Принцесса 
греза»  
The elements of symbolist theatre in 
“The Princess Far-Away” by Edmond 
Rostand 
 

 
 
 
 
201 

ՀՐԱՆՈՒՇ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  
 
 
 
ГРАНУШ ТОВМАСЯН 
 
HRANUSH TOVMASYAN 

Եղանակավորող բառերի` տեքստի 
ներկապակցման գործառույթը դրանց 
հիմքում ընկած կանխենթադրույթների 
միջոցով 
Когезивная функция модальных слов 
посредством пресуппозиций лежащих 
в их основe                                               
The cohesive function of modal words 
via presuppositions underlying them 
 

 
 
 
 
 

208 

ՀՐԱՆՈՒՇ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  
 
 
 
ГРАНУШ ТОВМАСЯН 
 
 
HRANUSH TOVMASYAN 

Մասնիկների` տեքստի 
ներկապակցման գործառույթը դրանց 
հիմքում ընկած կանխենթադրույթների 
միջոցով 
Когезивная функция частиц 
посредством пресуппозиций лежащих 
в их основе 
The cohesive function of particles via 
presuppositions underlying them 

 
 
 
224 
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ՍՅՈՒԶԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ  
 
 
 
СЮЗАН ТОРОСЯН 
 
 
 
SYUZAN TOROSYAN 

Մակդիրը որպես գեղարվեստական 
պատկերավորման հնար. էությունը և 
տարատեսակները (ֆրանսերենի և 
հայերենի նյութի հիման վրա) 
Эпитет как способ создания 
художоственной образности: 
сущностные  характеристики и типы 
(на материале французского и 
армянского языков) 
Epithet as a stylistic means of 
expressivness: its nature and types 
(based on French and Armenian ) 

 
 
 
 
 

   
236 

ԱՐՓԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ  
 
 
 
АРПИНЕ  ХАЛАТЯН 
 
 
ARPINE  KHALATYAN 

Պատմական վերլուծությունը՝ որպես 
անգլերեն տեղանվանական 
բնաբառերի իմաստային 
դասակարգման հիմք 
Историчекий анализ как основа 
семантической таксономии английских 
ойконимических этимонов  
Historical analysis as the basis for 
semantic classification of etymons in 
English place names 

 
 
 

244 

ԱՐՓԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ  
 
 
 
АРПИНЕ ХАЛАТЯН 
 
 
ARPINE KHALATYAN 

Տեղանվանական փոխարկումը որպես 
բնականվանումների կազմության 
միջոց անգլերենում և հայերենում 
Топонимическая конверсия как способ 
ойконимообразования в английском и 
армянском языках 
Toponymic conversion as a means of 
place name formation in English and 
Armenian 

 
 
 
 

250 
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ՆԱՏԱԼՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
 
 
 
НАТАЛИЯ ХАЧАТРЯН 
 
 
NATALALIE KHACHATRYAN 

Վիլյե դը Լիլ-Ադանի «Խոշտանգում 
հույսով» պատմվածքը  19-րդ դարի 
ֆրանսիական արձակի 
համատեքստում 
Рассказ Вилье де Лиль-Адана «Пытка 
надеждой» в контексте французской 
прозы XIX века 
‘‘The Torture By Hope” by Villiers de 
l'isle-Adam in the context of the 19th 
century French prose 

 
 
 
 

258 

ԹԱԳՈՒՀԻ ԽՈՋԱՅԱՆ  
 
 
ТАГУИ ХОДЖАЯН 
 
 
TAGUHI KHOJAYAN 

Բառային մանիպուլյացիաների 
հնարավորությունները գերմանական 
քաղաքական խոսույթում 
Возможности лексического 
манипулирования в немецком 
политическом дискурсе 
Lexical manipulation opportunities in 
German political discourse 
 

 
 
 

266 

ԳՈՒՐԳԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 
 
 
 
ГУРГЕН КАРАПЕТЯН 
 
 
 
GURGEN KARAPETYAN 

 

Ջ. Օրուելի «1984» վեպի հայերեն 
թարգմանությունը։ Լեզվական 
կառույցների հանրալեզվական 
առանձնահատկությունները համարժեք 
թարգմանության մեջ  
Армянский перевод романа “1984” 
Дж. Оруелла. Социолингвистические 
характеристики языковых средств в 
эквивалентном переводе 
The Armenian translation of George 
Orwell’s “Nineteen eighty-four”: Socially 
significant linguistic forms in equivalent 
translation 
 

 
 
 
 
 
 
274 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
 
 
РУЗАННА КАРАПЕТЯН  
 
 
RUZANNA KARAPETYAN 

Գերմաներենի անդրադարձ բայերը 
քաղաքական խոսույթին հատուկ 
խոսքային ակտերում 
Рефлексивные глаголы немецкого 
языка в речевых актах в политическом 
дискурсе 
German reflexive verbs in speech acts in 
political discourse 

 
 
 
291 
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ՏԱՏՅԱՆԱ ԿՐԱՍՆՈՎԱ  
 
 
 
ТАТЬЯНА КРАСНОВА  
 
 
 
TATYANA KRASNOVA 

Ռուսական մտածողության տարրերի 
էքսպլիկացիայի խնդիրը՝ ռուս 
արտերկրի թերթի խոսույթում (1918-
1921) 
К вопросу об экспликации элементов 
русской ментальности в газетном 
дискурсе русского зарубежья (1918-
1921) 
On  the  problem of explication of 
Russian  mentality elements in the 
newspaper discourse of Russian 
diaspora (1918-1921) 
 

 
 
 
 
 
301 

ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
 
 
 
НАЗЕЛИ АКОПЯН 
 
 
 
NAZELI HAKOBYAN 

«Նախանձ» իմաստ արտահայտող 
դարձվածային միավորների 
համեմատական վերլուծությունը  
հայերենում և անգլերենում 
Сравнительный  анализ 
фразеологических единиц 
выражающих значение «зависть» в 
армянском и английском языках 
The comparative analysis of 
phraseological units conveying the 
meaning «Envy» in Armenian and English 
 

 
 
 
 
317 

ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
 
 
НАЗЕЛИ АКОПЯН 
 
 
NAZELI HAKOBYAN 

«Նախանձ» իմաստ արտահայտող 
ասացվածքները անգլերենում  և 
հայերենում 
Пословицы  выражающие значение 
«Зависть/envy» в армянском и 
английском языках 
Proverbs conveying the meaning «Envy» 
in English and Armenian 
 

 
 
 

324 

ՍՈՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 
 
 
СОНА АКОПЯН 
 
 
SONA HAKOBYAN 

Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ 
ԱՄՆ խուսանավող խոսույթը 
իրադրային տարրաբաշխման 
հայեցակետից 
Избежание США обсуждения Геноцида 
армян с точки зрения разложения 
событий 
The US evasive discourse on Armenian 

 
 
 
 

330 
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Genocide from the event decomposition 
perspective 
 

ԷԼԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 
ЭЛЕН АЙРАПЕТЯН 
 
ELEN HAYRAPETYAN 

Հեղինակի էթոսը Անատոլ Ֆրանսի 
ստեղծագործություններում 
Этос автора в произведениях Анатоля 
Франса  
Author’s ethos in Anatole France’s works 
 

 
 

336 

ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
 
 
АЙК АРУТЮНЯН 
 
HAYK HARUTYUNYAN 

Հարֆը՝ որպես հնչյունաբանական 
մասնիկ Սիբավեյհիի «Քիթաբ» 
աշխատությունում 
Харф как просодическая частица в 
книге «Китаб» Сибавейхи 
Harf as a prosodical particle in «Kitab» 
by Sibawayh 
 

 
 
 

343 

ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
 
 
АЙК АРУТЮНЯН 
 
HAYK HARUTYUNYAN 

Հարֆը՝ որպես ձևաբանական մասնիկ 
Սիբավեյհիի «Քիթաբ» 
աշխատությունում 
Харф как морфологическая частица в 
книге «Китаб» Сибавейхи 
 Harf as a morphological particle in 
«Kitab» by Sibawayh 
 

 
 
 

347 

 ՖՐՈՒՆԶԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
 ԱՐԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ФРУНЗЕ ОГАНЕСЯН 
АРЕВИК ГРИГАРЯАН 
 
 
 
FRUNZE HOVHANNISYAN 
AREVIK GRIGORYAN 

Աղ, գինի, ձու բաղադրիչներ 
պարունակող դարձվածքները  
և դրանց համեմատությունը 
իտալերենում, հայերենում և 
անգլերենում 
Семантико-функциональные 
особенности фразиологизмов 
с <<пищевым>> компонентом 
в италянском, английском  и  
армянском языках. 
Idioms containing words salt, 
wine, egg and their comparison 
in Italian, Armenian and English 
 

 
 
 
 

353 

 ՖՐՈՒՆԶԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
 ԷՄՄԱ ԲԱԼԱՅԱՆ 

Կրավորական սեռի 
իմաստակառուցվածքայն 
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ФРУНЗЕ ОГАНЕСЯН 
EMMA BALAYAN 
 
 
FRUNZE HOVHANNISYAN 
EMMA BALAYAN 

առանձնահատկությունները 
իտալերենում, հայերենում և 
անգլերենում 
Структурно - семантические 
особенности пассивного залога в 
итальянском, армянском и английском 
языках 
The  semantic and structural peculiarities 
of the passive voice in Italian, Armenian 
and English 
 

 
 
 

 
 

368 

ԴԱՎԻԹ ՂԱՐԻԲՅԱՆ  
 
 
ДАВИД ГАРИБЯН  
 
 
DАVID GHARIBYAN  

Հակադարձության բայերի 
բառարանագրական նկարագիր 
(противостоять2 բայի հիման վրա) 
Лексикографический портрет глаголов 
противодействия   
(на примере противостоять2) 
Lexicographical portrait of verbs of 
counteraction 
 

 
 
 
 

380 

ՆԻՆԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ  
 

НИНА ГАРИБЯН 
 
 
NINA GHARIBYAN 

Անդրադարձ դերանունների էնկլիտիկ 
ձևը  17-րդ դարի հին ռուսերենի 
հուշարձաններում 
Энклитическая форма возвратного 
местоимения в старорусском языке 17-
го века 
The enclitic form of reflexive pronouns 
in Old Russian texts of the 17th century 
 

 
 
 
 

387 

ԻՌԵՆԱ ՄԱԴՈՅԱՆ 

 

 

ИРЕНА МАДОЯН 

 
IRENA MADOYAN 

Էլեկտրոնային - տեխնիկական 
միջոցները կիրառելու դասախոսի 
հմտությունը և դրա 
արդյունավետությունը 
դասապրոցեսում 
Электроннo-техническиe  средствa как 
способповышения эффективности 
учебного процесса 
ICT as a tool of enhancing teaching and 
facilitating 

 
 
 

 

394 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
 
КРИСТИНЕ МАРГАРЯН 
 
 
KRISTINE MARGARYAN 
 

Նաթանիել Հոթորնի ալլյուզիաները 
Փոլ Օսթերի 
ստեղծագործություններում 
Аллюзии Н. Готорна в произведениях 
П. Остера 
Hawthornian allusions in P. Auster's 
works 
 

 
 
 
401 

ՆԱԻՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 
 
НАИРА МАРТИРОСЯН 
 
 
NAIRA MARTIROSSYAN 
 

Ոճական հնարների թարգմանության 
առանձնահատկությունները Օ՛Հենրիի 
պատմվածքներում 
Переводческие особенности 
стилистических средств в рассказах 
О'Генри 
Translation peculiarities of the stylistic 
devices in the short stories by O’Henry 
 

 
 
 

 406 

ԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ  

АННА МЕЛКОНЯН 
ANNA MELKONYAN 

Լրատվական տեքստերի 
մեկնաբանման հերմենևտիկ մոտեցում 
Герменевтический аспект языка СМИ 
Hermeneutical approach to the 
interpretation of Mass Media texts 
 

 
 
415 

ԱԼԼԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ  
 
 
 
АЛЛА МИНАСЯН 
 
 
ALLA MINASYAN 

Լեզվաոճական 
առանձնահատկություները  
հայկական և անգլիական հեղինակային  
անիմալիստական հեքիաթներում 
Лингво-стилистические особенности 
английских и армянских литературных 
анималистических сказок 
Linguo-stylistic peculiarities of English 
and Armenian literary animalistic tales 
 

 
 
 
 

423 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՄԻՍԱԿՅԱՆ  
 
 
 
ЗАРУИ  МИСАКЯН 
 
 
ZARUHI  MISAKYAN 

Ծաղկանունների թարգմանության 
համարժեքության խնդիրը Ջեյմս Ջոյսի 
«Ուլիսես» վեպի հինգերորդ` 
«Լոտոփագոսներ» դրվագում 
О проблеме эквивалентности перевода 
языка цветов в пятом эпизоде 
«Лотофаги» романа Улисс 
On the problem of translation 
equivallence in the fifth episode “Lotus 

 
 
 
 
 
430 



15 

 

Eaters” in “Ulysses” by  James Joyce’s  

ՍԵՐԻՆԵ ՄԻՍԻՍՅԱՆ  

СЕРИНЕ МИСИСЯН 
 
SERINE MISISYAN 

Դաշտային մեթոդի կայացումը  և 
զարգացումը  լեզվաբանության մեջ 
К вопросу становления и развития 
полевого метода в языкознании 
On the problem of formation and 
development of  the field method in 
linguistics 

 440 

ԻՐԻՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ  
 
 
 
ИРИНА МХИТАРЯН 
 
 
IRINA MKHITARYAN 

Է. Ջեյմսի «Մոխրագույնի հիսուն 
երանգները» վեպի վերլուծություն՝ 
ճանաչողական ոճագիտության 
հայեցակետից 
Когнитивно- стилистический анализ 
романа Э. Джеймса “Пятьдесят 
оттенков серого’’.  
Cognitive stylistic analysis of “Fifty 
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УДК 81.362 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И АРМЯНСКОГО 
ЯЗЫКОВ) 

МАРИНА АТАДЖАНЯН 

Ключевые слова: категория числа, парадигма, исчисляемые 
существительные, неисчисляемые существительные, семантика 

  Категория числа представляет интерес для типологических 
исследований, так как понятие множественности является одной из 
категорий речи, понимаемой как общечеловеческая деятельность. Эта 
категория существует в отдельных языках как (грамматическое) 
множественное число только тогда, когда у этих языков имеются особые 
специфические формы для ее выражения. Нет необходимости, чтобы все 
категории речи находили выражение абсолютно во всех языках. Поэтому 
в некоторых языках одни категории выражены формально, а остальные 
предоставлены контексту или ситуации речи, а в других языках – 
наоборот. [Косериу 1977:516].      
 Грамматическое число – одно из проявлений более общей языковой 
категории количества наряду с лексическим проявлением (лексическое 
число), таким, как числительное или как количественные обозначения в 
других частях речи (например: много, единственный и другие). Как 
независимая грамматическая категория число свойственно, в основном, 
существительным.Способы выражения числа определяются 
особенностями языкового типа.     
 Имена существительные могут классифицироваться по следующему 
признаку: имена существительные, обозначающие вещи исчисляемые, - 
это исчисляемые имена существительные, и имена существительные, 
обозначающие вещи неисчисляемые, − это неисчисляемые имена 
существительные. Таким образом, содержание категории числа 
составляют количественные отношения, отражённые сознанием человека 
и формами языка. Так, С.Д. Кацнельсон видит главной и содержательной 
функцией категории числа вообще – “квантитативную актуализацию, 
целью которой является ограничение выражаемого именем виртуального 
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понятия с помощью грамматических средств [Кацнельсон 2002:35]. 
 Языки могут выбирать разные варианты для формальной передачи 
значения числа: через парадигму существительного или глагола или обоих 
вместе. В языках синтетических (армянском, русском) формы числа 
реализуют семантическую функцию у существительных и формальную 
функцию у глаголов и прилагательных. В английском языке - 
аналитическом – число оформляет лишь парадигму существительного 
(иногда и глагола); таким образом, снимается избыточность передачи 
значения числа на уровне синтагмы.       
 Во флективных языках категория числа характеризуется жесткой 
обязательностью в том смысле, что все существительные получают 
форму единственного или множественного числа, в отличие от языков, 
где номинативная форма существительных как бы безразлична к числу. 
Некоторые лингвисты считают обязательность одним из признаков 
грамматической категории. А. В. Бондарко, который относит категорию 
числа к морфологическим категориям (чтобы отличить их от 
синтактических, тоже грамматических категорий), определяет морфо-
логическую категорию как систему “противопоставленных друг другу 
рядов морфологических форм (в пределах определенной части речи) с 
однородным содержанием” [Бондарко 1976:10].  
 Сопоставительный анализ языков помогает вскрыть отношения 
знака (формы числа) к денотату. Как уже отмечалось, существительные с 
исчисляемым денотатом обычно имеют оба числа. В случае 
неисчисляемого денотата семантическая оппозиция по числу 
нейтрализуется, и для оформления существительного выбирается 
конвенционально та или иная форма числа. Таким образом, во всех 
упомянутых языках существуют так называемые singularia tantum и 
pluralia tantum, в которых число лишено номинативной значимости и 
выполняет чисто связующую функцию.     
 Так, в форме singularia tantum употребляются обычно 
существительные, обозначающие абстрактные понятия (например, в 
русском “свобода”, в английском – “freedom”, в армянском – 
“ազատություն”), существительные, обозначающие совокупность 
предметов, лиц, явлений (например, в русском “крестьянство”, в 
английском – “peasantry”, а также существительные вещественные 
(например, “чай”, “tea”, “թեյ”). Множественное число у последних 
возможно, но оно кроме количественной характеристики будет иметь и 
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качественную характеристику (например: “чай”- “чаи”, где “чаи” 
указывает на разные сорта чая).     
 Возможность употребления существительных абстрактных и 
вещественных в форме множественного числа связана с конкретизацией 
значения этих существительных и с переходом их из неисчисляемых в 
исчисляемые. Например, в английском ‘ice’ – “мороженое” при 
количественной конкретизации значения может употребляться как в 
единственном “an ice” (“одна порция мороженого”), так и во 
множественном “ices” (“порции мороженого”).    
 В данном случае артикль становится квантификатором и 
переводится на русский язык отдельной лексемой (хотя в разговорной 
речи и в русском встречается “один чай”, “два кофе”, в армянском – 
“մեկ թեյ”, “երկու սուրճ”).       
 Иногда с формой числа связаны различия смысловых значений. 
Например, “метал - металлы”: ведь металлы - это не много металла, а 
разные металлы. “Снега” – не много снега и не разные виды снега, а 
снег, лежащий повсюду. “Бега” – не множественное число от слова “бег”, 
а особый вид соревнований, “свободы” – не множественное число от 
слова “свобода”, а правовой термин (гражданские права и свободы), в 
английском – “civil rights and freedoms”. Во всех этих случаях перед нами 
разные слова, каждое из которых по числам не изменяется. Некоторые 
лингвисты считают формы множественного числа от singularia tantum 
самостоятельными лексико-семантическими вариантами.  
 По мнению других лингвистов (В.Н.Жигадло, И.П.Иванова, 
Л.Л.Иофик) неисчисляемые и отвлечённые существительные не могут 
характеризоваться категорией числа. Г.Н. Воронцова высказывает мнение 
о том, что существительные singularia tantum и pluralia tantum лишены 
категории числа, а некоторые существительные в силу специфики их 
лексического содержания вообще не способны соотноситься со словами 
количественного значения и ассоциироваться с понятиями раздельности, 
делимости, считаемости. Как в английском, так и в русском языках есть 
ряд существительных, которые используются только во множественном 
числе. Это существительные pluralia tantum, обозначающие 
принадлежности одежды (gloves, trousers; перчатки, брюки), 
инструменты, орудия (scissors, fetters, ножницы, цепи) и т.д. Академик 
В.В.Виноградов называет существительные, обозначающие 
принадлежности одежды, орудия, приборы и т.п. составными.В.В. 
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Виноградов считает, что существительные pluralia tantum – это открытый 
класс слов.          
 Другие, лингвисты считают, что эти существительные “составляют 
пережиточную группу”. В связи с этим кажется интересным проследить 
ёмкость данной категории в разных языках.    
 Английский материал показал, что “чистые плюративы”, т.е. слова, 
имеющие только форму множественного числа, составляют меньшую 
группу, чем те, которые в одном из значений употребляются в форме 
множественного числа. Так, из 720 рассмотренных слов 292 слова 
употребляются только или преимущественно во множественном числе, а 
428 плюративов являются лексико-семантическими вариантами 
многозначных слов. Например: barrack - 1)” барак”; 2) (pl.) “казармы”; 
ability - 1) “способность, ловкость, умение”; 2) (pl.) “дарования, особые 
данные”. Поскольку в английском языке имеется большое количество 
таких существительных, значительным источником pluralia tantum служит 
лексикализация множественного числа, что приводит к омонимии. 
Правда, слова из этой группы находятся на разных этапах омонимизации. 
В упомянутых выше примерах ещё прослеживается связь с основным 
значением слова. В других случаях она уже совсем неуловима. Например: 
ball - 1) “шар, клубок”, 2) “мяч” 3) “удар”, 4)”бейсбол”, 5) “пуля”, 6) 
“подушечка пальца”, 7)”пилюля”, 8) (pl. разг.) “чепуха” (to make balls of 
smth. - “натворить дел, напутать, привести что-либо в беспорядок”). Там, 
где бывший лексико-семантический вариант полностью 
лексикализовался, словарь даёт его отдельно, например: ‘goods’ не 
входит в статью слова ‘good’ (в функции существительного); о степени 
его лексикализации можно судить по количеству значений у этого слова: 
‘goods’ – 1) “товар» (преимущественно мануфактурный) ”, 2) “вещи, 
имущество”, 3) “требуемые, необходимые качества”, 4) “вещественные 
доказательства”, 5) “грузовой, товарный, багажный”.Строй английского 
языка позволяет образовывать плюративы и от других частей речи. 
Немало английских плюративов происходит от прилагательных. Они 
обычно имеют собирательное значение, подобно русским 
субстантивированным прилагательным типа “красные”, и указывают в 
большинстве случаев на класс предметов, которые объединяются общим 
характерным для них качеством, выраженным мотивирующим 
прилагательным. На русский язык они переводятся прилагательным с 
существительным общей семантики: breakables – “бьющиеся предметы”, 
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essentials – “предметы первой необходимости”. Суффикс множественного 
числа в таких случаях становится словообразовательным суффиксом. 
Плюративы этого типа являются своеобразной эллиптической формой 
словосочетаний, где существительное подразумевается.   
 В английском языке также встречаются pluralia tantum, 
образованные от количественных числительных: firsts – товары высшего 
качества”, fives – “пятый номер”, (размер перчаток, обуви и т.п.), и даже 
от предлогов: the ins and outs – “все входы и выходы”.   
 Тот факт, что в основном плюративы английского языка 
переводятся на русский язык множественным числом, говорит о 
некоторой общей опоре этой категории в плане содержания. И 
действительно, основные семантические группы, выделяемые в рамках 
категории pluralia tantum, в этих языках совпадают. В форме 
множественного числа обычно выступают существительные, 
обозначающие а) парные предметы и предметы, состоящие из двух 
половин, - рус. “очки”, “весы” и т.п., соответственно англ. “spectacles”, 
‘scales’; б) сложные приборы и приспособления – рус. “снасти” – англ. 
‘ropes’; в) существительные вещественные, обозначающие отбросы – 
рус. “остатки”, “отбросы”, англ. ‘emptyings’; сложные действия, обычно 
осуществляемые более чем одним человеком – рус. “переговоры”, “ 
аплодисменты”; англ.: 'talks’, ‘cheers’; д) название денежных сумм - рус. 
“финансы”, “убытки”; англ.: ‘finances’ , ‘damages’; е) названия игр – рус. 
“карты”, “шашки’’; англ. ‘cards’, ‘draughts’.    
 Рассмотрим перевод существительных pluralia tantum на 
армянский. Названия парных предметов переводятся существительным в 
единственном числе. Например: “spectacles” – ակնոց. Существительное 
“ակնոցներ” обозначает несколько пар очков. Названиям приборов также 
соответствует единственное число. Например: “scales” – կշեռք. В 
единственном числе также названия игр: ‘cards’ – թղթախաշ, ‘billiards’-  
բիլիարդ. Названия принадлежностей одежды переводятся 
существительными единственного числа: ‘gloves’ – ձեռնոց, ‘ trousers’ – 
տաբատ.        
 Существительными во множественном числе переводятся только 
существительные, обозначающие сложные действия. Например: ‘talks’ – 
բանակցություններ, ‘cheers’- ծափահարություններ, что объясняется 
семантикой существительных, обозначающих повторяющиеся действия, 
обычно осуществляемые более чем одним человеком. Таким образом, 
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можно отметить отсутствие существительных pluralia tantum в армянском 
языке среди существительных нарицательных.   
 Следует отметить, некоторые соответствия трёх рассматриваемых 
языков в плане выражения собирательности. Например: furniture, мебель, 
կահույք; public, общественность, հասարակություն. Единственным 
числом оформляются также существительные вещественные: sand, песок, 
ավազ.          
 Итак, грамматическая категория числа в английском, русском и 
армянском языках представлена оппозицией форм единственного и 
множественного числа. При этом данные формы существительных не 
всегда связаны с понятиями единичности и множественности. В 
функционирование категории числа вовлекаются имена существительные 
анумеральной семантики – собирательные, вещественные, а также слова, 
не изменяемые по числам, но оформленные в числе – singularia tantum и 
pluralia tantum. 
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ՄԱՐԻՆԱ ԱԹԱՋԱՆՅԱՆ - ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆ ԹՎԻ ԿԱՐԳԻ 
ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ     
 Այս հոդվածի նպատակն է վերլուծել և համեմատել գոյական 
անվան թվի քերականական կարգը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն 
լեզուներում, ինչպես նաև ուսումնասիրել անփոփոխ գոյականները, որոնք 
օգտագործվում են միայն եզակի կամ միայն հոգնակի թվով վերոհիշյալ 
լեզուներում: 

MARINA ATAJANYAN - SOME QUESTIONS OF THE TYPOLOGY OF THE 
CATEGORY OF NUMBER       
 The aim of this article is to analyse and compare the grammatical 
category of number of nouns in the English, Armenian and Russian languages 
and to study the invariable nouns, i.e. singularia tantum and pluralia tantum 
in these languages. 
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УДК 811.13 

СЛОЖНОЕ СЛОВО КАК МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР     

 
КАРИНЕ АТОЯН 

Ключевые слова: метафора, стилистические фигуры ,антецедент, 
оксюморон, антитеза, повтор, хиазм 

 Понятия микро- и макроконтекста носят относительный характер. 
Макроконтекст вообще не имеет определенных границ; им может быть 
текст любой величины вплоть до целого произведения. Микроконтекст 
обычно ограничивают рамками одного предложения, что далеко не точно, 
так как его предел зависит от исследуемой языковой единицы. 
Микроконтекстом семемы (= отдельное значение слова) не обязательно 
выступает целое предложение, им является часто словосочетание (лист 
бумаги, дерева; играть с листа); микроконтекст словоформы колеблется 
от сочетания полнозначного слова со служебными словами (die Fenster 
микроконтекст достаточный для выявления формы множественного 
числа), с другим полнозначным словом (Fenster putzen диагностирует 
форму аккузатива), до элементарного предложения и даже сложного 
предложения (например, при выявлении значения относительных 
временных форм). 

Размер микроконтекста в отношении синтаксических структур 
находится в прямопропорциональной зависимости от величины данной 
структуры. Микроконтекстом для предложения оказывается такой отрезок 
текста, который выступает макроконтекстом для какой-то другой 
языковой величины (слова, словосочетания). 

Отдельно взятое слово (сложное или производное) можно 
рассматривать также как микроконтекст для составляющих его основ или 
морфем, в этом случае говорят о внутреннем контексте или внутри-
синтагматических семантических отношениях (syntagma-interne 
semantische Beziehungen). Они детально описаны еще со времен Я. 
Гримма, а с точки зрения современной лингвистики в целой серии работ 
отечественных и зарубежных германистов. Наименее исследованными 
оказались тем не менее чрезвычайно оригинальные по смыслу и 
композиции, стилистически ярко окрашенные сложные слова, внутри 
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которых реализуются некоторые стилистические фигуры — метафора, 
антитеза, оксюморон, хиазм, повтор. Их описанию посвящена данная 
статья. Первое место принадлежит композитам — метафорам. 

* 
*  * 

Материалом анализа послужили только так называемые речевые 
или индивидуальные метафоры, типа Wolkenhaar (Heine), используемые в 
художественной литературе в качестве стилистического приема. 
Стершиеся метафоры, превратившиеся в узуальные наименования 
предметов, в том числе в термины, как Augapfel. Kohlkopf, анализу не 
подвергались. Основную массу сложных слов-метафор составляют имена 
существительные, реже прилагательные; по своей структуре они не 
разнообразны: сложные существительные состоят из двух компонентов 
существительных полносложных (Felsnase) или неполносложных 
(Lerchenpensionat, Liebessterne, Bücherweltall); в сложных прилагательных 
первый компонент также, как правило, существительное 
(regenschwanger), что легко объяснимо, поскольку любая метафора 
непосредственно или опосредованно ориентирована на предметы как 
носители тех или иных признаков. Предметов должно быть обязательно 
два, иначе не реализуется метафорический перенос признака с одного на 
другой: оба предмета могут быть названы в тексте в непосрдственной 
близости или дистанцированно; языковое выражение может получить 
только один предмет — носитель метафоры, в то время как антецедент 
имплицитен, находясь тем не менее где-то в сознании говорящих ,по Г. 
Бринкманну в «горизонте» говорящих H.Brinkmann..1970:120. 

Сложные слова-метафоры демонстрируют тот случай, когда оба 
члена метафоры (будем называть их антецедент и носитель метафоры) 
наличествуют в контексте, в контактной позиции, в рамках одного слова. 
Тем самым, отдельное слово превращается в микроконтекст, где 
реализуются все условия метафоризации: двойная соотнесенность, 
нарушение привычных валентных связей между сопоставляемыми 
денотатами (контрдетерминация по Г. Вейнриху ) и рождение новой связи 
— общего звена, объединяющего далекие друг от друга понятия, 
создание некого нового целого, самой силой слова призванного 
выполнять функцию номинации, а кроме того подобно любому тропу, 
функцию образно-эстетическую. В какой мере одно слово может 
«справляться» со всеми этими требованиями и какие особенности 
привносит оно в метафорический образ? H.Weinrich.1967:20 
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Сопоставим разные виды грамматического оформления метафоры 
с целью убедиться, насколько тесное взаимодействие существует между 
избираемой структурой и передаваемым содержанием. Исходным 
примером служит следующая метафора: «Fäden aus grauem Regengarn 
verbinden Himmel und Erde» (Strittmatter, Ole Bienkopp). Метафора 
Regengarn допускает следующее структурное вырьирование: 
метафорическое сравнение der Regen wie graues Garn, где связь обоих 
элементов четко маркируется союзом wie. Включение союза препятствует 
идентификации понятий «дождь» и «пряжа», снижая тем самым 
метафорическую силу сопоставления. Наоборот, впечатление 
прямолинейной идентификации (хотя в действительности имеет место 
лишь аналогия) вызывают две другие структуры: подлежащее и 
предикативный член Der Regen ist graues Garn и определяемое слово + 
приложение der Regen, das graue Garn. Различие между ними состоит 
лишь в наличии или отсутствии связки; грамматическая 
самостоятельность обоих членов способствует иллюзии тождества. 

Иной эффект создает структура das graue Garn des Regens, где 
подчинительная связь между компонентами словосочетания не допускает 
даже аналогии; здесь отношение определения и определямого. Самое 
примечательное в этой структуре состоит в том, что грамматическое 
оформление приходит в столкновение со смыслом словосочетания: 
формально подчиненное слово des Regens в смысловом плане 
представляет собой определяемое, а формально стержневое слово das 
Garn — определение. Но это не случайный граммaтико-логический 
конфликт. Благодаря ему в центре внимания выдвигается именно 
носитель метафоры, а не антецедент. 

В перечисленных структурах оба элемента метафоры получают 
раздельное смысловое оформление; при декодировании представляется 
ясным, что речь идет о двух разных понятиях, определенным образом 
сопряженных друг с другом. Совершенно иной эффект достигается 
сгущением метафоры в одно слово, объединяющее оба компонента das 
graue Regengarn. Формальная цельнооформленность предопределяет 
смысловую цельность. Коль скоро создано слово, как бы ни были 
завуалированы смысловые связи его компонентов, оно приобрело 
автономность. В сознании декодирующего рождается какое-то, может 
быть, не всегда отчетливое понятие, за которым кроется целый комплекс 
представлений. Сложное слово позволяет писателю с огромной силой 
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концентрации создать единый метафорический образ. Такая «предельная 
семантическая емкость» происходит иногда в ущерб ясности смысла, что 
может быть оправдано художественным замыслом автора: 
эксплицитность приносится в жертву имплицитности, недосказанность 
вследствие переноса центра тяжести с грамматически маркированных 
связей на немаркированные смысловые связи, должна заставить громче 
зазвучать подтекст, дать больший простор коннотации, творческому 
воображению читателя. В сложных словах — этих «свернутых метафорах» 
— первостепенное значение приобретает семантика основ, комбинацию 
которых можно было бы назвать «грамматикой словосложения». 

По своему монтажу метафорические композиты, делятся на две 
противоположные группы: 

1) Носитель метафоры представлен первым компонентом: 
Stelzvogelgang (Strittmatter), Pflaumenlippen (М. Frisch), 
himmelgroß. Отсекая первый компонент, мы уничтожаем 
метафору, но сохраняем основной денотат, необходимый для 
чисто логической информации. 

2) Носитель метафоры заключен во втором компоненте: так, 
описывая море, Гейне создает слова: Wassergebirge, 
Wasserberge, Wellenrosse. Для сохранения основной 
информации потребовалось бы отсечение второго компонента. 

Этот случай противоречит общепринятому мнению, что в 
детерминативных сложных словах первый член указывает на точку 
зрения, с которой надо рассматривать «основной» член . 

Реже встречается третий вид композит, когда все слово целиком 
выступает носителем метафоры. Сравнивая глаза любимой со звездами, 
Гейне затем употребляет просто слово Liebessterne, в составе которого не 
указан антецедент Augen. 

Сочетательные семантические возможности компонентов 
метафорических композит практически неограничены, как и в любой 
метафоре. Нельзя предугадать круга тех предметов, как бы разнородны 
они ни были, которые силой фантазии нельзя было бы объединить в 
метафоре. 

Велико многообразие в немецких композитах: облака кажутся 
флейтой Wolkenflöte (Brеzan, Mannesjahre), кораблем Wolkcnschiffe (ebd), 
лодкой Wolkenkähne (Strittmatter, Pony Pedro), животными Wolkenzoo (J. 
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Bachmann, Jugend in einer österreichischen Stadt), башней Wolkentürmе 
(Brеzan, Der Gymnasiast). 

Для расшифровки подобных, казалось бы, «неслиянных» 
сопоставлений, метафора должна быть подана в окружении, 
обеспечивающем ее понимание. Ю. М. Лотман справедливо считает 
необходимым для соединения слов следующее условие: «чтобы 
множество дифференциальных признаков каждого из них образовало 
пересечение хотя бы в один элемент» , в нашей терминологии, чтобы 
наличествовала хотя бы одна общая сема Ю.Лотман.1970:75. 
Существует связь между поэтической ценностью метафоры и 
минимальностью пересечений. Вряд ли плодотворен спор о том, 
относятся ли компоненты «смелых метафор» к далеким друг от друга 
полям  или принадлежат одному и тому же полю (таково мнение Г. 
Вейнриха). В обоих случаях рождаются неожиданные, оригинальные, 
смелые образы: ср. «черное молоко рассвета»-П. Селана (Р. Celan), с 
одной стороны, и «Квадратура круга» Б Катаева, с другой стороны. 
Обнаружить общую сему с первого взгляда одинаково затруднительно в 
обоих случаях: только зная пьесу Катаева, понимаешь смысл метафоры, 
только прочтя стихотворение Селана «Todesfuge», посвященное 
заключенным в фашистском концлагере, становится ясной драматизм его 
строк: 

Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie 
mittags und morgens, wir trinken und trinken. 

Конфронтация двух семантически несогласованных понятий внутри 
сложного слова требует еще более тщательной подготовки для 
установления точки пересечения. Лишь немногие композиты 
представляют собой достаточный для этого микроконтекст: 
Himmelsbogen, Wassergebirge (Heine), Eisbrei (Th. Mann, Tonio Kröger), 
Gedankenfetzen (Brezan. Der Gymnasiast). Но даже такой относительно 
простой случай, как Felsnase, Felsbrust (R. Musil, Die Portugiesin) может 
быть двояко интерпретирован: по аналогии с Kupfernase как die Nase so 
hart wie Fels, или по аналогии с Bergrücken, Felsrücken как die Nase (die 
Brust) des Felsens. Все зависит от того, в каком из компонентов, в первом 
или во втором, скрыт носитель метафоры. Микроконтекст слова явно 
недостаточен, и только макроконтекст размером в предложение позволяет 
проследить за причудливой линией воображения писателя; 
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Da und dort saßen an der Felsbrust verkümmerte Bäumchen wie 
einzelne Haare. 

Композита окружена с обеих сторон подкрепляющими образность 
элементами: сочетание saßen Bäumchen... непривычно, обычно говорят 
Bäume'stchen (ragen) на горизонтальной плоскости, предлог an „an der 
Brust’’ создает впечатление вертикальной или наклонной плоскости, а 
сравнение деревьев с волосами на груди уже полностью раскрывает всю 
картину. В своем развитии метафора все больше проясняется, 
обогащается ее рисунок. 

В распоряжении художника слова имеются различные возможности 
подготовки метафорического образа в сложном слове. 

Один из них - предварительное введение компонентов как 
самостоятельных слов в составе сравнения, а затем слияние их в 
композиту: 

Es kam vor, daß eine Wolke aussah wie eine Flöte. Wenn sie über den 
Himmel segelte, vergaß Peter seine Gänse und starrte der Flötenwolke nach, 
bis sie irgendwo am Rande zerfloß (Brezan, Mannesjahre). 

Следующий пример демонстрирует иной способ подготовки к 
восприятию метафорического образа: Der Weingeruch der Jahrhunderte 
schien bis jetzt über den Angstgeruch der Bombennächte gesiegt zu haben 
(Remarque, Zeit zu leben und Zeit zu sterben). Автор противопоставляет 
два сложных слова: одно узуальное неметафорическое (Weingeruch), 
второе метафорическое, созданное по той же модели с тем же опорным 
словом (Angstgeruch). 

Семантическая диффузность отдельно взятой метафорической 
композиты снимается при включении ее в цепочку слов, тематически 
связанных между собой. Слово Nebeleimer загадочно, трансформации не 
помогают прояснить его значение: 

Eimer wie Nebel, Nebel wie Eimer, Eimer des Nebels, Nebel des 
Eimers?! 

У Гейне оно помещено в следующий контекст: 
Und über mich hin ziehen die Wolken, 
Die formlos grauen Töchter der Luft,  
Die aus dem Meer, in Nebeleimern, 
Das Wasser schöpfen (Heine, Die Nordsee). 
В этой строфе, содержащей шесть существительных, четыре 

входят в одну тематическую группу явлений природы: Wolken, Luft, Meer, 
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Wasser. Центральным словом предстает Wolken; с помощью 
обособленной аппозиции вводится первая наиболее сильная 
идентифицирующая метафора, метафора - персонификация Wolken - 
Töchter der Luft. Она воспринимается особенно легко благодаря женскому 
роду всех трех существительных. На фоне этой эксплицитной метафоры 
подается вторая метафора в форме сложного слова Nebeleimer. С одной 
стороны, она продолжает линию персонификации: облака подобны 
женщинам, несущим ведра с водой, в то же время она включает слово 
совершенно иной тематической группы (орудия домашнего быта) в ряд 
стихийных явлений природы. Так общая сема устанавливается не 
непосредственно между частями сложного слова, а опосредованно между 
двумя тематическими рядами. Необычный разноплановый монтаж слова 
совершается непринужденно на глазах читателей и поэтому кажется 
естественным. Приведем еще один пример из прозы: 

...der geduldige Künstler, der in langem Fleiß den fgurenreichen, so 
vielerlei Menschenschicksal im Schatten einer Idee versammelnden 
Romanteppich, "Maja" mit Namen, wob. (Th. Mann. Der Tod in Venedig.) 

Т. Манн редко употребляет метафорические композиты, но если он 
это делает, то он их тщательно подготовляет. Здесь скрещиваются две 
тематических линии: одна отображает литературное творчество: Künstler, 
figurenreich, Menschenschicksal, Idee, другая, казалось бы, абсолютно 
далекая линия представлена глаголом weben. В слове Romanteppich обе 
они объединяются, создавая емкий и яркий образ романа — ковра с 
общими семами: плетение, узор, большой объем, терпеливый длительный 
труд. От индивидуального жизненного опыта каждого зависит 
дальнейшая коннотация, рождаемая словом «ковер», психологическая 
атмосфера или «психологический (ассоциативный) ореол». 

В поэтическом мире сливается живое с неживым, нет граней между 
вещами и явлениями, все сопоставимо и противопоставимօ: слова Н. С. 
Трубецкого о том, что нет ни одного связующего звена между 
чернильницей и свободой воли не относятся к поэтическому видению. 

В метафорических композитах допустимы различные комбинации 
смыслов, которые можно объединить в четыре типа: 

1) одушевленное + неодушевленное понятие с целью оживления 
неживого, придания неживым предметам свойств любого живого 
существа (животного пли человека): regenschwangere Nacht (J. Roth. Die 
Geschichte einer Liebe), Wolkenhaar (Heine), Bachgemurmel (Вгezan. 
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Mannesjahre), Himmelsaugcn (Heine), Wasserhosen., ("der Wind zieht seine 
Hosen an, die weißen Wasserhosen" Heine), Kanonenmünder (Borchert). 

Как видно из примеров, одушевленное понятие представлено не 
всегда непосредственным названием лица или животного, а 
опосредованно наименованием атрибута, свойственного только живым 
существам, или, еще уже, только человеку; 

2) название животного + название человека (или понятия из 
актропонимической сферы) с стилистическим эффектом 
персонификации, т. е. очеловечивания животных: Lerchenpensionat; 

3) неодушевленное + одушевленное понятие часто с целью 
деперсонификации — лишение человека его чисто человеческих качеств. 
Этим достигается большей частью обесценение лица, пейоративный 
(сатирический) смысл: Kufpernase, Melonenkopf, Tomatengesicht, но 
иногда подобная метафора возвышает: Goldhaar, Purpurmund; 

4) неодушевленное+неодушевленное понятие, т. е. сопоставление 
двух неодушевленных понятий из разных семантических сфер: Falten- 
bäche (eines Kleides) (R. Musil. Die Portugiesin), Bücherweltall (St. Zweig. 
Buchmendel) или внутри одного семантического круга, например, 
элементов природы Wasserberge (Heine). 

Метафорическое сложное слово в свою очередь влияет на контекст, 
в который оно включено, окрашивает общий тон высказывания. Оно 
может создавать лирическую настроенность: ...siehst, wie oben stumme 
Wolken sich in Nebeldecken hüllen (Heine); повышать экспрессивность 
изложения даже в нехудожественном тексте, а например, в научном стиле: 
Карл Бюлер характеризует фонему как Lautmal am Wortgesicht («родинка, 
примета на облике слова»); вызывать сатирический эффект, особенно 
при деперсонификации Каrрfengesicht, lyrische Luitdichter, Wasserdichter 
(Heine). 

Свободно творимые, метафоры-композиты отражают 
индивидуальность своего творца, а в художественном произведении могут 
служить одним из элементов характеристики персонажа. Пастуху-
музыканту облака представляются в форме свирели (Wolkenflöte), а дети 
ищут в небе очертания зверей, которых они видели в зоопарке 
(Wolkenzoo). 
Таким образом, мы попытались продемонстрировать, как в пределах 
одной лексической единицы –сложного слова-происходит то соединение 
одних лексических значений с другими, без которых невозможна 
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реализация стилистических фигур.      
 Все они отличаются повышенной информативной насыщенностью 
,что еще раз доказывает,как продуктивно в немецком языке используется 
именное словосложение,способствующее возникновению разнообразных 
стилистических приемов. 
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ԿԱՐԻՆԵ ԱԹՈՅԱՆ - ԲԱՐԴ ԲԱՌԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ՝ ՈՃԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել բարդ բառերում 
առկա ոճական երևույթները՝ փոխաբերությունը, անձնավորումը, 
հակադրությունը: Դրանք բոլորն աչքի են ընկնում մեծ 
տեղեկատվությամբ, որն էլ իր հերթին ապացուցում է բարդ բառերի 
արդյունավետ և բազմազան կիրառումը գերմաներենում: 
 
KARINE ATOYAN - COMPOUND WORDS AS MINIMAL CONTEXT FOR 
THE REALIZATION OF STYLISTIC DEVICES     
 The purpose of the present paper is to show a number of stylistic 
devices which are actualized within a lexical unit.They are the metaphor, 
antithesis, repetition, chiasmus.They all are distinguished for their 
informativeness which accounts for the productivity and wide use of nominal 
compounding in German. 
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ՀՏԴ 81.27 
 

ԵՐԿԼԵԶՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ՍՈՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ երկլեզվություն, միջմշակութային հաղորդակցում, 
ուսուցում, զարգացում, հմտություն, մանկավարժական պայմաններ, 
տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ, ուղիներ 

  Կրթական ոլորտի բարեփոխումները կարևոր պայման են 
ցանկացած երկրի մշակութային զարգացման համար: Որևե երկիր ի 
զորու չէ իրականացնել արդյունավետ բարեփոխումներ այս կամ այն 
ոլորտում ի գիտություն չընդունելով աշխարհում կուտակված դրական 
փորձն, առաջատար տեսություններն ու գերակա հետազոտությունները: 
Այդ առումով, Հայաստանում անգլերենի դասավանդումն ու ուսուցումը 
բավական շահեկան վիճակում է, քանի որ ոչ միայն անգլալեզու, այլև այլ 
լեզուներով հաղորդակցվող երկրների մշակույթի զարգացման մասին 
հնարավոր է ստույգ տեղեկություններ քաղել և ամբողջական 
պատկերացում կազմել, ուսումնասիրելով բազմաթիվ և տարատեսակ 
անգլալեզու աղբյուրներ: Սակայն խնդիրն այն է, որ հայալեզու 
մտածողություն ունեցող անձինք, տիրապետելով որոշ լեզվական 
կարողությունների, չեն կարողանում հավուր պատշաճի հաղորդակցվել 
իրենց անգլալեզու գործընկերների կամ բարեկամների հետ: Ակնհայտ է, 
որ ազատ ու անկաշկանդ հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ է ոչ 
միայն օտար լեզվի, այլև այդ լեզվով հաղորդակցվողների մշակույթի և 
բարբառային առանձնահատկությունների և հաղորդակցման 
արդյունավետ տեխնոլոգիաների, մեթոդների ու միջոցների իմացություն: 
Ուստի անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ-ում երկլեզվության պայմաններում 
միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների զարգացման ուղիների 
մշակման, անգլերենի ուսուցման գործընթացում դրանց ներդրման և 
լայնածավալ կիրառման վերաբերյալ մեթոդական աշխատանքները 
սակավաթիվ են և ընդգրկում են,  հիմնականում նեղ մասնագիտական 
ոլորտներ: Վերջին տարիներին հրապարակ են իջել արժեքավոր 
հետազոտություններ, նվիրված մանկավարժական հաղորդակցման, 



40 

 

մեդիակրթության, միջմշակութային և հանրալեզվական իրազեկության 
զարգացման, մասնագիտական անգլերենի տեքստի, խոսույթի, 
բառապաշարի ընտրության, երկլեզվության  և ուսուցման 
հիմնախնդիրներին: Այս առումով առավել կարևորում ենք  
Ա.Մ.Մանուկյանի[2013,2017], Բ.Մ.Եսաջանյանի[2007], 
Ի.Կ.Կարապետյանի [2010], Մ.Օ.Գյոդակյանի [2008] հիմնարար 
հետազոտություններն ու աշխատությունները: Ակնառու է, որ 
երկլեզվության պայմաններում միջմշակութային հաղորդակցական 
հմտությունների զարգացման հիմնախնդիրը առօրյա շփման և նեղ 
մասնագիտական մակարդակներում հաղորդակցման համար 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների 
ուսուցման մանկավարժական պայմանները, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաները, մեթոդները, հնարները, ապագա լեզվաբանների 
ճանաչողական, մասնագիտական պահանջմունքները, այն դրական 
փորձը, որ կուտակվել է վերջին տարիներին զարգացած մեթոդական 
ավանդույթներ ունեցող երկրներում: Սակայն չպետք է անտեսվեն նաև 
սույն հիմնախնդրի պատմական զարգացման ակունքները: Այսպես, 
դեռևս 1980-ականներին հաղորդակցական հմտությունների ընդլայնման  
հետևանքով առաջ եկավ մշակույթի ուսումնասիրության կարևորության 
հարցը օտար լեզվի դասընթացում [Canale&Swain1980:1-47]: Հետագայում 
հիմնավորվեց, որ հաղորդակցությունը ոչ միայն տեղեկատվության 
փոխանակման գործընթաց է, այլ նաև կրում է արժեհամակարգային 
բնույթ և անհրաժեշտ է, որ որևե օտար լեզու ուսաումնասիրողները  
ստանձնեն տվյալ լեզվամտածողության կրողի  դեր, ինչը մեծապես 
կնպաստի օտար մշակույթի արժեքների  իմաստավորմանն ու 
յուրացմանը [Kramsh Claire 1998:37]: Ավելի ուշ առաջացավ այն 
մտայնությունը, որ օտար լեզու ուսուցանողը առանց տվյալ երկրում 
գտնվելու, պետք է ներգրավվի ուսումնասիրվող լեզվի երկրի, 
հասարակության, մշակույթի դաշտ, օգտվելով համապատասխան 
հասարակական  ինսիտիտուտներից: Հատկանշական է տարբեր 
մեթոդիստների, լեզվաբանների և հոգելեզվաբանների կողմից, 
միջմշակութային հաղորդակցության իրազեկությանը, մասնավորապես 
երկլեզվության պայմաններում,գերակա դերի վերաբերյալ 
դիտարկումները: Մենք համակարծիք ենք Ս.Գ. Տեր-Մինասովայի հետ, ով 
հայտնում է այն համոզմունքը, որ,-<<Յուրաքանչյուր օտար լեզվի դաս 
մշակույթների խաչմերուկ է, միջմշակութային հաղորդակցության 
պրակտիկա, քանի որ ամեն օտար բառ արտացոլում է այդ աշխարհն  ու  
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մշակույթը, ամեն բառի հետևում թաքնված են, ազգային 
ինքնագիտակցությամբ պայմանավորված որոշ պատկերացումներ>>[Тер-
Минасова 2000:142]:Այստեղից հետևում է, որ գրեթե  օտար լեզվի 
դասագործընթացն արդյունավետ է, երբ  նպաստում է սեփական երկրի և 
մայրենի լեզվի, ուսումնասիրվող լեզվի և երկրի մշակույթի հետ 
համադրությանն ու համեմատությանը, նրանց միջև, միմիանցից խիստ 
տարբերվող և ընդհանրական առանցքների  բացահայտմանը: 
Օրինաչափ է, որ նման գործընթացն ապահովագրված չէ մշակույթների 
բախումից, առավել ևս, երբ օտար լեզու ուսումնասիրող անձը 
հանդիսանալով այլ լեզվամտածողության կրողը, հայտվնում է 
ուսումնասիրվող լեզվով հաղորդակցվողների միջավայրում և որպես 
կանոն դառնում <<երկրորդային լեզվական անձ>>, ընկնելով 
<<մշակութային ցայտնոտի>> մեջ: Նման իրավիճակից խուսափելու 
նպատակով, Ի. Ի. Խալևան  առաջարկում է,<<Ստեղծել երկլեզու 
մտածողության ձևավորման այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որ սովորողը 
հաղթահարի  առաջնային լեզվամտածողությամբ պայմանավորված 
խոչնդոտներն ու առաջացող հոգեբանական պատնեշը, ձևավորելով  
լեզվակրի  լեզվամշակութային կարողությունները [Халеева 1989:22]: Սույն 
համապատկերում, ուշագրավ են, <<Լեզուների իմացության 
/իրազեկության համաեվրոպական համակարգ>>-ում ներկայացված, 
անձի միջմշակութային կարողությունները, որոնք դիտարկվում են, 
ձևավորված ունակությունների, կարողությունների և հմտությունների 
դաշտում: Ըստ այդմ, միջմշակութային հաղորդակցության 
կարողությունները ներառում են` 

 Սեփական և օտար մշակույթների միջև կապ հաստատելու անձի 
ունակությունը: 

 Տարամշակութային ընկալունակություն, այլ մշակույթի 
ներկայացուցիչների հետ կապ հաստատելու համար 
ռազմավարական բազմազանությունը տարբերակելու և կիրառելու 
իմացությունը: 

 Կարծրատիպային և կաղապարված հարաբերությունները 
հաղթահարելու պատրաստակամությունը: [Զոլյան 
Աստվածատրյան 2005:120-123]: 

Մենք կարծում ենք, որ հատկապես երկլեզվության պայմաններում, 
միջմշակութային հաղորդակցության նշված կարողություններին 
տիրապետելու նպատակով, ուսումնառողին անհրաժեշտ է հաղթահարել 
լեզվական, գործառական, ճանաչողական, իմացական, բառային և  
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քերականական բնույթի դժվարություններ: Ուստի, նման լեզվական 
պատնեշների արդյունավետ հաղթահարումն ենթադրում է մի շարք 
մտավոր գործողությունների  իրականացում` տեղեկատվության ընկալում, 
մտապահում, մշակում, յուրացում և փոխանցում, որոնցից յուրաքանչյուրի 
իրացման մակարդակը  պայմանավորված է  անձի լեզվամտածողությամբ 
և լեզվազգացողությամբ, տարիքային առանձնահատկություններով, 
մտավոր կարողություններով, հոգեկան գործընթացներով և 
անհատական  այլ հատկանիշներով, որոնք կանխորոշում են 
հաղորդակցվող անձի թե մասնագիտական և թե հաղորդակցական 
վարքագիծը և տեղափոխվում միջանձնային ու միջմշակութային 
հաղորդակցության հարթություններ: Այսօր գրեթե չկա որևե  ժողովուրդ, 
որ գոյություն ունենա առանց միջմշակութային հաղորդակցման, քանի որ 
այն  մարդկային համընդհանուր գործունեություն է, որը անհրաժեշտ 
պայման է երկրագնդի բոլոր մասերում, տարբեր լեզուներով խոսող 
համայնքների միջև ձևավորվող և զարգացող շփումների համար: 
Ակնհայտ է, որ ժամանակակից աշխարհում, միջազգային 
համագործակցության ընդլայնման արդի պայմաններում, առավել 
հրատապ է դառնում միջմշակութային հաղորդակցման 
արդյունավետության բարձրացման խնդիրը: Այս խնդրի լուծման 
գործընթացում կարևոր դեր և նշանակություն ունի հոգեվերլուծությունն 
այնքանով, որքանով որ այն ուսումնասիրում է անձի մայրենի լեզվի հետ 
այլ լեզուների հարաբերակցությունը, լեզվամտածողությունն ու 
լեզվազգացողությունը: Այս տեսանկյունից կարելի է պնդել, որ երկու և 
ավել լեզուների մեկտեղման վայրը, որտեղ իրագործվում է նրանց 
փոխներթափանցումն,այս կամ այն լեզվամշակույթի կրողն է, կամ 
խոսողը: Հաղորդակցման իրավիճակներում լեզուների դիտարկումը 
փոխներթափանցման գործընթացում լեզվի կառուցվածքի 
ուսումնասիրման առանձնահատուկ եղանակ է: Երկլեզվությունը հիանալի 
տարածք է միջմշակութային հաղորդակցման  համար և այս պարագայում 
անառարկելի է աղբյուր լեզվի ազդեցությունը թիրախ լեզվի վրա, որը 
օտար լեզվի ուսուցման մեկնարկային ժամանակահատվածում կարող է ի 
հայտ գալ առանձնահատուկ փոխներթափանցումներով, որոնք հաճախ 
պահանջում են յուրահատուկ լեզվաբանական մոտեցումներ: Գլոբալ 
հաղորդակցությունն իրենից ներկայացնում է տարբեր 
քաղաքակրթություններ, որոնք, սակայն, միասնական են և՛ իմաստով, և՛ 
հաղորդակցման տեխնոլոգիաներով, քանի որ գիտական նոր 
մոտեցումներին համահունչ, լեզվական անհատականությունը 
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դիտարկվում է միջմշակութային հաղորդակցության համապատկերում: 
Երկլեզվության պայմաններում միջմշակութային հաղորդակցումը 
լեզվամշակութային հաղորդակցության գործընթաց է, որի նպատակն է 
ապահովել տարբեր ազգամշակութային պատկանելություն ունեցող 
մասնակիցների փոխըմբռնումը: Պարզ մոտեցմամբ, լեզուն  
հարաբերություններ հաստատըելու միջոց է, որը ծառայում է խոսելու, 
լսելու, կարծիքների փոխանակելու և արտահայտելու, գրելու և կարդալու 
գործընթացներին: Իսկ ժամանակակից հայեցակարգային հայացքների 
համաձայն` լեզուն կարողություն է, որն աղերսվում է անձի 
գրագիտության  և որոշ չափով նաև, նրա իմացական մակարդակի հետ: 
20-րդ դարի  ֆրասիացի սոցիոլոգ Պյեռ Բուրդյեն լեզուն ներկայացրել է, 
որպես «խորհրդանշական կապիտալ», որը հնարավոր է փոխանակել 
սոցիալական հարաբերությունների շուկայում, որտեղ աշխարհը 
ներկայացվում է իբրև գլոբալ տնտեսությամբ և մտածողությամբ 
համայնք»[Bourdieu, Pierre 2001:76]: Մարդկային հասարակության 
զարգացման արդի փուլում գլոբալացման արդյունք է  նաև անգլերեն 
լեզվի ակտիվացումը: Հայաստանը  լեզվական և մշակութային 
բազմերանգության մի մասն է, իսկ առանց երկլեզվության և օտար 
լեզուների իմացության, մենք ի զորու չենք ներառվել համաշխարհային և 
համամշակութային գլոբալ տարածքում, չենք կարող օգտվել, այնտեղ, 
մեր ազգային արժեքներն ու ինքնությունը ներկայացնելու լայն 
հնարավորությունից: Բարձրագույն կրթության համակարգում մեր կողմից 
իրացվաց ուսումնասիրությունները ձևավորեցին այն համոզմունքը, որ  
երկլեզվությունն ինքնին նպաստավոր պայման է, ինչպես կրթական 
գործընթացներում, այնպես էլ մասնագիտական դաշտում, 
միջմշակութային հաղորդակցում ծավալելու, այն խթան է ուսանողների 
ակադեմիական աճի և զարգացման: Արդյունքների համաձայն, 
ուսանողների մեծամասնությունը ուսումնական գործընթացում առավել 
հաճախ, մայրենիի հետ մեկ տեղ, կիրառում է անգլերեն և ռուսերեն 
լեզուները, ինչն արտահայտվում է, այս լեզուներով,  ակադեմիական 
գրքերի, հոդվածների և այլ օժանդակ նյութերի առկայությամբ: 
Ուսանողների մեծ մասը համարում է, որ երկլեզվությունը շատ կարևոր է 
և հաճախ վճռական է զբաղվածության և նրանց ակադեմիական 
հաջողության համար, բացի այդ, օտար լեզուների իմացությունը նրանց 
օգնում է միջմշակութային հարաբերություններ ձևավորելուն և 
զարգացնելուն: Ուսանողները գտնում են նաև, որ այսօր, Հայաստանում, 
առավել մեծ պահանջարկ վայելող  օտար լեզուն անգլերենն է, նրանք 
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ընդգծեցին, որ սա կրթության գլոբալիզացման արդյունքն է, քանի որ  
աշխատաշուկայում բացահայտ առավելություն ունեն օտար լեզու իմացող 
կադրերը: Ակնհայտ է, որ հետագայում երկլեզվության նկատմամբ 
պահանջն ավելի կաճի, ինչը կապված է Հայաստանում օտարերկրյա 
ներդնողների մուտքի, զբոսաշրջության և սպասարկման ոլորտի 
զարգացման հետ, ինչն էլ իր հերթին պարարտ հող կստեղծի 
միջմշակութային փոխներգործուն հաղորդակցության համար: ՈՒստի 
միջմշակութային հաղորդակցման ձևավորման և զարգացման ուղիների 
շարքում առանձնապես նշանակալի է երկլեզվությունը, ելնելով 
ակադեմիական նպատակներից, քանի որ գիտությունն ու կրթությունը 21-
րդ դարի կարևորագույն արժեքն են հանդիսանում: Այս համապատկերում 
արդիական է <<Որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես>> 
արտահայտությունը, սակայն մանկավարժներն ու հոգեբանները պնդում 
են, որ անձի զարգացման յուրաքանչյուր գործընթաց, ինչպես և օտար 
լեզուների ուսումնասիրումն ու տիրապետումը, լի է ինչպես դրական, 
այնպես էլ բացասական ներազդմամբ: Գոյություն ունի որոշակի վախ, որ 
երիտասարդները կհայտնվեն արևմտյան արժեքների ազդեցության 
ներքո, քանի որ ցանկացած լեզու կրում է որոշակի ազգային  արժեքներ 
և արտահայտում ամբողջական էթնիկ  մշակույթ: Հետևապես, երբ 
կատարվում է որևէ լեզվի ներմուծում և տարածում, ինքնըստինքյան տեղի 
է ունենում ծանոթացում ոչ միայն լեզվին, այլև մերձեցում 
մշակույթին`սովորույթներին, ավանդույթներին, ծեսերին, վարքի 
դրսևորման ձևրին: Ուստի հաճախ, երիտասարդները, մոռացության 
մատնելով սեփական ազգային արժեքներն ու մշակույթն, այնքան են 
տարվում օտարամոլությամբ, որ մայրենի լեզվի մեջ գործածում են մեծ 
քանակությամբ օտար բառեր և դարձվացքներ, դիտում են օտարալեզու 
ֆիլմեր, լսում օտարալեզու երգեր, փոխառում օտար ավանդույթներ, 
սովորույթներ, ծեսեր և տոներ, ինչը ոչ միայն վտանգում է ազգային 
ինքնությունն, այլ նաև խոր բախում է առաջացնում ավանդապաշտ ու 
պահպանողական հայացքներ կրող ավագ սերնդի և գլոբալացված աճող 
սերունդների միջև: Ասվածի հետ կապված` կվկայակոչենք թարգմանիչ 
Օ.Գ.Սիդորովային, ով իրավացիորեն նշել է,-<<Եթե մենք համարենք, որ 
21-րդ դարում կենտրոնական հակասությունը ներկայացված է գլոբալ 
ցանցերի և տեղական, լոկալ նույնականության միջև, անգլերենը երկուսի 
համար էլ արդյունավետ գործիք է: Այն կապում է մարդկանց աշխարհի 
շուրջ և այդ կապերին կարևորություն է շնորհում: Եթե անգլերենն այդ 
չափ ուժգին է ազդում ուսանողների վրա, ապա անհրաժեշտ է նրանց 



45 

 

հնարավորություն տալ, որ անգլերենի միջոցով, նրանցից յուրաքանչյուրն 
իր ազգի ձայնը հասցնի աշխարհին [Сидорова 2001:256-260]: Հիմնվելով 
վերը մեջբերված մտքին, կարող ենք հայտնել այն հաստատ 
համոզմունքը, որ երկլեզվության պայմաններում միջմշակութային 
հաղորդակցման ձևավորման և զարգացման ուղիներից առավել 
արդյունավետն այսօր տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառումն է, ինչպես կրթության այնպես 
էլ առօրյա միջանձնային շփումներում: Միջմշակութային 
հաղորդակցության իրազեկության զարգացմանը մեծապես նպաստում են  
հատկապես սոցիալական ցանցերը: Համացանցային կայքերի 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչ բուռն է զարգանում տարբեր 
մասնագիտական ոլորտի հարցերի քննարկման գործընթացն ամբողջ 
աշխարհում: Կարելի է տարբեր լեզուներուվ, հատկապես անգլերենով 
գտնել այս կամ այն  մասնագիտությանն առնչվող եզրույթների 
բառացանկեր, բառարաններ, թեստեր, տարբեր բնույթի քննարկումներ: 
Վիռտուալ դաշտում կարևորվում են հատկապես ոչ նորմատիվ 
բառապաշարի, հասարակաբանությունների, բարբառային 
դարձվածքների կիրառման հիմնախնդիրը, քանի որ 
կոպտաբանությունները, անվայելուչ, ոչ բարեհունչ լեզուն գործածելով, 
երիտասարդները հեռանում են գրագետ խոսույթից, յուրացնելով 
լեզվակիրներին բնորոշ միայն առօրեական լեզուն: Ենթադրվում է, որ 
նման զարգացումները միտված են ոչ հեռու ապագայում, աշխարհում 
լեզվական բազմերանգության հաստատմանը: Հայաստանի, որպես 
աշխարհի մի մասի համար, անհրաժեշտություն է առաջանում, որ 
կրթության բոլոր աստիճաններում գերակայի երկլեզվության 
զարգացումը, որպեսզի աճող և զարգացող  սերունդները, այդ 
նպաստավոր պայմաններում ձևավորվող միջմշակութային 
հաղորդակցման միջոցով, առավել դյուրին դարձնեն գլոբալ և մրցունակ 
աշխատանքային շուկայում հաստատվելու գործընթացը: Երկլեզվության 
անհրաժեշտությունը կրկնակի կարևոր է համալսարանական 
մակարդակում, քանի որ ուսումնական գործընթացում ակադեմիական 
հաջողությունը մեծապես կախված է ժամանակակից գիտական 
գրականությունից արդյունավետ օգտվելու կարողությունից, որը 
հիմնականում օտարալեզու է: Թեպետ ակնհայտ  է, որ լեզվի ուսուցման 
գործընթացում, եթե մինչև օրս շեշտադրվում էր ինքը` լեզուն և նրա 
բնույթը, ապա այս փուլում արդեն ամբողջական մանկավարժական 
գործընթացը կենտրոնացվում է ուսումնառողի անձի և 
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անհատականության շուրջ: Ուստի մեզանում խիստ արդիական և 
առաջնային է դարձել հետևալ սկզբունքային դիրքորոշումը`<<English for 
Special Purposes>> (ESP), որը թարգմանվում է`<<անգլերեն հատուկ 
նպատակների համար>> և իբրև հայեցակարգ, լեզվի ուսուցումը կապում 
է որոշակի նպատակների հետ, դիրքորոշելով այս կամ այն օտար լեզու 
ուսումնասիրողին, սովորել ոչ այնքան «լեզվի մշակույթին» տիրապետելու, 
որքան ձեռք բերված  մշակույթը հատուկ նպատակների ծառայեցնելու 
համար: Այսպիսով, ուսումնական գործընթացը պետք է հիմնված լինի այն 
առաջնահերթությունների վրա, որոնք արդիական են և առավելապես 
մոտ համամարդկային, համամշակութային և համակրթական 
չափանիշներին ու չափորոշիչներին: Երկլեզվության պայմաններում 
միջմշակութային հաղորդակցման ձևավորման և զարգացման ուղիները 
մշակելիս, զգալի ուշադրություն ենք հատկացրել, ուսումնառողի անձի 
առանձին կարողությունների զարգացմանը` ելնելով բնագավառի 
յուրահատկությունից: Մասնավորապես անգլերենի ուսուցման 
գործընթացում կարևորել ենք, եվրոպական և ասիական այլ լեզուների և 
լեզվակիրների հետ միջմշակութային ներթափանցումների իրացումը, 
քանի որ ապագայի միտումներն ուղղված են դեպի լեզվական 
բազմերանգություն: Այս նպատակով, հիմնվելով այն հանգամինքին, որ 
յուրաքանչյուր խոսքային նմուշ, դարձվացք, արտահայտություն 
ներմուծվում է նախ բանավոր, ուսումնառողները ծանոթանում են 
ներմուծված նյութին լսողությամբ՝ ընկալելով այն որպես մեկ 
ամբողջական իմաստային միավոր, ուշադրություն դարձնելով 
հատկապես դրանց արտահայտման  ռիթմիկային և շեշտադրումներին, 
ինչն ուղեկցվում է մատուցված խոսքային նմուշի, դարձվացքի, 
արտահայտության իմաստի բացատրությամբ, արդյունքում տեղի է 
ունենում նրանց առավել  էական հատկանիշների ընկալում և յուրացում: 
Սակայն հաճախ, երկլեզվության պայմաններում, երկու լեզուներում 
խոսքային նմուշների անհամապատասխանության հետևանքով, 
մատուցվող նյութի ընկալումն ու մասնավորապես յուրացումը բարդանում 
է: Այս պարագայում, անհրաժեշտություն է առաջանում,  մայրենի լեզվով 
համապատասխան կառուցվածքների հետ իրականացնել 
համեմատություններ, համադրություններ և  զուգադրություններ: Նշենք, 
որ օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մեթոդիկայում 
շրջանառվում են <<անձնակենտրոն>> ուսուցում, ուսումնառողի 
<<ինքնուրույնություն>> և <<ակտիվություն>> հասկացությունները, որոնց 
վրա հիմնված ուսումնական գործընթացում ու ձևավորվող 
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միջմշակութային հաղորդակցության դաշտում մասնակից յուրաքանչյուր 
կողմ հանդես է գալիս որպես առանձին անհատ, որպես գլոբալ համայնքի 
լիիրավ անդամ, դրսևորելով իր լեզվահաղորդակցական, ինչպես նաև 
իմացական/ճանաչողական կարողություններն ու հմտությունները: 
Ինչպես, իր աշխատություններից մեկում  նշել է Ջ.Քուքը,-<<Երբ 
ուսումնական գործընթացում, ուսուցանողի  ուշադրությունը սևեռվում է 
ուսումնառողի անձի վրա, իսկ ուսումնառողն իր հերթին ցուցաբերում է 
ինքնուրույնություն և ակտիվություն, նա, ավանդական <<սովորողից>> 
վերածվում է  սերտվող լեզուն կիրառող անհատի և  սոցալական միավոր 
ներկայացնող  էակի [Cuq 2005:137]: Այս համապատկերում, մեկ այլ 
հայտնի լեզվաբան  Պ.Բենսոնը հայտնում է այն կարծիքը, որ 
ուսումնառողը փորձում է որոշակիացնել իր գործունեության նպատակը, 
որում կարևորում է նաև ուսուցանողի ներգրավվածությունն ու հստակ 
դերակատարությունը, քանզի, եթե նրա կողմից նպատակը մատչելի չի  
մատուցվում, ուսումնառողը ծավալում է ուսումնառության իրադրության 
իր ընկալմանը համապատասխան որոնողական գործունեություն: Իսկ, 
երբ նպատակը պարզ է և հասկանալի, ուսումնառողը ստացած 
տեղեկատվությունը փոխակերպում է գիտելիքի, կարողությունների և 
հմտությունների, որոնք ուղղորդում է միջմշակութային հաղորդակցության 
դաշտ [Benson 2006:21-40]: Մեր խորին համոզմամբ, երկլեզվության 
պայմաններում, օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում 
միջմշակութային հաղորդակցման ուղիներն են՝ 

  1.Համադրական մոտեցումը: 
 
Այս մոտեցման կիրառման գործընթացում ուսանողներին ցուցադրվում են 
տեսանյութեր կամ կազմակերվում է ընթերցանություն  կոնկրետ թեմայի 
շուրջ երկու հակադիր մշակույթներից, նախորոք կազմելով անծանոթ 
բառերի ցանկ, որոնց մեջ ներառվում են նաև առավել հաճախ 
գործածվող ոչ նորմատիվ և բարբառային բառեր ու 
հասարակաբանություններ: Նման մոտեցման պարագայում, 
արդյունավետ է կիրառել ուղեղային մտագրոհ տեխնոլոգիան, որը 
դասագործընթացին կհաղորդի փոխներգործուն բնույթ, կատարելով 
հետևյալ հարցադրումները` 

 Հաղորդակցական ինչպիսի բաղադրիչներ են առկա մեկ 
մշակությում, որոնք բացակայում են համադրվող 
լեզվամշակույթում: 
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 Ինչպիսի նմանություն և տարբերություն եք նկատում հայի և 
անգլիացու մարմնաշարժումների, դիմախաղի, խոսույթի և 
առոգանության միջև:  

Նմանատիպ համադրական աշխատանքն երկու և ավել մշակույթների 
միջև արդյունավետ է, այնքանով, որքանով որ մեծապես նպաստում  է  
սեփական և օտար մշակույթների վերաբերյալ խորքային և մնայուն 
գիտելիքների ձեռք բերմանն, իսկ ստորև ներկայացված թեմաներից 
օգտվելով, դասագործընթացում մեզ հաջողվել է ուսումնառողների 
շրջանում ձևավորել նաև հաղորդակցական կարողություններ և 
հմտություններ, քանի որ դրանց ընտրությունը կատարել ենք ելնելով 
դասանպատակից, իսկ քննարկումը կազմակերպել ենք T-յա ձև 
աղյուսակի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ: Դիտարկել ենք ` 

 Taking a taxi 
 Searching for a hotel  
 At a restaurant/fast food restaurants 
 Boy/Girl Stories 
 The Duties of American/ Armenian Citizenship 
 The Responsibilities of Woman 
 At a psychologists  
 Business opportunities միջմշակութային հաղորդակցական կապեր 

ապահովող թեմաները: 
 

2. Ճանաչողական- տեղեկատվական մոտեցում: 
Այս մոտեցման կիրառման գործընթացում ուսանողներին տրամադրվում է 
ուսուցանվող լեզվի լեզվակիրների պատմական, մշակութային, 
տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգեբանական հարցերի 
վերաբերյալ զգալի քանակությամբ  տեղեկատվության, ինչպես նաև 
իմացական և ճանաչողական գիտելիքներ  լեզվակիրների 
համոզմունքների, արժեքների, ավանդույթների մասին: Արդյունքում, 
դասագործընթացում կիրառվող կլոր սեղանի և խաչաձև 
հարցադրումների տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ապահովվում է 
ուսումնառողների միջմշակույթային փոխներթափանցման գործընթացի 
արդյունավետությունը: Չափազանց նպաստավոր է, քննարկման 
սահմաններում անդրադարձ կատարել համաշխարհային ճանաչում 
վայելող դասականների կյանքին և կենսագրությանը, նրանց 
ստեղծագործություններին և գեղարվեստական երկերին, օրինակ՝ Ջորջ 
Վաշինգտոն, Ջեկ Լոնդոն, Մարկ Տվեն, Zadie Smith, Hilary Mantel և այլք: 
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1. Տարածքային մոդելավորման մոտեցում: 
 Այս մոտեցման նպատակն է ստեղծել լեզվակիրների միջավայր, որտեղ 
ուսումնառողը անուղղակիորեն կարող է ստանալ գիտելքիներ 
ուսուցավնող լեզվի մշակութային առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ: Դասագործընթացում այն իրացվում է քեյս տեխնոլոգիայի, 
այսինքն, իրավիճակային/դերային խաղերի միջոցով, որտեղ ուսուցանողը 
ստանձնում է օտարերկրացու դեր: Այլ կերպ ասած, նման մոտեցման 
պարագայում, մոդելավորվում է որոշակի իրավիճակ, որը կարող է կրել 
նաև պրոբլեմային բնույթ, դրվում է մանկավարժական խնդիր և 
ակնկալվում է համապատասխան արդյունավետ լուծում: Ինչպես 
տեսանք, համաշխարհայնացման կամ գլոբալացման այս դարաշրջանը 
բնութագրվում է տարբեր երկրների տնտեսական, քաղաքական և 
մշակութային համակարգերի ներառմամբ, ուստի տարածությունն ու 
ազգային սահմանները հետզհետե անհետանում են, իսկ լեզուների 
բազմազանությունը էլ ավելի է խորանում: Այս առումով, առաջացող 
զանազան բարդությունների թվում միջլեզվական հաղորդակցման 
ամենատարբեր կողմերի ուսումնասիրությունը ժամանակակից 
հաղորդակցության կարևորագույն բաղկացուցիչներից է հանդիսանում:  
  Այսպիսով  կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները 
հանգեցնում են թե՛ երկլեզվության,  և թե այդ պայմաններում 
միջմշակութային հաղորդակցման  ոլորտներում, հստակ գիտելիքների, 
կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ուղիների որոնմանը, 
դրանց բացահայտմանն ու մշակման  մեթոդների, ձևերի, 
ընթացակարգերի, ռազմավարությունների վերագնահատմանն ու 
վերանայմանը: Անհրաժեշտություն է առաջանում, ուսուցման 
գործընթացում հաշվի առնել լեզվաբանության, լեզվադիդակտիկայի, 
օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ոլորտներում տեղի ունեցող 
զարգացումները, կիրառել ժամանակակից ուսուցման, տեղեկատվական, 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, որոնք ոչ թե հակասում, այլ 
բխում են ավանդական դիդակտիկական, լեզվադիդակտիկական 
սկզբունքներից: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Լեզուների իմացության /իրազեկության համաեվրոպական 
համակարգ. ուսումնառություն, դասավանդում, գնահատում, 
Ստրասբուրգ, Կրթության հարցերով պատասխանատու 
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СОНА АЙВАЗЯН - НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
БИЛИНГВИЗМА         
 В статье рассмотренны, проанализированны и предложены 
наиболее эффективные направления формирования коммуникационных 
навыков межкультурного общения в условиях билингвизма. Обоснована 
актуальность, необходимость и значимость изучения английского языка, 
как средства установления межкультурных, международных и 
межличностных коммуникационных связей в общеобразовательном 
пространстве, при динамично расширяющемся процессе глобализации 
мирового сообщества. Разработаны методические рекомендации для 
билингвистов, по реализации интерактивного обучения английскому 
языку, способствующему развитию знаний относительно  поликультурных 



51 

 

отношений, а так-же формированию и становлению коммуникативных 
умений и навыков общения. 

SONA AYVAZYAN - WAYS OF FORMING AND DEVELOPING 
INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN BILINGUAL 
ENVIRONMENT 
  The paper examines and offers effective  ways of forming 
intercultural communication skills in a bilingual envoronment. The topicality 
and importance of studying English as a means of establishing intercultural 
and interpersonal communication in the educational environment are defined. 
The paper also suggests methodical recommendations for bilinguals on the 
implementation of interactive teaching of English which fosters knowledge in 
intercultural relations, as well as promotes the formation and development of 
communication skills. 
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ԷԴՎԱՐԴ ՕԼԲԻԻ «ՈՎ Է ՎԱԽԵՆՈՒՄ ՎԸՐՋԻՆԻԱ ՎՈՒԼՖԻՑ» 
ՊԻԵՍԸ ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻԶՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
ԹԱՄԱՐԱ ԱՆՏՈՆՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ Էդվարդ Օլբի, Ո՞վ է վախենում Վըրջինիա Վուլֆից, 
պոստմոդեռնիզմ, Աբսուրդի թատրոն, ամերիկյան թատերգություն 

 
Թեև ամերիկյան քննադատական գրականության մեջ թատերագիր 

Էդվարդ Օլբին հաճախ ներկայացվում է որպես Աբսուրդի թատրոնի 
ավանդույթների հետևորդ, ինքը՝ հեղինակը, իր հարցազրույցներում 
բազմիցս ասել է, որ երբեք չի գրում իր պիեսները այնպես, որ դրանք 
տեղավորվեն որևէ ուղղության շրջանակներում, այլ պարզապես գրում է 
այն, ինչ իր միտքն է իրեն թելադրում1: 

Համաձայնելով, որ Օլբիի վաղ շրջանի պիեսները դեռևս 
պահպանում են Աբսուրդի թատրոնի հետ սերտ կապը, հարկ ենք 
համարում նշել, որ ստեղծագործական ավելի հասուն փուլում գրված 
պիեսներում այդ կապը թուլանում է, ինչը, կարծում ենք, 
պայմանավորված էր գրողի վրա պոստմոդեռնիզմի ազդեցությամբ:   

Օլբիի պիեսների վրա պոստմոդեռնիզմի ազդեցությունը ակնհայտ է 
արդեն «Ո՞վ է վախենում Վըրջինիա Վուլֆից» պիեսում: 

Այստեղ հեղինակը՝ արդեն պոստմոդեռնիստական տեսանկյունից, 
օգտագործելով «աբսուրդի» տարրերը, քննադատում և ծաղրում է 
մոդեռնիստական ավանդույթը: Պատահական չէ ընտրված նաև 
«Վըրջինիա Վուլֆ» անունը, ով համարվում է անգլիական մոդեռնիզմի 
առանցքային ֆիգուրներից մեկը:   

Պոստմոդեռնիստների ստեղծագործական պրակտիկայի մեջ է 
մտնում մշակութային մետատեքստի դեկոնստրուկցիան, որը նշանակում 
է, որ յուրաքանչյուր պոստմոդեռնիստական տեքստ գրվում է այլ 
մշակութային տեքստի հիման վրա, որն, իր հերթին, ազդում է տվյալ 
տեքստի վրա: Սա բերում է մի քանի հնարավոր իրականությունների 
ստեղծմանը, որոնք կարող են կամ չեն կարող միմյանց հետ գոյակցել:  

                                                 
1  Albee E. The Collected Plays, Volume I, Introduction, Overlook Duckworth, 2004, p. 
8. 
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Մետատեքստ /«մետապատմություն», «մետապատմվածք», 
«մետադիսկուրս»/ տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է ֆրանսիացի 
փիլիսոփա Ժան Ֆրանսուա Լյոտարը: Ըստ նրա՝ մետատեքստն իրենից 
ներկայացնում է համակարգ, որը «բացատրում և արդարացնում է 
բուրժուական հասարակությունը` պատմությունը, հոգեբանությունը, 
արվեստը, գիտությունը»: Գրականագիտության մեջ, «մետատեքստ» 
ասելով, հասկանում ենք տեքստ, որը պատմում կամ բացատրում է մեկ 
այլ տեքստ: Պոստմոդեռնիզմը մետատեքստն օգտագործում է որպես 
պարոդիայի միջոց, դրա անկարողությունն ու անիմաստությունը ցույց 
տալու համար2: 

Է. Օլբին իր «Ո՞վ է վախենում Վըրջինիա Վուլֆից» պիեսում որպես 
մետատեքստեր է օգտագործում 20-րդ դարի ականավոր 
հոգեվերլուծաբան Զիգմունդ Ֆրոյդի «Էդիպյան բարդույթ» տեսությունը և 
Էդիպի մասին միթոսը, որոնք էլ հետո դեկոնստրուկցիայի է ենթարկում: 

«Ո՞վ է վախենում Վըրջինիա Վուլֆից» պիեսը ներկայացնում է 
համալսարանի դասախոս Ջորջի և նրա կնոջ` Մարթայի կյանքից մեկ օր: 
Երեկոյան տուն գալով՝ Մարթան Ջորջին տեղեկացնում է, որ իրենք 
հյուրերի են սպասում: Ջորջին սա դուր չի գալիս, քանի որ նա հոգնած է, 
ինչի արդյունքում ամուսինների միջև վեճ է ծագում: Ներս են գալիս 
նրանց հյուրերը` երիտասարդ Նիքը, որը նոր է տեղափոխվել իրենց 
համալսարան, և նրա կինը` Հանին: Ամբողջ երեկոյի ընթացքում 
ամուսինները վիճում են, հեգնում են միմյանց` անհարմար վիճակի մեջ 
գցելով հյուրերին: Առաջին հայացքից սյուժեն պարզունակ է թվում: 
Սակայն ամեն ինչ փոխում է այն փաստը, որ մինչև հյուրերի գալը Ջորջն 
ու Մարթան պայմանավորվում են չխոսել իրենց որդու մասին: Օլբին 
որդու ինքնությունը դարձնում է պիեսի գլխավոր առեղծվածը, որի 
միջոցով յուրօրինակ խաղ է սկսում ընթերցողի հետ: Ինչպես ցանկացած 
առեղծվածում, հեղինակը ներկայացնում է մի քանի սլաքներ, որոնք 
ընթերցողին կամ հանդիսատեսին ուղղում են դեպի ակնհայտ 
եզրահանգում: Սակայն երբ առեղծվածը լուծվում է և ճշմարտությունը 
հայտնի է դառնում, պարզվում է, որ ընթերցողի եզրահանգումները 
միանգամայն սխալ էին: Դիմելով այս հնարքին՝ գրողը մեկ նպատակ է 
հետապնդում. ընթերցողին սխալ ուղղությամբ տանելով, կամ, ավելի 

                                                 
2  Lyotard J. L. Reponse a la question que est-ce que le postmodernite? Le 
postmoderne explique aux enfants. Paris, 1988. 
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ճիշտ, նրան տանելով խճճված ճանապարհով, Օլբին ավելի է ընդգծում 
հանգուցալուծման իմաստը: 

Մարթան Ջորջի հետ զրույցում ասում է. «Նա այնքանով է իմը, 
որքանով, որ քոնն է»: Այս առեղծվածային արտահայտությունն 
ընթերցողի վրա այնպիսի տպավորություն է թողնում, կարծես, որդին իր 
է, և ամուսինները կիսում են նրան: Իսկ երբ հյուր եկած Նիքը հարցնում է 
Ջորջին, թե արդյոք նա որդի ունի, Ջորջը ագրեսիվ տոնով 
պատասխանում է. «Դա իմ` իմանալու և քո` գլխի ընկնելու խնդիրն է»:3 

Ջորջի և Նիքի միջև ատելությունը ակնհայտ է դառնում այն պահից, 
երբ Նիքին տեսնելուն պես Մարթան փոխվում և զարդարվում է: Ջորջը 
հասկանում է, որ Նիքը դուր է գալիս կնոջը, քանի որ արդեն երկար 
ժամանակ է՝ կինն իր համար չի զարդարվել: Նիքի և Մարթայի միջև 
համակրանքն ակնհայտ է նաև այն պատճառով, որ, չնայած Ջորջի և 
հարբած Հանիի ներկայությանը, Մարթան ակնհայտորեն սիրաբանում է 
Նիքի հետ: 

Այդ պահից սկսած՝ Ջորջը խաղը վերցնում է իր ձեռքը: Այստեղ էլ 
հայտնի է դառնում պիեսի առեղծվածը և որդու ինքնությունը: Չնայած 
որդու մասին չխոսելու որոշմանը, Մարթան, Նիքին պատմելով որդու 
մասին, ասում է. «Նա քո նման շեկ մազեր և կապույտ աչքեր ունի», իսկ 
բարկացած Ջորջը հակաճառում է, թե իրականում որդու աչքերը 
շականագագույն են: Հարց է առաջանում` ինչպես կարող են ծնողները 
չիմանալ իրենց սեփական որդու աչքերի գույնը: Հետզհետե ընթերցողին 
պարզ է դառնում, որ որդին իրականում գոյություն չունի, երևակայական 
է: Ջորջն ու Մարթան ապրում են իրական և երևակայական աշխարհների 
խաչմերուկում: Չկարողանալով զավակ ունենալ՝ նրանք հորինել են իրենց 
որդուն: Մարտան իր «որդուն» նմանեցնում է Նիքին, ով պիեսում հանդես 
է գալիս որպես «Էդիպ», իսկ Մարթան և Ջորջը «Իոկաստեն» և «Լայոսն» 
են: Սակայն եթե, ըստ միթոսի, Էդիպը պետք է սպանի հորը, ապա Օլբին 
այստեղ քանդում է միթոսը, որից էլ բխում է տեսության 
դեկոնստրուկցիան: 

Մարթան և Նիքն առանձնանում են, իսկ հյուրասենյակում մնացած 
Ջորջը դուրս է գալիս տանից` մեկ վայրկյան անց վերադառնալով: 
Զարմացած Մարթան բացում է դուռը և դռան շեմին կանգնած Ջորջը, 
արտաբերելով «Flores, flores para muertos» արտահայտությունը, ներս է 

                                                 
3  Albee E. Who’s afraid of Virginia Wolf, The Collected Plays, Overlook Duckworth, 
2003, NY, USA, p. 219.  
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մտնում: Այստեղ հեղինակը ակնարկ է կատարում ամերիկացի 
թատերագիր Թենեսի Ուիլյամսի «Տրամվայ «Ցանկություն»» պիեսին: 
Ջորջը ներս է մտնում և հայտնում Մարթային, որ նրանց որդին մահացել 
է տան ճանապարհին` ավտովթարի հետևանքով:  

“ՋՈՐՋ: Սիրելիս, ես վատ նորություն ունեմ քեզ համար…մեզ 
համար: 

ՄԱՐԹԱ: Ինչ նորություն: 
ՋՈՐՋ: Մարթա, մինչդեռ դուք երկուսով սենյակից դուրս էիք եկել, 

այսինքն ես չեն կարող ասել ուր էիք, սակայն մինչդեռ դուք դուրս էիք 
եկել…դռան զանգը հնչեց…դժվար է ասել… 

ՄԱՐԹԱ: Պատմիր: 
ՋՈՐՋ: Ես դուռը բացեցի և դա Վեսթըրն Յունիոնի 70-ամյա 

երեխաներից մեկն էր… 
ՄԱՐԹԱ: Գիժ Բիլլին? 
ՋՈՐՋ: Այո, գիժ Բիլլին; Նա մեզ համար նամակ է բերել: Մարթա, 

ես մեծ ցավով եմ քեզ հայտնում, որ մեր որդին ցավոք իր ծննդյան տոնը 
մեզ հետ չի անցկացնի: 

ՄԱՐԹԱ: Իհարկե, կանցկացնի: 
ՋՈՐՋ: Ոչ Մարթա, նա սպանվել է, ցերեկը տան ճանապարհին: 
ՄԱՐԹԱ: ԴՈՒ ՉԵՍ ԿԱՐՈՂ ԴԱ ԱՆԵԼ: ԴՈՒ ՉԵՍ ԿԱՐՈՂ 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆԵԼ: ԴՈՒ ՉԵՍ ԿԱՐՈՂ ՆԱՆ 
ՍՊԱՆԵԼ:”4  

Այսպիսով, Օլբին Ջորջի միջոցով քանդում է միթոսը, քանի որ եթե 
որդին հնարածին է և նրան հեշտ է «ստեղծելը», ապա նույնքան հեշտ է 
«սպանելը»: Իր այս նախադասությամբ Ջորջը սպանում է իր որդուն և 
քանդում միթոսը: Եթե միթոսում Էդիպն է տան ճանապարհին սպանում 
հորը, ապա այստեղ հայրը «սպանում» է որդուն: Այստեղից էլ քանդվում է 
նաև Ֆրոյդի տեսությունը: Եթե որդին այլևս չկա, ապա Նիքը չի կարող 
լինել այդ որդուն մարմնավորող կերպար և չի կարող սեռական 
գրավչություն զգալ «մոր»` Մարթայի հանդեպ: 

Ջորջի «հաղթանակը» Ֆրոյդի տեսության մասնակի փոփոխություն 
չէ, այլ դրա ամբողջական կազմաքանդումը: Օլբին, Ֆրոյդի տեսությունը 
քանդելով, ցույց է տալիս, որ չի կարելի ապրել մոդեռնիստական 

                                                 
4   Albee E. Who’s afraid of Virginia Wolf, The Collected Plays, Overlook Duckworth, 
2003, NY, USA, p. 306.  
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կարծրատիպերով: Կյանքը շատ ավելի բազմազան է, քան որևէ 
հարացույց կարող է սահմանագծել5: 

Հարկ է նշել, որ «Ո՞վ է վախենում Վըրջինիա Վուլֆից» պիեսի 
ստեղծման ժամանակաշրջանում ԱՄՆ-ում լայն տարածում ուներ «Երեք 
խոզուկներ» հայտնի մուլտֆիլմը, որում հնչում էր  «Ով է վախենում մեծ, 
չար գայլից» երգը: Պիեսի վերնագիրը վերցված է այս հանրահայտ 
երգից: Օլբին վերջին հատվածը փոխարինել է Վըրջինիա Վուլֆի 
անվամբ` ստեղծելով յուրօրինակ ինտերտեքստ: Այս վերնագրով նա ոչ 
միայն բարձրացնում է կարևոր հարցադրում` ով է վախենում 
իրականությունից, այլև օգտագործում է հանրահայտ մոդեռնիստ գրող 
Վըրջինիա Վուլֆի անունը որպես մոդեռնիզմի խորհրդանիշ: Այսինքն, 
Օլբին կատարում է մեկ այլ հարցադրում` ո՞վ է վախենում մոդեռնիզմից: 

Վերնագիրը կարելի է դիտարկել նաև որպես բառախաղ: 
Անգլերենում երգի վերնագիրը հնչում է այսպես` «Who’s afraid of the big, 
bad wolf?»: Օլբին սա փոխարինել է «Virginia Wolf»-ով, սակայն առաջին 
դեպքում wolf նշանակում է գայլ, իսկ երկրորդ դեպքում` հեղինակի 
ազգանունը: Գլխավոր հերոսների անունները վերցված են Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ և նրա տիկին` Ջորջ և 
Մարթա Վաշինգտոններից: Ամերիկյան մշակույթի և հասարակության 
մեջ նախագահի ընտանիքն ընկալվում է որպես բարոյական նորմերի 
խորհրդանիշ: Օլբին, սակայն, իր հերոսներին այս անուններով կոչելով, 
հեգնում է ոչ միայն նրանց, այլ նաև ժամանակակից հասարակությունը: 
Նա դիմում է շիզոանալիզի, որն իր էությամբ դեմ է գնում 
հոգեվերլուծությանը: Շիզոանալիզի գլխավոր նպատակն է ժխտել 
«Էդիպյան բարդույթը», ցույց տալ, որ կյանքն ավելի բազմազան է և 
լիբիդոն չի կարելի միայն ներկայացնել ընտանեկան միջավայրում: 
Շիզոանալիզը վերցնում է հայտնի մարդուն և քանդում նրա իմիջը:6 Այս 
դեպքում Օլբին վերցնում է Ջորջին և Մարթային: Նա ցույց է տալիս, որ 
չնայած «Ջորջը և Մարթան» պետք է խորհրդանշեն բարոյականությունը, 
սակայն ժամանակակից հասարակության մեջ նրանք խորհրդանշում են 
բարոյականության անկումը: 

                                                 
5  Albee E. The Collected Plays, Volume I, Who’s afraid of Virginia Wolf, Overlook 
Duckworth, 2004.  
6Делез, Ж., Гваттари, Ф., Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения (Пер. с фр. и 
послесл. Д. Кралечкина), издательство: У-Фактория, cерия: Philosophy, 2007. 
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 Ջորջը և Մարթան, անընդմեջ վիճելով, միևնույն է, ոչնչի չեն 
հանգում: Նրանք զրուցում են, բայց իրականում միմյանց չեն հասկանում: 
Օլբին այսպիսով պաշտպանում և առաջ է քաշում 
պոստստրուկտուրալիստական հաղորդակցման ճգնաժամի տեսակետը: 
Նա ցույց է տալիս, որ լեզուն բավարար միջոց չէ, որպեսզի մարդիկ, 
հասարակությունը հասկանան միմյանց: 
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ТАМАРА АНТОНЯН – ПЬЕСА ЭДВАРДА ОЛБИ “КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ” В КОТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА  
 В статье рассматривается пьеса американского драматурга Э.Олби 
“Кто боится Вирджинии Вульф?” с точки зрения наличия в ней элементов 
эстетики постмодернизма, а также анализируется характер их 
репрезентации.  
 
 
TAMARA ANTONYAN - EDWARD ALBEE’S PLAY ‘WHO’S AFRAID OF 
VIRGINIA WOLF’ IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM 

 The article touches upon the use of the elements of Postmodernist 
aesthetics in “Who’s afraid of Virginia Wolf? by E.Albee, as well as analyzes 
the nature of their representation in the play.   
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ՀՏԴ 82.09 
 

«ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԴԻՄԱԿԸ» Դ. ԴԵԼԻԼՈՅԻ «ԸՆԿՆՈՂ ՄԱՐԴԸ»  
ՎԵՊՈՒՄ 

 
ՍՈՆՅԱ ԱՊՐԵՍՈՎԱ 

 
Հիմնաբառեր՝ Դոն Դելիլո, հեղինակային դիմակ, պոստմոդեռնիզմ, 
Ընկնող մարդ 

     
Հետազոտելով տեքստային համակարգերի կառուցվածքը` 

գիտնականները բազմաթիվ միջոցներ են վերհանում, որոնց շնորհիվ 
տեքստում առաջանում է դիտավորյալ կերպով ստեղծված պատմողական 
քաոս` որպես կտրտված, օտարացած, իմաստից, օրինաչափությունից և 
կանոնակարգվածությունից զրկված աշխարհընկալման դրվագային 
դիսկուրս: Ընդհանուր առմամբ, հետազոտողների մոտեցումներն օգնում 
են նկարագրել պոստմոդեռնիզմի քանդողական բնույթը, այն մեթոդները, 
որոնց միջոցով պոստմոդեռնիստներն ի ցույց են դնում 
ստեղծագործության մեջ առկա ավանդական պատմողական կապերը, 
մերժում են տեքստի ներկայացման սովորույթային սկզբունքները: 
Սակայն նրանք որևէ կերպ չեն անդրադառնում այն հարցին, թե ի վերջո 
ինչն է հանդիսանում նման դրվագային ստեղծագործության կապող 
կենտրոնը, ինչն է  կարողանում նման կտրտված և հետերոգեն, 
բազմաբնույթ նյութը դարձնել այնպիսի մի բան, որն ընթերցողի կողմից 
ընկալվի որպես մի ամբողջություն: Այս հարցի պատասխանը գտնում ենք 
ամերիկացի քննադատ Կարլ Մամգրենի աշխատանքում 1 , ով 
առաջարկում է նման «կապող օղակ» ճանաչել հեղինակի կերպարը, իսկ 
ավելի ճշգրիտ` հեղինակային դիմակը: Ըստ Մամգրենի` հենց 
հեղինակային դիմակն է ծառայում որպես կամերտոն, որը 
կազմակերպում և համապատասխան նոտայի վրա է դնում ընթերցողի 
արձագանքը` դրանով իսկ ապահովելով անհրաժեշտ գրական 
հաղորդակցական իրավիճակը, որը պաշտպանում է 
ստեղծագործությունը «հաղորդակցական ձախողումից»: Հեղինակը` 
որպես պոստմոդեռնիստական վեպի գործող անձ, հանդես է գալիս 

                                                 
1 Malmgren C.D.. Fictional Space in the Modernist and Postmodernist American Novel. 
Lewisburg: Bucknell UP, 1985 
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յուրատեսակ «ձեռնածուի» կերպարում, որը հեգնանքով է մոտենում 
դասական կամ ավելի հաճախ զանգվածային գրականության 
պայմանականություններին: Նա նախևառաջ ծաղրում է ընթերցողի 
սպասումները, նրա «միամտությունը», նրա գրական և կյանքի հետ 
կապված մտածողության կարծրատիպերը, քանի որ նրա հեգնանքի 
գլխավոր նպատակը գոյության ռացիոնալ բնույթի ծաղրն է: Եվ 
ամենակարևոր խնդիրը վերոնշյալ «հաղորդակցության ձախողման» 
հանդեպ վախն է, որն անմիջականորեն կապված է ներկայումս 
ընթերցող-գրող հարաբերությունների միջև խորացող  անդունդի հետ, 
ինչն էլ ստիպում է գրողին լցնել այդ անդունը «հեղինակային դիմակի» 
միջոցով2: Հեղինակը` որպես գեղարվեստական տեքստի ստեղծող` «մեկ 
այլ» իրականության արարող, իրական է, ինչպես և ընթերցողը, այն 
դեպքում, երբ թե բովանդակությունը, թե սյուժեն հորինված են, այնպես, 
ինչպես հորինված է հեղինակի անունից հանդես եկող կեղծ «պատմողը»:  
«Պատմողի» գաղափարն էլ հենց «հեղինակային դիմակի» 
դրսևորումներից մեկն է, գիտակցաբար ընտրված դիմակ: Նման 
դրսևորման հետ գործ ունենք ժամանակակից ամերիակացի վիպագիր, 
էսսեիստ Դոն Դելիլոյի (1936) «Ընկնող մարդը» (Falling Man, (2007) 
վեպում:  

Քանի որ «Ընկնող մարդը» ամբողջովին դրվագային 
ստեղծագործություն է, որտեղ պարբերաբար տարբեր սյուժետային գծեր, 
տարբեր կերպարներ ու պատմություններ միախառնվում են ու ստեղծում 
յուրօրինակ կոլաժ, հենց այստեղ էլ առաջանում է Դելիլոյի` որպես 
հեղինակ դիմակավորվելու և ընթերցողին այդ լաբիրինթոսում 
ուղղորդելու անհրաժեշտությունը: Ընթերցողի համար Դելիլոյին` որպես 
գրող, ստեղծագործության միջոցով ընկալելը բարդ է, դժվար է անգամ 
հասկանալ` որտեղ է սկսվում հեղինակի խոսքը, որտեղ է ավարտվում, 
երկխոսությունների մասնակիցներն ովքեր են և արդյոք դրանք 
արտացոլում են հեղինակի կարծիքը տվյալ խնդրի վերաբերյալ: Այստեղ 
միայն մի բան է հստակ. Դելիլոն այն հեղինակն է, ով, դիմակավորվելով 
բառերի, նախադասությունների և որոշակի կառուցվածքների միջոցով, 
պարզապես համակարգում է կտրտված պատմությունները, մտքերը, 
երկխոսությունները, մենախոսությունները, ինչի շնորհիվ վեպն ավելի 

                                                 
2  Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. Авторская маска   
http://terme.ru/dictionary/179/word/%C0%C2%D2%CE%D0%D1%CA%C0%DF+%CC%C
0%D1%CA%C0 
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դինամիկ է դառնում, իսկ ընթերցողի ուշադրությունը մշտապես լարված է 
մնում` որևէ մասնիկ բաց չթողնելու ձգտումով: Ստեղծագործության 
վերաբերյալ իր հարցազրույցներից մեկում Դոն Դելիլոն ասում է. «Միայն 
Աստված գիտի, թե ինչպես էի գրում: Գրում էի այն, ինչ մտքիս գալիս էր: 
Այնուհետև սկսեցի վեպը բաժանել առանձին կտորների և կրկին 
վերադասավորեցի` ներքին կառուցվածքը փոփոխելու, ինչ-որ ներքին 
ներդաշնակություն ու ամբողջականության զգացում ստեղծելու համար: 
Ինչպես նաև ստեղծագործությունը ռիթմիկ դարձնելու համար, որպեսզի 
որոշակի տարրեր նորից ու նորից հայտնվեին տեքստում`որոշակի 
դադարներով: Ես մտածում եմ արտահայտություններով` 
արտահայտությունը արտահայտության հետևից քարը քարին էի դնում: 
Եվ  այդ արտահայտությունների միջոցով ինչ-որ բան էի իմանում 
հերոսների մասին: Վեպը գրելիս` ես ինձ իսկական ճարտարապետ էի 
զգում» 3 : Այս փաստը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ 
տեղծագործությունը կառուցվում է տարբեր մասնիկներից, ինչ-որ 
առումներով ինքնուրույն, առանձին պատմություններից, դրվագներից, 
բառերից, հիշողություններից: Չկա մեկ գծով ընթացող սյուժե, այստեղ 
խոսվում է երկու ընտանիքների հետահաբեկչական կյանքի մասին, 
միաժամանակ փորձ է արվում Ալցհեյմերով հիվանդների աչքերով տեսնել 
սեպտեմբերի 11-ի դեպքերը, ինչպես նաև նկարագրել երեխաների 
պատկերացումները միևնույն իրավիճակի մասին, վեպից դուրս չեն մնում 
նաև ահաբեկիչները, նրանց նման քայլերի ուղղորդող 
դրդապատճառները: Եվ այս ամենի խաչմերուկում հեղինակային դիմակ 
հագած, ուղեցույցի դերում հանդես եկող Դելիլոն է:  

Դելիլոյի ևս մեկ խոստովանություն գալիս է ապացուցելու ներկայիս 
իրականության մեջ «հեղինակային դիմակի» անհրաժեշտությունը: Zeit  
պարբերականի հետ զրույցում գրողն ասում է. «Կային ժամանակներ, երբ 
գրողները որոշակի ազդեցություն էին ունենում իրենց 
ժամանակակիցների աշխարհընկալման վրա: Դա հաջողվել է Կաֆկային, 
Բեքետին: Իսկ արդյո՞ք պահպանել է գրականությունն իր այդ ուժը: Իմ 
կարծիքով` ոչ: Հզոր վեպեր այսօր էլ են գրվում, բայց դրանք այլևս 
աշխարհը չեն փոխում»4: Թերևս նման իրականությունը պատկերացնելով 
է գրողի մոտ պահանջ առաջանում դիմակավորվել և ընթերցողին 

                                                 
3 Amend Ch. Diez G. I don't know America anymore. Interview with DeLillo Die Zeit. 
2007  
4 Նույն տեղում 
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հրամցնել այնպիսի պատմություններ, որոնց նա սովոր է` լուրեր, 
հաղորդագրություններ, հենց սրանք են կյանքին տեմպ տալիս, այլ ոչ թե 
գրքերը: Անշուշտ, Դելիլոն է որոշում տեքստի, բովանդակության, սյուժեի 
կառուցվածքը, որը պայմանավորված է նրա անձի և աշխարհայացքի 
միասնությամբ, սակայն ընթերցողը կապ չունի հեղինակի հետ որպես 
գեղարվեստական տեքստի ստեղծողի, քանի որ որպես նրա 
«պաշտոնական տեղակալ» հանդես է գալիս պատմողը, որն էլ հենց 
որոշում է պատմության ներկայացման հերթականությունը:  Գրողը 
խուսափում է միակ պատասխան տալուց և միակ մոտեցումից, ինչի 
արդյունքում պոստմոդեռնիստների ստեղծագործություններում 
սովորաբար ոչ մի հարցի լուծում չի գտնվում, պարզապես նկարագրվում 
են իրավիճակներ, կարծիքներ, պատմություններ, որոնք յուրաքանչյուր 
ընթերցող կարող է յուրովի մեկնաբանել: Դելիլոն խոստովանում է. 
«Այսպես ասեմ, իմ հերոսները և ես մեկ ճանապարհով ենք քայլում, և ես 
հիացած հետևում եմ նրանց կյանքին ու գոյությանը»5:  

      Այսպես, օրինակ, Դելիլոն տարբեր կերպարների և տարբեր 
իրավիճակների միջոցով բարձրացնում է հավատի, կրոնի, Աստծո 
գոյության հարցը, որն օրինաչափ էր Սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո6:   

«Նրանք գրեցին ինքնաթիռների մասին: Գրեցին, թե որտեղ էին 
գտնվում այդ պահին: Գրեցին իրենց ծանոթների մասին, որոնք այդ 
ժամանակ գտնվում էին աշտարակներում կամ դրանցից ոչ շատ հեռու: 
Եվ Աստծո մասին, նույնպես:  

- Ինչպե՞ս կարող էր Աստված թույլ տալ նման բան: Որտե՞ղ էր 
Աստված, երբ նման բան պատահեց:  

Բեննի Տ.-ն ուրախացավ, որ չի հավատում Աստծուն, հակառակ 
դեպքում, նման բանից հետո անհավատ կդառնար: 

- Ես երբեք ավելի մոտ Աստծուն, - գրել էր Ռոզելենը:  

                                                 
5  Amend Ch. Diez G. I don't know America anymore. Interview with DeLillo Die Zeit. 
2007 
6 Հատկանշական է, որ Սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունների մասին խոսելով` 
գրեթե նույն խնդիրն է արծարծում Ջոն Ափդայքը` «Կրոնական փորձի 
բազմազանությունը» պատմվածքում: 
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- Դա սատանա է: Դա դժոխք է: Այդքան տանջանք ու կրակ: 
Աստծուն մի մեղադրեք: Դա դժոխք է:  

Կարմեն Գ.-ն մտածում էր, արդյոք այն ամենն ինչ կատարվում է 
իրենց հետ, անպայմանորեն Աստծո կողմից է կանխամտածված:  

- Ես երբեք ավելի մոտ Աստծուն, առավել մոտ, բոլորովին մոտ:  
Յուջին Է.-ն գրել էր, Աստված գիտե այն, ինչ մեզ հասու չե իմանալ:  

Բայց երբ աշտարակները փլվեցին,- գրել էր Օմարը: Ես բոլորից լուռ 
եմ, որ նրանք ձեռք ձեռքի տված թռչում էին: Եթե Աստված թույլ է տվել 
դա` թույլ է տվել ինքնաթիռները, նշանակում է` Աստված այս առավոտ 
ստիպեց ինձ մատս վնասել»7:  

Այս քննարկումն ընթանում է Ալցհեյմերով հիվանդների խմբակում, 
որոնք ժամանակի ընթացքում կորցնում են մտքերը ճիշտ արտահայտելու 
ունակությունը, դադարում են ճանաչել շրջապատող աշխարհը, նրանց 
ամեն ինչ օտար է թվում: Նման մարդկանց միջոցով այս հարցը 
բարձրացնելն առավել քան կոծկում է Դելիլոյին. նա չկա, կան միայն այդ 
մարդիկ ու կարծիքներ:  Հեղինակի դերը մղվում է ետին պլան, և 
հնարավոր չէ առանձնացնել Դելիլոյին մոտեցումների բազմազանության 
մեջ:  

Մեկ այլ դրվագում նույն հարցին է անդրադառնում վեպի մեկ այլ 
հերոս` Լիաննան, ում ամուսինը կարողացել է փախչել երկնաքերներից և 
փրկվել:  

«Սա կրոն է, իսկ այն մեկը` Աստված: Լիաննան ուզում էր 
անհավատ լինել: Անհավատությունը պարզ մտածողության և 
նպատակների ճանապարհ է: Թե անհավատությունը նույնպես 
սնահավատություն է… Բայց իսկապես հավատալ նա ինչ որ չէր ուզում: 
Աստված կհոգնեցներ իրեն իր ներկայությամբ, կխլեր իր ուժերը: Անգամ 
նրա կյանք թափանցելով` Աստված կմնար ինչ-որ աներևակայելի բան»8:  

Կրկին վերադարձ միևնույն թեմային, որը գրքում թերևս 
ամենահաճախ քննարկվող հարցերից է, և կրկին դժվար է հասկանալ այս 
բազմակարծության մեջ` որտեղ է թաքնված հեղինակը: Նա փորձում է 

                                                 
7 DeLillo D. The Falling Man. NY.2007.P.38 
8 DeLillo D. The Falling Man. NY.2007.P.48 



63 

 

միևնույն ողբերգության ականատես տարբեր մարդկանց ապրումներ 
փոխանցել, ներկայացնել` ինչպես է հավատը կերպարանափոխվում 
յուրաքանչյուրի մոտ` ինչպես քրիստոնյաների, այնպես էլ ահաբեկիչ 
մահմեդականների դեպքում:   

Այստեղ հարկ ենք համարում հիշատակել ֆրանսիացի գրող 
Ֆրեդերիկ Բեգբեդերի «Պատուհաններ դեպի աշխարհ» վեպը, որում 
հեղինակը նույնպես ներկայացնում է 2011 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 
դեպքերը: Սակայն, ի տարբերություն Դելիլոյի, Բեգբեդերը, ում վեպը 
նույնպես պոստմոդեռնիզմի բազմաթիվ տարրեր է պարունակում, չի 
կիրառում «հեղինակային դիմակը», այլ ընդհակառակը` սյուժետային 
հիմնական գծին զուգահեռ, ներկայացնում իր անձնական փորձն ու 
ապրումները: Բեգբեդերը թույլ չի տալիս ընթերցողին հեռանալ իր անձից, 
ինչի համար անգամ որոշ փաստեր է ներկայացնում իր անձնական 
կյանքից9:  

«Ես հայացքով ուղեկցում եմ պատուհանի մոտով թռչող 
յուրաքանչյուր ինքնաթիռ: Որպեսզի տեղի ունեցածը փոխանցեմ 
Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ, ես պետք է զգամ` ինչպես է 
ինքնաթիռը մխրճվում իմ ոտքերի տակ գտնվող սև աշտարակի մեջ: 
Շինությունը կցնցվի, հավանաբար տարօրինակ զգացում է, երկնաքերի 
պատվարը ճոճվում է, ինչպես հարբած նավը: Տոննայով ապակին ու 
պողպատը մի վայրկյանում վերածվում են ծղոտե խրձի: Քարը փափուկ է: 
Սա Համաշխարհային առևտրի կենտրոնի դասերից մեկն է` մեր անշարժ 
գույքը շարժուն է: Այն, ինչ մենք պինդ էինք երևակայում, հոսուն է… Եթե 
իմ ոտքերի տակ շենքին բախվեր «Բոինգը», ես վերջապես կհասկանայի 
այն, ինչ արդեն մեկ տարի է` ինձ հանգիստ չի տալիս…»10:  

2001 թվականի ահաբեկչության թեմային անդրադարձած մեկ այլ 
գրող` ամերիկացի Ջոն Ափդայքը, իր «Կրոնական փորձի 
բազմազանությունը» պատմվածքում նույնպես հավատի հարցն է 
բարձրացնում, սակայն, ի տարբերություն Դելիլոյի, Ափդայքի մոտ չկա 
բազմակարծություն,  նա  հստակ խոսում է Աստծո նկատմամբ հավատի 
կորստի մասին, որը գալիս է ահաբեկչությունից հետո: Հենց Աստծո 
անվան հիշատակմամբ էլ սկսվում է ստեղծագործությունը:  

                                                 
9 Բեգբեդերի մի շարք վեպեր, այդ թվում` «Պատուհաններ դեպի աշխարհ» վեպը, 
ինքնակենսագրական են համարվում:  
10 Бегбедер Ф. Windows on the World. М. 2010. С.12 
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  «Աստված չկա. Այս հայտնությունն ակնթարթորեն բացվեց նրա 
առջև, երբ նա տեսավ ինչպես փլուզվեց Առևտրի Համաշխարհային 
Կենտրոնի Հարավային աշտարակը»11:   

Դելիլոյի վեպերում պարբերաբար արծարծվող հավատի հարցը 
դառնում է ընթերցողին մշտապես հետևող գաղափար: Այն ստիպում է  
կրկին և կրկին անդրադառնալ այդ հարցին, փորփրել սեփական 
գիտակցությունը, սակայն, ինչպես պոստմոդեռնիստական 
ստեղծագործությունների մեծ մասում, խնդիրը որևէ լուծում չի ստանում: 
Կարելի է վստահորեն ասել, որ Դելիլոն դիտավորյալ կերպով այդքան 
տարատեսակ ու իրարամերժ կարծիքներ է հնչեցնում` փորձելով 
ապացուցել, որ միակ ճշմարիտ հավատ գոյություն չունի, ինչը կրկին 
բնորոշ է պոստմոդեռնիստական մտածողությանը: Վեպի դրվագներից 
մեկում հերոսներից մեկը` Ֆլորենսը, երկխոսության ընթացքում այսպես է 
արտահայտվում` 

«- Ես ասում եմ ինքս ինձ` մահը սովորական երևույթ է: 
- Բայց ոչ երբեք քո սեփականը: Կամ այն մարդունը, որին 

ճանաչում ես: 
- Ես չեմ ասում, որ մենք չպետք է սգանք: Պարզապես ինչո՞ւ մենք 

չենք թողնում դա Աստծո հայեցողությանը: Ինչո՞ւ մենք դա չենք յուրացրել, 
չնայած բոլոր ապացույցներին,- այն բանից հետո, երբ այդքան մարդ 
մահացավ: Մենք համարվում ենք հավատացյալներ, այդ դեպքում` ինչո՞ւ 
չենք ենթարկվում Աստծվածային տիեզերքի օրենքներին: Իսկ օրենքները  
մեզ սովորեցնում են, որ մենք ոչնչություն ենք, սովորեցնում են, թե ինչով 
է մեր կյանքն ավարտվում»12:   

Նմանատիպ օրինակները բազմաթիվ են, և դրանք ապացուցույցն 
են նրա, որ Դելիլոն դիմում է «հեղինակային դիմակին»` բազմաթիվ 
հերոսների կարծիքների շղարշի տակ քողարկվելով և ի վերջո ոչ մի 
հստակ լուծում չառաջարկելով:     

СОНЯ АПРЕСОВА - «АВТОРСКАЯ МАСКА» В РОМАНЕ Д. ДЕЛИЛЛО 
«ПАДАЮЩИЙ» 
  В статье рассматривается роман американского писателя 
Д.Делилло “Падающий” с точки зрения наличия в нем “авторской 
маски”. Автор настолько очевидно скрывается за мнениями героев, что 

                                                 
11 Updike J. Varieties of Religious Experience. Washington, D.C. 2006. P.1 
12 DeLillo D. The Falling Man.  NY. 2007. P.52 
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зачастую читателю сложно уловить, где начинается и где заканчивается 
авторская речь и начинается диалог между героями.   

 

SONYA APRESOVA – THE “AUTHORIAL MASK” IN THE NOVEL “FALLING 
MAN” BY DON DELILLO 
 The article studies the method of “Authorial mask” in the novel "Falling 
Man" by Don DeLillo. DeLillo hides behind the opinions of the characters, and 
it is often difficult for the reader to make out where the author's speech 
begins and where it ends and the dialogue between the characters begins. 
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ՀՏԴ 82.09 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈւՄԸ ԴՈՆ 
ԴԵԼԻԼԼՈՅԻ «ՍՊԻՏԱԿ ԱՂՄՈՒԿ» ՎԵՊՈՒՄ 

ԷԼԼԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ  

Հիմնաբառեր՝ Դոն ԴեԼիլլո, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, 
սիմուլյակր, Սպիտակ աղմուկ, մահ, ժամանակ և տարածություն 

1985 թվականին լույս տեսած «Սպիտակ աղմուկ» վեպը նորովի է 
արժևորում  ամերիկացի գրող Դոն ԴեԼիլլոյի ստեղծագործական 
ժառանգությունը: Այս ստեղծագործությունը ներկայացնում է 
սպառողական հասարակության պահանջները. մարդիկ սպառում են ոչ 
միայն նյութական արժեքներ, այլև տեղեկատվություն: Վեպը հստակ 
մատնանշում է գովազդի և իրերի անժխտելի  ներկայությունը մարդկանց 
կյանքում: Տվյալ խնդիրների արդիականությունն ու վեպի շրջանակում 
բավականաչափ ուսումնասիրված չլինելու փաստն էլ ձևավորում են մեր 
ուսումնասիրության նպատակը. այն է՝ դիտարկել, թե ինչպես են 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ազդում անհատի գիտակցության 
վրա և ստեղծում նոր իրականություն:     
 Հեղինակն ի սկզբանե մտադրված էր իր նոր գիրքն անվանել 
«Փանասոնիք»՝ այսպես բացատրելով վերնագրի ընտրությունը.  
  «‛‛Փանասոնիք’’» վերնագիրը բեկումնային է մի քանի 
պատճառներով: Այս բառը մի քանի մասից է բաղկացած, այն է` pan 
արմատը, որ հունարենից թարգանաբար նշանակում է ամբողջ, իսկ sonic-
ը ծագում է լատիներեն sonus-ից, որ նշանակում է ձայն: Հենց բառի այս 
բաժանումն էլ հանգեցնում է վերնագրի ընտրությանը՝ թթվածնի նման 
կենսական դառնալով գրքի համար»:1    
 Panasonic ընկերությունը չի թույլատրում ԴեԼիլլոյին օգտագործել իր 
բրենդի անունը՝ որպես գրքի վերնագիր և ԴեԼիլլոն վերնագրի մոտ 39 
հնարավոր տարբերակ է քննարկում, այդ թվում` «Հոգեկան տվյալներ», 
«Mein Kampf»՝ ի վերջո կանգ առնելով ներկայիս վերնագրի վրա: Սա 
պատահական չէ. վեպի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
լրատվամիջոցների ազդեցության և տեղեկատվության անսպառ հոսքի 

                                                 
1 http://andrewhearst.com/blog/2005/02/an_annotation_of_white_noise 
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պայմաններում, մարդիկ դադարում են հասկանալ իրար, ինչի 
հետևանքով հաղորդակցության ճգնաժամ է առաջանում՝ ամեն ինչ 
լցնելով «սպիտակ աղմուկով»:  Ու. Էկոն իր  աշխատություններից մեկում 
նշում է, որ սպիտակ աղմուկը բոլոր հաճախականությունների 
չտարբերակված միասնությունն է: Այն  կոչված է ապահովելու 
տեղեկատվության ամբողջականությունը, բայց այլևս չի կատարում այդ 
գործառույթը.        
 «Ունկնդիրն այլևս ի վիճակի չէ տարբերակելու և ընտրելու իրեն 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, քանի որ ողջ տեղեկատվությունը 
վերածվում է աղմուկի»:2       «Սպիտակ 
աղմուկը», ինչպես և ԴեԼիլլոյի մյուս վեպերը, ներկայացնում է 20-րդ 
դարավերջի ամերիկյան հասարակության պատկերը` լցված դարին 
բնորոշ զարգացումներով և վտանգներով, որոնք են՝ 

1. նորագույն տեխնոլոգիաները 
2. լրատվամիջոցների բազմազանությունը 
3. տեղեկատվության անսպառ հոսքը 
 
ԴեԼիլլոն հատուկ ընդգծում է անում այն հանգամանքը, որ 

առաջընթացն ու զարգացումը միշտ չէ, որ հանգեցնում են դրականին ու 
լավին: Այս միտքը և վերն առանձնացված խնդիրները տեսանելի են 
հեղինակի գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում, այդ թվում՝ «Սպիտակ 
աղմուկը» վեպում: Ամերիկյան մեկ ընտանիքի առօրյայի նկարագրության 
համատեքստում ԴեԼիլլոն ներկայացնում է հասարակության մի մոդել, որ 
իր վրա կրում է լրատվամիջոցների, տեղեկատվական հոսքի և «սպիտակ 
աղմուկի» ազդեցությունը: Վեպում տեղի ունեցող իրադարձությունների 
կենտրոնում  Ջեք և Բաբետա Գլեդնիներն  են  ու տարբեր 
ամուսնություններից նրանց չորս զավակները: Ջեքն աշխատում է տեղի 
համալսարանի Հիտլերագիտության ամբիոնում` դասավանդելով 
գերմանացի առաջնորդի կյանքի և գործունեության պատմությունը, իսկ 
Բաբետան զբաղվում է երեխաների խնամքով և հասարակական 
աշխատանքով: Իր վեպում ԴեԼիլլոն ստեղծում է ամերիկյան տիպիկ 
ընտանիքի կերպար, որն առաջին հայացքից կարծես թե երջանիկ է, 
սակայն դրա հետևում թաքնված են մի շարք վախեր և 
                                                 
2  Eco, U. The Open Work, translated by Anna Cancogni, Harward Uni. 
Press,Cabridge, Massachusets, 1989 p. 96 
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անհանգստություններ:        
 «Սպիտակ աղմուկ» վեպում ընթերցողը մեկ անգամ չէ, որ բախվում 
է իրականության և լրատվամիջոցների ստեղծած իրականության 
հակադրման խնդրին: Ամեն ինչ այնքան է լցված տեղեկատվությամբ, որ 
այդ լիության մեջ կարծես թե տեղեկատվության դատարկություն է 
զգացվում, քանի որ մարդիկ այլևս ի վիճակի չեն տարբերակելու, թե 
մատուցված տեղեկատվության որ մասն է իրական և որը՝ ոչ իրական: 
Այս վտանգը սպառնում է ոչ միայն հասուն մարդկանց, այլ վերաբերվում է 
նաև երեխաներին, ինչի վառ ապացույցն արտացոլված է Ջեքի և նրա 
որդու զրույցում.  

«Երեկոյան անձրև է գալու: 

-Արդեն անձրևում է,-ասացի: 

_Ռադիոյով հաղորդել են, որ երեկոյան: 

_Նայիր ապակուն,-շարունակեցի,-անձրևու՞մ է,թե ոչ: 

_Ես ասում եմ միայն այն, ինչ ռադիոյով են հաղորդել: 

-Ռադիոն չի կարող ստիպել մեզ դադարել հավատալ մեր իսկ 
զգացողություններին»:3  

Տվյալ դրվագում առաջնային է դառնում ոչ թե այն՝ ինչ մարդը 
կարող է տեսնել, զգալ, շոշափել, այլ այն՝ ինչ իրեն ասում են, ինչ 
հավատացնում են: Հեղինակն ավելի է ընդգծում այս փաստը` հենց 
երեխաներին վերագրելով տեղեկատվության սպառողների դերը:  
 Վերը քննարկված միտքը շարունակություն է գտնում 
ստեղծագործության մեկ այլ հերոսի` Մյուրեյի գաղափարներում, ով Ջեքի 
ընկերն է և նույնպես դասավանդում է նույն համալսարանում: Ըստ 
Մյուրեյի՝ գոյություն ունեցող աշխարհը երեխաներին է պատկանում, 
քանի որ նրանք են, որ ամբողջապես ի վիճակի են ընկալել 
տեղեկատվությունը.        
 «Մեր հասարակությունը երեխաների հասարակություն է: 
Ուսանողներիս ասում եմ, որ իրենք արդեն շատ ծեր են, որ որևէ դեր 

                                                 
3 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 20 
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ունենան հասարակության զարգացման գործում: Ամեն վայրկյան նրանք 
հեռանում են մեկը մյուսից:        
 -Անգամ այս պահին, երբ մենք այստեղ նստած ենք, դուք կորցնում 
եք հնարավորությունը` հաստատվելու որպես խումբ և կորցնում եք ձեր 
գրավչությունը գովազդատուների և մշակույթի ոլորտում զանգվածային 
արտադրությամբ զբաղվողների համար: Երեխաները` ահա 
հասարակության իրական ամբողջությունը: Իսկ ձեր ժամանակը վաղուց 
անցել է, դուք արդեն գնացել եք հոսանքին ընդառաջ և զգում եք ձեր 
օտարացած լինելը արտադրանքներին, որ օգտագործում եք: 
Համալսարանն ավարտելուց հետո դուք սարսափելի միայնություն և 
անբավարվածություն եք զգալու որպես սպառողների մի խումբ, որը հետ 
է մնացել կյանքից»:4  

Ի պատասխան` ուսանողները հաճախ այն կարծիքն են առաջ 
քաշում, որ հեռուստատեսությունը մարդկային գիտակցության մահամերձ 
վիճակն է: Նրանք ամաչում են իրենց հեռուստատեսային անցյալից և 
ցանկանում են խոսել կինոյից:      
 Մտացածին իրականութունն աստիճանաբար վերածվում է 
իրականի: Թեպետ երիտասարդությունը, որը հասարակության կարևոր 
մասն  է կազմում, գիտակցում է հեռուստատեսության բացասական 
ազդեցությունը, այնուամենայնիվ, որպես այլընտրանքային տարբերակ, 
նա ընտրում է մեկ այլ միջոց, որը նույնպես ունի գործառույթ` ստեղծելու 
նոր, ոչ իրական իրականություն: Մարդկությունը կարծես թե 
դատապարտված է անընդհատ ապրելու իրական ժամանակից և 
տարածությունից դուրս` տարրալուծվելով զանգվածային 
լրատվամիջոցների կամ կինոյի ստեղծած իրականություն մեջ:  

Տվյալ խնդիրը կարելի է դիտարկել սիմուլյակր հասկացության 
շրջանակներում: Առաջինը Պլատոնն էր, ով խոսել է այս երևույթի մասին, 
բայց մեր ուսումնասիրությունն իրականացնելու ենք՝ հիմնվելով 
ֆրանսիացի մշակութաբան Ժ. Բոդրիարի տեսության վրա:  Ըստ 
Բոդրիարի՝ տեղեկատվությունը դառնում է իրականության և ոչ 
իրականության սահմանագիծը: Այն ստեղծում է գոյություն ունեցող 
իրականության նմանակը՝ կեղծ իրականություն, որը, սակայն, դառնում է 
միակն ու ճշմարիտը: Բոդրիարը առաջ է քաշում հիպերիրականություն 
հասկացությունը, որտեղ  էլ ձևավորվում է իրականության նոր 
                                                 
4 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 28 
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տարբերակը: Այս դրույթն առավել արժևորվում է նրա այն մտքով, թե 
«բոլորս Լաուդների ընտանիք ենք»: Խոսքը ամերիկյան ռեալիթի շոուի 
մասին է, երբ ողջ հասարակությունը սկսում է ապրել Լաուդների կյանքով՝ 
դառնալով նրանց իրականության կրողը:5 Հատկանշական է այն փաստը, 
որ նոր ստեղծված իրականությունը հերոսների ենթագիտակցական 
մակարդակում է և հատկապես տեսանելի է երեխաների օրինակով. 
 «Նա երկու հստակորեն լսելի բառ արտաբերեց, որոնք և ծանոթ էին 
և անհասկանալի. բառեր, որ կարծես թե ծիսական իմաստ ունեին կամ 
անեծքի մի մաս լինեին; Տոյոտա Սելիկա:    
 Ժամանակ պահանջվեց մինչ հասկացա, որ նա մեքենայի 
անվանում էր արտաբերել: Ճշմարտությունն ինձ ապշեցրեց: Նա կրկնում 
էր այն, ինչ լսել էր հեռուստատեսությամբ՝ Տոյոտա Սելիկա, Տոյոտա 
Կորոլա, Տոյոտա Կրեսիդա: Յուրաքանչյուր երեխայի ուղեղ ներծծված է 
աղմուկով, այնքան ուժեղ, որ հնարավոր է ուսումնասիրել»6:   
 Ինչպես հեղինակն է նշում իր հարցազրույներից մեկում. 
«Տեխնոլոգիաները սողոսկել են մեր գիտակցության մեջ: 
Տեխնոլոգիաները մեզ հնազանդ են դարձնում և ստիպում են մեղավոր 
զգալ: Նրանք գիտեն ամեն ինչ մեր մասին»7: 

Զանգվածային լրատվամիջոցների կործանարար և անբեկանելի 
ազդեցությունը հեղինակը նաև արտացոլում է գլխավոր հերոսների 
միջոցով՝  որպես լուծում ներկայացնելով մահվան վախի թեման: 
Ամերիկացի գրականագետ Ջոզեֆ Քոնտեն, իր աշխատություններից 
մեկում քննելով «սպիտակ աղմուկ» հասկացությունը, նշում է, որ այն 
էնտրոպիայի գերագույն աստիճանն է, երբ տեղեկատվության ընկալման 
մակարդակը զրոյանում է8: Ջեքն ու Բաբետան ապրում են մի աշխարհում, 
որը լցված է սպիտակ աղմուկով: Այն սողոսկում է նրանց առօրյա և 
դառնում նրանց կյանքի անբաժանելի մասը: Անգամ մահվան վախը, որը 
Գլեդնիներին ուղեկցող միակ միտք էր դարձել, վերածվում է սպիտակ 
աղմուկի: Մահվան մասին հերթական զրույցի ժամանակ Գլեդնիները 
հետևյալ տեսակետն են առաջ քաշում. 

                                                 
5 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bodr_sim/ 
6 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 150 
7 http://perival.com/delillo/technoise.html 
8 Conte, J. Design and Debris: A Chaotics of Postmodern American Fiction. Tuscaloosa 
and London: University of Alabama Press, 2002 p. 121 
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«Իսկ եթե մահը ուղղակի ձայն է: 
-էլեկտրական աղմուկ: 
-Դու մշտապես լսում ես այն: Շուրջբոլորդ աղմուկ է: Անտանելի է»:9 
 
Գլեդնիների գոյության միակ ապացույցը՝ մահվան վախն է: Ջեքն ու 

Բաբետան ամեն օրն անցկացնում են խորհելով դրա մասին, վերլուծելով 
այն, փորձելով հասկանալ դրա էությունը և երկուսի մոտ միշտ նույն 
հարցն է տպված ուղեղում. 

«Ո՞վ կմահանա առաջինը: Ժամանակ առ ժամանակ այս հարցն էր 
ծագում, նման այն հարցին, թե ուր են մեքենայի բանալիները: Այն 
ստիպում էր կիսատ թողնել ասելիքն ու երկար իրար նայել:»10  

Առօրյա կյանքի ամեն մի իրադարձության, ամեն խոսքի, մտքի, 
պատկերի մեջ նրանք մահվան շունչն են զգում, ինչն իրենց կյանքն 
իսկական քաոսի ու մղձավանջի է վերածում: Հերոսներից ամեն մեկը 
յուրովի է պայքարում դրա դեմ. Ջեքը հաճախ բարձրաձայն մտածում է 
այդ մասին: Նա իր դասախոսությունների ժամանակ անգամ, խոսելով 
Հիտլերի և նացիստական Գերմանիայի մասին, նշում է, թե մարդկանց 
միավորում էր հենց մահվան գաղափարը: Նրանք հավաքվում էին մեկ 
վայրում, մեկ գաղափարի շուրջ, մեկ նպատակով. միասին պայքարել 
մահվան դեմ. 

« Ձուլվել ամբոխին` նշանակում է փրկվել վախճանից: Չդառնալ 
ամբոխի մաս` նշանակում է վտանգել կյանքը որպես առանձին անհատ և 
միայնության մեջ նայել վախի երեսին: »11 

 Բաբետայի դեպքում օգնության է գալիս թերթում հայտնված 
հայտարարությունը: Հերթական անգամ ծերերի համար թերթ 
ընթերցելիս՝ նա մի գովազդ է նկատում, որտեղ կամավորներ էին 
փնտրվում փորձարկումների համար: Բոլոր պահանջներին 
համապատասխանող անձը հնարավորություն էր ստանալու ընդունել 
մահվան վախից ազատող դեղահաբը: Առանց վայրկյան իսկ 
տատանվելու Բաբետան կապ է հաստատում տվյալ կազմակերպության 
հետ և մի շարք տեստեր հանձնելով` դառնում է փորձարկման օբյեկտ: 

                                                 
9 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 120 
10 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 15 
11 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 75 
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Նա սկսում է ընդունել Դիլար անվանումը կրող դեղահաբը, որ պետք է 
ազդեր մարդու ուղեղի որոշակի հատվածի վրա և թուլացներ այն 
ազդակները, որոնք պատասխանատու են մահվան վախի համար: 
Փաստորեն, մահվան վախով տառապող կինը միանգամից ենթարկվում է 
գովազդի ազդեցությանն, այնինչ փորձարկումն ավարտվում է 
անհաջողությամբ: Այս դրվագի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ 
ԴեԼիլլոն ակնհայտորեն ցույց է տալիս նոր փորձարկումների, 
զարգացումների, տեղեկատվության ազատ հոսքի կործանարար 
ազդեցությունը:        
 Ընդգծելով լրատվամիջոցների, մասնավորապես տեխնոլոգիաների 
թեման՝ հեղինակը կարևորում է հետևյալ դրվագը, որի կենտրոնում Ջեքն 
է: Նա հայտնվում է քիմիական նյութերով լի տարածքում և դառնում է 
«Դիոքսին Ն» քիմիական նյութի կրողը: Եվ ըստ համակարգչային 
ախտորոշման՝  կարող է մահանալ 30 տարվա ընթացքում, որովհետև 
այդպիսին է քիմիական նյութի ազդեցության ժամկետը: ԴեԼիլլոն շեշտում 
է այն հանգամանքը,  որ զարգացած տեխնոլոգիաները դառնում են 
կյանքի ժամկետը որոշող չափորոշիչ.      

«Նիոդինի այդ փոքր քանակի հետ մահը ներթափանցեց իմ 
օրգանիզմ: Այժմ սա պաշտոնապես հաստատված է համակարգչային 
տվյալներով: Մահն իմ մեջ է: Հարցն այն է, արդյոք կկարողանամ 
հաղթահարել: Այն նույնպես ժամկետ ունի: 30 տարի: Անգամ եթե ինձ 
վիճակված չէ մահանալ նիոդինից, ապա ես կարող եմ մահանալ  
ինքնաթիռի վթարից, իսկ այդ նիոդին «Դ»-ն կշարունակի ապրել իմ մեջ` 
անգամ ինձ թաղելուց հետո»12:        

Ժամանակն ու տարածությունը Ջեքի համար այժմ ունեն միայն մեկ 
չափորոշիչ` մահ:  Ամեն մի երևույթ, ամեն վայր, հաղորդակցություն 
անմիջականորեն կապվում է մահվան հետ, որից փրկություն չկա.   

«Մահը գործի էր անցել: Այն արդեն քո մեջ է: Ինչպես վստահեցնում 
են, դու մահանում ես, բայց միաժամանակ հեռու ես մահից, բայց այս 
ընթացքում` պարապ  ժամանակ, կարող ես խորհրդածել մահվան մասին` 
նայելով ռենտգենի նկարը կամ էլ համակարգչի ներկայացրած 
տվյալները»:13         

                                                 
12 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 84 
13 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 79 



73 

 

 Ըստ ԴեԼիլլոյի՝ հեռուստատեսությունը դառնում է առօրյա կյանքի 
մի մասը և անգամ վերածվում սովորության: Ջեքի կինը՝ Բաբետան, ամեն 
ուրբաթ կազմակերպում էր ընտանիքով հեռուստատեսություն դիտելու 
ժամ՝ նպատակ ունենալով երեխաներին սովորեցնել 
հեռուստատեսությանը: Սա հեղինակի կողմից առաջարկված տարբերակ 
է, ըստ որի՝ հաճախակի դիտումների շնորհիվ հեռուստատեսությունը 
պետք է  դառնար ամեն օր կատարվող սովորական գործողություն և 
կորցներ իր ուժն ու ազդեցությունը: Այնինչ անընդհատ ու պարբերաբար 
դիտումները հանգեցնում են ճիշտ հակառակին: Եթե սկզբից ընտանիքը 
չեզոք է ընտանեկան դիտումներին, և գրեթե ոչ ոք հետաքրքված չէ, թե 
ինչ են ցուցադրում, ինչ են հաղորդում, ապա որոշ ժամանակ անց 
ԴեԼիլլոն ներկայացնում է հակառակ պատկերը: Բոլորը ոգևորված լսում 
են ու հատկապես հետաքրքված են աղետներով ու վթարներով.  

«Այդ երեկո, ուրբաթ, ինչպես միշտ հավաքվել էինք հեռուստացույցի 
առջև` չինական ռեստորանի ուտելիքով: Էկրանին ջրհեղեղներ, 
երկրաշարժեր, հեղեղներ, հրաբուխի ժայթքումներ էին: Երբեք մենք 
այդքան ուշադիր չէինք եղել, ինչպես այդ օրը: Հենրիխն իր մեջ չէր 
փակվել, ես չէի ձանձրանում: Բաբետտան մի պահ փորձեց փոխել ալիքը 
ինչ-որ կատակերգական սերիալ նայելու համար: Նա ապշեց մեր 
միահամուռ դիմադրությունից: Ամեն մի նոր աղետը մեր մեջ ցանկություն 
էր առաջացնում տեսնելու նորը՝ ավելի մեծը, ավելի հզորը, ավելի 
ազդեցիկը…»14  

Սրանով ԴեԼիլլոն ցույց է տալիս ընտանիքի փոխակերպումը, ով ի 
վիճակի չէ դիմադրելու լրատվամիջոցների գայթակղությանը և ով 
ակամայից դառնում է դրանց կերտած իրականության կրողը: 
 Այսպիսով, Դոն ԴեԼիլլոյի «Սպիտակ աղմուկ» վեպի 
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում վերհանել հեղինակի  
մտահոգությունները՝ կապված ժամանակակից զարգացող աշխարհի 
հետ: ԴեԼիլլոյի համար առաջնային է դառնում նորագույն 
տեխնոլոգիաների, լրատվամիջոցների և տեղեկատվության դերն ու 
նշանակությունը անհատի կյանքում, որոնք հանգեցնում են հետընթացի՝ 

                                                 
14 DeLillo, D. White Noise. Penguin Books USA Inc., New York. 1985, p. 34 
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մարդկային արժեքների և հաղորդակցության տեսանկյունից:  
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ЭЛЛА АСАТРЯН - ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 
РОМАНЕ ДОНА ДЕЛИЛЛО ''БЕЛЫЙ ШУМ''     
 В статье рассматривается  влияние масс медиа на сознание 
индивида в романе  знаменитого американского писателя Дона ДеЛилло.  
Автор подчеркивает негативное влияние масс медиа и новых технологии 
на личность, создавая новую реальность. На примере одной семьи автор 
доказывает, что новейшие технологий и телевидение ведут к деградации 
ценностей и коммуникации. 

ELLA ASATRYAN - THE REFLEXION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN “WHITE NOISE” BY DON DELILLO      
 The article is based on the analysis of the influence of mass media on 
the counsciousness of an individual in the novel White Noise by the American 
writer Don DeLillo. The author succeeds in showing that mass media has the 
ability to influence the consciousness of the individuals, thus creating a new 
reality. Alongside the main problem, topics like consumer society, fear of 
death and new technologies are discussed. 
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ՀՏԴ 82.09 

ՔԼԻՖՈՐԴ ՉԱԹԸՐԼԻԻ ԿԵՐՊԱՐԸ ԴԵՅՎԻԴ ՀԸՐԲԸՐԹ 
ԼՈՐԵՆՍԻ «ԼԵԴԻ ՉԱԹԸՐԼԻԻ ՍԻՐԵԿԱՆԸ» ՎԵՊՈՒՄ 

 
ՎԱՀԵ ԱՐՍԵՆՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ մոդեռնիզմ, «մեքենայական քաղաքակրթություն», «արյան 
գիտակցություն», «մտքի գիտակցություն», հայրինշխանական Անգլիա 

 
«Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը» վեպը (1928 թ.) Դ. Հ. Լորենսի հեղի-

նակած տասներկու վեպերի շարքում ամենահեղափոխական ու ապս-
տամբ ստեղծագործությունն է: Այն նոր էջ բացեց անգլիական մոդեռնիս-
տական վիպագրության մեջ, քանզի հեղինակր մերժեց նոր, սակայն ար-
դեն մոդայիկ դարձած վիպակերտման մեթոդ-հնարքը` «գիտակցության 
հոսքը» և անգլիական դասական վեպին հատուկ էսթետիզմը՝ դրանց հա-
կադրելով հոգևոր և մարմնական սիրո անքակտելի հարմոնիան, որ կա-
րող են իրագործել տղամարդն ու կինը: Լորենսի այս վեպը բազմաշերտ է, 
դրանում գործող կերպարները ներկայացնում են կյանքի մի շարք 
փիլիսոփայություններ և մոտեցումներ, որոնց Լորենսն անչափ մոտիկից՝ 
ներսից է տեսել և ուսումնասիրել: Ածխահատի դառը ու դաժան աշխարհը 
քաջ ծանոթ է եղել անգլիացի գրողին: Լորենսը ծնվել է ածխահանքերով 
հայտնի Իսթվուդում, ածխահատի ընտանիքում: Տեսել, թե ինչպես է ած-
խահանությունը ավերում թե՛ հոր առողջությունը, թե՛ իր ծնողների ընտա-
նեկան հարաբերությունները,  թե՛ Անգլիայի կանաչ ու խաղաղ բնությու-
նը: Այստեղից էլ խոր թշնամանքը հանդեպ արդյունաբերական զարգա-
ցումներն ու տեխնոլոգիական առաջընթացը: Սակայն «Լեդի Չաթըրլիի 
սիրեկանը» վեպում Լորենսը պատկերում է ոչ թե արդյունաբերական գոր-
ծարանների քայքայող-անշունչ մեխանիզմները, այլ այդ ամենի հետևան-
քով անդամահատված մարդկանց հոգիները, որոնց ներսում մահացել է 
մարդու համար ամենակենսականը` զգացմունքը, կիրքը, հոգևոր ու 
մարմնական սերը: Եվ այդ ամենի պատճառը միայն պատերազմն ու 
տեխնիկայի սրընթաց զարգացումը չեն: Սրա հիմնապատճառը «մտքի-
գիտակցության» վերջնական և կատարյալ հաղթանակն է «արյան-
գիտակցության» նկատմամբ: Մի եզրույթ, որ Լորենսը մշակել է՝ 
խորությամբ ուսումնասիրելով մի շարք կրոնական ուսմունքներ 
(բուդդայականություն, վեդայականություն, տանտրիզմ և այլն), 



76 

 

փիլիսոփայական և գիտական աշխատություններ և ամենակարևորը՝ 
Զիգմունդ Ֆրոյդի հոգեվերլուծական գիտական-փիլիսոփայական 
աշխատությունները, որոնցից բավականաչափ (չնայած հոգեվերլուծողի 
տեսակետների հետ անգլիացի գրողի մի շարք 
անհամաձայնություններին) ազդված է լորենսյան «արյան-գիտակցության 
փիլիսոփայությունը. նոր փիլիսոփայություն, որ վերաճեց բնության և 
մարմնի մի յուրահատուկ պաշտամունքի: Պաշտամունք, որ ծնելու էր 
մարդու մի նոր, ազատ ու կենսունակ տեսակ: Տեսակ, որ առանց 
մարմնական լիարժեք և ազատ ինքնարտահայտման չի կարող երջանիկ 
լինել: Տեսակ, որի առաջնային գիտակցությունը «արյան-գիտակցություն»-
ն է, առանց որի չկա հենց ինքը՝ մարդը: Իսկ «մտքի-գիտակցության» 
գերիշխանությամբ տառապող հերոսին, ավելի ճիշտ կյանքի ներսում 
վերջինիս մահը առավել տեսանելի դարձնելու համար Լորենսը իրար է 
բախում թե՛ առողջին և հաշմանդամին, թե՛ արական և իգական սեռերը, 
թե՛ պատերազմը և խաղաղությունը, թե՛ կիրքը և կեղծ կիրքը, և թե՛ 
իրական կյանքն ու ինտելեկտուալ-կեղծ գոյատևումը: Այս համատեքստում 
կարելի է դիտարկել ռացիոնալ մարդու և իռացիոնալ-ինտուիտիվ բնութ-
յան հակադրությունը, նաև մարդու և տիեզերքի սկզբնական կապը, որի 
արտահայտման լավագույն ձևը, ըստ Լորենսի, վեպն է. «Գաղափարներ և   
մտքեր արտահայտելու լորենսյան մետաֆորիկ ձևը մարմնավորվել է հա-
վերժական արժեքների համակարգում, ինչը վեպը հատկապես արժեքա-
վոր է դարձնում Լորենսի համար. մի բան, որ նոր կապի համակարգեր է 
հաստատում մարդու և տիեզերքի միջև, բացում չորրորդ չափումը»1:  

Վերոգրյալ հակասության լավագույն մարմնավորողը վեպի հերոս 
Քլիֆորդ Չաթըրլին է, որ հակասական կերպար լինելով հանդերձ, 
հանդիսանում է Հին հայրիշխանական Անգլիայի խորհրդանիշը, և 
չնայած նրան, որ պատերազմում ծանր վիրավորվելուց հետո իր մեջ 
բավական ուժ ու եռանդ է գտել պահպանելու իր փայլուն գիտակցությունն 
ու հորից ժառանգություն ստացած հանքերն ու ահռելի կարողությունը, 
այնուամենայնիվ կործանվում է հենց սեփական գիտակցության 
կատարելության և բացառիկության պատճառով՝ ավանդապաշտ երկրի 
խորհրդանիշը լինելուն զուգահեռ, վերածվելով «հակակյանքի» 
խորհրդանիշի: Եվ հենց այս կերպարն էլ մեր այս ուսումնասիրության 
հիմնաթեման է: 

                                                 
1 Андреев Л. Г., Заруб. лит. ХХ века, «Высшая школа», Москва, 2004, стр. 288 
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Միմիայն բանականության (մտքի-գիտակցության) օգնությամբ և 
միջոցներով իրականությունն ընկալելու անկարողությունը, որ 
վստահորեն կարելի է նույնակա-նացնել Քլիֆորդի հաշմվածության և 
սեռական անկարողության (իմպոտենցիա) փաստի hետ, Լորենսի վեպում 
առանձնահատուկ տեղ ունի: Քննենք այն դրվագը, երբ անվասայլակին 
նստած Քլիֆորդն ու նրա կինը՝ Կոնին, զբոսնելով հասնում են անտառի 
այն հատվածին, որտեղ պատերազմի օրերին սըր Ջեֆրին խրամատների 
պատվարների համար բազմաթիվ ծառեր է հատել. «Ամայացած այս 
վայրն անբացատրելիորեն կատաղեցնում էր Քլիֆորդին: Նա անցել էր 
պատերազմի բովով, տեսել էր, թե ինչ էր պատերազմը: Բայց իրապես չէր 
մոլեգնել, քանի դեռ չէր տեսել այս լերկ բլուրը: Եվ հիմա կրկին 
ծառապատում էր այն: Բայց այդ բլուրը ստիպել էր, որ ատեր սըր 
Ջեֆրիին» 2 : Տարօրինակ է, որ Քլիֆորդը, որի ածխահանքերն 
ամբողջությամբ ոչնչացնում են Անգլիայի բնությունն ու էկոհամակարգը, 
հոգ է տանում այս կտրված անտառի համար: Անտառ, որ հայրը հատել 
էր ոչ թե բիզնես շահույթ ու հարստացում հետապնդելով, այլ ցանկացել 
էր՝ «անկոտրում վճռականությամբ փրկել հայրենիքն ու սեփական դիրքը՝ 
լիներ Լլոյդ Ջորջի օրոք, թե մեկ ուրիշի», քանզի «Սըր Ջեֆրին հավատում 
էր Անգլիային և Լլոյդ Ջորջին, ինչպես նրա նախնիներն էին հավատացել 
Անգլիային և Սուրբ Ջորջին 3 » 4 : Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ 
Լորենսը հեգնանքով է խոսում, նույնիսկ ծաղրում հայր Ջեֆրիի 
նվիրվածությունն ու հայրենասիրությունը, այնուամենայնիվ, 
զուգահեռաբար նշում է, որ մշտական իշխանատենչության միջավայրում, 
որում կայացել, գոյատևել, բարեկեցության է հասել և այժմ էլ ապրում է 
սըր Ջեֆրին՝ քչերից մեկը, որ փորձում է հայրենիքի համար ինչ-որ բան 
անել սեփական միջոցների հաշվին, ավելի շատ տալ, քան վերցնել. 
«Սաստիկ ծիծաղելի էր Քլիֆորդի հայրը՝ սըր Ջեֆրին, որ սեփական 
ծառերն էր կտրում և ածխահանքերի բանվորներին էր ազատում, 
որպեսզի ռազմաճակատ ուղարկեր, ինքը՝ որպես հայրենասիրության 
տիպար, մնալով ապահով հեռվում, բայց նաև իր երկրի համար ավելին 
էր ծախսում, քան ստանում էր»5: 

                                                 
2 Լորենս Դ. Հ., Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը, «Լուսակն», Երևան, 2014, էջ 82 
3 St George՛s flag՝ Անգլիայի դրոշը 
4 Նույն տեղում, էջ 36 
5 Նույն տեղում, էջ 35 
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Եվ կրկին Լորենսը շեշտում է տղամարդու և կնոջ 
հարաբերություններում բանականի՝ մտքի-գիտակցության 
անկարողությունը: Անկարողություն, որ կնոջը դարձնում է լոկ 
տղամարդու խաղալիքը, կցորդ-դետալ, որի միակ նպատակը 
տղամարդուն սատարելն ու մխիթարելն է, նրա կողքին լինելը, վերջինիս 
լրացնելը. «Ուրախ և անհոգ օրերն անհետ կորան պատերազմի հետ: 
Շուրջբոլորը մահ էր և սարսափ: Անհրաժեշտ էր սատարել ու մխիթարել 
տղամարդուն: Տղամարդուն հույսի խարիսխ էր պետք ապահով 
աշխարհում: Տղամարդուն կին էր հարկավոր»: Վերոգրյալ պարբերության 
մեջ Լորենսը երեք անգամ գործածում է «տղամարդ» բառը, իսկ «կին» 
բառը լոկ մեկ անգամ: Նաև միտումնավոր շեշտում է, որ տղամարդուն 
հույսի խարիսխն անհրաժեշտ է «ապահով աշխարհում»: Պատերազմի 
ժամանակ «մեքենայական քաղաքակրթության» հիմնական կրողը՝ 
տղամարդը, գիտի իր անելիքը, իսկ ահա «ապահով աշխարհում» ամեն 
բան խառնվում է իրար, և տղամարդուն «հույսի խարիսխ է» անհրաժեշտ, 
ապրելու մոտիվացիա, և դա կարող է նաև կինը լինել՝ ինչ-որ տեղ 
«փոխարինելով» պատերազմին:  

Քլիֆորդի անդամալուծությունն ու անկարողությունը վեպի 
կարևորագույն խորհրդանիշներն են: Դրանք «մեքենայական 
քաղաքակրթության» և մտքի-գիտակցության կատարյալ իշխանության 
անդառնալի հետևանքներն են: Եվ այս շեշտելու համար Լորենսը 
Քլիֆորդին «անդամալուծության» վիճակի մեջ է պատկերում մինչև 
ռազմաճակատ մեկնելն ու վիրավորվելը: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ 
վերջինս դեռ չէր էլ ամուսնացել, և ամենակարևորը՝ ամուսնանալուց 
անմիջապես հետո, Քլիֆորդի և Կոնիի մեղրամսի ժամանակ. 
«Այդուհանդերձ, Քլիֆորդն ամուսնացավ Կոնիի հետ, և նրանք հասցրին 
մեղրամիս վայելել: Ահեղ 1917 թվականն էր, և նրանց մերձեցումը 
խորտակվող նավի տախտակամածին կանգնած մարդկանց մտերմացում 
էր հիշեցնում: Ամուսնանալիս Քլիֆորդը կույս էր, և սեռական 
հարաբերությունը նրա համար այնքան էլ կարևոր չէր: Եթե դա 
անտեսենք, նրանք չափից ավելի մտերիմ էին: Եվ Կոնին նույնիսկ 
թեթևակի հրճվում էր այդ մտերմությամբ, որ վեր էր մարմնական 
մերձեցումից, վեր էր նաև տղամարդու «բավարարումից»: Համենայն 
դեպս, Քլիֆորդն առանձնապես չէր էլ փափագում «բավարարություն» 
ստանալ, ինչպես շատ ու շատ տղամարդիկ»6:  

                                                 
6 Լորենս Դ. Հ., Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը, «Լուսակն», Երևան, 2014, էջ 38: 
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Վեպի այս դրվագից հասկանում ենք, որ նույնիսկ ֆիզիկապես և 
արտաքնապես առողջ թվացող Քլիֆորդի թե՛ մարմինը և թե՛ հոգին 
արդեն հիվանդ են «ինտելեկտուալություն» կոչվող հիվանդությամբ: 
Ամենը բանականության և մտքի օգնությամբ բանաձևելու 
հիվանդությամբ: «Մտքի-գիտակցության» իշխանությունը երկրորդ-
երրորդ պլան է մղել սեռական գործունությունը, այն վերածել 
ավելորդության, կամ մի բանի, որը կարելի է «անտեսել»:  Տղամարդու և 
կնոջ հարաբերությունը, որ, ըստ Լորենսի, պետք է հիմնվի բացառապես 
արյան-գիտակցության վրա, ստորադասվել է բանականությանն ու սուտ 
մտավարժանքներին, որոնք «ավելի խորն են» և «ավելի անձնական»: 
Վերոգրյալ պարբերությունում անչափ կարևոր է «կենսաբանական» բառի 
գործածումը, որով Լորենսը շեշտում է գիտական, «մեքենայական», 
ռացիոնալ մոտեցման կարևորությունն այս հերոսի իրականության մեջ: 
Իրականություն, որտեղ սեռականությունն ավելորդություն է: Հետևաբար 
բարոնետ սըր Քլիֆորդի կյանքում նրա անդամալույծ դառնալը շատ բան 
չի փոխում, քանզի նրա գիտակցությունն ու ինտելեկտը վիրավորումից 
բնավ չեն տուժել: Նույնիսկ կարելի է ճիշտ հակառակը պնդել. 
վիրավորումից հետո Քլիֆորդը ազատագրվել է իր համար անկարևոր 
պարտականությունից և նրա ռացիոնալությունն այժմ ավելի կատարյալ է: 
Հենց այս «կատարելությունն» էլ հերոսին հնարավորություն է ընձեռում 
ավելի ճիշտ ու ռացիոնալ ղեկավարել իր բիզնես կայսրությունը, ավելի 
մոտենալ հին Անգլիայի կարգուկանոնի և մշակույթի գիտակցմանը. 
«Քլիֆորդ Չաթըրլի բիզնեսմենի հաջողությունը խորհրդանշում է Լորենսի 
աճող հուսահատությունը հանդեպ մարդկության ճաատագիրը» 7 : Եվ 
չնայած այն հանգամանքին, որ Քլիֆորդն ատում է հորը, որովհետև 
վերջինս կտրել էր նախնյաց անտառը. «Ամայացած այս վայրն 
անբացատրելիորեն կատաղեցնում էր Քլիֆորդին: Նա անցել էր 
պատերազմի բովով, տեսել էր, թե ինչ էր պատերազմը: Բայց իրապես չէր 
մոլեգնել, քանի դեռ չէր տեսել այս լերկ բլուրը: Եվ հիմա կրկին 
ծառապատում էր այն: Բայց այդ բլուրը ստիպել էր, որ ատեր սըր 
Ջեֆրիին» 8 , իրականում ինքը դանդաղ, սակայն հստակ քայլերով 
շարժվում է դեպի հոր գաղափարախոսությունը՝ յուրացնելով հին 
Անգլիայի ավանդական մտածողությունը: Մի բան, որը ժամանակին 
տանել չէր կարողանում և ինչի հանդեպ նույնիսկ կատաղությամբ էր 

                                                 
7 The Oxford Encyclopedia of British Literature, “University Press”, Oxford, p.238 
8 Լորենս Դ. Հ., Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը, «Լուսակն», Երևան, 2014, էջ 81-82: 
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լցվում. «Քլիֆորդի կարծիքով՝ հայրը դեռևս խոր միջնադարում էր: Բայց 
հարց էր՝ արդյո՞ք ինքը նրանից ավելի էր առաջադիմել՝ չհաշված 
ցավագին այն զգացումը, թե ամեն բան ծիծաղելի էր, իսկ սեփական 
վիճակը՝ ծայրահեղ անհեթեթ: Ուզեր թե չուզեր՝ ատամները սեղմելով 
ընդունեց թե՛ բարոնետի տիտղոսը և թե՛ Ռագբիի կալվածքը»9:  

Նոր բան ստեղծելու Քլիֆորդի անկարողությունը կրկին շեշտված է 
այն դրվագում, երբ հերոսը նույնիսկ չի էլ լսում այժմ արդեն իրեն 
պատկանող «Լցակույտեր» ածխահանքի շչակների խլացնող ձայնը: 
«Մտքի-գիտակցությունը» նաև բթացրել է Քլիֆորդի լսողությունը, ինչն 
այս պարագայում կարելի է դիտարկել որպես ընտանեկան 
ավանդույթների և հին Անգլիայի ավանդույթների խորհրդանիշ: 
Ավանդույթներ, որ արհեստականորեն արմատացել են Քլիֆորդի 
գիտակցության մեջ և նրան գամել նաև «մտքի-գիտակցության» 
անվասայլակին. «Մինչ անվասայլակը դանդաղ վեր էր մագլցում, 
Քլիֆորդը նստել էր՝ դեմքը լարված: Դարիվերի գագաթին հասնելով՝ 
կանգ առավ. չէր հանդգնի երկար ու խորդուբորդ դարիվայրով ներքև 
իջնել: Երկար նայում էր ներքևի ծառուղու կանաչավուն ոլորքին, որ 
ճանապարհ էր հարթել պտերի և կաղնիների միջով: Բլրի ստորոտում այն 
թեքվում էր և այլևս չէր երևում, բայց սահուն այդ ոլորանն այնքա՜ն 
գեղեցիկ էր, ասես հեծյալ ասպետներ ու լեդիներ էին այնտեղով անցնում: 
/ - Իմ կարծիքով՝ Անգլիայի սիրտը հենց սա է, - նստած փետրվարյան 
թույլ արևալույսի մեջ՝ Քլիֆորդն ասաց Կոնիին: / - Համոզվա՛ծ եմ: Սա՛ է 
հին Անգլիան, Անգլիայի սիրտը, և ես անեղծ կպահեմ այն: / - Այո, 
իհա՛րկե, - ասաց Կոնին: Բայց այդ ասելիս ականջին հասավ 
«Լցակույտեր» ածխահանքի՝ ժամը տասնմեկն ազդարարող շչակների 
ձայնը: Քլիֆորդն ուշադրություն չդարձրեց. արդեն վարժվել էր դրանց: / - 
Ուզում եմ, որ այս անտառը կատարյալ մնա... կուսական: Որ ոչ ոք ոտք 
չդնի այնտեղ, - ասաց Քլիֆորդը»10:  

Անգլիայի իրականության վերաբերյալ կեղծ պատկերացումներն 
այնչափ խորն են արմատավորված Քլիֆորդի ներսում, որ նրա մտքի 
ընթացքը չի ընդհատում ո՛չ  Կոնիի հեգնական հարցը՝ «իսկապե՞ս», և ո՛չ 
էլ ածխահանքի շչակների ձայնը: Իսկ ահա Կոնիի իրավիճակը լիովին այլ 
է, նրա դրական պատասխանը, որը, իհարկե, բացառված չէ, որ նույնպես 

                                                 
9 Նույն տեղում, էջ 37: 
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հեգնական է, անմիջապես ընդհատվում է շչակների աղմուկով. «...այդ 
ասելիս ականջին հասավ... շչակների ձայնը»: Եվ տարօրինակ չէ, որ 
հենց Կոնին է լինելու Լորենսի պատկերացրած Անգլիային սերունդ 
տվողը: Կոնին է շարունակելու կյանքը, ձևավորելու «նոր» Անգլիայի 
մտածողությունը: Կոնին ստացել է այդ իրավունքը՝ հետևելով ներքին-
բնական մղումներին, որ միայն մարմնական ձգողության և բնազդի 
հետևանքը չեն, այլ շատ ավելին են և շատ ավելի խորքային (հիշենք նրա 
և Միքայելիսի հարաբերությունների դրվագը): Դրանք առնչվում են 
մարդու էությանը, մարդու և բնության, մարդու և տիեզերքի 
փոխհարաբերություններին: Փոխհարաբերություններ, որ առավել 
գտնվում են անտես էներգիաների փոխանակման և տեղատվության 
չափումներում: Չափումներ, որ գիտակցությամբ չես հասկանա, և չես 
հասկանա առհասարակ, քանզի դա հնարավոր է զգալ-տեսանել լիովին 
այլ գիտակցությամբ՝ «արյան-գիտակցությամբ»:  

Ավանդական հին Անգլիայի գաղափարը ծնվում է այն ժամանակ, 
երբ Քլիֆորդը նայում է անտառին, իրենց պապենական անտառին, որը, 
ի դեպ, հենց իր հայրն էլ մասամբ կտրել է, սակայն որդին այժմ 
վերականգնում է այն: Անտառը վերականգնողը հաշմանդամության 
սայլակին գամված Քլիֆորդն է, որը որդի ունենալ չի կարող, բայց 
իրականում շատ է ցանկանում: Չնայած որ այդ ցանկությունը նույնպես 
կեղծ է, քանզի ծառայեցվելու է ոչ թե նոր անհատի ձևավորմանը, որի 
հիմքը սերն է ու մարդկային-բնական կիրքը, այլ միայն ու միայն հին 
կանոնակարգի պահպանմանը. «Քլիֆորդը նստել էր թույլ արևի տակ, 
լույսն ընկել էր նրա հարթ, մեծ մասամբ խարտյաշ մազերին, կլոր, 
կարմիր դեմքն անթափանց էր: / - Երբ այստեղ եմ գալիս, որդի չունենալն 
ավելի է մտահոգում, քան երբևէ, - ասաց: / - Բայց անտառը տոհմիցդ հին 
է, նրբորեն նկատեց Կոնին: / - Բավակա՜ն հին, - ասաց Քլիֆորդը: - Բայց 
մենք ենք պահպանել: Եթե մենք չլինեինք, այն... այն արդեն վերացած 
կլիներ, ինչպես մեծ անտառի մնացած մասը: Հին Անգլիայի գոնե մի 
մասը պետք է պահպանվի»11: 

 Բնության հետ Քլիֆորդի կապը և անտառը փրկելու նրա 
ցանկությունը նույնպես կեղծ են: Ավելի ճիշտ հերոսի մոտ խախտված է 
բնության ընկալումը, որի միակ նպատակն ու շարժիչ ուժը, ըստ նրա, հին 
Անգլիայի արժեհամակարգի պահպանումն է: Բնությունը՝ որպես 
առանձին կենսամիջավայր և բիոօրգանիզմ, նրա համար գոյություն չունի: 
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Նույնպես և մարդու պարագայում է, որի հիմնանպատակը, ըստ հերոսի, 
այդ անտառի պահպանումն է և ոչ թե անտառի հետ հարմոնիկ 
հարաբերության ստեղծումն ու այդ հարմոնիկ միջավայրում 
երջանկություն զգալու առաջնահերթությունը: Քլիֆորդի «փայլուն» 
գիտակցության ամբողջ արժեհամակարգը թարս ու շիտակ է, 
պատճառահետևանքային ռացիոնալ կապը՝ խախտված: Եվ սրա 
հիմնապատճառն այն է, որ վերջինիս հայացքն ուղղված է լոկ դեպի 
անցյալը՝ հին Անգլիան, որն իրականում չի էլ եղել: Անգամ սըր Ջեֆրիի 
ժամանակ անտառի քարացածությունը խախտվել է:  

Քլիֆորդի պատկերացրած զավակը, ավելի ճիշտ՝ միայն արու 
զավակը, պետք է ծառայի միայն Քլիֆորդի ավանդապաշտական 
հնացած գաղափարների սպասարկմանը, և որպես անհատ ձևավորվելու 
և զարգանալու հնարավորություն հայրը նրան երբեք չի ընձեռի: 
Հետևաբար մեկը, որ մնացել է անցյալ ժամանակի մեջ, կորսվել այնտեղ 
և, չնայած նրան, որ ֆիզիլոգիապես դեռ ապրում է և ունի փայլուն 
գիտակցություն, ըստ Լորենսի, իրավունք չունի ո՛չ զավակ ունենալու և ո՛չ 
էլ առավելևս դաստիարակելու, քանզի վերջինիս տալու ոչինչ չունի: 
Քլիֆորդն ունակ է միայն վերցնելու՝ կլինի ածխահանքը, անտառը, իր 
հայրը կամ կինն ու ընկերները, կամ նույնիսկ «տեսական» որդին. 
Քլիֆորդը բոլորից ինչ-որ բան ցանկանում է վերցնել, սակայն որևէ բան 
տալ անկարող է: Իր հնապաշտությամբ և փայլուն ինտելեկտով՝ «մտքի 
գիտակցությամբ», Քլիֆորդը միայն ունակ է հակադրվել կյանքին,  մահ 
սփռել, ոչնչացնել, չնայած իրեն թվում է, թե հին անտառի 
վերականգնմամբ կկենդանացնի անցյալը:  

Ուշագրավ է նաև, որ Քլիֆորդի համար «հայրենասիրությունը» և 
հին Անգլիայի արժեհամակարգն ու ավանդույթները վերականգնելու 
կարևորագույն նախադրյալներից է այն փաստը, որ ինքը 
«սեփականություն և խոր զգացում ունի»: Ի դեպ,  նախադասության 
շարադասությունից հասկանում ենք, որ «սեփականությունը» առաջնային 
է և գերակա «խոր զգացումին»: Քլիֆորդի տրամաբանությունից կարելի է 
եզրակացնել, որ հայրենասեր կարող են լինել միայն այն խավի 
ներկայացուցիչները, որոնք «նման» (այսինքն՝ պատկառելի) 
սեփականություն ունեն: «Խոր զգացում» ունենալը նույնպես անհրաժեշտ 
է, սակայն սեփականության բացակայության պայմաններում՝ փուչ բան է: 
Քլիֆորդի և Կոնիի երկխոսության ծավալմանը զուգընթաց, այդ միտքն 
ավելի ակնառու է դառնում. «Տխուր դադար տիրեց: / - Այո, իհարկե, կարճ 
ժամանակ կպահպանես, - ասաց Կոնին: / Կարճ ժամանա՜կ: Այդքանը 
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կարող ենք: Մեր ուժերի ներածին չափ: Հավատացած եմ, այստեղ 
բնավորվելու առաջին օրից մեր տոհմի բոլոր անդամներն իրենց 
հասանելիքն արել են: Կարելի է դեմ գնալ պայմանականություններին, 
բայց ավանդույթները պարտավոր ենք հարգել: / Եվ կրկին դադար 
տիրեց: / - Ի՞նչ ավանդույթի մասին ես խոսում, - հարցրեց Կոնին: / - 
Անգլիայի ավանդույթի: Ա՛յս ավանդույթի: / Հա՜, - ծոր տվեց Կոնին: / 
Որդին է հոր գործը շարունակում, յուրաքանչյուրս շղթայի մի օղակն ենք, - 
ասաց Քլիֆորդը: / Շղթայի գաղափարը Կոնիին դուր չեկավ, բայց ոչինչ 
չասաց: Մտածում էր ամուսնու՝ որդի ունենալու զարմանալի անդեմ 
կարոտաբաղձության մասին» 12 : Վերոգրյալ մեջբերման կարևորագույն 
խորհրդանիշ-բառը «շղթան» է, որ չնայած Քլիֆորդի ասածի 
համատեքստում ունի գոնե սեփական ընտանիքի անդամների շրջանում 
հավասարության նշան դնելու իմաստ, սակայն լիովին այլ կերպ է 
ընդունվում Կոնիի կողմից, որ կին լինելով՝ ինքնաբերականորեն դուրս է 
մղվում որևէ ավանդույթ շարունակելու, կամ, առավել ևս, նոր ավանդույթ 
հիմնելու գործընթացից: Հետևաբար, կնոջը դուր չի գալիս «շղթա» բառը, 
և վերջինս դրա մեջ լիովին այլ խորհրդանիշ է տեսնում՝ բանտարկյալի, 
ազատության սահմանափակման խորհրդանիշ: Դա այն «շղթան» է, որ 
կինը պետք է կտրի և ազատագրվի, և թերևս, առաջին քայլն էլ հենց 
ամուսնու «զարմանալի անդեմ կարոտաբաղձությունը» տեսնելն է, նրա 
հարատև դեմագոգիան հալած յուղի տեղ չընդունելը: 

Երկխոսության ընթացքին համընթաց էլ ավելի ակներև է դառնում 
Քլիֆորդի «մտքի-գիտակցության» սոսկալի ռացիոնալությունն ու 
սառնությունը. «-Ցավում եմ, որ չենք կարող որդի ունենալ, - ասաց Կոնին: 
/ Քլիֆորդը մեծ, բաց երկնագույն աչքերով ակնապիշ նայեց նրան: / - 
Գուցե նույնիսկ ավելի լավ կլիներ, եթե ուրիշ տղամարդուց երեխա 
ունենայիր, - ասաց Քլիֆորդը: - Եթե Ռագբիում դաստիարակենք, թե՛ մեր 
և թե՛ այս վայրերի մասնիկը կդառնար: Հոր փաստն առանձնապես չեմ 
կարևորում»13: Թվում է՝ ամուսնու կողմից նման ազատություն ստանալով, 
որդի ունենալու հեռանկարով, որը, ամենակարևորը, դառնալու է 
Չաթըրլիների ամբողջ կայսրության ժառանգը, Կոնին պետք է 
ուրախանար: Սակայն Կոնիի ներքին արձագանքը լիովին այլ է: Կոնին 
ճշգրտորեն որսում է ամուսնու հակամարդկային ռացիոնալությունը. 
«Կոնին վերջապես բարձրացրեց գլուխն ու նրան նայեց: Երեխան, ի՛ր 
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երեխան, նրա համար պարզապես «դա» է: Դա՛... դա՛... դա՛»: Այս 
գիտակցելով՝ Կոնին անչափ կարևոր հարց է ուղղում ամուսնուն: Հարց, 
որը նույնիսկ կարող է անտեղի թվալ, քանի որ ամուսինն այդ հարցին 
արդեն պատասխանել էր, ավելի ճիշտ, ինքն առաջարկել որպես երեխայի 
հայր ընտրել մեկ այլ տղամարդ և հատուկ նշել, որ «գուցե նույնիսկ ավելի 
լավ կլիներ, եթե ուրիշ տղամարդուց երեխա ունենայիր»: Սակայն Կոնիի 
ընդամենը երկու բառ պարունակող հարցը բացահայտելու է սըր 
Քլիֆորդի բովանդակ էությունը, վերջինիս «մտքի-գիտակցության» 
կատարելությունը. «- Իսկ տղամա՞րդը, - հարցրեց Կոնին: / - Արդյոք 
կարևո՞ր է: Իրո՞ք պետք է խորապես հուզի մեզ... Գերմանիայում 
սիրեկան ունեիր, չէ՞... հիմա քեզ համար նա ի՞նչ է: Գրեթե ոչինչ: Ինձ 
թվում է, որ կյանքի ընթացքում ունեցած մեր վաղանցուկ կապերն 
առանձնակի կարևորություն չունեն: Լինում և անցնում են և այլևս չկան: 
Հիմա ո՞ւր են: Ո՞ւր է... ո՞ւր է անցյալ տարվա ձյունը... Կարևորը այն է, 
ինչն ուղեկցում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինձ համար կարևորը իմ 
կյանքն է՝ հարատևող ու զարգացող: Իսկ պատահական կապերը 
նշանակություն չունեն: Հատկապես պատահական սեռական կապերը: / 
Միայն երկարատև ընկերակցությունն է, որ իսկապես կարևոր է: Օրեր 
շարունակ միայն ապրելը, ոչ թե մի-երկու անգամ իրար հետ քնելը: Ես և 
դու ամուսնացած ենք և միասին կլինենք, ինչ էլ որ մեզ պատահի»14: 

 Վերոգրյալ մեջբերումը լավագույնս է արտացոլում սըր Քլիֆորդի 
էությունն ու աշխարհայացքը: Ակնհայտ է, որ Քլիֆորդի այն 
համոզվածությունը, որ ինքն ու իր կինը իրար հետ են լինելու 
հավերժորեն՝ «ինչ էլ որ իրենց (հեղ.) պատահի», ծնվում է միայն ու միայն 
«մտքի-գիտակցության» պաշտամունքից: Հերոսին այդ է թելադրում չոր 
բանականությունը, իսկ վերջինիս համար բանականության օրենքներն 
անսխալ են, անքննելի, ասես գերճշմարիտ և էմպիրիկ մի ուսմունքի հետ 
առնչվես: Սա կյանքի մի այնպիսի տրամաբանություն է, որի դեմ  
Լորենսն ուղղել է իր գիտական և գեղարվեստական 
ստեղծագործությունները՝ դրան հակադրելով «արյան-գիտակցությունը»: 
Լորենսն իր վեպում հստակորեն ուրվագծում է, որ Քլիֆորդը՝  
մարդկության ամենասարսափելի արհավիրքից՝ պատերազմից 
հաշմանդամ, սակայն կենդանի վերադառնալով, հոր դեմ ընդվզելով, 
կյանքի հանդեպ մեծագույն պաշտամունք ունենալով, հաջող բիզնես 
ծավալելով և փայլուն գիտակցություն ունենալով հանդերձ անկարող է 
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արարել նոր կյանք և իր սեփական գիտակցությունը կամ գենն ու արյունը 
ինչ-որ մեկին ժառանգություն թողնել, արմատավորվել և հանդիսանալ 
շարունակությունը կյանքի, որն այդչափ սիրում է: Եվ սրա պատճառը ոչ 
հաշմանդամությունն է ու ոչ էլ հզոր ինտելեկտ ունենալը, չնայած որ 
վերջինս, ըստ Լորենսի, այնուամենայնիվ, կյանքի հակապատկերն է, այլ 
միայն ու միայն «արյան-գիտակցության» կատարյալ բացակայությունը: 
Հենց այդ էլ վաղուց սպանել է ամենակարևորը՝ ապրող և կենսասեր 
Քլիֆորդի հոգին:  

Քլիֆորդն ունի երկրպագության և նույնիսկ հավատամքի հասնող 
համոզվածություն սեփական բանականության ու միայն դրա օգնությամբ 
կատարվող եզրահանգումների հանդեպ: Պետք է հավելել, որ հերոսը չի 
բավարարվում «մտքի-գիտակցությամբ» կառուցել միայն իր կյանքը, այլ 
ամեն գնով փորձում է այդ սփռել նաև իր կնոջ՝ Կոնիի աշխարհայացքի և 
կյանքի վրա՝ համարելով, որ իրենք (ինքը և իր կինը) «կկարողանան 
սեռական հարաբերության այդ խնդիրը լուծել» և «կարգավորել»: Նա 
Կոնիին չի հարցնում, հարցնելու կարիք էլ չկա, քանզի այդ 
եզրահանգմանն ինքը եկել է չոր բանականության շնորհիվ, իսկ դա 
վերջինիս համար փաստերի փաստն է և ապացուցման կարիք չունի:   

Ընթերցողին կարող է թվալ, որ Քլիֆորդն ապրելու մեծագույն տենչ 
ունի: Եվ դա իրականում հենց այդպես է, սակայն այս հերոսի ապրելու 
տենչը լոկ կենդանի մնալու բնազդ է հիշեցնում: Կարելի է նաև այլ կերպ 
ձևակերպել՝ ինչ գնով էլ լինի՝ սեփական գիտակցությունը պահպանելու 
բնազդ, որ անգամ կարող է մարմնից անկախ ծավալվել ու զարգանալ: 
Միգուցե սըր Քլիֆորդի համար դա ավելի նախընտրելի տարբերակ է, 
քանզի այն ամենը ինչը կապված է մարմնի հետ, նրա համար ավելորդ 
բեռ է և ձևականություն: 

Կոնիի և նրա վաղեմի սիրեկանի միջև եղած հարաբերությունները 
Քլիֆորդը մատնանշում է որպես «ոչինչ»: Այսինքն՝ այն, ինչն իր մեջ 
հուզմունք և զգացմունք է պարունակում, հակասում է «մտքի-
գիտակցությանը» և ինքնաբերականորեն անհասկանալի և ժխտելի 
դառնում նրա կողմից: Եվ խոսքը միայն «վաղանցուկ կապի» մասին չէ, 
ինչպես նշում է Քլիֆորդը: Ցանկացած ֆիզիկական-սեքսուալ մերձեցում 
օտար է նրան՝ զուրկ որևէ կարևորությունից և իմաստից: «Վաղանցուկ»-ը 
յուրահատուկ միջոց է մարդուն հատուկ զգացմունքայնությունից ու 
հուզականությունից հրաժարվելու, «արյան-գիտակցությանը» ընդմիշտ 
վանելու համար:  
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ВАГЕ АРСЕНЯН – ХАРАКТЕР КЛИФОРДА ЧАТТЕРЛЕЙ В РОМАНЕ 
ДЕЙВИДА ГЕРБЕРТА ЛОУРЕНСА «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».
  В статье характер Клиффорда Чаттерлей рассматривается как 
символ старой патриархальной Англии. Клиффорд в жизни ориентируется 
только по зову “разума мысли” и находится в конфронтации с такими 
жизненными силами как Любовь и “разум крови”. Для более детального 
анализа также делается акцент на двух других главных героях романа – 
Констанции Чаттерлей и Оливера Меллорса. 
 
VAHE ARSENYAN – CLIFFORD CHATTERLEY̛ S CHARACHTER IN THE 
NOVEL “LADY CHATTERLEY̛ S LOVER” BY DAVID HERBERT LAWRENCE.
 In the article the character of Clifford Chatterley is viewed as a symbol 
of Old patriarchal England. Clifford is a person who is driven only by the 
force of “mind consciousness”, and one who is in contradiction with main Life 
forces – Love and “blood-consciousness”. For a more detailed analysis, two 
other main characters (Constance Chatterley, Oliver Mellors) are also 
examined. 
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ՀՏԴ 81'27 
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻԲՐԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹ 
ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 
ԼԻԼԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ հասկացութաբանություն,հասկացույթ,քաղաքավարություն, 
ճանաչողական լեզվաբանություն, լեզվամշակույթ 

 
Հասկացույթ եզրույթը մեր օրերում հաճախադեպ է դարձել 

մշակութաբանության, ինչպես նաև բառարանների հիմնական 
եզրույթների տիրույթում: Ժամանակակից լեզվաբանության մեջ լեզու և 
մշակույթ հասկացությունները համակցող հիմնական միավորը 
հասկացույթն է: Այն առաջին անգամ կիրառել է Ս.Ա. Ասկոլդով-Ալեկսեևը 
1928թ-ին [Аскольдов-Алексеев 1928]: Ռուս հայտնի լեզվաբան Դ. 
Լիխաչյովն այն սահմանում է հետևյալ կերպ. «Հասկացույթն 
ուղղակիորեն բխում է բառի նշանակությունից, այն բառի 
իմաստաբանության և ժողովրդի ու նրա մշակութաբանական 
հանրապատկերի բարդ փոխհարաբերության արդյունքն է» [Лихачев 
1997:264-265]:  

Ընդունված է նաև հասկացույթի ճանաչողական - հոգեբանական 
սահմանումը, որն ակնհայտորեն առնչվում է լեզվակրի անհատական և 
կոլեկտիվ գիտակցությանը: Այդ դիրքորոշումը, որը հիմնավորել է Դ.Ա. 
Լիխաչյովը, հնարավորություն է տալիս գիտականորեն փաստելու 
զուգորդումների և իմաստային փոխանցումների հարստությունը լեզվում, 
սահմանելու լեզվակրի դերը հասարակության գիտակցության հարաշարժ 
հոլովույթում: Որքան լայն և հարուստ է հասկացույթի ներուժը, այնքան 
լայն և հարուստ է անհատի մշակութային փորձը [Лихачев 1997:83]: 

Հասկացույթը մշտապես ներգրավված է հաղորդակցման 
իրադրության մեջ, ուստի և հարաշարժ է և ոչ կայուն: Այն գտնվում է 
նախորդ և ապագա, առկա և հնարավոր իրականացումների միջև ընկած 
հատվածում: Այն արտացոլում է ճանաչողական լեզվաբանության 
հիմնական մոտեցումները: Հասկացույթի պատմականորեն ամրագրված 
և հնարավոր նորագույն ընկալումներն այդուհանդերձ ունեն միևնույն 
մնայուն հենքը, այն է՝ վերջինիս մտային, ոչ բառային բնույթը: 
Հասկացույթը փոխանցվում է գենետիկորեն՝ որպես լեզվական 
հիմնական՝ սաղմնային նշանակություն, որը գոյություն ունի լեզվական 
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միավորի իմաստաբանական դաշտում վերջինիս առկայացման 
ամենացածր և ամենաբարձր լեզվաոճական սահմանների միջև: 
Հասկացույթը միշտ ենթակա է փոփոխությունների և փոխակերպումերի: 
Այն շարժման մեջ է դնում բառն ուղեկցող պատկերացումների, 
հասկացություների, զուգորդությունների, ապրումների մի ամբողջ 
համակարգ (Степанов 1997:40): 

Ռուս լեզվաբան Ն.Դ. Արուտյունովան հասկացույթը այլ կերպ է 
մեկնաբանում՝ սահմանելով այն որպես փիլիսոփայական հասկացություն, 
որը գոյանում է բանասիրության, կրոնի, գաղափարախոսության, 
հասարակության առանձին անհատների կենսական փորձի, ինչպես նաև 
արվեստի, այլ կերպ ասած հասարակության արժեքային համակարգի 
հիմքում ընկած բազմաթիվ գործոնների փոխներգործության շնորհիվ: 
Հասկացույթ եզրույթն ունի ինքնուրույն կարգավիճակ [Арутюнова 
1982:44-58]:  

Լեզվի ուսումնասիրության և հատկապես հասկացույթի սահմանման 
մեջ առանցքային է համարվում հասկացույթի՝ Ա.Լ. Վեժբիցկայի կողմից 
առաջարկված սահմանումը. հասկացույթը «մտային /իդեալական/», ոչ 
նյութական իրականություն է, որն ունի իր անունը և արտացոլում է 
անհատի մշակույթով պայմանավորված պատկերացումներն աշխարհի 
մասին [Вежбицка 1999]: 

Քանի որ հասկացույթը իդեալական, ոչ նյութական էություն է, որը 
որոշակի անկախություն ունի բառային միավորների նշանակությունից, 
անհատի գիտակցության մեջ այն ձևավորվում է անկախ այն բանից, թե 
ինչ լեզվով է խոսում տվյալ անձը: Սա հնարավոր է դարձնում 
համամարդկային հասկացույթների սահմանումը՝ առաջ բերելով 
միջմշակութային, միջհասկացութային կապեր: Հասկացույթը 
գիտակցության միավոր է: Նշանակում է, ծագումով և ազգային 
մշակույթով մոտ հասկացութային միավորները կարող են որոշ 
դեպքերում համընկնել՝ միաժամանակ անխուսափելիորեն ունենալով մի 
շարք անհամապատասխանություններ:  Ժամանակակից գիտական 
տարբեր տեսությունների վերլուծության ընթացքում առանձնացվում են 
հասկացույթների հետևյալ տեսակները՝ աշխարհընկալման 
հասկացույթ, մշակույթի հասկացույթ, տեքստի հասկացույթ, 
հուզական հասկացույթ, գեղարվեստական մտածողության 
հասկացույթ:  

Լեզուն արտացոլում է աշխարհի՝ յուրաքանչյուր մշակույթում 
ձևավորված լեզվական յուրահատուկ պատկերը: Սա նշանակում է, որ 
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հասկացույթները կարող են ներառել ժողովրդի լեզվին, մշակույթին 
բնորոշ բոլոր հատկանիշները: 

 «Քաղաքավարության» հասկացույթը տվյալ երկրում 
քաղաքավարության նորմերի յուրահատուկ կիրառումն ու զարգացումն է 
մշակույթի տարբեր ոլորտներում: Ա. Վեժբիցկան գրում է, որ տարբեր 
լեզուներում բառերի իմաստները չեն համընկնում (նույնիսկ եթե 
բառարանում դրանք ներկայացված են որպես համարժեքներ), որ դրանք 
արտացոլում և փոխանցում են տվյալ հասարակությանը կամ լեզվական 
հանրությանը բնորոշ առօրյա կենցաղային դրսևորումներ [Вежбицка 
1999: 283]: 

Լեզուն ցանկացած ազգային մշակույթի կարևոր և անբաժանելի մասն 
է, որը ներառում է ոչ միայն տվյալ մշակույթն արտացոլող գիտելիքի, 
պատմական, աշխարհագրական, տնտեսական, նյութական 
բաղադրիչների և այլ որոշիչ գործոնների ուսումնասիրությունը, այլև 
ազգային մտածելակերպը, աշխարհը տվյալ մշակույթի լեզվակրի 
տեսանկյունից դիտելու իրողությունը: Յուրաքանչյուր լեզու ունի իր 
առանձնահատուկ իմաստային դաշտը, և միայն այդ համատեքստում են 
արտացոլվում լեզվի որոշակի առանձնահատկություններ: Լեզվի ներքին 
ձևը, նրա պատկերների համակարգը, անկասկած, ցանկացած լեզվակրի 
համար ամենակարևոր ցուցիչներն են [Корнилов 2003: 144-203]: Տվյալ 
ցուցիչների առկայությունն ապահովում է ուսումնասիրվող մշակույթի 
ընկալման հնարավորությունները ճանաչողական լեզվաբանության 
գործիքակազմի ընձեռած հնարավորությունների միջոցով՝ 
մասնավորապես հասկացույթի բովանդակային ծավալի, նրա իմաստային 
դաշտի վերլուծության շնորհիվ: 

Ցանկացած լեզվի հասկացութային համակարգի կրողը տվյալ 
մշակութային հանրության լեզվակիրն է: Տարբեր ժողովուրդների 
մշակույթները լեզվակրի աչքերով դիտարկելու համար հարկավոր է լուծել 
այն խնդիրը, թե տարբեր լեզուներում ձևավորված խոսքային 
կաղապարները որքանով են համադրելի: Լեզվական և մշակութային 
համակարգերը խիստ տարբերվում են միմյանցից, թեև գոյություն ունի 
իմաստաբանական և բառային համընդհանրությունների հասկացական 
հիմք, որի վրա էլ հիմնված են մարդկային լեզուն, մտածելակերպը և 
մշակույթը [Вежбицка 1996: 321-344]: 

Լեզվաբանության մեջ լուրջ ուշադրության են արժանացել 
ճանաչողական գիտակարգեր, որոնց շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն 
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հասկացույթի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները՝ 
հասկացութաբանությունը:  

Ճանաչողական լեզվաբանության հիմնական միավոր լինելով՝ 
հասկացույթը բազմաթիվ գիտնականների կողմից մեծ ուշադրության է 
արժանացել: Այն ճանաչողական լեզվաբանության և 
լեզվամշակութաբանության հիմնական միավորներից է, որի 
բառայնացման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը 
հնարավորություն է ընձեռում վերլուծել լեզվակրի աշխարհընկալման 
առանձնահատկությունները, գիտելիքի ներկայացման և իրականության 
վերաիմաստավորման միջոցներն ու եղանակները:  

ժամանակակից լեզվաբանության մեջ առաջնային տեղ է 
հատկացվում հասկացույթի բնույթի ուսումնասիրմանը: Հասկացույթ 
եզրույթը լեզվաբանության մեջ դիտարկվում է միաժամանակ և՛ որպես 
նոր, և՛ որպես հին եզրույթ: Նախնական փուլի ուսումնասիրություններում 
այն դիտարկվում էր դեռևս որպես հասկացություն եզրույթին համարժեք: 
Ժամանակի ընթացքում հասկացույթ եզրույթն ընկալվեց միանգամայն այլ 
կերպ: Հասկացույթը` որպես ճանաչողական եզրույթ, կապված է 
լեզվաբանական այն գիտակարգերի հետ, որոնց ուսումնասիրության 
առարկան է լեզվական նշանակության խնդիրը: Եզրույթի գործածությունը 
ճանաչողական դիրքերից լեզվի իմաստաբանության նկարագրման 
ժամանակ օրինաչափ է համարվում: Օրինակ՝ հասկացույթ եզրույթը 
ժամանակակից լեզվաբանության մեջ գործածվում է մտային պատկեր 
հասկացությունն արտահայտելու համար, որը գոյություն ունի լեզվական 
առանձին միավորների մեջ, որոնց իմաստների քննությունն առանց 
լեզվակիրների մտածելակերպի և ներաշխարհի հնարավոր չէ: 

Ճանաչողական գիտություններ եզրը բազմիմաստ է: Մի կողմից՝ այն 
նշանակում է մարդու մտածական մեխանիզմի ուսումնասիրության 
ծրագիր, գիտություն, որն ուսումնասիրում է տեղեկատվության մշակման 
և աշխարհի մտածական կաղապարների կառուցման գործընթացները, 
մյուս կողմից` ընկալման, մտածական, փոխանցման գործընթացները: 
Մարդու մտածողությունը ճանաչողական գործընթացների ամբողջություն 
է, որը միացնում է ճանաչողականությունը և լեզուն, և որից հետևում է, որ 
լեզուն յուրահատուկ ճանաչողական գործընթաց է, իսկ լեզվի 
ճանաչողական գործառույթը կարևորագույններից մեկն է 
հաղորդակցման հետ միասին: Ճանաչողական գիտությունը չի կարող 
զարգանալ առանց լեզվի մասին գիտության, քանի որ հենց լեզվի 
միջոցով է տեղի ունենում անհատի մտածական գործունեության 
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քննությունն ու արձանագրումը: Միայն լեզվի միջոցով է ներկայացվում 
մարդու ուղեղի աշխատանքը: Հետևաբար, ուսումնասիրելով լեզվի 
կառուցվածքը և գործառություները, կարելի է հասկանալ շատ և շատ 
ճանաչողական գործընթացներ: Լեզուն հնարավորություն է ընձեռում 
տեսնելու և հասկանալու յուրաքանչյուրի անտեսանելի ճանաչողական՝ 
հասկացութային աշխարհը և նրա գիտելիքի կառուցվածքը: Լինելով նաև 
ճանաչողական լեզվաբանության հիմնական միավոր՝ հասկացույթը մեծ 
ուշադրության է արժանացել բազմաթիվ լեզվաբանների կողմից և 
ստացել բազմաթիվ բնորոշումներ: Հասկացույթի լեզվաբանական 
ընկալումը համադրում է մի շարք գիտական և գեղագիտական 
ուղղություններ. ընդ որում մաթեմատիկական և տրամաբանական 
տեսանկյունից դիտարկվում է վերջինիս բովանդակային արժեքը. արդի 
արվեստագիտության բնագավառում հասկացույթ եզրույթն ամրագրվել է 
20-րդ դարում հասկացութային արվեստի առաջացման հետ մեկտեղ: 

Իրականության մեջ յուրաքանչյուր լեզու ընկալվում է որպես 
մշակութային գործոն, որոշ դեպքերում նաև՝ մշակութային գործիք: 
Անհերքելի է, որ լեզվական յուրաքանչյուր մեխանիզմ ընկալվում է 
յուրովի, օրինակ՝ մշակութաբանության, երևույթների ընկալման 
տեսակետից աշխարհընկալման մեխանիզմները բնածին են: 
Աշխարհընկալումը ձևավորվում է անհատի հանրայնացման 
գործընթացում, որը կատարվում է լեզվի միջոցով: Վերջինիս արդյունքում 
ձևավորվում են անհատի աշխարհընկալումը և մշակութային արժեքային 
համակարգը: Լեզվամշակութային ընկալումը պայմանավորող 
գործոնների շարքին կարելի է դասել սեռը, սոցիալական կարգավիճակը, 
դաստիարակությունը, կրթությունը և այլն: Բացի վերոնշյալ 
բնութագրիչներից գոյություն ունեն նաև գործոններ, որոնք 
անմիջականորեն ազդում են մարդու աշխարհընկալման ձևավորման 
վրա: 

Մարդու ձևավորման և նրա կողմից իրականության ընկալման 
գործում մեծ դեր է կատարում սոցիալ - մշակութային միջավայրը: 
Մշակութային ազդեցություններն անմիջականորեն ազդում են անհատի 
աշխարհընկալման վրա հատկապես այն դեպքում, երբ նա որպես 
անմիջական մասնակից սկսում է հաղորդակցվել այլ մշակույթների 
պատկանող մարդկանց հետ: Մշակույթը լեզվի միջոցով աշխարհի 
ընկալման որոշակի ուղղություն է մեզ տալիս. այն հնարավոր է դարձնում 
շրջապատող աշխարհից ստացվող տեղեկատվությունը մեկնաբանելն ու 
գնահատելը: 
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Հասկացույթը մտային կառույց է, որը մտքի գործընթացում այսպես 
ասած «տեղադրում» է մեծ քանակությամբ համանման երևույթներ: Այն 
կարող է բազմապիսի իրերի և երևույթների կամ իրական 
գործողությունների որոշակի կողմերի փոխարինող լինել: 
Լեզվաբանական տեսանկյունից հասկացույթը բնորոշվում է որպես 
իմաստների համալիր, որով անհատն իրականացնում է իր 
մտածական - ճանաչողական գործառույթը: Հասկացույթը, որը 
գտնվում է բառերի և արտալեզվական իրականության միջև, 
պայմանական մտային կառույց է, ունի զուտ ճանաչողական 
կարգավիճակ և մտածողությունից դուրս գոյություն չունի: 
Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով հասկացութաբանության ոլորտում հայտնի 
լեզվաբանների տեսակետները հասկացույթ եզրույթի վերաբերյալ՝ 
հանգում ենք այն եզրակացության, որ հասկացույթը մտային, ոչ 
նյութական միավոր է, որն արտացոլվում է տվյալ ազգի 
լեզվամշակույթում: Հասկացույթն իր արտացոլումը գտնում է լեզվում և 
պայմանավորված է անհատի արժեքային կողմնորոշիչներով, մտածական 
գործընթացներով և կոնկրետ պատմամշակութային գործոններով: 
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ЛИЛИТ БАБАЯН – КОНЦЕПТ ВЕЖЛИВОСТИ В КОГНИТИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ         
 В статье рассматриваются сложившиеся в лингвистике подходы к 
определению концепта. Особое внимание уделяется концепту как 
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предмету изучения когнитивной лингвистики. Концепт "вежливость" 
имеет высокую значимость для французской лингвокультуры. Он 
отражает применение и развитие этических норм в разных сферах 
культуры. В рамках статьи данный концепт рассматривается в качестве 
условной ментальной единицы, направленной на комплексное изучение 
языка, сознания и культуры. 

 
LILIT BABAYAN - CONCEPT OF “POLITENESS” IN COGNITIVE 
LINGUISTICS  

The article presents the existing linguistic approaches to defining 
concept. Concept is highlighted here as an object of study of cognitive 
linguistics. The concept of “politeness” has a significant role in the French 
linguo-culture. It reflects the application and the development of ethical 
norms in different cultural spheres. In the framework of this article the given 
concept is regarded as a conditional mental unit providing a complex study of 
language, consciousness and culture. 
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COMPRESSION-GENERATED WORDPLAY ON TWITTER 
(ON THE MATERIAL OF FOOTBALL-RELATED TWEETS) 
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It is universally recognized that many of the acceptable utterances of 

any language can be ambiguous, i.e. they can be interpreted in two or more 
different ways. Ambiguity refers to those words, phrases or sentences which 
conform to the grammatical rules in structure and to the logical common 
sense in meaning, but include more than one way to be understood, or more 
than one structural aspect to be analyzed from their deep structures [Chen 
Yu, 2013]. 

In linguistics phonological, semantic (lexical), syntactic (grammatical) 
and pragmatic ambiguities are usually distinguished. Homophones or 
homographs are sources of phonological ambiguity, while homonyms and 
polysemantic words account for semantic ambiguity. A syntactically 
ambiguous sentence is any sentence to which more than one structure is 
assigned at the grammatical level of analysis [Lyons 1977:396]. Pragmatic 
ambiguity appears in contexts where the language is actually in use. 
Pragmatics deals with those aspects of meaning that cannot be predicted by 
linguistic knowledge about the physical and social world [Peccei 2000:198].   

The above-mentioned forms of ambiguity achieved mainly through 
wordplay underlie English humour. Wordplay is a frequent and common 
phenomenon and an inseparable part of communication. “We play with 
language when we manipulate it as a source of enjoyment […], I mean 
manipulate literally: take some linguistic feature and […] make it do things it 
does not normally do [Crystal 1998:1]. 

Play on words, mostly pun, as an essential form of humour, has 
received much attention in linguistic studies. Puns are the most dependent on 
the form of wording, and therefore many authors have felt them to be the 
only kind of humour to constitute a proper object of linguistic studies. In 
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terms of Cicero’s celebrated distinction between jokes ‘‘about the thing’’ and 
‘‘about what is said’’, that is, between playing with an idea or a situation and 
playing on words, puns fall into the second category [Attardo 1994: 27]. 

The exact origin of the word “pun” is unclear, although it is supposed 
to have derived from the Latin word “punctus”, meaning “to prick”. As 
Charles Lamb holds, “A pun is not bound by the laws which limit nicer wit. It 
is a pistol let off at the ear; not a feather to tickle the intellect.” 
[https://letterpile.com/writing/How-Puns-Work-as-a-Play-on-Words] 

In his article “How Puns Work as a Play on Words” John Mello refers 
to Samuel Johnson who described pun as “the lowest form of humour”, the 
implication being that one doesn’t need to be incredibly clever to come up 
with a good pun. And yet the author argues that Shakespeare, James Joyce, 
John Donne, and Alexander Pope have all punned in their lifetimes. 
Moreover, Shakespeare is believed to have used somewhere in the region of 
3000 puns in his plays. John Mello sums up his point by a rhetorical question, 
“if puns truly occupy such a low rung on the comedy ladder, why would the 
great Bard have bothered?” [https://letterpile.com/writing/How-Puns-Work-
as-a-Play-on-Words] 

Thus, puns, regarded as a rhetorical device and a communicative 
strategy “used with a specific semantic and pragmatic effect in mind” 
[Delabastita 1997:1-2], are widely employed both in literature and in daily life 
and have gradually received more scholarly attention. Henri Bergson defines 
pun as a sentence or utterance in which “the same sentence appears to offer 
two independent meanings, but it is only an appearance; in reality there are 
two different sentences made up of different words, but claiming to be one 
and the same because both have the same sound” [in Augarde, 2003].  
Sherzer maintains that puns can be produced by manipulating different levels 
and aspects of language such as sound patterns, morphology, syntax and 
semantics [Sherzer 1985:78]. So, it must be stressed that puns generally do 
not play with single words but with phrases, larger units of discourse.  

In his article “A Linguistic Account of Wordplay: The Lexical Grammar 
of Punning” Alan Scott Partington distinguishes between exact puns and non-
exact or near puns [Partington 2009:1976] According to him, exact puns may 
exploit either homonymy or homophony: in either case the effect is generally 
identical, and in both homonymic and homophonic puns only one sound 
sequence is present. Patington points out that the mechanism exploited by 
exact puns is that of enforced relexicalisation, whereas near punning, instead, 
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depends upon various processes of reconstruction. The reconstructed phrase 
underlying near puns in writing can undergo one of four different sorts of 
changes in their surface realization: (a) substitution, (b) abbreviation, (c) 
insertion; (d) rephrasing, i.e. reordering of parts. It should be noted here that 
pun is often defined as an umbrella term for any kind of wordplay (pun in a 
broad sense). However, we adhere to the opinion that pun is one of the most 
popular forms of wordplay, and some cases of non-exact pun, such as 
occasionalisms formed through derivation, e.g.  lexical blending, conversion, 
acronyms, or the so-called spoonerisms (named after Reverend Spooner who 
supposedly fell foul of this slip of the tongue frequently by switching some of 
the letters between two words) [https://www.oxford-
royale.co.uk/articles/english-puns-wordplay.html] are types of wordplay which 
one can encounter not only in tabloid newspaper headlines, but also in 
everyday conversation, emails, social media, television and a number of other 
situations in which the speakers wish to present themselves as comical or 
witty. Hence, it is not surprising that wordplay is gaining more popularity in 
social media and is of common occurrence in different types of computer-
mediated communication (CMC) and especially on Twitter. In their strive to 
increase the number of their followers both ordinary users and official 
accounts resort to various techniques, including the use of wordplay, to come 
up with original tweets that are more likely to attract attention and be liked or 
retweeted.  

Since the language of CMC constantly evolves to meet the requirements 
of the digital era, it presents great interest for linguistic study. However, due 
to its dynamic nature and rapid rate of development, many aspects of 
computer-mediated communication still remain understudied. Among 
different types of CMC Twitter merits special attention given its increasing 
and dominant role of a news media platform that challenges mainstream 
media. Twitter was launched in 2006 as a micro blogging service, and the 
number of its users keeps growing, having reached a milestone of 100 million 
users in 2012.  The character limitation (140 characters in a single tweet) 
imposed on its users to a certain extent determines the linguistic features of 
Twitter. On the whole, Twitter is characterized by a wide range of linguistic 
means peculiar both to written and spoken language.  

It is known that spoken language displays two opposing tendencies 
which are conditioned by its informality, unpreparedness, and spontaneity: on 
the one hand, new language units are freely formed, on the other hand, 
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clichés, i. e. ready-made speech patterns are used. Thus, users coin new 
words, manipulate with slang words and at the same time “seek to simplify” 
their “speech behavior” often resorting to ready-made language patterns. 
The above-mentioned two processes result in various types of compression, 
i.e. “merging several significants in one signifier”. The latter helps to save 
space in virtual discourse which, in its turn, provides a favourable ground for 
the potential of compression for verbal manipulation to be actualized through 
a wide use of the mechanisms of wordplay [Леонтьева 2009;44]. 

The given paper focuses on football-related tweets which contain 
wordplay and were posted both by official media accounts and by ordinary 
users. Football, the most popular sport in the world, arouses strong emotions 
which Twitter users convey to others via their tweets. Today fans no longer 
want to watch sports passively, they want to talk about sports, participate in 
discussions and arguments about team and athlete performances, transfer 
policies, etc, and Twitter has given them this opportunity.  

Our analysis has revealed that the excessive use of various forms of 
wordplay constitutes one of the most ubiquitous features of football-related 
tweets. As John Druden wrote, “Punning is torturing one word ten thousand 
ways” [in Giorgadze 2015:363] And Twitter users, posting sports-related 
(particularly football-related) tweets, seem to immensely relish in “torturing” 
words to express their intense emotions during sports events. The names of 
clubs, managers and players provide a vast material for manipulation, and 
users make an extensive use of it. Some users even compete in creating puns 
to sound more original. It often helps them draw attention to their tweets and 
eventually gain more followers. As seen from the following example, the use 
of puns is often appreciated by the followers. 

User 1 West ham 1-0 Tottenham 
User 2 I bet they’re going ham 
User 1 Slicing pun 
According to Urban Dictionary “to go ham” means 1.  to go hard 2. to 

get crunk 3. to give 200% or more than 100%. Thus, we can conclude that 
User 2 suggests the teams are going to fight fiercely.   

User 1 Werder Bremen—Hannover 96 4:1 
User 2 Hannover (pun intended) 
Here User 2 implies that the game is over for the team Hannover. In 

the first example we observe the so-called syntagmatic pun (form of a non-
exact pun) where both words are physically present, while in the second 



98 

 

example there is an exact pun as only one sound sequence is present. 
[Partington 2009:1806] Another tweet, “Outfoxed in Leicester” is similar to 
the second example discussed above. However, here the degree of ambiguity 
is higher as readers should be aware of the fact that the football club (FC) 
Leicester is also known as the Foxes. The tweet was posted when FC Leicester 
won the game after the rival team scored the first goal, i.e. the implication is 
that the other team was surpassed in guile or cunning (outfoxed) by the Foxes.  

The above-mentioned two types can be found in the following four 
different tweets with similar puns posted both by ordinary users and official 
newspaper accounts after FC BVB player Jo Park’s goal at the end of the 
match brought victory to the host team playing in their stadium, Signal Iduna 
Park. The first two puns are built around the name of the player and the 
phrase “to park a bus” which is an informal expression in football, meaning 
“to play in a very defensive way”, while in the last two examples the phrase “a 
walk in the park” (something that is easy to accomplish) refers to the name 
of the stadium. 

Krasnodar parked a bus and Park beat it.    
The irony that Park beat the parked bus.  
Ginter makes it look like a walk in the Park (Ginter assisted Park’s 

goal) 
(DW Sports) The Europa League was no walk in the Park for BVB. But 

they got the points. 
 It is evident that pun is mainly intended for humorous effect or very 

often for criticism and irony, and it is the players who mainly become the 
target. 

Schurrle brace. Brace yourself. Sandro Wagner will hit a treble 
tomorrow.  

In football vocabulary “brace” means “two goals scored by one 
player”, while the phrase “to brace oneself” means “to prepare or position 
so as to be ready for impact or danger” (American Heritage Dictionary). 
Schurrle is a professional German footballer, a forward who had a long goal 
drought and Sandro Wagner, another striker, doesn’t boast a great number 
of goals, either. The irony is aimed at both players as the user seems to be 
taken by surprise that Schurrle managed to score a goal and by some 
miracle, did it twice. So, if Schurrle can score a brace, then why not expect a 
hat-trick from Sandro Wagner?!  
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Users play not only with different meanings of polysemantic words or 
homonyms, but also frequently create puns with players’ names and their 
homophonic words. 

Barcelona until the 43rd minute: Messy 
Barcelona until the 43rd minute: Messi 
FC Barcelona played rather poorly until the 43rd minute when Messi 

changed the course of the game and scored a wonder goal, hence the pun, 
built on the phonetic similarity of the word “messy” with the player’s name: 
Messi.  

 Can Cristiano Bale out Real Madrid and outshine Benzema for good?  
Gareth Bale, a Real Madrid key player, was out with an injury, so 

Cristiano Ronaldo was expected to “bail out”, i. e. save the team from defeat. 
In the next example the pun was created not by an ordinary user, but 

by the renowned goalkeeper Peter Cech himself.   
Next time I’ll Cech the clean sheets better. 
Here we have a play on words based on the homophony of the word 

“check” and the last name of the goalkeeper Cech.  
Another interesting example of pun built through the same technique is 

the tweet “Ayew happy now, Slaven?” addressed to the West Ham United 
coach Slaven Bilic after the brilliant performance of the player Andre’ Ayew 
whose last name sounds similar to “Are you”. 

“What’s Juan? Is something the Mata?” is an article introduction used 
by Goal.com both on Twitter and Facebook to refer to the frustration Spanish 
player Juan Mata was experiencing in his career at that moment.  

Homographic puns, not as frequently used as homophonic ones, are 
also among the extracted data. 

Sane’ /sʌne/! Plays more like Insane /seɪn/ the last few weeks. In a 
bad way, that is.  

A similar example is the tweet “Mainz defense looks precarious”. It 
expresses the user’s impression of the poor performance of Mainz defense as 
being precarious (dangerously lacking in security or stability). The word is 
not chosen accidentally, its use is intended as pun since the name of Mainz 
goalkeeper is Loris Karius. That is, here we come across an interesting 
mixture of manipulations, i.e. the choice of an adjective the second part of 
which sounds like the last name of the player, as well as both substitution and 
omission of letters.   
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The phonetic resemblance of the slang word “spursy” and part of the 
football club name Tottenham Hotspurs is exploited in the following tweet. 
Such words are called paronyms. According to Attardo [Attardo 1994: 110-111] 
“two words are paronyms when their phonemic representations are similar 
but not identical.” 

So very Spursy. 
The tweet was posted ahead of the upcoming clash between two PL 

teams: FC Arsenal and FC Tottenham Hotspurs, two London-based clubs. 
According to Urban Dictionary “spursy” means “consistently and inevitably 
failing to live up to expectations”.  

It should be noted that football-related tweets abound in non-exact 
puns where addition, omission or substitution of letters bring forth two 
images in the minds of readers and help to convey the user’s attitude and 
emotions at the moment of speech. For instance, one-word tweet “Poorto” 
was posted to express the disappointment with the poor performance of FC 
Porto.  

The tweet “It is a Trapp” is praising FC PSG goalkeeper Kevin Trapp 
who “trapped”, i.e. stopped the ball. According to American Heritage 
Dictionary, one of the meanings of the word “to trap” is 6. Sports a. to catch 
(a ball) immediately after it has hit the ground; b. to gain control of (a moving 
soccer ball) by allowing it to hit and bounce off a part of the body other than 
the arm or hand.  

Jose Mourinho: The special One or Special ONCE? 
This introduction to the video posted by 101 Great goals.com account is 

questioning whether Jose Mourinho, the renowned Portuguese manager, one 
of the most successful managers who has won many trophies in his career 
and proclaimed himself as the Special One, deserves to be called so after a 
series of failures. Capitalization of the letters in the word “once” serves to 
intensify the point that Mouinho is no longer as great and special as he used 
to be.  

It is not Tiki-Taka,  
It is Miki-Mata 
First coined by fans and later used by media and club accounts, the 

coinage Miki-Mata lauds the wonderful interplay between Juan Mata and 
Henrikh Mkhitaryan (nicknamed Micki/Miki), two Manchester United players. 
Fans associate Miki-Mata with Tiki-Taka (a style of play involving highly 
accurate short passing and an emphasis on retaining possession of the ball). 
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The tweet “Kool as you like” refers to the hat-trick scored by 
Galatasaray player Koo. Here the letters have been both substituted and 
added to resemble the word “cool”.  

“Goatzalo Castro” was used instead of Gonzalo Castro to convey the 
user’s admiration with the player for his superb assist. Urban dictionary 
defines “goat” as an acronym for “greatest of all time”.  

Substitution of  letters is employed in the following puns that express 
the users’ admiration with the players Willian and Mesut Özil. Thus, FC 
Chelsea player, Brazilian Willian, is occasionally referred to as Prince 
William in tweets, especially when his performance merits admiration.  

Özil’s vision is unreal. Nice össist.  
By creating the pun össist the user hails the assist made by Mesut 

Özil. At first sight the one-word tweet “Coolisic” referring to FC BVB 18-
year-old player Christian Pulisic after his brilliant performance in a 
Champions League game seems similar to the previous example. However, a 
closer look reveals that it is not a mere substitution of letters, but rather a 
blending of the words “cool” and “Pulisic”. Thus, it is a borderline case 
between sound substitution and lexical blending [Martirosyan, Badalyan 
2016:438] which is another widely used tool of manipulation to achieve 
humorous or ironic effect. Here are a few examples illustrative of the point. 

FC Astana scored a goal in the 89th minute which was astounding as 
the following tweet suggests.  

Ast-ounting! 2-2 in the 89th minute. 
Astana-Galatasaray 
The article introduction “Ibra gets el-blow” describes the situation 

when Zlatan Ibrahimovic struck another player with his elbow and was 
disqualified for three games. It was a blow for him and especially his team 
which had to play three matches without their world class striker. 

In the following tweet the user compares the attitude of the media 
towards the coaches of two grand Manchester clubs: Jose Mourinho 
(Manchester United) and Pep Guardiola (Manchester City). 

Jose MORONinho=Press headlines when United had been knocked out 
by Monaco. 

Unlucky Pep loses thriller =when it’s City… 
It is implied that Jose Mourinho has become an easy target for 

journalists who call him different names, like Moroninho (“moron” (sl. 
a person who is considered foolish or stupid), while Pep Guardiola is usually 
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praised. However, after Manchester City was knocked out of the Champions 
League by the French club Monaco, Pep Guardiola who has a reputation of a 
successful coach and has won a number of trophies with his former teams, 
couldn’t evade criticism. Fans and media attribute his previous success to the 
fact that he managed to win trophies with his former teams because they had 
world class  players, while now, not boasting a very strong squad, he is failing 
as a coach. So fans thought they were deluded into ranking him so highly and 
were quick to respond by coining a blend Fraudiola (from fraud+Guardiola) 
to mock him. The nickname Fraudiola caught on very fast and eventually 
evolved into the hashtag #Fraudiola. 

City out of the CL. More proof that inheritance merchant Pep 
Fraudiola can't do anything without being gifted a world class team. 
Fraudiola? Since 2011, Pep has spent €510m with Barca, Bayern & 
MCFC without winning a #UCL which is worse than others.  
And when Pep Guardiola manages a real club, his team goes out in 
the last 16 stage of CL. #fraudiola 

It is of importance to mention that not only background knowledge but 
also situational knowledge about the ongoing match is required to understand 
numerous instances of blending of player names and common words coined 
by Twitter users who aim to express their admiration of, delight or 
disappointment with a certain player and his actions, such as scoring a goal, 
assisting, tackling, dribbling, intercepting the ball, etc. 

Werderlicious (FC Werder Bremen+delicious) 
Weaknaldo (weak +Ronaldo (player)); Slamnando 

(slam+Ronaldo); Penaldo (Penal+Ronaldo) 
Ginterception (Ginter (player)+interception); Gintervention 

(Ginter+intervention) 
Gintor (Ginter +Tor (German for goal)); Durimination (Durm 

(player)+domination) 
Awesomeyang (awesome+Aubameyang (player)); 

Turbomeyang (turbo+Aubameyang) 
Torbameyang  (Tor (German for goal)+ Aubameyang) 
Noooobameyang (No+Aubameyang) (the tweet was a reaction 

to a missed penalty)  
Magictaryan (Magic+Mkhitaryan (a player)) 
Henrikh Derbytaryan (Derby+Mkhitaryan) (Mkhitaryan 

became the best player in the derby) 



103 

 

Happy Birthgoal (birthday+goal) the player scored a goal on 
his birthday 

Sometimes the names of two players are merged to compare their 
qualities or to praise the superb interplay between them. For instance, the 
one-word tweet “Messitaryan” (Messi+Mkhitaryan) was posted to express 
admiration with the Armenian playmaker Mkhitaryan whose performance was 
on a par with that of Messi, one of the best players in the history of football.  
And the tweet “Mullerowski” (Muller+Lewandoswski) was posted to praise 
the successful interplay between two Bayern players: Thomas Muller and 
Robert Lewandowski.  

Sandwich blends (a blend has more alternating fragments than it has 
source words), mainly with the words “goal” and “tor” (among German 
speaking users tweeting in English), are also widely coined.  

Mkhitoryan (Mkhtaryan+tor) 
AuBOMeyang  
Lewangoalski (Lewandowski+goal) 

The fans who followed the match could easily guess that one word-
tweet Lewangoalski (now accepted and widely used by official accounts, too) 
was posted after a goal was scored by the high-scoring striker Robert 
Lewandowski, while the Lewanbarski refers to the situation when 
Lewandowski hit the bar.  

The analysis of the extracted data has revealed that blends with player 
names are predominantly made by football fans, but journalists, 
commentators, as well as official accounts of clubs that are in constant search 
for new expressive and emotionally charged units gladly borrow these puns. 
Some of them become so widely used that in the course of time they stick to 
some players, thus becoming their nicknames used by both Twitter users and 
the media. Such is that case with Magictaryan, the nickname of the 
Armenian playmaker Henrikh Mkhitaryan who is famous for his “magic” on 
the pitch.  

Another type of word-building that provides an effective tool for 
wordplay is conversion. The semantic relation “action characteristic of the 
object” underlies the conversion pairs of occasional verbs and the names of 
players, coaches and clubs. In this case background and situational 
knowledge is also required to understand the occasional verb which usually 
refers to the actions typical of a certain player or a situation the clubs or 
players are or were involved in. One should be following the match to 
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understand the tweet “Darmstadt gets Durmed” after the player Erik Durm 
scored a goal against the FC Darmstadt. The phonetic resemblance of the 
player’s name and the verb “to doom” also contributes to the ironic 
implication that the team is doomed to lose the game.   

Background knowledge is essential to decipher the meaning of the 
following tweet. 

Grosskreutz’s transfer from Dortmund to Gallatasaray may get “De 
Gea’d”. Gall reportedly submitted documents 48 seconds late.  

The story behind the occasionalism “De Gea’d” is the transfer of the 
FC Manchester United goalkeeper David De Gea to Real Madrid that failed at 
the last moment (before the transfer window closed) because of the broken 
fax machine. Similarly, the transfer of German international Kevin 
Grosskreutz to Galatasaray could collapse because the paperwork wasn’t 
completed on time.  

In the following example FC BVB fans allude to the match between their 
club and FC Darmstadt when the latter managed to draw the game at the last 
minute. 

User 1. 3 minutes added on. Hannover gets a free kick. It smells like 
Darmstadt. 
User 2. Don’t Darmstadt it.  

 Conversion may also be accompanied by other types of word 
formation, such as affixation. 
 Amazing to see Atletico being out-Atleticoed here. Benfica outplayed, 
time-wasting, counter-attacking & undeservedly leading. 
 The tweet targets the FC Atletico Madrid that is often criticized for its 
time-consuming and counter-attacking style of playing football. At the moment 
the tweet was posted the other team had not only borrowed their strategy, but 
also were implementing it better than Atletico. It is worth mentioning that the 
prefix out- (excelling or surpassing in a particular action) is often added to 
occasional verbs derived through conversion.  
 In the following example the combination of several techniques resulted 
in the creation of a highly emotive and ironic tweet “Stuttgart outneverkused 
Neverkusen”.  

The tweet was posted after Bayer Leverkusen twice came from two 
goals down in a thrilling second half to snatch a dramatic 4-3 win at home to 
Stuttgart. “Neverkusen” is a lexical blend from “never+Leverkusen” used to 
mock the club Leverkusen that tends to lose games at the last moment. Thus, 
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the occasional coinage “outneverkuse” implies that FC Stuttgart did even 
worse than Leverkusen usually does. 
 The last example best illustrates the great potential of the English 
language for wordplay and how skillfully it is exploited and manipulated by 
Twitter users. Besides simple instances of pun, we come across tweets where 
several techniques are artfully interwoven to produce the desired pragmatic 
effect. 

It can be assumed that character limitation which might be seen as a 
constraint that does not allow users to express themselves fully has the 
opposite effect. It results in more creativity and diversity displayed by users 
who have to fit into the 140 character limit. Moreover, the language of 
common users, mainly the words they coin, can become so popular on 
Twitter that eventually journalists borrow the language means initially peculiar 
to Twitter exclusively and use them in their articles (mostly in article 
headlines). Thus, wordplay, previously perceived as mauvais ton when used in 
newspapers, is now widely used on Twitter by mainstream media accounts 
and many occasionalisms built on wordplay later can make their way into 
mainstream media as well.   
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ԼԻԼԻԹ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, ՍՏԵԼԼԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ – ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԱՌԱԽԱՂԸ 
ԹՎԻԹԵՐՈՒՄ (ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԹԵՄԱՅՈՎ ԹՎԻԹԵՐԻ ՆՅՈՒԹԻ 
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 

Ներկայացված հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել 
բառախաղի տարբեր տեսակները և դրանց դերը սպորտային թեմաներին 
առնչվող թվիթներում, որոնք գրվել ինչպես շարքային օգտատերերի, 
այնպես էլ հայտնի անձանց և պաշտոնական լրատվամիջոցների կողմից: 
Ընտրված օրինակների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նշանների 
սահմանափակումը (140 նշան), որը բնորոշ է Թվիթերին, չի 
խոչընդոտում, այլ հակառակը խթանում է նոր բառերի կերտումը, ինչը 
հենց բառախաղի հիմնական աղբյուրն ու գործիքն է Թվիթերում: Մի 
կողմից նման դիպվածային նորաբանությունները ապահովում են թվիթի 
արտահայտչականությունը` փոխանցելով սպորտային իրադարձությանը 
հետևող օգտատերի հույզերն ու  գնահատականը, մյուս կողմից կարող են 
նաև ներթափանցել մամուլի լեզու, քանի որ լրագրողները հաճախ են 
փոխառնում և տարածում դրանք:    

 
ЛИЛИТ БАДАЛЯН, СТЕЛЛА МАРТИРОСЯН−ИГРА СЛОВ, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ СИМВОЛОВ В ТВИТТЕРЕ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ТВИТОВ НА ФУТБОЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ)   
 Английский юмор очень часто основан на каламбуре (игре слов),  
построенном на многозначности слов. Кроме полисемии необходимыми 
элементами механизма игры слов являются также такие языковые 
явления как омонимия и парономазия. Игра слов часто используется в 
прессе, рекламе и литературных произведениях. В данной статье 
рассматривается игра слов на примере компьютерно- опосредованной 
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коммуникации, в частности на примере твитов на футбольную тематику, 
опубликованных как рядовыми пользователями, так и официальными 
аккаунтами футбольных клубов и спортивных изданий в Твиттере.   
  Проведенный анализ позволил выявить, что ограничение символов 
(в 140 знаков) не только не препятсвует созданию экспрессивных 
языковых единиц, а наоборот способствует созданию новых единиц, а 
также созданию каламбура, который настолько популярен в Твиттере 
среди обычных пользователей, что уже стал применяться журналистами и 
официальными аккаунтами клубов. И часто авторами каламбура являются 
не журналисты, а рядовые пользователи. 
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ՀՏԴ 81'255 
 

ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ ՊԻԿԱՐՈՅԱԿԱՆ ԺԱՆՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԱՐՈԿԿՈ 
ԳՐԱԿԱՆ ՈՃԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 

Հիմնաբառեր` Վերածնունդ, կլասիցիզմ, բարոկկո, հնեաբանություն, 
այլաբանություն (ալեգորիա), խորհրդապաշտություն (սիմվոլիզմ), 
գեղագիտական իդեալ <<Ոսկե դար>> 

Պիկարոյական ժանրի ձևավորումը անքակտելիորեն կապված է 
իսպանական գրականության և ազգային լեզվի զարգացման փուլերի 
հետ, ուստի դրա ուսումնասիրությունը  պահանջում է,  հատկապես, 
XVIIդ. գեղագիտական գիտակցության ձևավորման համար հիմք 
հանդիսացող երևույթների խոր և համապարփակ վերլուծություն:  
  Գեղագիտական գիտակցությունը հասարակական գիտակցության 
այն անբաժան մասն է, որն արտացոլում է աշխարհի հանդեպ մարդու 
գեղագիտական վերաբերմունքը, նրա հարատև ձգտումը դեպի 
ներդաշնակություն, կատարելություն, գեղեցկություն, դեպի իդեալ:       
Սակայն չի կարելի ասել, որ գեղագիտական գիտակցությունը 
ձևավորվում է բացառապես  կյանքի հանդեպ մարդ արարածի 
զգացմունքային-էմոցիոնալ վերաբերմունքի հիման վրա, այն 
արտահայտում է նաև նրա բանական(ռացիոնալ)-մտավոր(ինտելեկտուալ) 
վերաբերմունքը իրեն շրջապատող աշխարհի նկատմամբ: 
 Իսպանական պիկարոյական ժանրը առաջացել է XVIդ. կեսերին և 
իր զարգացման գագաթնակետին է հասել XVIIդ. կեսերին: Հարկ է նշել, 
որ այս ժամանակաշրջանը կարևորվում է երկու գեղագիտական 
ուղղությունների ձևավորմամբ և զարգացմամբ՝ Վերածննունդ և 
բարոկկո: Օրտեգա-ի-Գասսետի կարծիքով, Վերածնունդը և բարոկկոն 
ձևավորվել են պատմահասարակական ճգնաժամի ժամանակաշրջանում 
(1350-1630թթ), ընդ որում Վերածնունդը, ամբողջապես հրաժարվելով 
միջնադարյան մշակույթի ավանդույթներից և սովորույթներից, որոնք 
արգելակում ու խեղում էին մարդու ներքին, հոգևոր ուժը,  առավել 
խորացրեց այդ ճգնաժամը:  Գեղագիտական այս նոր ուղղությունը 
մերժեց միջնադարյան իդեալները աստծո և աստվածայնության 
նկատմամբ, դրանք փոխարինելով բնության և մարդու ներդաշնակության 
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իդեալով: Սակայն գեղեցիկի այս նոր իդեալը, որն իր արտահայտությունը 
գտավ մշակույթում և արվեստում, հակասության մեջ էր գտնվում բիրտ և 
դաժան իրականության հետ: Արդյունքում, զգացմունքայնության և 
բանականության միասնության մասին պատկերացումը փոխարինվում է 
հակադրության և, նույնիսկ թշնամանքի գիտակցությամբ:   
 XVIIդ. գեղագիտական իդեալը Եվրոպայում, հատկապես 
Ֆրանսիայում և Իսպանիայում, ձևավորվում են երկու հակառակ 
սկզբունքների պայքարում`բանականի, որն իր արտահայտությունն է 
գտնում կլասիցիզմում և զգայականի, որն իր արտացոլումը ստանում է 
բարոկկո ոճում: Ընդ որում, բարոկկոն և կլասիցիզմը քայլում էին “ոչ թե 
մեկը մյուսի ետևից, այլ կողք-կողքի`պայքարելով և միահյուսվելով” 
(Hatzfild,1973;71; Maravall,1981;31): Այսպիսով,  բարոկկոյի 
գեղագիտական իդեալը ծնունդ է առնում՝ մի կողմից Վերածննդի 
արվեստի հետ հակամարտությունում, մյուս կողմից`կլասիցիզմի 
արվեստի հետ մրցակցությունում: Այդ իդեալը արմատավորվում է 
դարաշրջանի հասարակական գիտակցության մեջ, իսկ քանի որ լեզուն 
անբաժանելի է հասարակական գիտակցությունից, ապա նաև 
ձևավորվող ազգային լեզուներում `իր արտահայտությունը գտնելով 
գրական ստեղծագործությունների ամենատարբեր ժանրերում: 
 Սակայն դժվար է տալ բարոկկոյի լիարժեք սահմանումը, ինչպես 
դժվար է բնութագրել հակասություններից ծնված յուրաքանչյուր երևույթ: 
Լառուս (Larousse) բառարանը բարոկկոյի գեղագիտական իդեալը 
բնութագրում է հետևյալ մակդիրներով՝ “զվարճալի, հնարամիտ, 
տարօրինակ, արտասովոր, ցնցում առաջացնող և այլն”(Larousse,t.1;569): 
Ըստ Ա.Լ.Շտեյնի “գոյություն ունի բարոկկո տերմինի շատ 
բացատրություններ և դրանցից յուրաքանչյուրը օգնում է հասկանալու այդ 
ոճի բուն էությունը”: Ենթադրվում է, որ անվանումը ծագում է 
պորտուգալերենի perola barroca – անկանոն ձև ունեցող թանկարժեք 
մարգարիտ բառից: Համաձայն մեկ այլ վարկածի barocco-ն դժվարիմաց 
սխոլաստիկ սիլոգիզմ(հետրաբանություն) է: Եվ վերջապես, երրորդ 
տարբերակով barocco նշանակում է կեղծիք, շինծություն, 
խաբեբայություն: Անկանոն ձև ունեցող մարգարիտի հետ 
համեմատությունը հակադրում է բարոկկոն ներդաշնակ, դասականին 
մոտ Վերածննդի արվեստին: Թանկարժեք մարգարտի հետ 
համեմատումը կամ նմանեցումը ընդգծում է բարոկկոյի ձգտումը դեպի 
ճոխություն, նրբագեղություն, զարդարվեստ: Սիլոգիզմի հիշատակումը 
մատնացույց է անում բարոկկոյի կապը միջնադարյան սխոլաստիկայի 
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հետ: Վերջապես այն, որ բարոկկոն մեկնաբանում են որպես 
խաբեբայություն և կեղծիք, ընգծում է այն հանգամանքը, որ 
պատրանքային, անիրական, երևակայական տարրը շատ ուժեղ է այս 
արվեստում (Շտեյն, 1983;16; D.Alonso, 1974;84; G.Torre, 1967; 494):
 Իսպանական բարոկկոյում, ինչպես և ողջ Եվրոպայում, շատ ուժեղ 
էր ոճի դեկորատիվության և պայծառության ազդեցությունը: Այդ 
պատճառով էլ “կյանքը թատրոն է” և “կյանքը տոն է” գաղափարները 
նույնպես դառնում են գերիշխող:  Ժողովուրդը անընդհատ  ներքաշված 
էր եկեղեցիական հանդիսավոր տոնակատարությունների մեջ 
(պարահանդեսներ, Զատիկ, Տիրոջ մարմնի տոն), իսկ թագավորական 
արքունիկը փայլում էր, վարելով ցոփ ու շռայլ կյանք, քայքայելով ու 
սննկացնելով երկիրը; ողջ երկրով մեկ շրջում էին թափառական 
թատրոններ և բալագաններ (Maravall, 1981; 322):  Բայց 
տոնակատարությունները, որոնք ներկայացված էին գրականության մեջ, 
հաճախ բացահայտում ու մերկացնում էին կյանքի արատավոր կողմերը:
 Մ.Ս.Կագանը նշում է, որ “բարոկկոյի արվեստը պատկերել է իր 
դարաշրջանի հակադրությունները և հակասությունները` օբյեկտիվ և 
ընդգծված ձևերով, խորությամբ և նրբորեն` ինչը բնորոշ է մշակույթի 
ինքնագիտակցությանը” (Каган, 1997; 485):    
 Սակայն, բարոկկոյի արվեստի ամենաարժեքավոր 
առանձնահատկությունը բախումների և լարված հակասությունների սոսկ 
փաստագրումը չէ, այլ դրանց լուծման փնտրտուքը: Նրան խորթ են 
մտահոգությունները արվեստի առանձին տեսակների միջև սահմանների 
անձեռնամխելիության վերաբերյալ: Գեղարվեստական 
ստեղծագործությունները կարծես ջնջում են այդ սահմանները և 
ներխուժում են իրական կյանք: Գեղանկարչությունը, երաժշտությունը, 
գրականությունը դառնում են բազմաձայն: Բարոկկոն ձգտում է 
ներդաշնակության և համաչափության վերականգնմանը, ամբողջական 
համակարգի ստեղծմանը, որի արդյունքում մարդը միաձուլվում և 
ներդաշնակ է դառնում իրեն շրջապատող աշխարհի հետ: Ահա, սա է 
բարոկկո ոճի գաղափարի իրացումը արվեստում՝ ընհանրապես և 
գրականությունում `մասնավորապես:  
            Բարոկկոյի գեղարվեստական համակարգը պաշտանմունքի 
առարկա էր դարձնում այլաբանությունը (ալեգորիան) և 
խորհրդապաշտությունը (սիմվոլիզմը): Այս ուղղությունը հնարավոր է 
դաևձնում անտիկ դիցաբանության և քրիստոնեական խորհրդանիշների 
միախառնումը, ընդ որում դիցաբանությունը, կարծես թե հակադրվում է 
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ընդունված կրոնական դոգմաներին: Այսպիսով, դիցաբանությունը 
բարոկկոյի նկարիչների, արվեստագետների համար դառնում է 
յուրատեսակ մի զուգակրոն (парарелигия)՝ վերակենդանացված 
Վերածննդի դարաշրջանով: Նրանց համար արվեստը դառնում է ոչ թե 
մասնագիտություն, այլ գեղագիտական խնդիրների և ներքին 
պահանջների  ինչ-որ համակարգ (Ortega y Gasset 1997;178):  
 Սակայն, Իսպանիայում, ուր նույնիսկ Վերածնունդը չկարողացավ 
վերջնականապես կապը խզել միջնադարի ավանդույթների հետ, բացի 
գիտակցության համաեվրոպական ճգնաժամից, սկսվում է նաև 
համընդհանուր տնտեսական ճգնաժամ, որի հետևանքով կործանվում է 
Մեծ կայսրությունը: Երկրում տիրում է իսկական քաոս. բնակչության շատ 
շերտերի մասսայական աղքատացում, արտադրության անկում, կաթոլիկ 
հետադիմություն և Հակառեֆորմացիա: Հասարակությունում ձևավորվում 
է հոգեբանական խաթարված մթնոլորտ, որն իր արտահայտությունն է 
գտնում իսպանացի արվեստագետների ստեղծագործություններում (А. 
Castro; F. Lázaro Carreter, 1972; J.A. Maravall): Իսպանական բարոկկոյի 
հատկանշական գիծը դառնում է հոռատեսությունը, իսկ նրա հիմնական 
գաղափարը`հիասթափությունը: Ֆերնանդո Լասարոն և Վիսենտե 
Տուսոնը առանձնացնում են տվյալ երևույթի հետևյալ թեմատիկ 
ասպեկտները` 

1. Աշխարհը կորցնում է արժեքը: Բարեկամության, դիրքի, 
ծագման, պատվի բոլոր արժեքները անհետանում են: Արժեքազրկվել է 
մարդկային կյանքը, և նույնիսկ՝  փողը : Աշխարհը  ցնորվել է:  

2. Կյանքը հակասություն է և պայքար: Դա մարդու պայքարն է, լի 
հակասություններով և արատներով: Որպես կարգախոս ընդունվում են 
Պլատոնի այն միտքը, որ “Մարդը մարդուն գայլ է” (Homo homini lupus 
est) (Maravall, 1981; 329): 

3. Կյանքը շատ կարճ է և արագընթաց: Դա պատրանք է: Ամեն ինչ 
փոփոխական է, ամեն ինչ անցողիկ է: Եվ պետք է ըմբոշխնել 
յուրաքանչյուր ակնթարթ, կյանքից վերցնել  այն ամենը, ինչ կարող ես 
(Lázaro, Tuzón, 1995; 117): 

Հիասթափության թեման ընդգծում էր հատկապես այն դրույթը, 
որ կյանքը  հյուրանոց է կամ իջևանատուն, որտեղ ոչ ոք երկար չի մնում: 
Դա մի դպրոց է, ուր մարդը սովորում է պայքարել իր կյանքի համար: 
Ահա, թե ինչու պիկարոյական վեպերում գործողությունները տեղի են 
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ունենում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են կրթական 
հաստատություններն ու հյուրանոցները (Տես.,օր. «La picara Justina», 
«Guzman de Alfarache»,«El buscón», «El diablo cojuelo»): 

Բարոկկոյի ոճի լեզվական արտահայտչամիջոցները տարբեր 
ժամանակահատվածներում դրսևորվել են ամենատարբեր ձևերով: Իր 
ձևավորման առաջին փուլում, գեղարվեստական գրականության 
լեզվաոճական առանձնահատկություններից էր հնեաբանությունների 
(արխաիկ ձևերի և կառույցների) լայն կիրառությունը, նույնիսկ գրական 
լեզուն կանոնակարգված չէր, և ինչպես բնութագրում է Տուրբինան 
“որոշակի առումով, այդ անկանոնակարգվածությունն էլ հենց բարոկկոյի 
առաջին նշաններից կամ հատկանիշներից է” (Տուրբինա, 1991;47): 

   Ասվածը հիմնավորելու համար փորձենք վերլուծել Կրեդոյի <<El 
buscón>> վեպի “բանջարեղենային ճակատամարտի” հետևյալ 
հատվածը. “Yo, viendo que era batalla nabal, y que no se había de hacer a 
caballo, comencé a apearme; mas tal golpe me le dieron al caballo en la cara, 
que yendo a empinarse cayó conmigo en una (hablando con perdón) privada: 
púseme cual vuestra merced puede imaginar” (El buscón, 87). 
“Տեսնելով, որ սկսվեց Լեպանտոյի իսկական ծովային ճակատամարտ, 
որն անհնար էր վարել ձի հեծնած, որոշեցի իջնել ձիուց; բայց այնպիսի 
հարված հասցրին իմ կենդանու (ձիու) մռթին, որ ծառս լինելով ընկավ ինձ 
հետ միասին (ամոթ է նույնիսկ ասել) կեղտի մեջ: Կարող է Ձերդ 
մեծությունը պատկերացնել, թե ինչ կատարվեց ինձ հետ այդ պահին”: 
  Այս  բարդ համադասական նախադասության քերականական 
կառուցվածքում տեղ են գտել մի շարք դերբայական դարձվածքներ և 
հավելյալ ստորադասական անդամներ, որոնք ընթերցողի մոտ ստեղծում 
են մի կողմից՝ յուրօրինակ  լավածություն և իրադարձությունների արագ 
զարգացման տպավորություն, մյուս կողմից՝ ընկալման դժվարություն: 
Օրնակ yo ենթակայի և comencé a apearme ստորոգյալի միջև հավելյալ 
տեղադրված է դերբայական դարձվածք՝ լրացյալ երկու ստորադասական 
նախադասություններով. viendo que era batalla nabal, y que no se había de 
hacer a caballo: Երկրորդ նախադասությունում tal golpe ուղիղ խնդիրը 
դրված է բայից առաջ, իսկ դրա լրացյալ որոշիչ ստորադասականը que 
yendo a empinarse cayó conmigo en una (hablando con perdón) privada 
առանձնացված է նախադասության այլ անդամներով, ընդ որում որոշիչ 
ստորադասականի մի փոքր խրթին կառուցվածքը ստեղծվել է que կապի 
և ստորոգյալի, ինչպես նաև una անորոշ հոդի և privada գոյականի միջև 
դերբայական դարձվածքի հավելյալ տեղադրմամբ: Առանձնահատուկ 
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ուշադրության է արժանի խաղ-ակնարկի (allusion)՝ batalla nabal 
(բանջարեղենային ճակատամարտ) կիրառությունը այս հատվածում, 
որտեղ  nabal ածականը՝ կազմված nabo (բողկ, շաղգամ) բառից և 
նմանություն ստեղծելով   nave(նավ), naval(ծովային) բառի հետ 
Լեպանտոյի մոտ ստեղծում է ծովային ճակատամարտի պատրանք, իսկ 
ընթերցողը, իր հերթին, պատկերացնում է ոչ թե շուկայական մի 
հրապարակ, այլ իսկական մարտի դաշտ: 
   Ա.Վ. Սուպրունը նշում է, որ իսպանական գրական լեզվի 
ձևավորման վաղ շրջանին արդեն բնորոշ էր   երկրորդական 
(ստորադասական) նախադասությունների, բայի անորոշ ձևով կազմված 
կառույցների կամ դարձվածքների, կապով կառույցների առատությունը, , 
որոնք  արտակա մակարդակում  հաղորդում են տարբեր իմաստային 
երանգներ, ինչպես նաև երկխսությունների, ուղիղ և անուղակի խոսքի 
կառույցների լայն կիրառումը: Այս ամենը վկայում է զարգացած 
քերականական համակարգի մասին,  որն ունակ է հարստանալու և 
կատարելագործվելու (Супрун, 1984;194):     
 Հարկ է նշել, որ XVI դարը համարվում է լեզվական յուրօրինակ 
հեղափոխության շրջան, երբ Իտալիայում, հետո նաև Իսպանիայում և 
Ֆրանսիայում նկատվում է ազգային լեզուներով գրավոր և տպագիր  
ստեղծագործությունների զգալի աճ: Ակտիվորեն դրսևորվող ազգային 
լեզուն մեծ հետաքրքրություն էր առաջացնում գրողների և լեզվի 
տեսաբանների մոտ: 
   “Ոսկե դարի” գրեթե բոլոր գրողները և քաղաքական գործիչները 
ներգրավված էին լեզվի տեսության մշակման գործընթացներում: 
Պոետները, գրողները, քերականագետները, հրատարակիչները, 
հետաքրքրված լինելով լեզվի կիրառման կանոններով, քննարկում էին 
նոր տեսական տրակտատներ կազմակերպում էին բանավեճեր այս կամ 
այն հեղինակի կողմից օգտագործած բառերի և արտահայտությունների 
շուրջ: Բանավեճերում համեմատվում էին անտիկ հեղինակների և նոր, 
ժամանակակից հեղինակների առավելություններն ու թերությունները: 
Տեղի էր ունենում լեզվի մասին գիտելիքի և գրականության մեջ գրավոր 
խոսքի ամբողջական վերակառուցում: 
  Պիկարոյական առաջին վեպի լույս տեսնելուց (1554թ.)  առաջ,  
Իսպանիայում տպագրվում է Խուան դե Վալդեսի “Երկխոսություններ 
լեզվի մասին”(1535թ.) աշխատությունը (Juan de Valdés <<Diálogo de la 
lengua>>): Տրակտատի հեղինակը առաջին հերթին կարևորում է  գրավոր 
և բանավոր խոսքի մերձեցման անհրաժեշտությունը, մայրենի լեզվի 
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զատումը լատիներենի քերականական նորմերից (Blecua, 1967; 39; 
Lapesa, 1950; 201; Márquez Villanueva. 1957; 274): 
     Այդ նույն ժամանակ, Իսպանիայում  գերիշխող բարոկկոյի 
գեղագիտական գաղափարախոսությունը իր դրսևորումն է գտնում այդ 
ուղղությանը պատկանող գրողների լեզվական պրակտիկայում: Նրանք 
բոլորը ելնում էին երկու ընդհանուր սկզբունքներից` 
1. լեզուն պետք է հանդես գա որպես միջոց հեռանալու անճոռնի և տգեղ 

իրականությունից 
2. ի հակակշիռ վերածննդյան շրջանի նկարիչների և գրողների 

զգացմունքային տարրերքի, բարոկկոյի գրողների լեզուն 
իտելեկտուալիզացվում է, իսկ հեղինակի  խոսքի թափանցիկ 
պարզությանը փոխարինելու է գալիս միտումնավոր բարդացումը:  

 
      Եվ ահա, բարոկկոյի գրական ոճի ինտելեկտուալացման և 
գաղափարախոսության շրջանակներում աստիճանաբար իր զարգացումն 
է ունենում պիկարոյական ժանրը, որը լեզվի առավելագույն 
արտահայտչականության, լեզվական յուրաքանչյուր միավորի 
առավելագույն իմաստային հագեցվածության հետ զուգընթաց փորձում է 
հաղթահարել լեզվի կիրառման քարացած նորմերը: Պիկարոյական 
ժանրը դառնում է այն ժանրերից մեկը, որը երգիծանքի և տեսիլքների 
հետ միասին, մերժում է գունանկարչությունը և զարդանկարումը, որոնք 
բնորոշ են բարոկկո ոճին, մարդկային գեղեցկության 
չափազանցված(հիպերբոլիկ) գովերգումը փոխարինվում է մարդկային 
մարմնի այլանդակված ձևերի  և բարոյական թերությունների 
չափազանցված նկարագրությամբ, և չնայած դիցաբանության 
առկայությանը, որպես բարոկկոյին բնորոշ տարր, բացակայում են 
դիցաբանական զարդարող ակնարկները (D. Alonso 1974; 90): 
    Ասվածի վառ ապացույցն է հետևյալ օրինակը՝  
-Y saliéndose al ejercicio de la noche pasada, aunque las calles de Sevilla en 
la mayor parte son hijas de labirinto de Creta, como el Cojuelo era el Teseo 
de todas, sin el ovillo de Ariadna llegaron al barrio del Duque...(El diablo 
cojuelo,p.209). 
 – Ինչպես և նախորդ գիշեր, ընկերները դուրս եկան զբոսնելու Սևիլյաի 
փողոցներով, որոնք նման են Կրետե կղզու լաբիրինթոսի դստրերին, և 
կաղ Սատանան, ինչպես Թեսևսը, առանց  Արիադնայի թելի կարողացավ 
հասնել Դուքսի թաղամաս:  
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    Այս հատվածում կիրառված դիցաբանական հղումները՝ Թեսևսի 
մասին առասպելը, Կրետե կղզու լաբիրինթոսը, Արիադնայի թելը 
,ներկայացված առանց գունազարդումների, միտված են բացահայտել 
կերպարի դիվային էությունը, նրա առասպելական ճարպկությունը:      
  Պիկարոյական գրականության բնորոշ 
առանձնահատկություններից էր նաև  կենցաղային զվարճապատումների՝ 
անեկդոտների լայն կիրառությունը և պարզաճաշակ գրականության 
(лубок) հերոսների ներկայացումը, որոնք  լինելով իրական կյանքի 
կրողները, միշտ և ամենուրեք հանդես էին գալիս դիմակահանդեսային 
խեղկատակների և հիմարների դիմակներով քողարկված:  Եվ ինչպես, 
իրավմամբ նշում է Բախտինը “Դիմակահանդեսը գեղարվեստական-
թատերական ներկայացում չէր, այլ իրական կյանքի մի հատուկ ձև՝ 
սահմանափակված ժամանակային շրջանակներով” (Бахтин 1990; 12-13):    
     Այսպիսով, պիկարոյական գրականությունը ստեղծվելով բարոկկոյի 
գաղափարախոսական հենքի վրա, համաձայն որի կյանքը թատրոն է, 
դիմակահանդես, դիմակների, տեսարանների և իրավիճակների 
հերթագայություն, այն դիտարկվում է որպես գեղարվեստական 
իմաստավորում ճգնաժամային իրավիճակի, որը ստեղծվել էր 
իսպանական հասարակությունում XVIդ. II-րդ կեսից, որպես 
վերլուծություն այն խորը հակասությունների, որոնք հատուկ էին այն 
ժամանակվա հասարակությանը և մարդուն: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Alonso D. De los siglos oscuros al de oro (notas y artículos a través de 
700 años de letras españolas). - Madrid: Credos, 1964. 

2. Alonso M . Ciencia del lenguaje y arte del estilo. - Madrid: Aguilar, 
1964.  

3. Blecua J.M. Estructura de la crítica literaria en la Edad de Oro. - 
Historia y estructura de la obra literaria. -Madrid, 1971.  

4. Hatzfeld H. Estudios sobre el Barroco. - Madrid: Credos, 1973. 
5. Lázaro F., Tuzón V. Literatura española. - Madrid: Anaya, 1995. 
6. Maravall J.A. La cultura del Barroco. Análisis de una estructura 

histórica. -Barcelona-Caracas-México: ARIEL, 1981.  
7. Quevedo F.de. El bucón (Historia de la vida del buscón, llamado don 

Pablos. - Madrid: Clásicos Castilia, 1990. 



116 

 

8. Vélez de Guevara L. El Diablo Cojuelo. - Madrid: Clásicos Castilia, 
1988. 

9.  Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: 
Художественная литература, 

10. Каган М.С. От Возрождения к Просвещению; проблема барокко. - 
В кн.:Эстетика как философская наука. - СПб: Петрополис, 1997. 

11. Ортега-и-Гассет X. Избраннью труды. Вокруг Галиллея. - М.: Весь 
мир, 1997 

12. Супрун A.B. Язык кастильской прозы в начальный период ее 
формирования (ХIII - X V вв.). - В кн.: Формирование романских 
литературных языков. - М . : Наука,  

13. Штейн А.Л. Литература испанского барокко. - Л.: Наука, 1983.  

МАРГАРИТА БАГРАМЯН – ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРА ПЛУТОВСКОГО 
РОМАНА В РАМКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО СТИЛЯ БАРОККО. 

В данной статье представлен процесс формирования 
эстетического идеала в Европе, в частности в Испании, на фоне борьбы 
двух противоположных стилей: классицизма и барокко. И как яркий 
пример барочного идеала выступает жанр плутовского романа. 
Литературный жанр плутовского романа, создаваясь на основе идеологии 
барокко, согласно которому жизнь- это театр, карнавал, смена масок, сцен 
и событий, рассматривается как эстетическое осмысление кризисной 
ситуации, которая создалась в испанском обществе во второй половине 
XVI века, как анализ тех глубоких противоречий, которые были 
характерны тогдашнему обществу и человеку. 
 
MARGARITA BAGHRAMYAN - FORMATION OF THE GENRE OF 
PICARESQUE NOVEL IN LITERARY STYLE OF BAROQUE  
 This article introduces the process of formation of the esthetic ideal in 
Europe, particularly in Spain, on the background of two opposite styles: 
classicism and baroque. And the genre of picaresque novel is a vivid example 
of baroque ideal. Being based on the ideology of baroque, according to which 
life is a theatre, a carnival, a change of masks, scenes and occurrences, the 
literary genre of picaresque novel is considered as an esthetic perception of 
the crisis that overwhelmed the Spanish society in the second half of the 16th 
centhury, as the analysis of the profound contradictions that were typical of 
the society and a person of that time. 
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ՀՏԴ 81'255 
ԳԱՂԱՓԱՐ ՏԵՐՄԻՆԻ ՄԱՍԻՆ 

ԶՈՐԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր` տերմին, տերմինաբանություն, տերմինահամակարգ, 
տերմինաշինություն, ակադեմիական գրավոր խոսք, արտալեզվական և 
ներլեզվական գործաններ, բառ 

 
  Գլոբալացման արդի դարաշրջանում, երբ գիտատեխնիկական 
առաջընթացը թևակոխել է նոր փուլ, ակադեմիական գիտելիքը  
համացանցային պայմաններում ձեռք է բերել համամարդկային բնույթ, և 
հատկապես գիտության առաջընթացով է պայմանավորված 
տերմինաբանության զարգացումը: Տերմինների առաջացումը 
պատմականորեն կապված է գիտական հասկացությունների 
առաջացման հետ, և մեկն առանց մյուսի չի կարող գոյատևել: Ուստի, 
հարկ է նշել, որ ներկայումս լեզուների բառապաշարի համալրման 
գործընթացը հիմնականում տեղի է ունենում տերմինաբանության 
զարգացման հաշվին: Ինչպես հայտնի է, գիտության յուրաքանչյուր 
բնագավառ ունի  իր հասկացությունների և տերմինների ամբողջությունը: 
Հետևաբար, գոյություն ունեն այնքան տերմինաբանական համակարգեր, 
որքան գիտության, տեխնիկայի, արվեստի, մշակույթի ճյուղեր ու 
բնագավառներ կան: Այս առումով, տերմինաբանությունը գրավիչ ոլորտ է 
ոչ միայն հումանիտար բնագավառի, այլ նաև այլ մասնագետների 
համար, քանի որ տերմինաբանության հիմունքներին պետք է ծանոթ լինի 
յուրաքանչյուր ոք, ով զբաղվում է գիտական հետազոտությամբ կամ 
‹‹ստեղծում է›› ակադեմիական գրավոր խոսք (մենագրություն, հոդված, 
զեկուցում, ատենախոսություն և այլն): Ակադեմիական գրավոր խոսքն, 
ունենալով ապացուցողական բնույթ,  մեծապես առնչվում է գիտական 
հասկացություններ և դատողություններ նշանակող տերմինների հետ, 
որոնք, ըստ էության, ակադեմիական գրագրության ոճակազմիչներն են: 
Եվ հենց տերմիններից  և գիտական հասկացություններից է կախված 
ցանկացած հետազոտության արդյունավետությունը:  

  Տերմին (terminus) բառը լատիներենից է և նշանակում է սահման, 
եզր: Հայերենում շատ հաճախ տերմին բառի փոխարեն գործածվում է 
‹‹գիտաբառ››-ը, որն առավել հստակորեն է եզրագծում, սահմանազատում 
տերմինի` գիտական հասկացության անվանում լինելու հանգամանքը: 
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Թեև տերմինաբանությանը նվիրված են բազում աշխատություններ, 
այնուամենայնիվ մասնագիտական գրականության մեջ չկա վերջնական 
և համապարփակ սահմանում: Այսպես, Ս. Ֆ. Բուլիչևան (1979) նշում է, որ 
‹‹դեռևս գոյություն չունի տերմինաշինության և տերմինագործածության 
վերջնական տեսություն›› [78]: Իսկ Վ.Մ. Լեյչիկը (1981) պնդում է, որ 
‹‹դեռևս չկա  բավականաչափ անփոփոխ տեսություն տերմինների 
վերաբերյալ››[64]: Այնուամենայնիվ, լեզվաբանական գրականության մեջ 
առկա են տերմին հասկացության բազում սահմանումներ: Այսպես, 
օրինակ` տերմինը բառ է, որը ցույց է տալիս մասնագիտական, 
գիտական, տեխնկական հասկացություն [ Буре и др. 2003:69 ]: Տերմինը 
գիտաբառ է, որն անվանում է որևէ հասկացություն [Прохорова 1998:3]: 
Տերմինը բառ է կամ բառակապակցություն, որը ցույց է տալիս 
տեխնիկական հասկացություն [Пиотровский 1951:18]: Տերմինը բառ է 
կամ բառակապակցություն, որն անվանում է որոշակի ոլորտի 
հասկացություն կամ գործունեություն [Шомелева 2010:7]: Ամբողջացնելով 
այս ամենը`Պետրոսյանը (2014) սահմանում է, ‹‹Գիտության որևէ 
բնագավառի տերմինաբանական համակարգին պատկանող և այդ 
բնագավառին հատուկ ճշգրտորեն սահմանելի գիտական հասկացություն 
նշանակող բառը կամ կայուն բառակապակցությունը, որ ձգտում է 
մենիմաստության և զուրկ է հուզական երանգից, կոչվում է տերմին›› 
[128]: Այսպիսով, վերը շարադրվածից ենթադրելի է, որ տերմինը, նախ և 
առաջ, բառ է, որին բնորոշ է բառային հատկություններ` որոշակի 
տարբերությամբ: Բայց, եթե բառը դարերով կարող է ‹‹գոյատևել››` ձեռք 
բերելով նորանոր իմաստներ և երանգներ, ապա տերմինն այս առումով 
‹‹վաղամեռիկ›› է. այն շատ արագ դուրս է գալիս գործածությունից հենց 
այն ժամանակ, երբ գործածությունից դուրս է գալիս այն հասկացությունը, 
որին անվանում է տվյալ տերմինը: Այսինքն, տերմինի անվանողական 
գործառույթն անխզելիորեն շաղկապված է տերմին հասկացության հետ, 
ի տարբերություն բառերի, որոնք կարող են երբեմն հանդես գալ 
կապակցական արժեքով (սպասարկու բառեր): Տերմինն իր այս 
հատկանիշով դառնում է մենիմաստ, և նրա գործունեությունը 
սահմանափակվում է միայն ակադեմիական ոճում: Սակայն այլ ոճերում 
գործածվելիս` այն կարող է ձեռք բերել փոխաբերական իմաստ` 
այդուհանդերձ պահպանելով իր ելակետային նշանակությունը, օրինակ` 
Engrossed in thoughts, she didn’t realize that she was making mechanical 
movements like an automatic machine.  His body went rigid, and confusion 
crossed his features. /rigid body/ կամ When she looked at his black body it 
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seemed as dead and emotionless as wrought iron. /black body; wrought iron/ 
(գեղարվեստական ոճ) 

 Տերմինի կիրառությունը դարձվածային կապակցություններում ևս 
խարազանելի չէ: Սակայն այս պարագայում այն մասամբ կամ 
ամբողջությամբ կորցնում է իր նախնական իմաստը: Օրինակ` on the 
same wave length= to have the same ideas and opinions, well-oiled machine= 
anything that functions as it should, cog in the machine= a person or thing 
that is a part of a larger system, silver surfer= an older person who uses the 
Internet, Sputnik moment= when you realize you need to work harder to 
catch up, to blow a fuse= to get very angry, not rocket science= easy to do or 
understand, bells and whistles= all the features of a new product, fire on all 
cylinders= everything is working well և այլն: Չնայած տերմինի այսպիսի 
կիրառությանը`այն գրեթե չի գործածվում ակադեմիական գրավոր 
խոսքում, քանի որ դարձվածքներն, որպես կանոն, ունեն հուզական 
երանգավորում և ոճական առումով չեզոք չեն:  

Տերմինները ժամանակի ընթացքում  կարող են փոխանցվել 
ընդհանուր լեզու: Երբ տեղի է ունենում այս գործընթացը, ապա այն 
տերմինը, որը կիրառվում էր սահմանափակ մարդկանց կողմից որոշակի 
իրավիճակներում, սկսում է կիրառվել մարդկանց ավելի լայն շրջանների 
կողմից և կորցնում է առավել հստակ ու ճշգրիտ լինելու իր հատկությունը 
[Turner 1973:179]: Այսպես, տերմինները,մի կողմից, դասվում են ոչ 
համագործակցական բառերի շարքը,իսկ մյուս կողմից, շատ 
համագործակցական բառեր ձեռք են բերել տերմինի նշանակություն, 
օրինակ` անգլերեն leg(ոտք), back(մեջք),  wing(թև), angle(անկյուն), 
ring(օղակ), cryptic(թաքուն, ծածուկ),որպես տեխնիկական տերմին` 
anything that is hard to read(դժվարընթեռնելի), hotspot(վտանգավոր 
տարածաշրջան),որպես տերմին` a place that has wireless Internet 
connection: Հակառակ գործընթացը նույնպես օրինաչափ է, օրինակ` 
gadget, machine, automatic, combine, caterpillar, լատիներեն` perpetuum 
mobile(մշտական շարժում), որն այժմ գործածվում է որպես ‹‹զտարյուն›› 
դարձվածային միավոր և նշանակում է ‹‹շարժուն, նախաձեռնող 
անձնավորություն››: Այդուհանդերձ, տերմին հասկացությունը առնչվում է 
գիտական հասկացություններին: Այսինքն, եթե տվյալ բառը գիտության, 
տեխնիկայի, արհեստների, տնտեսության, մշակույթի և առհասարակ 
որևէ բնագավառի հասկացություն է արտահայտում, ապա այն տերմին է, 
իսկ եթե զուրկ է նման իմաստից, ուրեմն տերմին չէ [Պետրոսյան 
2010:64]: Ցանկացած տերմին գոյություն ունի որոշակի գիտական 
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բնագավառի ընդհանուր հասկացությունների ամբողջության մեջ: Այդ 
ամբողջության մեջ յուրաքանչյուր տերմին հարաբերվում է տվյալ 
բնագավառի այլ տերմինների հետ` կազմելով տերմինահամակարգ 
[Прохорова 1998:3]: Այսպես ձևավորվում է տերմինաբանական դաշտ 
հասկացությունը: Տերմինաբանական դաշտը տերմինի համար տվյալ 
տերմինաբանական համակարգն է, որից դուրս նա կորցնում է իր 
տերմինային արժեքը [Պետրոսյան 2010:89]: Օրինակ`տերմինային 
կապակցությամբ արտահայտված հետևյալ տերմինները` angle of 
incidence (угол падения), free fall    (свободное падение), binding energy 
(сила сцепления) որտեղ էլ որ գործածվեն չեն փոխում իրենց տերմինային 
իմաստը, հետևաբար անփոփոխ է նրանց տերմինաբանական դաշտը 
(ֆիզիկայի բնագավառ): 

Տերմինագիտության մեջ  մեկ այլ կարևոր հիմնահարց է 
տերմինաշինությունը: Ինչպես հայտնի է, ցանկացած լեզվում 
տերմինաբանության առաջացման գործոն կարող են հանդիսանալ 
հասարակական-քաղաքական կյանքի, տնտեսության, մշակույթի, 
գիտության և տեխնիկայի զարգացումը: Ըստ Ն. Ֆ. Բլեյքի (1996) 
անգլերենը ‹‹կլանեց›› գիտությանն առնչվող  օտար բառերի 
հսկայածավալ քանակություն 18-19-րդ դարերում` մասամբ գիտության և 
տեխնիկայի զարգացման, մասամբ էլ նոր քաղաքական իդեալների ի 
հայտ գալու շնորհիվ [299]: Ս. Մ. Միլլուորդը (1996) նշում է, որ անգլերենի 
տերմինների և առհասարակ բառամթերքի համալրման ամենադյուրին և 
ամենաարդյունավետ եղանակը փոխառումն է, իսկ լատիներենն ու 
հունարենը ամենակատարյալ աղբյուրներն են, որտեղից կարելի է 
փոխառել բառեր ու հասկացություններ [228]: Եվ պատահական չէ, որ 
անգլերենի տերմինաբանության ճնշող մեծամասնությունն ունի 
լատինական և հունական ծագումնաբանություն: Սրանք, ըստ էության, 
տերմինաշինության արտալեզվական միջոցներն են: Տերմինաբանության 
հարստացումն կարող է պայմանավորված է լինել նաև ներլեզվական 
գործոններով: Ներքին ուղիով  տերմինաբանության զարգացումը 
պայմանավորված է տվյալ լեզվի բառապաշարի զարգացմամբ` 
բառիմաստի տերմինացմամբ, երբ բառերը կարող են անցնել լեզվի մի 
վիճակից կամ շերտից մյուսը, և տերմինաբանության 
փոխներթափանցումներով պայմանավորված` գիտության մի 
բնագավառից մյուսը [Պետրոսյան 2014:134]: Այս ուղիներով առաջացած 
տերմինները սովորաբար անվանում են բառարանային, քանի որ նրանց 
հատուկ են իմաստի հստակությունն ու կայունությունը [Пшеничная 
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1991:41]: Սակայն ակադեմիական գրավոր խոսքում շատ հաճախ 
հանդիպում են այնպիսի տերմիններ, որոնք միանշանակ չեն ընկալվում, 
դրանք ‹‹ստեղծվում›› են որևէ անհատի կողմից հետազոտական 
գործունեության ընթացքում: Այսպիսի տերմիններն, որպես կանոն, 
սահմանվում և բնութագրվում են հենց գիտական տեքստի հեղինակի 
կողմից: Այսպիսի տերմիններն անվանվում են հեղինակային [Bolshakova 
2001:57]: Այսպես, ըստ Բուրեի`(2003) ներքին և արտաքին ուղիներով 
պայմանավորված տերմինաշինության եղանակներն են` տվյալ լեզվի 
օրինաչափություններով պայմանավորված տերմինակերտումը; 
համագործակցական շերտից բառի անցումը տերմինային դաշտ; 
արտաքին և ներքին փոխառությունները; թարգմանությունը [71]: 

Ամփոփելով ասվածը` կարելի է եզրակացնել, որ գիտության և 
առհասարակ հասարակության մեջ տեղի ունեցող տեղաշարժերը, 
գլոբալացմամբ պայմանավորված գիտատեխնիկական առաջընթացը 
զարկ է տվել տերմինաբանության զարգացմանը, որը, հիրավի, կարելի է 
համարել ցանկացած լեզվի բառամթերքի հարստացման ամենաէական 
ուղիներից մեկը: Հետևաբար, տերմինաբանությունը դառնում է 
գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի, լեզուների զարգացման ցուցիչ: 
Շնորհիվ համացանցի` ցանկացած գիտելիք դադարել է որևէ ազգի 
մենաշնորհը լինել, և տերմինաբանության տեսքով ներթափանցում է 
տարբեր լեզուների մեջ: Ուստի, դրանց իմացությունը անհրաժեշտ է 
ցանկացած մասնագետի համար` մասնավորապես ակադեմիական 
գրավոր խոսք ‹‹կերտողների›› համար: 
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ЗОРИ БАРСЕГЯН - К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ‹‹ТЕРМИН›› 

В статье рассматриваются такие понятия, как термин, 
терминология, терминосистема, а также даются сведения о 
терминообразовании и об их употриблении. Термины, как правило, 
проникают в любой язык через перевод и заимствования. К месту 
использованная терминология является основополагающим фактором для 
написния серьёзной научной работы. 

 
ZORI BARSEGHYAN - ON THE NOTION ՛՛TERM՛՛ 

The article deals with such scope of notions as term, terminology, 
terminology system. It also contains some information concerning the origin 
and usage of terms as element indicating academic style. As a rule, terms can 
penetrate into any language by means of translation and borrowing. Having 
the right terminology is crucial for writing first-class academic work, 
therefore, the knowledge of terms is essential for almost every specialist. 
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УДК 81'272 

ЯЗЫКОВОЙ ВЫБОР И ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В 
ПОСТСОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ 

 
АЙКАНУШ БАРСЕГЯН 
ШТЕФАН РАБАНУС 

Ключевые слова:  государственный язык, русскоязычные, билингвизм, 
одноязычия, языковой выбор, идентичность 

  1. Исторический очерк 
Армянский язык – это язык древней цивилизации с уникальной 

традицией и культурой письменности. Язык, письменность и литература 
всегда играли решающую роль в этнокультурной самоидентификации 
армянского общества и, в частности, в восприятии самого себя как 
«умного народа». Создание письменности армянского языка официально 
датируется началом V века нашей эры. Официально принято считать, что 
армянский алфавит создан Месропом Маштоцем на основе греческого 
алфавита или, по крайней мере, в его последовательности. М. Маштоц 
создал алфавит, оригинальность и совершенство которого выражается в 
точном отражении фонологических оппозиций на более высоком уровне, 
чем в Латинице или Кириллице для современных европейских языков. 
Язык и письменность внесли особый вклад в самосохранение армянского 
народа в течение многовековой истории страны, которая была полна 
болью, трагедиями, уничтожениями, геноцидом, из-за которых огромная 
часть армян ныне живет за пределами своей родины. 

Армянский язык фактически всегда был главным языком 
повседневной жизни и местного самоуправления армянских поселений на 
Ближнем Востоке. Тем не менее, долгое отсутствие государственности 
привело к тому, что он никогда не достигал статуса полного 
«Ausbausprache», то есть «автономного / самостоятельного языка» в 
понимании Хайнца Клосса, [Haarmann 2005 a.]. Так как территория 
современной Республики Армения (где говорят на восточно-армянском 
языке) находилась под властью Российской Империи на основе 
Гюлистанского (1813г.) и Туркменчайского (1828г.) договоров, далее в 
составе Советского Союза до его распада в 1991г., русский язык вошел 
во владение в многочисленных высших функциональных сферах. Это 
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включало общение не только на научно-академическом, но и на 
административном уровнях (особенно в контактах с правительственными 
органами в Санкт-Петербурге и Москве, а также с соседними кавказскими 
губерниями или советскими республиками, так как русский язык являлся 
так называемым «lingua franca» в межнациональной коммуникации 
Советского Союза). 

Большинство научных сфер, высших уровней университетского 
образования (как н/р, степени кандидата и доктора наук) не были 
доступны в Армении, и научной элите нередко приходилось получать 
высшее образование в России, преимущественно в Москве. Возвращаясь 
в Армению, эта же элита во всех сферах деятельности в основном 
использовала русский язык. Следует признать, что национальная 
политика, выдвинутая В. Лениным в 1920-х гг., принесла некоторую 
пользу нерусским национальным языкам в Советском Союзе. От этого 
выиграли особенно те языки (в том числе – армянский и грузинский) на 
которых говорили на территориях со сравнительно малой численностью 
коренного русскоязычного населения и конечно, языки народов с 
сильной национальной элитой [Pavlenko 2008: 6]. Тем не менее, 
армянский язык никогда не считался официальным языком Армянской 
Советской Социалистической Республики [Хачатрян 1991: 113], и как 
указывает Харман: «Ни один из национальных языков в общественной 
жизни не мог соперничать с русским должным образом. А с укреплением 
сталинского централизма исключительный статус русского языка, как 
государственного, был признан если не официально, то хотя бы de facto» 
[Haarmann 2005 б: 826; наш перевод]. Как отмечает лингвист 
Вайтенберг, «ambitious parents preferred to send their children to the 
Russian schools» («требовательные родители предпочитали отдавать своих 
детей не в армянские, а в русские школы») [Weitenberg 2006: 1900], а 
свободное владение русским языком часто служило даже залогом 
профессионального успеха в Советской Армении [Григорян, Даниелян 
2010: 275, 278]. 

В 1991г. провозглашение независимости привело к утверждению 
статуса армянского как единственного, официально одобренного языка 
во всех сферах (Статья № 1 Закона о языке с 17 апреля 1993 [Григорян, 
Даниелян 2010: 283; также § 3] и статья № 12 Конституции Республики 
Армения 1995 и 2003 гг. гласят: «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական լեզուն հայերենն է» («Армянский язык – государственный язык 
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Республики Армения» [Конституция 2003]). Целью первоначально весьма 
жесткой языковой политики, которую Армения разделяла с другими 
постсоветскими странами, являлась достижение полного автономного 
статуса национального языка. Хотя Харман [Haarmann 2005 a: 247], 
указывает на значительный успех таких языков, как эстонский, 
латышский, грузинский и армянский, в их намерении достигнуть такого 
статуса, власти Армении несколько лет спустя изменили свою языковую 
политику и заменили начальный принцип одноязычия более 
дифференцированным подходом, 1  вследствие чего, русский язык 
сохранил некоторые из бывших приоритетов по следующим причинам: 
  а) Армянская элита с русским образованием и предпочтением 
русского языка, не только не исчезла из Армении, но и продолжает 
занимать важное положение в обществе. 
  б) Научно-техническая литература и терминология на армянском 
языке не может быть создана за столь короткий период времени, так как 
это – процесс, занимающий, по крайней мере, десятилетия, которому 
препятствуют не только наличие и доступность научно-технической 
литературы и терминологии на русском языке (огромное количество 
русскоязычных книг и журналов в армянских библиотеках), но и 
распространение английского языка в роли глобального «lingua franca» 
[Haarmann 2005 a: 247 и Schulze 2002: 898]. В наше время, когда даже 
такой широко распространенный язык, каким является немецкий, 
испытывает давление со стороны английского даже в пределах Германии 
(особенно в академических кругах и во всемирно действующих 
предприятиях), ex-novo создание коммуникативной практики в этих же 
сферах для такого малораспространенного языка как армянский, как 
минимум – амбициозный проект. Отлично сознавая это, власти Армении, 
по практическим причинам, снова уделяют некоторое место русскому 
языку в тех сферах, которые были официально закрыты для него сразу 
же после принятия независимости [Pavlenko 2008: 19, 28]. 
  в) В отличие от других бывших советских республик (как н/р, 
Грузии или стран Прибалтики) в Армении нет и никогда не было 
существенной враждебности к России [Григорян, Даниелян 2010: 289]. 

                                                 
1 Защита языков меньшинств в Армении считается образцовым для бывшего 
Советского Союза [Pavlenko, 2008: 30]. 
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Наоборот, эти две страны стоят в тесных дружеских контактах, более 
того, 73% опрошенных нами людей соглашаются с заявлением «Россия – 
старший брат Армении» (см. § 5). Россия приняла активное участие в 
нагорно-карабахской войне, а мотострелковая дивизия и военно-
воздушные силы России и по сей день обеспечивают в Армении 
пограничный контроль на границах с Турцией и Ираном (см. также § 5 и 
Рис. 4). О тесной связи между Россией и Арменией говорит также 
количество беспосадочных перелетов из международного аэропорта 
Еревана, «Звартноц». Только за 1 июля 2013г. было совершено 24 
вылета, 10 из которых в Москву, а 6 – в другие города Российской 
Федерации (еще по одному вылету в русскоязычные столицы СНГ – 
Минск [Giger, Sloboda 2008: 44,45] и Киев [Bilaniuk, Melnyk 2008: 
85,86]). 
  Вышеупомянутое показывает, почему сегодня в армянских школах 
принято изучать 3 языка: армянский – как основной, русский – как 
второй обязательный 2  и один иностранный язык (в основном – 
английский, альтернативно также немецкий и французский) [Pavlenko 
2008: 18]. 
 
  2. Вопросы исследования 
  Русский язык все еще пользуется большой популярностью в 
Армении, причем огромное количество армян проявляет билингвизм, 
владея восточно-армянским и русским одновременно. 3  Исключение 
                                                 
2 Согласно Мартиросяну [см. Мартиросян, 2003: 61, указанный с Григоряном и 
Даниеляном, Состояние общественных функций русского языка в современной 
Республике Армения. Челышев, 2010: 290], в армянской образовательной 
системе русский язык занимает «своеобразное положение между родным, т.е. 
армянским, и иностранными языками». 

3  Следует отметить, что билингвизм только в редких случаях означает 
полное владение обеими языками на одинаковом уровне. Существует 
разнообразие типов билингвизма, ср. по этому вопросу: Mackey, 2005: 1486–
1487 и далее. Согласно Лазумовой, 2010: 119 приблизительно 70% армянского 
населения имеет коммуникативные навыки на русском языке. Как 
утверждается в Григоряне и Даниеляне, 2010: 278, реальный билингвизм 
ограничивается в пределах городов. По данным наших собственных 
наблюдений и сравнений, степень активного владения русским языком в 
Армении ниже, чем, н/р, на Украине [ср. также Bilaniuk, Melnyk, 2008: 72–73]. 
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составляют, так называемые, западные армяне, которые недавно 
переехали в Республику Армения из Ближнего Востока или из других 
нерусскоязычных стран. Как правило, они тоже, как минимум, билингвы, 
но владеющие другими комбинациями языков: как н/р, западно-
армянским и английским, французским, арабским. Следовательно, они не 
говорят по-русски. 4  С другой стороны этнические армяне из 
Азербайджана, которые переехали в Армению во время нагорно-
карабахской войны, говорят в основном на русском, а армянским языком 
почти (иногда даже – вовсе) не владеют [Weitenberg 2006: 1900]. Кроме 
того, Армения характеризуется сильным национальным самосознанием, в 
сохранении которого армянский язык играет главную роль. Эта сложная 
ситуация затрудняет определить общее отношение к русскому языку в 
сегодняшней Республике Армения. Следовательно, возникает вопрос: 
какую роль играет русский язык в создании идентичности и какие 
факторы управляют языковым выбором между двумя языками 
(армянским и русским)? На сегодня не существует исследований по 
данному вопросу. Из-за вышеупомянутой тесной связи Армении с Россией 
(см. § 1, [c]), ситуация в республике по всей вероятности отличается от 
тех, которые хорошо изучены в этом аспекте (н/р, Грузии или стран 
Прибалтики, см. § 3). Из всевозможных вопросов, касающихся языковому 
выбору и отношению к языкам, мы выбрали следующие ключевые 
вопросы, на которые должны ответить наши информанты, интерпретируя 
данные из нашей социолингвистической анкеты (§ 4–6): 
 
1. Воспринимают ли армяне русский как официальный второй язык 
Республики Армения, или исключительно как язык Российской 
Федерации? 
2. Какая из идентичностей имеет место при выборе армянского или 
русского языка? 
3. Существует ли тенденция поддержания или дальнейшего развития 
русско-армянского билингвизма в Армении? 
                                                 
4 Восточно- и западно-армянский проявляют различия на всех грамматических 
уровнях, а лексические различия столь важны, что вполне оправдывается 
существование специального словаря в 380 страницах [Сакапетоян, 2011]. В 
нашей работе не будут обсуждаться эти различия, так как данное 
исследование касается лишь восточно-армянского языка. 
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  3. Состояние исследования 
  Нам не известны современные исследования проблем языкового 
выбора и отношений к языку в Республике Армения. Языковая ситуация в 
Армении (языковые и этнические группы, билингвизм и т.д.). коротко 
излагается в общих описаниях армянского языка, как н/р, Weitenberg, 
2006, Schulze, 2002, а относительно ситуации в советские времена – в 
Comrie 1981: 179–183. В своих многочисленных статьях Харман 
[Haarmann 2004 a, б, 2005] рассматривает отношения между русским 
языком и национальными языками в бывших советских, ныне 
независимых, республиках и в (бывших) восточноевропейских 
государствах, включая Финляндию, но Армения только кратко 
рассматривается в периферии. Зборник статьей под редакцией Павленко 
[Pavlenko 2008] всесторонне описывает ситуацию билингвизма в бывшем 
Советском Союзе (включая специфическое для страны число говорящих 
на русском и их национальных языках и их компетентности). 
  Однако Павленко тоже лишь кратко описывает ситуацию в Армении 
во вступительной части работы [Pavlenko 2008: 18–22], тем самым не 
посвящая отдельной главы этой стране. Возможно, причиной тому служит 
степень национальной и языковой однородности в Армении, которая 
необычно высока для страны Ближнего Востока и прежнего Советского 
Союза. Как утверждает Павленко [Pavlenko 2008: 10], 97.7% населения – 
этнические армяне, а остальная часть – этнические меньшинства, 
играющие небольшую (даже нулевую) роль. Следовательно, русский язык 
не необходим для межэтнической коммуникации в Армении. Ситуация 
здесь весьма отличается от ситуации в соседней Грузии, где 
многочисленные и густо поселенные меньшинства (включая армян в 
области Самцхе-Джавахети на границе с Турцией и Арменией) так плохо 
владеют грузинским языком, что административную коммуникацию 
зачастую приходиться вести на русском языке [Pavlenko 2008: 20,21]. 
Перотто [Perotto 2003, 2006, 2008, 2014], также исследуя отношения 
между русским и национальными языками в России и других 
постсоветских государствах, особое внимание уделяет Грузии. В 
указанной работе Перотто [2014], ситуация в Армении иллюстрируется в 
противопоставлении с Грузией и Азербайджаном. В грузинской системе 
образования русский язык был заменен английским языком в качестве 
основного второго языка. В Азербайджане же, молодое поколение 
становится менее знакомым с русским языком также вследствие того, что 
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азербайджанский язык официально перешел от Кириллицы к Латинице 
[Perotto 2014: 169]. В Армении же русский язык официально остается 
«вторым языком» (а не «иностранным»), перед английским и другими 
иностранными языками, а интерес к армяно-русскому билингвизму 
«реален» [Perotto 2014: 168]. Подобную позицию занимает Хруслов [2006: 
143–145], который, во-первых, указывает, что армянская языковая 
политика с 2001г. признала русский язык сверхнациональным средством 
коммуникации (особенно в общении с Россией, как с деловым партнером, 
так и главной страной трудовой миграции армян). Эти факторы были 
решающими в распределении статуса русского языка в системе 
образования Армении. Во-вторых, Хруслов на первый план выдвигает 
роль армянской диаспоры в России, которая занимается пропагандой 
русского языка в Армении (с помощью усиления его преподавания в 
школах республики) [Хруслов 2006: 144]. [Лазумова 2010: 119–121] 
указывает на  деятельность российских учебных заведений на территории 
Республики Армения с целью распространения русского языка, как н/р, 
Института Пушкина, филиалов российских университетов в Армении, и 
особенно Российско-Армянского (Славянского) университета в Ереване. 
Вероятно, самым полноценным исследованием положения русского языка 
в Армении является работа Григоряна и Даниеляна [2010], в которой 
детально и последовательно реконструируется языковая политика 
Армении после независимости. Первая стадия знаменуется попыткой 
установить армянский как единственный язык Республики Армения. 
Статья №1 Закона о Языке с 17 апреля 1993г. гласит: «Государственный 
язык Республики Армения – армянский, который обслуживает все сферы 
жизни республики. Официальный язык Республики Армения – 
литературный армянский язык» [Григорян, Даниелян 2010: 283]. В этом 
причина того, что остающиеся всего несколько чисто русскоязычных 
школ посещают исключительно дети из семей неармянской 
национальности [Григорян, Даниелян 2010: 291]. Однако попытка 
подавить русский язык в общественной жизни, оказалось невыполнимой 
по практическим причинам. Например, дублирование или введение 
субтитров всех телевизионных программ на армянском языке, требуемое 
законом о Телерадиовещании с 20 Ноябрь 2000г., было невозможно по 
финансовым причинам [Григорян, Даниелян 2010: 296]. Поэтому, 
русский язык укрепляется в языковой палитре Армении из-за своей 
важности в многочисленных функциональных сферах (таблица Григорян, 
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Даниелян, 2010: 302 наглядно показывает распределение двух языков по 
функциональным сферам). 
 
  4. Материал и методология исследования 
  Мы проводили наш главный опрос в мае 2013г. в форме интервью, 
на котором студенты Государственного политехнического университета 
Армении отвечали, главным образом, на вопросы закрытого типа. 
Интервью проводился на армянском языке. Анкетный опрос мы 
составили на основе ряда предварительных исследований в Ереванском 
государственном лингвистическом университете: начиная с открытых 
разговоров на стандартных интервью с вопросами открытого типа, мы 
достигли анкетного опроса с 28-ю (частично подразделенными) 
вопросами закрытого типа с альтернативами ответа на номинальных и 
порядковых шкалах. Это позволило сделать количественные и, в 
некоторых случаях, статистические анализы. Вопросы, относительно 
характеристик информантов (социальных данных, родного языка 
информантов и их родителей, языка семьи, самооценки языковых 
навыков на русском и английском языках и т.д.), были дополнены 
вопросами, касающиеся отношениям к языку (нравиться ли говорить по-
русски, отношениям между Арменией и Россией), убеждениям и 
верованиям, (стереотипные говорящие на русском языке, оценке 
важности русского языка для карьеры и личной жизни, важности русского 
языка по сравнению с английским) и их поведения (активно или пассивно 
используют русский язык, включая передачу этого языка своим детям) 
[Schnell и др. 2011: 319–333]. Анкетный опрос предусматривал также 
ответный вариант «не знаю» [Schnell и др. 2011: 330] с целью не 
принуждать информантам выбирать какой-либо ответ, к которому они не 
склонны. 

Информанты: Все опрошенные были исключительно студентами 
факультета компьютерных систем и информатики Государственного 
политехнического университета Армении (кол. = 779). Из 
пронумерованного списка (1–779) студентов мы сделали случайную 
выборку 40 студентов с помощью скрипта Linux shell (функция 
$RANDOM). Из 40 привлеченных студентов, 37 были доступны изучению. 
Средний возраст составлял 20 лет, из которых 10 девушек и 27 парней. 
Мы предпочли студентов из государственного политехнического 
университета студентам нашего лингвистического университета по 
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следующим причинам: a) в лингвистическом университете студенты – 
почти все женского пола, б) они имеют, как об этом свидетельствует их 
выбор языков в качестве специальности, особый интерес к языкам в 
целом и, возможно, к русскому – в особенности, а такой интерес 
противоречил бы цели наших исследований, и в) студенты 
государственного политехнического университета, согласно нашему 
мнению, лучше отражают сегодняшнюю, типичную, образованную, 
городскую, современную и ориентированную на успех молодежь 
Армении, о которой мы хотим сделать наши выводы.5 

Методы: в зависимости от типа вопроса мы вычислили среднее 
арифметическое 6  и/или визуализировали распределение альтернатив 
ответов в форме гистограмм. Для некоторых явлений были исследованы 
также статистические соотношения: в этих случаях мы интерпретировали 
номинальные шкалы как порядковые.7 В общем, мы интерпретировали 
результаты с точки зрения их содержания и применили их к ключевым 
вопросам, определенным в § 2. 

 
  5. Результаты 
  В этом параграфе мы представим результаты анализа анкетного 
опроса. Обсуждение и применение результатов ответов на ключевые 
вопросы § 2 представлены в § 6. 

                                                 
5 За разрешение проводить исследование, также за помощь в подготовке мы 
выражаем свою благодарность ректору государственного политехнического 
университета, профессору Ара Аветисяну. 
6  Следует отметить, что вычисление среднего-арифметического значения 
порядковой шкалы – не самый точный статистический метод. Однако, 
учитывая, что вопрос о том, существует ли в общественных науках шкала 
интервала, необходимая для вычисления среднего арифметического, весьма 
спорный, мы принимаем широко распространенную практику, рискуя 
ошибиться, основывая свою позицию тем, что неточности можно 
отстранить за счет простоты переменных. [ср. по этому вопросу Schnell и 
др., 2011: 137–141]. 
7 Этот метод, строго говоря, также не допустимый. Но с нашей точки зрения 
результаты, благодаря снова простоте переменной, все таки действительны.  
Для статических вычисления  нам бы хотелось поблагодарить професора 
Алфреда Ламели (научно-исследовательский центр «Deutscher Sprachatlas», 
Марбургский университет имени Филиппа). 
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Первая группа переменных касается родному языку (информанта 
[см. Рис. 1], его отца и матери). В ходе опроса выявилось, что почти все 
информанты воспринимают восточно-армянский как родной язык. 
«Родной язык» – спорное понятие. Он обычно характеризуется тем, что 
это – первый язык (с точки зрения принципа овладения языком), и что у 
говорящего есть более высокие языковые навыки на нем, чем на других 
языках; кроме того, говорящие имеют эмоциональную связь со своим 
«родным языком» [Dietrich 2004]. Рассматривая дополнительные 
комментарии информантов, мы сделали вывод, что указание и русского, 
и армянского языков как родных, базируется на том факте, что они 
посещали русскую (т.е., абсолютно русскоязычную) школу в Армении. 
Лишь один информант, который выбрал русский (а не армянский) как 
единственный родной язык, жил в России на протяжении десяти лет. 
Учитывая тот факт, что информанты – исключительно носители 
армянского языка, удивительным кажется то, что 19% информантов 
указывают на русский как на семейный язык. Рисунок 1 
противопоставляет числа родного и семейного языков. Два информанта 
выбрали русский язык даже в качестве единственного семейного языка, 
хотя никто (ни сами информанты, ни их отцы и матери) не являются 
носителями русского языка. Из комментариев и информации 
относительно школьного образования (русская или армянская школа), мы 
приходим к заключению, что статус русского языка, как семейного, 
зависит от типа обучения и соотносится с русским образованием, по 
крайней мере, родителей, а иногда и самого информанта. Исключение 
составляет единственный случай, когда оба родителя были указаны как 
коренные носители русского языка. Выбор русского языка как семейного 
делается сознательно, в зависимости от типа образования. (Соотношение 
русского языка с высшим образованием становится очевидным ниже). 

Языковые навыки (Рис. 2). Все опрошенные выучили русский язык 
в школе, как минимум, за два или три часа в неделю (такой результат 
подтверждает достоверность данных Павленко [Pavlenko 2008: 18]). 
Кроме того, университетские учебные планы всех информантов включали 
два семестра русского языка. Это означает, что информанты 
предписывают себе «отличные» или «хорошие» языковые навыки, 
выбирая число 3 на шкале компетентности с 0 «нулевые знания» до 4 
«носитель языка». Следовательно, ответ «ноль» не выбирается вообще: 
все информанты в какой-то мере владеют русским языком. Совершенно 
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иначе состоит дело с английским языком. Среднее значение 
компетентности расценивается числом 2.35, что значительно уступает 
компетентности в русском языке (2.89). Один из информантов даже 
утверждал, что совершенно не знает английский. Результаты вполне 
оправдали наши ожидания: русский язык остается вторым обязательным 
языком в образовательной системе Армении (в отличие от Грузии, см. § 
3), а литература для обучения Информатики доступна если не на 
армянском, то на русском языке. 

Другое объяснение сильному положению русского языка в Армении 
– это контакты с Россией и с другими постсоветскими странами, которые, 
по крайней мере, частично русскоязычны. Почти все информанты 
указывают на наличие родственников или друзей в России и, как 
минимум, одна треть информантов жила в России от нескольких месяцев 
до нескольких лет. От ответов на вопрос, относительно контактов с 
иностранными странами, мы приходим к заключению, что отношения не 
ограничены русскоязычными странами. Почти 80% информантов (28 
человек) указывают на контакты с другими странами, особенно с США 
(12) и Германией (7) (только два – с Францией). Тем не менее, отношения 
с русскоязычными странами, безусловно, остается самой тесной (по 
данному вопросу см. также в § 1, [в]).  

Отношения. Первая переменная выражает степень удовольствия, 
которую получают информанты, говоря на русском языке. Рис. 3 
показывает, что информантам нравится говорить по-русски (среднее 
значение 2.84 по шкале интенсивности от 0 «нисколько не нравится» до 4 
«очень нравится»). Из ответов стало ясно, что русский язык особенно 
нравится женщинам – шестеро из десяти информантов женского пола 
выбрали максимальное значение «очень нравится». Сравнение с 
переменной языковых навыков (Рис. 2) показывает значительное 
соотношение между степенью владения русским языком и удовольствием 
говорить по-русски: чем выше навыки, тем больше нравится 
информантам говорить на русском языке (p < 0.05, N = 37, двусторонне; 
ККС 8  = 0.411). Остальные две переменные в этой группе касаются 
политическим (социальным) отношениям. 73% информантов согласные за 
утверждение «Россия – старший брат Армении», что служит 

                                                 
8 Коэффициент соотношения совокупности. 
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доказательством тесной связи и положительной оценки этих отношений 
(как уже было отмечено в § 1, [в], см. выше). Следовательно, спорные 
оценки присутствия российской армии в Армении, отраженные на Рис. 4 
на первый взгляд кажутся непонятными. Во-первых, удивляет тот факт 
(на фоне хорошей и тесной связи с Россией), что недовольство 
присутствием армии («нежелательно» и «очень нежелательно») 15-ю 
информантами лишь незначительно ниже одобрения («желательно» или 
«очень желательно») со стороны 20 информантов. Во-вторых, что еще 
более интересно, Рис. 4 показывает бимодальное распределение, в 
котором фактически не отобрано среднее значение (2 «все равно»). Это 
означает, что присутствие Российской армии в Армении поляризует 
информантов: они либо в пользу присутствия, либо против него, но почти 
никто не равнодушен к этому вопросу. Этот факт играет главную роль в 
ответе на ключевой вопрос 1 в § 6. 

Вопрос убеждений. Что касается переменной «Кто говорит по-
русски?», то мы получили следующие возможные стереотипы говорящих 
на русском языке на наших предварительных исследованиях: «пожилые», 
«молодые», «распутницы», «образованные», «нищие», «богатые». Четкое 
соотношение существует между стереотипами «пожилые» (положительный 
ответ 90% информантами) и «образованные» (95%, ни одного 
отрицательного ответа, за исключением 2 «не знаю»). Для других 
предложенных стереотипов мы не получили четких результатов. Однако, 
в дополнение к нашим предложениям, много информантов определили 
«учителей» и «врачей» как типичных говорящих на русском языке в 
Армении. Вторая переменная касается оценки конкретного значения 
русского языка в жизни. Все опрошенные (100%) считают русский язык 
«важным/полезным», но есть небольшие различия относительно 
функциональных сфер: в то время как 97% информантов (36 из 37) 
рассматривают русский «важным/полезным» для «учебы/науки» и 95% 
для «работы», только 78% информантов разделяют эту оценку для 
«досуга». Однако различие между сферами небольшое. Рис. 5 отражает 
оценку важности русского языка по сравнению с английским языком. 
Большинство информантов (54%) полагают, что оба языка одинаково 
важны, только три из них полагают, что русский язык важнее. Более 
близкий взгляд показывает еще два результата. Во-первых, если 
переменная заменяет порядковую шкалу («английский более важен» -1, 
«оба языка одинаково важны» 0, «русский более важен» 1), тогда есть 
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значительное (отрицательное) соотношение с переменной,  выражающей 
английские языковые навыки (см. Рис. 2), а именно: чем выше 
компетентность на английском языке, тем более английский оценивается 
важнее русского (p < 0.05, N = 37, двусторонне; ККС = 0.412). Во-вторых, 
женщины полагают, что английский язык более важен, чем русский. 
Половина информантов женского пола считает оба языка одинаково 
важными, другая половина выступает в пользу английского. Ни одна 
женщина не считает русский важнее английского (см. Рис. 5). 

Последняя группа переменных – самооценка языкового поведения. 
У ответов на вопрос «Как часто Вы говорите на русском языке?» – 
среднее значение 2.43, т.е., между 0 «иногда» и 4 «часто». Среди ответов 
нет ни одного «никогда не говорю», а пятеро информантов ответили 
«всегда говорю» на русском языке. В переменной, относительно вопроса 
«С кем Вы говорите по-русски?», типичными собеседниками почти для 
всех информантов (95%) оказались «русские». Но мы получили 
значительную долю положительных ответов также для других контактных 
группах, как н/р, «иностранцы не из России» 35%, «друзья» 46%, 
«университет» 22%, «члены семьи» 35%. Кроме того, обширное 
множество опрошенных пользуется российскими средствами массовой 
информации: 92% информантов заявили, что регулярно смотрят 
российское телевидение (которое доступно везде в Армении), или 
слушают российское радиовещание. 

Последняя переменная – вопрос о передаче русского языка 
(будущим) детям информантов. Рис. 6 показывает, что у опрошенных нет 
общей позиции в этом аспекте. Количество ответов «не знаю» выше, чем 
в любом другом вопросе. Однако сравнение с другими переменными 
показывает соотношение с их знанием русского (степень владения 
русским языком выше у тех информантов, кто ответил положительно на 
вопрос «Вы будете говорить со своими детьми по-русски?»), особенно в 
тех случаях, когда русский является «семейным языком» (см. Рис. 1). Все 
информанты, указавшие и на русский и на армянский в качестве 
семейного языка, выразили желание передать русский язык своим детям. 
(Два информанта, указавшие только на русский как на семейный язык, 
ответили «не знаю» и «да».) С другой стороны контакт с Россией, 
кажется, здесь не играет существенную роль: у информантов с ответами 
«да» и «нет» в России имеются родственники или друзья в одинаковой 
степени. 
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  6. Обсуждение 
Единичные результаты, представленные в § 5, в последующем 

будут обсуждаться в связи с ключевыми вопросами § 2. 
1. Воспринимают ли армяне русский язык как законный второй язык 
Республики Армения или исключительно как язык Российской 
Федерации? Данный вопрос пытается разъяснить, используют ли армяне 
русский язык, чтобы построить свою собственную армянскую 
идентичность, или использование русского языка заменяет иностранную 
идентичность, связанную с Россией (в смысле «российский», а не 
«русский»). Наши данные предполагают, что русский язык не 
принимается как собственный язык Армении, т.е., он используется, чтобы 
построить идентичности, которые не являются собственно «армянскими». 
Результаты нашего исследования обеспечивают следующие аргументы в 
пользу данного положения: 
  а) B Армении фактически нет носителей русского языка (Рис. 1). 
Результаты опросов наших информантов можно обобщить для всей 
численности армянского населения (Perotto, 2003: 29, подсчитывает 1.6% 
этнических русских в Армении, а Pavlenko, 2008: 10 – всего 0.5% за 
1999–2004гг.). Такая ситуация весьма отличается, н/р, от Украины, где по 
данным за 1999–2004гг. 29.6% населения являлось носителем русского 
языка [Pavlenko 2008: 10], и как сообщалось в 1989г. целых 71.7% 
украинского населения отлично говорили по-русски [Pavlenko 2008: 15], 
хотя там официально была введена политика одноязычия с учетом 
украинского до принятия в 2012г. Закона о Языке, который, в принципе, 
дает официальный статус языку любого национального меньшинства, 
если тот отвечает определенным требованиям, но этот закон в реальности 
нацелен на распространение русского языка в Украине. 
  б) Ответы на вопросы, касающиеся отношениям, выявили 
положительные отношения к русскому языку и к России (см. Рис. 3), но в 
то же время сообщество поляризовано в вопросе присутствия российской 
армии на территории Армении (см. Рис. 4). По нашему мнению, эта 
поляризация показывает ясное сознание различия между «собственным», 
«армянским» и «иностранным», даже если иностранные аспекты оценены 
положительно. Мы хотим соотнести эти социально-политические оценки 
лингвистическому уровню и заключить, что символическая функция 
выражения армянской идентичности может быть выполнена только 
армянским языком [Perotto 2008], 
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  в) Сам факт, что английский язык в основном считается важнее 
русского (см. Рис. 5), показывает, что эти два языка соперничают для 
статуса «lingua franca» в международном общении. Если бы русский 
воспринимался как выражение армянской идентичности, он не 
оценивался бы ниже английского, несмотря на маловажность последнего, 
как языка «lingua franca».9 
 2. Какие идентичности формируются посредством выбора русского 
языка в Армении? В республике с выбором русского языка так или иначе 
формируются «иностранные», «связанные с Россией» (российские), 
идентичности. Армяне сознательно принимают эти идентичности в 
определенных ситуациях. Вандермеерен [Vandermeeren 2005: 1319] 
отмечает, что «speakers can be subjectively committed to an ethnolinguistic 
group membership which is – objectively speaking – not theirs. Group 
consciousness moves between the two poles of group membership: objective 
group membership (e.g. by birth) and subjective group membership (by 
choice)» («говорящие могут быть частью какой-то этнолингвистической 
группы, которая, объективно говоря, не является их собственной. 
Сознание группы перемещается между двумя полюсами групповой 
принадлежности – объективной (например, с роду) и субъективной (по 
выбору)»). Ответы на вопрос «Кто говорит по-русски?» показывают ряд 
стереотипов для этой иностранной идентичности. В итоге русский язык 
связан с определенными профессиональными группами и, как правило, с 
высоким уровнем образования. Согласно Джозефу [Joseph 2010: 17, вслед 
за Silverstein 2003] определенные формы речи связаны, во-первых, с 
местом происхождения (с роду или по выбору) говорящего, во-вторых, с 
уровнем образования («'second order' indices of ideologically loaded 
information, such as the eliteness of a speaker's education» «второстепенные 
индексы с идеологически направленной информацией такой, как 
элитарность образования говорящего»). Джозеф имел в виду 
региональные вариации (английского) языка. Однако мы думаем, что 

                                                 
9 Аронин и Синглетон описывают «иерархию языков» в которой русский язык 
(рядом с, н/р, немецким языком) занимает положение одного из 12 
международных «суперцентральных языков», тогда как английский язык 
является единственным «гиперцентральным языком» (Aronin, Singleton, 2012: 
137–138). 
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понятие также вполне приемлемо и для положения русского языка в 
Армении. Определение информантами таких специальностей, как 
«учитель» и «доктор», как типичные говорящие на русском в Армении, 
формируют прототипичные русские идентичности. Большинство членов 
таких профессиональных групп принадлежит к, так называемой, 
образованной элите, получившей образование в советские времена в 
России. Даже сегодня в обучении этих профессий в Армении главным 
образом используется русская литература. Врачи в своей 
профессиональной коммуникации продолжают предпочитать русский 
язык армянскому. Результаты с переменной, относительно конкретного 
значения русского языка в жизни, показывают, что информанты русский 
язык считают немного менее важным для досуга по сравнению с 
обучением/наукой и работой, однако русский все еще сохраняет заметную 
важность в сфере досуга, как по данным информантов, так и по нашим 
наблюдениям за языковым выбором в социальных сетях таких, как 
Facebook. Ассоциирование русского языка с высоким уровнем 
образования, а национального языка – с простотой и чисто национальной 
символикой типично для многих постсоветских республик. В Украине 
национальный язык широко воспринимается как «провинциальный» и 
«деревенский». Тем не менее украинский язык – символ национального 
самосознания до такой степени, что даже киевские русскоязычные 
пытаются улучшить свой украинский, чтобы отделить себя от Москвы, а 
современная поп-культура все больше и больше создается на 
национальном языке [Bilaniuk, Melnyk 2008: 86]. В Белоруссии 
использование национального языка почти ограничено этой 
символической функцией, так как белорусский язык теряет свою 
популярность даже в сельской местности, уступая свои позиции русскому 
языку [Giger, Sloboda 2008: 46]. 
3. Намечается ли тенденция и в дальнейшем поддержать армяно-
русский билингвизм в Армении? Шулце утверждает, что «армянский язык 
в республике, вопреки всем мерам поощрения относительно воспитании и 
общественным средствам массовой информации, отстает от русского, а 
теперь и от усиливающегося английского, как средства общественного и 
политического обсуждения» [Schulze 2003: 898; наш перевод]. Мы 
поддерживаемся мнения, что ситуация в данный момент еще не такова. 
Однако, прежде всего, мы за перспективу, которая не предусматривает 
языковую ситуацию в Армении в виде сражения языков. Армяно-русский 
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билингвизм, дополненный английским языком в особых функциональных 
сферах, скорее важный ресурс Республики Армения на перекрестке 
Европы, России и Ближнего Востока. Следует отметить, что во многих 
постсоветских странах положительная оценка дву- и многоязычия, как 
ценного ресурса, все еще не разделяется определенными национальными 
элитами, которые рассматривают использование русского языка как 
угрозу развития национальных языков [Pavlenko 2008: 32–33]. Наши 
данные отражают два аргумента в пользу того, что армяно-русский 
билингвизм в Армении может развиваться в положительном направлении 
[Perotto 2014: 168]. 

Во-первых, есть широко распространенное положительное 
отношение к русскому языку, т.к. людям нравится говорить по-русски 
(см. Рис. 3). Русский язык популярен особенно среди молодых женщин, 
которые настроены решительно относительно передачи языка внутри 
семьи. Во-вторых, русский в значительной мере является семейным 
языком, хотя редко определяется как родной язык (19% информантов 
указывают на [не только, но и] русский как на семейный язык; Рис. 1). 
Такие семьи обычно намереваются передать русский язык своим детям 
(см. Рис. 6). Дело обстоит иначе с английским языком. Следовательно, в 
текущем состоянии не ожидается, что английский язык в Армении 
приобретет (очевидным образом значительную и вырастающую) 
важность глобального «lingua franca», несмотря на увеличение значения 
(в этом аспекте имеет место совершенно иная ситуация в Грузии, см. § 3). 
Верно, что по сравнению с советскими временами владеющих русским 
языком становиться все меньше [Григорян, Даниелян 2010: 287], что, по 
нашему мнению, угрожает статусу русского как языка науки (вопреки 
Григоряна, Даниеляна, 2010: 301, где утверждается, что «русский язык 
продолжает оставаться языком науки»). С другой стороны, русский может 
приобрести новую поддержку в контексте потенциального (и с 
политической точки зрения очень спорного) таможенного союза между 
Россией и Арменией, договор о котором был подписан осенью 2013 года. 
[Хруслов 2006: 145] подводит итог: «Применение [русского] языка в 
качестве эффективного средства межнационального общения и мирового 
языка не ставится под сомнение».10 

                                                 
10 Результаты исследования были также представлены со стороны Рабануса и 
Барсегяна в 2015 году. [Rabanus, Barseghyan, 2015: 13-32]. 
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  Примечание: В контексте продолжающегося конфликта в Украине 
авторы хотят указать, что признание важности и полноценности русского 
языка в постсоветских странах не оправдывает незаконные 
территориальные требования Российской Федерации, как н/р, в случае 
аннексии Крыма. 
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ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ՇՏԵՖԱՆ ՌԱԲԱՆՈՒՍ - ԼԵԶՎԱԿԱՆ 
ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
  Հայաստանը բնութագրվում է ազգային խիստ գիտակցությամբ, 
որտեղ հայերենը կարևոր դեր է խաղում: Այնուամենայնիվ ռուսերենը 
նույնպես լայնորեն կիրառվում է Հայաստանում, որտեղ լեզվակիրների 
մեծ մասը ցուցադրում է երկլեզվակրություն՝ արևելյան հայերենի և 
ռուսերենի տարբեր աստիճանի իմացությամբ: 
Լեզվահասարակագիտական ուսումնասիրության մեջ մենք հետազոտում 
ենք ռուսերենի դերը Հայաստանում և այն գործոնները, որ կառավարում 
են ընտրությունը հայերենի և ռուսերենի միջև՝ պատասխանելով հետևյալ 
կարևոր հարցերին: 1. Արդյո՞ք հայերը ռուսերենն ընկալում եմ որպես 
Հայաստանի երկրորդ պաշտոնական լեզու, թե՞ բացառապես որպես 
Ռուսաստանի լեզու: 2. Ինչպիսի՞ անհատներ են ձևավորվել 
Հայաստանում նախապատվությունը ռուսերենին տալու արդյունքում: 
[Ռուսաստանի հետ առնչվող անհատներ]: 3. Կա՞ն արդյոք Հայաստանում 
հայերեն-ռուսերեն երկլեզվակրության պահպանման կամ հետագա 
զարգացման միտումներ: [Այո]: 
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HAYKANUSH BARSEGHYAN, STEFAN RABANUS - IDENTITY 
CONSTRUCTION BY LINGUISTIC CHOICE IN POST-SOVIET ARMENIA 
  Armenia is characterized by a strong national consciousness for which 
the Armenian language plays a major role. Nevertheless, Russian is also 
widely used in Armenia, with most speakers exhibiting bilingualism with 
Eastern Armenian and Russian to different extents. In our sociolinguistic study 
we investigate the role of Russian in Armenia and the factors that control the 
language choice between Armenian and Russian, answering the following key 
questions: 1. Do Armenians perceive Russian as a legitimate second language 
of Armenia, or exclusively as the language of Russia? [Language of Russia] 2. 
Which identities are constructed by the choice of Russian in Armenia (staged 
and perceived identity)? [Russia-related identities] 3. Are there tendencies to 
maintain or further develop Armenian-Russian bilingualism in Armenia? [Yes] 
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СХЕМЫ 

 
Рис.1: Родной язык и семейный язык 

информанта.

 
 

Рис. 2.: Сравнение языковых навыков на русском и английском языках. 
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Рис. 3: Ответы на вопрос:«Нравится ли Вам говорить на русском  
языке?» 

 
Рис. 4: Оценка присутствия российской армии в Армении для 

безопасности границ. 
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Рис. 5: Оценка важности русского языка по сравнению с 

английским.

 
 
Рис. 6: Ответы на вопрос: «Вы будете говорить со своими детьми по-

русски?» 
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ՀՏԴ 81'255 
 

ՌԱԴՅԱՐԴ ՔԻՓԼԻՆԳԻ <<ԶՐԱՀԱԿԻՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲԸ>> 
ՀԵՔԻԱԹԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

ՍԵԴԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ Ռադյարդ Քիփլինգ, լեզվախաղ, մանկական 
նորաբանություն, հեղինակի միտում, բառացի և իդիոմատիկ իմաստ, 
թարգմանություն 
 
  Սույն հոդվածը ներկայացնում է Ռադյարդ Քիփլինգի 
<<Պատմվածքներ հենց այնպես>> ժողովածուի տասներկու 
հեքիաթներից մեկը՝ <<Զրահակիր կենդանիների սկիզբը>> "The 
Beginning of the Armadilloes": Հեքիաթը հայերեն  երկու թարգմանական 
տարբերակ ունի՝ Ա. Բուդաղյանի (<<Զրահապատների ծագումը>>) և Ս. 
Սեֆերյանի (<<Զրահակիր կենդանիների սկիզբը>>) մեկնաբանությամբ: 
  Հեքիաթում տեղ է գտել աբսուրդի հասնող լեզվախաղը, որը 
զարգանում է կերպարների աբսուրդային վիճակին համընթաց: 
Բնականաբար նման լեզվախաղը, որը հիմնված է հորինված բառերի ու 
քերականական կառույցների, հեղինակային նորաբանությունների ու 
մանկական խոսքին հատուկ միավորների վրա, թարգմանչի համար բարդ 
խնդիր է և պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում: 
  Սաութսիում ապրելու տարիներին, երբ «դրախտային վեց 
տարիներին» հաջորդեցին «դժոխային վեց տարիները» և Ռադյարդ 
Քիփլինգը ստիպված տանում էր Հոլուեյ մոր և որդու անմարդկային 
վերաբերմունքը, նրա միակ սփոփանքը, մինչև կուրանալը, 
ընթերցանությունն էր: Ծնողները նրան ուղարկում էին 
ամենաարժեքավոր գրքեր, որոնցից նա երբեք չէր կտրվում: Այդ գրքերի 
թվում էր նաև Դանիել Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզոն»: Նրա համար գրքում 
գրավիչ էր հատկապես այն, որ կղզին, որտեղ նավաբեկումից հետո 
հայտնվել էր գրքի հերոսը` Ռոբինզոն Կրուզոն, գտնվում էր Բրազիլիայի 
ափերից ոչ հեռու: Բրազիլիան և Ռիոն դարձել էին նրա երազանքը, որը, 
նա հույս ուներ, մի օր իրականություն էր դառնալու: Քիփլինգը Բրազիլիա 
է այցելում միայն 1927թ., բայց դրանից շատ տարիներ առաջ գրում է մի 
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հեքիաթ, որի գործողությունները տեղի են ունենում հեռավոր Ամազոն 
գետի ափերին: Խոսքը «Զրահակիր կենդանիների սկիզբը» հեքիաթի 
մասին է:          
 Այն առաջին անգամ տպագրվել է 1900թ. “Ladies’ Home Journal” 
ամսագրում: Հեքիաթի հիմքում արևելյան լեգենդներ են. ըստ դրանցից 
մեկի` կրիային հաջողվում է փախչել թագավորից, որն ուզում էր սպանել 
նրան` համոզելով, որ նա իրեն ջուրը գցի: Ըստ մյուս լեգենդի` բորենին 
ուզում է ուտել կրիային. վերջինս խորհուրդ է տալիս գիշատչին նախքան 
ուտելը իրեն ջուրը դնել, որպեսզի պատյանը կակղի: Բորենին նրան ջուրն 
է գցում, իսկ նա լողում-փախչում է: Քիփլինգը օգտվել է նաև Չարլզ 
Դարվինի զրահակիրների ուսումնասիրություններից, որտեղ 
նկարագրվում է նրանց վարքը վտանգի դեպքում: 

Քիփլինգի հեքիաթը պատմում է պղտոր Ամազոնի ափերին 
ապրող նախշավոր Հովազի, Փշոտ-Մշոտ Ոզնու, Կարծր ու Ծանրաշարժ 
Կրիայի մասին: Նախշավոր Հովազն ուտում էր ձեռքի տակ ընկածը, իսկ 
մի օր էլ ուզում է ուտել Ոզնուն և Կրիային ու գնում է Մայր Հովազի մոտ 
հարցնելու, թե ինչպես պետք է դրանց ուտել: Մայր Հովազը նազանքով 
ճոճում է պոչն ու դիմում է որդուն այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր մայր 
կդիմեր իր որդուն. 

My son, when you find a Hedgehog you must drop him into the 
water and then he will uncoil, and when you catch a Tortoise 
you must scoop him out of his shell with your paw. 
Որդիս, եթե ոզնի գտնես, գցիր ջրի մեջ և նա կբացվի, իսկ 
երբ որ կրիա ճանկես, դուրս քերիր թաթովդ նրան իր 
պատյանից: (Բուդաղյան)    
Որդիս, երբ Ոզնի գտնես, գցիր ջրի մեջ, և նա կբացվի, իսկ 
երբ Կրիա որսաս, թաթովդ հանիր նրան պատյանից: 
(Սեֆերյան) 

  Մայր Հովազին լսելուց հետո Նախշավոր Հովազը գնում է Ամազոնի 
ափերն ու այնտեղ հանդիպում Ոզնուն և Կրիային: Ոզնին, վտանգը 
զգալով, գունդուկծիկ է դառնում, իսկ կրիան մտնում է պատյանի մեջ: Եվ, 
երբ վերջիններս գլխի են ընկնում, որ Նախշուն Հովազը չգիտի, թե որն է 
Կրիան և որն է Ոզնին, օգտվելով ստեղծված հնարավորությունից, որոշում 
են շփոթեցնել նրան` բառերի մի խառնաշփոթ ստեղծելով. 

  Are you sure? Perhaps she said that when you uncoil a 
Tortoise you must shell him out of the water with a scroop, and 
when you paw a Hedgehog you must drop him on the shell. 
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  Are you sure of your Mummy told you? Are you sure? 
Perhaps she said that when you water a Hedgehog you must 
drop him into your paw, and when you meet a Tortoise you must 
shell him till he uncoils. 
  Դու լավ ես հիշում Մայրիկիդ ասածը…Գուցե մայրիկդ 
ասել է, որ երբ ուզենաս Կրիա բացել, պետք է 
պատենահանես նրան ջրից թիակով, իսկ, երբ թաթահարես 
Ոզնուն, գցես պատյանի վրա:(Բուդաղյան) 
  Դու լավ ես հիշում Մայրիկիդ ասածը … Գուցե մայրիկդ 
ասել է, որ երբ ուզենաս Ոզնի ջրել, պետք է նրան գցես 
թաթիդ մեջ, իսկ, երբ Կրիա հանդիպես, պատենահանես 
նրան մինչև բացվելը: (Սեֆերյան) 

 Քիփլինգի ստեղծած յուրօրինակ լեզվախաղը հասնում է աբսուրդի` 
գոյականները բայական հատկանիշներ են ձեռք բերում և դրվում են 
ստորոգյալի պաշտոնում, միաժամանակ, բայերին անվանական 
հատկանիշներ են վերագրվում, ասես քերականորեն ճիշտ կառուցված 
նախադասություններ լինեն, որովհետև պահպանված է համաձայնեցումը, 
խնդրառությունը, շարադասությունը, բայց ոչ մի իմաստ, ոչ մի 
տրամաբանություն: Եվ պատահական չէ, որ Նախշավոր Հովազը 
շփոթության մեջ է ընկնում, խառնում է ամեն ինչ. Փշոտ-Մշոտ Ոզնուն 
Կրիայի տեղը դնելով` թաթով հարվածում է նրան, որպեսզի հանի 
պատյանից, ու նրա թմբլիկ թաթիկը (paddy-paw) ծածկվում է փշերով: 

You have mixed up all the things my mother told me to do 
with the things that you asked me whether I was sure that she 
didn’t say, till I don’t know whether I’m on my head or on my 
painted tail. 
Այն բոլորը, ինչ որ Մայրս ասել էր ինձ անելու, դուք այնպես 
խառնեցիք այն ամենի հետ, ինչ Մայրս չէր ասել, որ ես 
չգիտեմ թե որտեղ է գլուխս և որտեղ նախշուն պոչս: 
(Բուդաղյան) 
Դուք Մայրիկիս բոլոր ասածները խառնեցիք: Ես հիմա ամեն 
ինչ շփոթել եմ, նույնիսկ չգիտեմ գլխիս վրա եմ նստած, թե 
պոչիս: (Սեֆերյան) 

 I don’t know whether I’m on my head or on my tail 
արտահայտությունը անգլերենում գոյություն ունեցող I can’t make head or 
tail of it կայուն բառակապակցության փոփոխված ձևն է, որը նշանակում 
է «բան չեմ հասկանում»: Սակայն հեղինակը դիմել է հերթական 
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լեզվախաղին, նա արտահայտությունը օգտագործել է բառացի իմաստով, 
բայց, միաժամանակ, պահպանվել է նաև կայուն արտահայտության 
իմաստը. Նախշավոր Հովազը կորցրել էր իրեն, ոտ ու ձեռ էր ընկել և 
միաժամանակ բան չէր հասկանում կատարվածից: Թարգմանիչները 
փոխադրել են արտահայտության բառացի իմաստը, որով պահպանվել է 
պատկերավորությունը:       
 Հովազի ուժգին հարվածից Ոզնին գլորվում-գնում է անտառի 
խորքը, իսկ Կրիան մնում է բառերի մեջ խճճված Նախշուն Հովազի հետ: 
Նա ճշմարտացիորեն ասում է, որ ինքը ճշմարիտ Կրիա է (truthfully said, 
truthful Tortoise), բայց մեկ անգամ խաբված Հովազն այլևս չի հավատում 
ասածին և ստիպում է նրան ջուրը մտնել, որ համոզվի, որ դա Կրիան չէ: 
Բայց քանի որ դա իսկապես կրիան էր, լողում- հեռանում է` ափին 
թողնելով շփոթված Հովազին: Հերթական անգամ Մայր Հովազից 
հանձնարարականներ ստանալով, դասը լավ սերտած` Նախշուն Հովազը 
գնում է Ոզնուն ու Կրիային գտնելու: Բայց այս անգամ նրան մի նոր 
անակնկալ էր սպասվում, այդ երկուսը նոր խաղ էին պատրաստել: 
Նախորդ անգամ Հովազին շփոթեցրին լեզվախաղով, իսկ այս անգամ 
նրան իրենց տեսքով են շփոթության մեջ գցում: Մի ամբողջ օր 
մարզվելուց հետո Կրիան սովորել էր կծկվել ոզնու նման, իսկ Ոզնին` 
լողալ Կրիայի նման: Կրիան այնքան էր կծկվել, որ զրահի շերտերը 
հեռացել ու իրար վրա էին եկել (lippety, lappety), իսկ ոզնու փշերը ջրից 
իրար էին կպել ու նմանվել սոճու կոնի: Շփոթահար Հովազը վազում է 
Մայրիկին պատմելու տեսածը, թե նոր կենդանիներ են հայտնվել իրենց 
անտառում, որովհետև ոզնին ոզնու նման չէ, կրիան էլ կրիայի, ինչ- որ 
խառնուրդ են դարձել, ու դրանց իսկական անունը հայտնի չէ: Մայր 
Հովազը մայրաբար բացատրում է, որ ամեն ինչ իր անունն ունի, և ինքը 
դրանց կկոչի «զրահակիրներ» քանի դեռ ավելի հարմար անուն չի գտել: 
  Այս ամբողջ խաղն ու հեղինակի մտահղացումը ամբողջանում է 
նաև մի շարք բառերի գործածությամբ, որոնք հատուկ են մանկական 
բառապաշարին: Օրինակ` Stickly-Prickly բառում stickly  հեղինակային 
նորաբանություն է, որը ստեղծվել է stick – ցցվել բառից: Prickly-ծակծկող 
բառի հետ միասին այն ձևավորում է Ոզնու կերպարը, որոշ դեպքերում էլ 
նույնիսկ որպես հատուկ անուն է գործածվում: Հայերեն երկու 
թարգմանական տարբերակներում էլ փշոտ-մշոտ ձևն է, որը 
միանգամայն համապատասխանում է մանկական խոսքին և չի հակասում 
բնագրի հեղինակի մտահղացմանը: Այնուհետև, paddy-paw բառը, որտեղ 
paddy-ն pad - թաթ բառի փաղաքշական ձևն է. փաստորեն հեղինակը 
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ստեղծել է հոմանիշային զույգ. բառացի թարգմանելիս կստացվի թաթիկ-
թաթը, կարծես թաթիկ բառը թաթի հատկանիշը լինի: Հայերեն 
թարգմանություններում տեղ են գտել փափլիկ թաթիկ (Բ.) և թմբլիկ 
թաթիկ (Ս.) տարբերակները, վերջինս փոխանցել է ոչ միայն 
փաղաքշական նրբերանգը, այլև բաղաձայնույթը: Նախշուն Հովազը, 
ցավից լացակումած, prickles բառը արտասանում է երկարացնելով` per-
ickles: Բուդաղյանի թարգմանության մեջ ծակկկ-ոտիներով, իսկ 
Սեֆերյանի տարբերակում` փըշ…փշերով ձևերն ավելի շուտ կակազոց են 
հիշեցնում: Հայերենում կարելի է նմանատիպ ներգործության հասնել` 
երկարացնելով բառի գաղտնավանկը` փըըը-շերով: 
  Հեքիաթում տեղ են գտել նաև  mixy, comfy, lippety-lappety, a tiddy 
wee bit մանկական նորաբանությունները, որոնք հայերեն տարբերակում 
որևէ կերպ արտացոլված չեն:        
 Մեկ այլ նորաբանություն, որ տեղ է գտել հեքիաթը եզրափակող 
ոտանավորի մեջ. armadillo բառը կազմված է arma-dillo ձևույթներից և 
նշանակում է զրահ-կրող. 

I’ve never seen a Jaguar, 
Not yet an Armadill – 
O dilloing in his armour, 
And I s’pose I never will… 

Հեղինակն առանձնացրել է dillo ձևույթը և օգտագործել է այն 
որպես բայ: Բառացիորեն ստացվել է …ոչ էլ զրահակիր, որ կրվում է իր 
զրահում…:  

Հովազ տեսած չկամ դեռևս իմ կյանքում, 
Մրջնակերի չեմ հանդիպել ես այստեղ, 
Որն օրնիբուն զրահի մեջ է ապրում, 
Ու երևի կյանքում չտեսնեմ…(Ս.Մկրտչյան) 

Թերևս  հայերենում նույնպես կարելի էր խաղարկել զրահ  և կիր  
ձևույթները, մանավանդ, որ մենք ունենք կրել բայը` արդյունքում 
ունենալով` …որին զրահն է կրում  տարբերակը: 
  Հեքիաթի բարոյախոսությունն առաջին հայացքից դժվար է որսալ: 
Այնուամենայնիվ, Քիփլինգը, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, 
զրահակիրների ստեղծման մասին պատմությամբ հիշեցնում է, թե որքան 
կարևոր է լինել ճկուն` մտքով ու մարմնով` բարդ իրավիճակներում 
կողմնորոշվել կարողանալու համար: 
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СЕДА ГАБРИЕЛЯН  -  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКАЗКИ Р. КИПЛИНГА 
"ПЕРВЫЕ БРОНЕНОСЦЫ" И ЕЕ ПЕРЕВОДЫ НА АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК 
  Данная статья рассматривает интерпреетацию сказки Р. Киплинга 
"Первые броненосцы" и ее два перевода на армянский язык, 
осуществленные А. Будагяном и С. Сеферян. Сюжет сказки развивается 
при помощи языковой игры, в основе которой детские неологизмы, 
искаженные грамматические конструкции. Это явление представляет 
особую трудность при переводе и требует от переводчика большую 
креативность для воспроизведения авторской интенции. 
 
SEDA GABRIELYAN  -  INTERPRETATION OF KIPLING'S "THE BEGINNING 
OF THE ARMADILLOES" AND ITS ARMENIAN TRANSLATIONS  
  The present article is an attempt to interpret one of the twelve "Just So 
Stories" by Rudyard Kipling "The Beginning of the Armadilloes" with the 
review of its Armeinan translations done by A. Budaghyan and S. Seferyan. 
  The  plot of the story develops through language play based on nursery 
words, neologisms and incorrect grammatical structures. This device poses 
great difficulty for translators and requires creativity in reproducing 
adequately the author's intention. 
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ՀՏԴ 81'42 
 

ԼՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՁևԵՐԸ Ս. 
ՇԵԼԴՈՆԻ  «ԱՐԴՅՈՔ ՎԱԽԵՆՈՒ՞Մ ԵՍ ՄԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ» 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ  

Հիմնաբառեր` լռություն, դադար, հաղորդակցություն, լռության ակտ, 
հաղորդակցական իրադարձություն, Ս. Շելդոն  

Վերջին ժամանակներում լեզվաբանական հետազոտությունների 
շրջանակներում լռության՝ հաղորդակացության մեջ ունեցած դերը դարձել 
է թիրախային և արդիական; Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 
լռությունը ոչ թե ձայնի բացակայություն է, այլ խոսքին հավասարազոր 
հաղորդակցական տարր [Jaworksi 1997, Tannen & Sevil Troike 1985}: 
Հաղորդակցական գործընթացում լռությունը ներկայանում է 
ամենատարբեր ձևերով: Սույն հոդվածում փորձ է արվում վեր հանել 
լռության՝ որպես հաղորդակցական ակտի արտահայտման ձևերը 
ամերիկացի գրող Ս. Շելդոնի «Արդյոք վախենում ես մթությունից» 
ստեղծագործության մեջ:  

Չորս տարբեր քաղաքներում  դաժանաբար և առեղծվածայնորեն 
մահանում են չորս անձիք: Մահացածներին կապում է նույն քրեական 
խմբավորումը: Մահացածներից երկուսի կանայք հետամուտ են լինում 
առեղծվածային հանցագործության բացահայտմանը: Ս.Շելդոնի այս 
ստեղծագործությունը ընթերցողին կարծես տանում է ուղևորության 
հարստության և հռչակի արահետներով: Վերլուծվող 
ստեղծագործությունը երրորդ դեմքով ներկայացվող պատմաշար է, 
որտեղ թերևս որոշակի մանրամասնող փաստեր բաց են թողնվում՝ 
ընթերցողին պահելով սպասողական հետաքրքության մեջ:  

Պատմողի տեսակետից պարզորոշ կերպով ներկայացվում են 
յուրաքանչյուր հերոսի ներքին մտայնությունները, որոնք 
համապատասխանությամբ արտացոլված են նրանց մտքերում: Այս 
առումով, կարող ենք նշել, որ ընթերցողը հենց այդ մտային կաղապարում 
է, որ տեղեկանում է կանանց՝ իրենց ամուսինների հետ հարաբերության 
մասին: Ամուսինները պատմվածքի հենց սկզբից մահանում են, և մտային 
արտացոլանքն է հիմք հանդիսանում մահացածների բնութագրման և 
որակման համար:   
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Սույն ստեղծագործության վերլուծությունը նպատակադրված է Ս. 
Շելդոնի նշյալ ստեղծագործության մեջ լռության արտահայտման ձևերի 
արտապատկերմանը՝ ուսումնասիրված տեսությունների հայեցակետից:   

Անշուշտ, լռությունը կարող է հանդես գալ որպես հզոր ուղերձ` 
ներկայանալով լեզվի մակրո- և միկրո- մակարդակներում: Մակրո 
մակարդակում այն ներկայացնում է խոսքի ամբողջական 
բացակայություն տվյալ հաղորդակցական իրադարձության մեջ, օրինակ՝ 
կրոնական և ծիսակատարողական իրադարձություններում պատահող 
լռությունը [Nwoye 1985, Maltz 1985]: Այս մակարդակում լռության 
արտահայտման մասանկից են  նաև լսարանում համակուրսեցիների 
խոսքը լսող անհատներ  [Jaworski & Sachdev 1998]:  Լռության 
արտահայտման միկրո մակարդակում ներկայացվում է խոսքային 
փոխազդեցության մեջ առկայացվող անցումային  և հերթական /inturn/ 
դադարը: Եթե հետևենք դադարին տրված հոգեբանական 
սահմանումներին, ապա կարող ենք ասել, որ անցումային դադարը տեղի 
է ունենում խոսողների խոսքի փոփոխության ժամանակ, մինչդեռ 
հերթական դադարը առկայացվում է միայնակ խոսողի ասույթում [Walker 
1985: 61]:  

Դադարը կարող է արտահայտվել այսպես կոչված մտաբերմամբ կամ 
հանգիստով /lull/, երբ հաղորդակցության մասնակիցները ավելացնելու 
ոչինչ չունեն (Goffman 1967: 36): Բացակով արտահայտված դադարը 
կարող է այդպես էլ չշարունակվել և կարող է ընկալվել որպես լռակյաց 
պատասխան, որը կարող իրացվել որպես անուղղակի ձևով 
ներկայացված խոսքային ակտ: Փիլիսոփայության, լեզվաբանության և 
գրականագիտության մեջ արդեն փորձեր են արվել ոչ միայն որոշելու 
լռության կարգավիճակը՝ որպես մշակութափիլիսոփայական կարգ, այլ 
նաև առանձնացնել լռության տարբեր տեսակներ:  

Լռությանը ակտը ինքնին դիտավորյալ չի իրականանում, այն հանդես 
չի կարող գալ որպես նշան: Եվ սա էլ հաշվի առնելով՝ մասնագիտական 
գրականության մեջ մազմիցս հանդիպում ենք այն մտքին, որ լռությունը 
արտահայտում է կոնկրետ իմաստ` կատարելով հստակ գործառույթ այս 
կամ այն խոսույթում [Kurzon 1997:56: Nida 1984: 3-4]: Իմաստը  
մեկնաբանվում է իրավիճակից, մշակութային  նորմերից և 
անահատականությունից ելնելով: Ս. Սիֆիանոուն տարբերակում է 
լռության երկու հիմնական տեսակներ [Sifianou 1997:64]: Առաջին 
տեսակի մեջ ներկայացվում են դադարը և տատանումները, որոնք 
առկայացվում են խոսքաշարում: Դա խոսքային փոխազդեցության 
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մասակիցներին հնարավորություն է տալիս խոսողին որոշ ժամանակով 
մտածել՝ իմի բերելով մտքերը: Լռության երկրորդ տեսակը  կազմված է 
երկար լռությունից, որն իր իմաստը ստանում է խոսքի կոնկրետ 
երկարությունից և դիրքից: Լռության այս տեսակը իրացվում է 
գիտակցաբար և կարող է ունենալ թե՛ դրական և թե՛ բացասական 
արդյունք:  Ըստ ամենայնի, կարող ենք առանձնացնել լռություն, որը 
վարքային է, ճարտասանական է և կատարողական, և լռություն, որը 
նշանագիտական է, այսինքն՝բառերը փոխակերպվում են տեսողական 
նշաններով:  Այս դեպքում լռությունը կարելի է ներկայացնել ինչպես 
արտակա, այնպես էլ ներակա ձևով: Լռության արտակա տարբերակում 
հեղինակը հստակ ներկայացնում է այն համապատասխան  միավորների 
միջոցով, ինչպես օրինակ լռել բայը՝ ասացական բայերին ժխտական 
մասնիկ ավելացնելով կամ այլ ձևերով: Ներակա լռության դեպքում 
հեղինակը չի հիշատակում լռությունը որպես հաղորդակցական ակտ, այլ 
դրա փոխարեն դիմում է լռող հասցեատեր/հասցեագրողի 
(կամունիկանտ) վիճակի կամ գործողության նկարագրմանը: Դրա հետ 
մեկտեղ հարկ է նշել, որ սույն ուսումնասիրության տեսակետից առավել 
մեծ հետաքրքրություն է իրենից ներկայացնում արտակա 
նկարագրությունը. լռության մասին բաց խոսելով՝ դրան տրվում է մեծ 
նշանակություն, և բերում է այն հաղորդակցական գործունեության 
շրջանակ:  

Ինչ վերաբերում է լռության նկարագրման ներակա միջոցներին, 
ապա դրանք նվազեցնում են դրանց կարևորությունը և նույնիսկ կարող 
են այն դնել կասկածի տակ: Օրինակ, արդյոք կարելի է խոսել զրուցակցի 
լռության մասին, եթե նա լուռ թոթվում է ուսերը: Տվյալ դեպքում լռությունը 
չի խախտվում, բայց լռության նման սահմանումը կլիներ չափից դուրս 
ուղղագիծ, քանի որ զրուցակիցը ոչ մի բառ չի արտաբերում, բայց և 
հստակորեն ներկայացնում է իր տեսակետը: Այնուամենայնիվ, ինչպես 
իրավացիորեն նշում է Ե. Ի. Չեպանովան՝ լռության փաստը ուղղակի 
նշելը բավարար չէ, անհրաժեշտ է պարզաբանել դրա պատճառը կամ 
նկարագրել դրան ուղեկցող հանգամանքները, որն ընթերցողին թույլ 
կտա կատարել եզրահանգումներ [Чепанова 2010:115]: Այդ իսկ 
պատճառով «լռել» բայը հազվադեպ է օգտագործվում մեկուսի և լրացվում 
է համատեքստով, որը կարող է ունենալ արտակայորեն արտահայտված 
հետևյալ ձևերը՝  

1. Պարզաբանող մակդիր: Տեքստում օգտագործվող մակդիրները 
օգնում են ընթերցողին հասկանալ զրուցակիցների միջև 
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հարաբերության բնույթը: Բացի դրանից, հետազոտությունները 
ցույց է տալիս, որ նման իրավիճակներում լռությունը 
պայմանավորված է այնպսի զգացմունքներով ինչպիսին են 
վախը, շփոթմունքը և վիրավորանքը` օր. Suddenly a chilling 
thought occurred to her (p.15).  

2. Լռող զրուցակցի զգացմունքների արտահայտման  
նկարագրություն: Այս դեպքում զրուցակցի զգացմունքներն 
արտահայտվում են ոչ խոսքային հաղրոդակցական այնպիսի 
միջոցներով, ինչպիսիք են դիմախաղը, ձեռքերի դողը և այլն` օր. 
The clerk shook her head (p.208) 

3. Զրուցակցի մտքերի հաղորդում, որը ենթակա չէ 
հրապարակման: Զրուցակիցը հասկանում է, որ դիմացինը ստում 
է, բայց չի կարող դրա մասին ուղիղ ասել: Խնդիրը մնում է 
չլուծված, զրուցակիցը չի ստանում անհրաժեշտ տեղեկություն` օր. 
Tanner was apopletic. ''Those bitches want to play mind games with 
me? With me? 

Բացի վերը նշված արտակա կերպով ներկայացող լռության ձևերից 
գոյություն ունի ասյպես կոչված թաքնված լռություն հասկացությունը: 
Ըստ Բլիմեսի սա վերաբերում է խոսույթում չասված ասույթին և շատ 
հաճախ զուգորդվում է իշխանության և ուժի հետ: Այս տեսակը որպես 
այդպիսին չունի ճանաչված նշանային ձև, բայց այն նշմարելի է և 
նույնիսկ կարող է կերտվել վերլուծաբանի կողմից [Blimes 1994:84]: 

Ելնելով վերոնշյալից, կարող ենք առանձնացնել լռության հետևյալ 
ձևերը ՝միկրո մակարդակից մինչև մակրո մակարդակ.  

 Անցումային դադար 
 Ժամանակավոր լռություն 
 Տվյալ խոսքային իրադարձության մեջ խոսողի՝ խոսքից հրաժարում 
 Խմբային լռություն /դասարան, կրոնական արարողություն/, 

հանգիստ  
 Խոսույթով պայմանավորված թաքնված լռություն՝ օր. ‘’A-a man 

walked by. For a moment , I-‘’ (p.209) 
Հաշվի առնելով ստացված տեսակավորումը՝ դրանք 

համապատասխանաբար ներկայացնենք վերլուծության ենթակա 
ստեղծագործության մեջ՝ արտապատկերելով համապատասխան 
հաղորդակցական իրադարձություններում.  

  Հաղորդակցական իրադարձություն 1 -  Անցումային դադար  
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 Օրինակ՝    Greenburg reached into another pocket, finding another note. 
“It’s in Italian.” He glanced around. “Gianelli!” (p.6) 

Սույն օրինակում երրորդ դեպքով պատմվում է Գրիներգի 
որոնումների մասին, և նա, գտնելով ծանուցումը, մի պահ դադար է 
տալիս, որը արտահայտվում է վերջակետով: Դադարից հետո, նա 
մեկնաբանում է ծանուցման բովանդակությունը, որը ներկայացված է 
արդեն ուղղակի խոսքով՝ ՙ  -Դա իտալերենով է:   

 Հաղորդակցական իրադարձություն 2 –Ժամանակավոր լոություն 
Օրինակ՝  And it’s my fault. I should never have gone into that 

courtroom. Oh, Richard, forgive me…please forgive me … I don’t think I can 
go on without you. You were my life, my reason to live, and now I have none. 
She wanted to curl up into a tiny ball. She wanted to disappear. She wanted 
to die. She lay there, desolate, thinking about the past, how Richard had 
transformed her life…. (p. 9) 

Այս օրինակն էլ իր հերթին ժամանակավոր լռության արտապատկերը 
ներկայացվում է  ժամանակավոր դադարով /բազմակետեր/ 
կրկնություններով / forgive me…. please….forgive me/: Այս օրինակում 
նկատելի են  նաև մտահոգ, մռայլ /disolate/ , մտածել /think about/ բայերը, 
որոնք ըստ ամենայնի կարող են իրացվել որպես լռության ակտեր:  
Նկատենք, որ այս պարբերությունն ավարտվում է բազմակետերով, իսկ 
դրանից հետո կտրուկ անցում է կատարվում հաջորդ պարբերությանը, 
որը քննարկում է ակնահայտ վերջինիս հետ կապ չունեցող  շարույթ 
(Diane West had grown up in Sands Point, New York, an area of quiet 
affluence. Her father was a surgeon and her mother was an artist, and Diane 
had begun to draw when “Are You Afraid of the Dark?” By Sidney Sheldon 10 
she was three).  

 Հաղորդակցական իրադարձություն 3  - Տվյալ խոսքային 
իրադարձության մեջ խոսողի՝ խոսքից հրաժարում 

Օրինակ՝  From the time Diane was told of Richard’s murder, she spent 
the next several days locked away in their darkened apartment, refusing to 
answer the telephone or the door. She was like a wounded animal, hiding. 
She wanted to be alone with her pain. Richard, there were so many times I 
wanted to say “I love you,” so that you would say “I love you, too.” But I 
didn’t want to sound needy. I was a fool. Now I’m needy, she thought. 

Հանցագործության և սպանության փաստը, ստիպում են Դայանային 
հրաժարվել հաղորդակցումից՝ չպատասխանելով հեռախոսին/ refusing to 
answer the telephone/ և չհանդիպելով մարդկանց հետ:  
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 Հաղորդակցական իրադարձություն  4 - Խմբային լռություն, 
հանգիստ  

Օրինակ՝  One of the doctors said, “Mr. Kingsley, I must ask you to leave 
the room.” “No,” Tanner shouted. “I’m staying right here with my brother.” 
He walked over the gurney where Andrew was lying, unconscious, and took 
his hand and squeezed it. “Come on, bro. Wake up. We need you.” There 
was no response. Tears filled Tanner’s eyes. “You’re going to be fine. Don’t 
worry. We’re going to fly in the best doctors in the world. You’re going to get 
well.” He turned to the doctors. “I want a private suite and twenty-four-hour 
private nurses, and I want a cot put in his room. I’m staying with him.” /p. 
60/.  

Անդրուի հանգիստը ներկայացվում է անգիտակից պառկած 
վիճակում և հարցման ադյունքում լռությունը ներկայացվում է 
անպատասխան իրավիճակով / there was no response/.  

 Հաղորդակցական իրադարձություն 5 -  Խոսույթով 
պայմանավորված թաքնված լռություն 

Օրինակ՝  Kelly was filled with a sudden foreboding. “Mr. Kingsley, 
exactly what is this all about?” “The Paris police found a note in your 
husband’s pocket. It mentioned a reward for some information and was 
signed ‘Love, Olga.’” Kelly sat there, stunned. “I—I don’t know what—” 
“But you did say he discussed everything with you?” “Yes, but— 
 “From what we have been able to learn, your husband was apparently 
involved with this woman and—” “No!” Kelly was on her feet.  “This isn’t my 
Mark we’re talking about. I told you, we had no secrets between us.” “Except 
whatever secret it was that caused your husband’s death.” Kelly felt suddenly 
faint. “You’ll—you’ll have to excuse me, Mr. Kingsley. I’m not feeling well.” 

Սույն հաղորդակցական իրադարձության մեջ ակնհայտ 
ներկայացված է այսպես կոչված շփոթմունքի խոսույթը, որում 
արտապատկերված է Քելլի հանկարծակի հուզմունքը /a sudden 
foreboding/  և խոսքի տատանումները, որոնք էլ իրենց հերթին 
առակայացվում են   կրկնությունների և անգլերենի գծիկ կետադրական 
նշանի միջոցով / “I—I don’t know what—”/: Քելիին իր խոսքը կիսատ է 
թողնում, սակայն մեր ներհայեցական ընթերցման արդյուքնում պարզ է 
դառնում, որ այլ կնոջն ուղղված սիրային գրառումը ինչ-որ բան է ասում 
ամուսնու և իր հարաբերությունների մասին:  Հարցաքննության 
ընթացքում պարզ է դառնում, որ ամուսինը կապ է ունեցել ոմն Օլգայի 
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հետ և /with this woman and—”/, այո՛, հանցագործությունը կարծես սիրո 
հողի վրա է իրականացվել:  

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ լռությունը, որպես 
հաղորդակցական ակտ իրացվում է լեզվում ամենատարբեր ձևերով, իսկ 
մեր ուսումնասիրությունն էլ իր հերթին թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 
լռությունը՝ որպես հաղորդակացական միավոր, լավագույնս 
արտահայտվում է գեղարվեստական ստեղծագործության 
շրջանակներում և հենց այդ համատեքստում է, որ լռությունը՝ որպես 
խոսքային իրադարձություն,  ստանում է իր ամենատարբեր 
մեկնաբանությունները: Ս. Շելդոնի վերոբերյալ ստեղծագործությունն 
ինքնին առեղծվածային պատմաշար է, իսկ առեղծվածը, անխոս, 
ենթադրում է լռության ակտ: Ստեղծագործության վերնագիրը կապված է 
մթության հետ, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մութը ևս լռության 
կարգ է:  
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ТАТЕВИК ГАСПАРЯН - КОММУНИКАТИВНЫЕ ФОРМЫ АКТА 
"МОЛЧАНИЕ" НА ПРИМЕРЕ РОМАНА С. ШЕЛДОНА "ТЫ БОИШЬСЯ 
ТЕМНОТЫ?"         
 Статья рассматривает относительно новый коммуникативный 
феномен – ''молчание'' как коммуникативный акт. У ''коммуникативного 
молчания'' различают много видов и форм, выраженных различными 
выразительными средствами языка. В нашем исследовании мы в 
основном обращаемся к литературному использованию молчания в 
качестве коммуникативного акта в романе С. Шелдона "Ты боишься 
темноты?". В данной работе представлены примеры, основанные на 
классификации, принятой в теоретических дисциплинах. 

TATEVIK GASPARYAN - THE COMMUNICATIVE FORMS OF SILENCE ACT 
ON THE EXAMPLE OF S. SHELDON'S NOVEL ''ARE YOU AFRAID OF THE 
DARK?''  

The article touches upon a comparatively new communicative 
phenomenon, i.e ''silence'' as a communicative act. ''Communicative silence'' is 
considered to have many types and forms expressed by different linguistic 
expressive means. In our study we focused mainly on literary use of ''silence'' 
as Ա communicative act in S. Sheldon's novel ''Are you afraid of the dark?'' 
Examples based on the classification made in theoretical disciplines are 
presented. 
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УДК 811.13 
 

РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПОВТОРА В СОЗДАНИИ 
КОГЕРЕНТНОСТИ ТЕКСТА 

 
РУЗАННА ГЕВОРКЯН 

 

Ключевые слова - связанность текста, когерентность текста, 
когезия, контактный повтор, дистантный повтор, континуум 
повествования, план повествования, функция сцепления, аллюзия, 
референтная ситуация 

  Известно, что анализ текста направлен на выявление базовых 
принципов, которые делают текст связанным. В понятие связанности 
текста (когезии) входят различные типы отношений компонентов текста, 
среди которых главным является повтор. Повтор привлекает внимание 
читателя к важным элементам повествования, передает значительную 
дополнительную информацию эмоциональности, экспрессивности и 
стилизации, способствует лучшему пониманию заложенной в тексте 
информации, и кроме того, часто служит важным средством связи между 
предложениями.        
 Принципу повторяемости в произведениях художественной 
литературы уделялось много внимания. Н.Д. Гусарова исследует функции 
лексического повтора в тексте народной былины; Л.В. Зубова отмечает 
влияние разных видов тавтологии (к которой относит и синтаксический 
повтор) на художественные произведения; Л.Г. Невская рассматривает 
повторяемость как неотъемлемую часть художественного текста. 
Текстообразующая роль повтора изучалась в работах многих лингвистов 
[Лотман 1972, Гальперин 198, Арнольд, 1990 и др.]. Британский 
исследователь Д. Таннен считает, что повтор позволяет говорящему с 
большей скоростью излагать свои мысли, обдумывая при этом 
следующую реплику. По мнению Д. Таннена, «повтор дает слушающему 
возможность воспринимать информацию с той же скоростью, с которой 
она передается ему говорящим» [Tannen 1989: 137].  
 Функции повтора многообразны. Данный стилистический прием 
может выполнять эстетическую функцию, где повтор активизирует 



162 

 

восприятие читателя и реализует эстетические принципы автора, 
ритмообразующую функцию (особенно в поэтическом тексте), функцию 
нарастания, где данный прием употребляется  для побуждения и 
сохранения интереса читателя, функцию усиления выразительности и др. 
Однако, рассматривая роль повторов в тексте, лингвисты всегда 
отмечают их связующую функцию, их участие в создании когерентности 
текста. Развитие определенной темы в тексте произведения 
осуществляется с помощью контактного повтора, выполняющего 
смысловую и структурную функции. При применении дистантных 
повторов актуализируется внимание читателя, выделяется важная деталь. 
Дистантные повторы, создавая сложную ткань структуры текста, служат 
средством связи между различными частями текста, средством 
соединения макротекста. При дистантном повторе ключевые фразы 
образуют смысловое ядро всего текста [Гальперин 1981]. 
 Стилистическая функция повтора, по мнению Г.Р. Гаспарян, 
“зависит не только от характера контекста, в котором он появляется, от 
жанровых особенностей самого произведения, но и от его размера, что 
позволяет данному приему по-разному функционировать в определенных 
условиях и выполнять поставленные автором задачи воздействия на 
читателя с помощью такого, на первый взгляд, простого, но 
многогранного по сути, средства актуализации языковых единиц” [Г.Р. 
Гаспарян, 2003; 246]. В тексте повтор может выступать как средство 
интенсификации авторского воздействия, передачи различной 
модальности действия, а также как средство композиционного и 
архитектонического членения текстового целого, оформления абзацев. 
Через повторяющиеся слова также устанавливается ассоциативная связь 
между разными предметами изображения.      
 В классическом художественном тексте обеспечивается 
последовательность излагаемых событий, фактов, действий, где  
существующие между описываемыми событиями связи сохраняют 
единство и целостность произведения. Существенным является, то, что 
обеспечивающие континуум особые виды связи сохраняют единство и 
целостность не только первой линии повествования. Исподволь 
упоминающиеся îòäåëüíûå ÷àñòè текста, ñòîÿùèå äðóã îò äðóãà íà 
çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè, также îêàçûâàþòñÿ â òîé èëè èíîé 
ñòåïåíè ñâÿçàííûìè. Речь идет о второй линии повествования, где 
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связь между отдельными элементами также осуществляется ÷åðåç 
ðàçëè÷íûå âèäû êîãåçèè.  

Следует отметить, что в процессе анализа художественной 
литературы было замечено, что именно  стилистический прием повтора 
является важным связующим звеном второго плана повествования, 
которую читатель замечает только при повторном чтении текста. 
Мастерство автора как раз состоит в том, чтобы тщательно скрыть от 
глаз воспринимающего вторую линию, элементы которого в основном 
сцеплены дистантным повтором. Обнаружение этой линии читателем при 
первом чтении оставляет феномен эффекта обманутого ожидания 
невостребованным. Следует проиллюстрировать высказанные положения 
на следующем примере:          
 В рассказе А.Кристи “The Witness for the Prosecution” повтор 
является одной из не многих средств передачи скрытых элементов 
информации. Сам рассказ начинается с описания привычки адвоката 
снимать пенсне и протирать их, и эта его привычка, которая является 
признаком глубокого раздумья èñïîäâîëü упоминается ïî õîäó всего 
ïîâåòñâîâàíèÿ и становится ключевым звеном, помогающим разгадать 
преступление.  

…Mr. Mayherne adjusted his pince-nez and cleared his throat. 

…He coughed again, took off his pince-nez, polished them 
carefully, and replaced them on his nose. 

… Mr. Mayherne did not laugh. Instead he took off his pince-nez 
again and polished them, a sign with him that he was thinking deeply. 

… The solicitor looked at him steadily. Then, very deliberately, he 
repeated his unconscious trick with his pince-nez. 

…She went silent at last, her hands clenching and unclenching 
themselves nervously. 

… The other’s voice grew thick and hoarse, her hands clenched 
and unclenched. 

…He found himself polishing his pince-nez vigorously, and 
checked himself. His wife had told him only the night before that he was 



164 

 

getting the habit of it. Curious things, habits. People themselves never 
knew they had them. 

…If he closed his eyes he could see her now, tall and vehement, her 
exquisite body bent forward a little, her right hand clenching and 
unclenching itself unconsciously all the time. 

Curious things, habits. That gesture of her with the hand was her 
habit, he supposed. Yet he had seen someone else do it quite lately. Who was 
it now? Quite lately –  

Повтор одной и той же мысли сцепляет различные части 
произведения между собой и создает значение последовательности, 
однако его важность осознается читателем только в конце рассказа, так 
как такой способ дистантной когезии реализует скрытую от читательских 
глаз нить повествования, которая ведется в процессе развертывания 
всега текста. Кроме того когезия здесь создает особую эмоциональность, 
так как раскрывает психологическое состояние героев: наличие 
неосознанных привычек показывает внутренний мир персонажей – 
адвоката Мейхерна и свидетеля обвинения Ромейн Хейльгер, и позволяет 
в конце рассказа Мейхерну разгадать обман свидетеля.   
 Говоря о роли повтора, как средстве внутритекстовой связи в 
тексте, нельзя не выделить рассказ А. Кристи “The Mystery of the Blue 
Jar”, в котором автор использует дистантый повтор в обеих планах 
повествования. Первая линия повтора передает информацию, которая 
ведет к ложному прогнозу ситуации, а вторая линия повтора подспутно 
ведется для передачи реальных событий. В данном контексте нельзя не 
согласиться с мнением И.Арнольд, считающей, что серии лексических 
повторов чередуются и переплетаются в тексте подобно мотивам в 
музыкальном произведении, причем каждый ряд соответствует какой-
нибудь одной сюжетной, идейной или эмоциональной нити” [И. Арнольд 
1990]. 

Первая серия повторов позволяет прогнозировать определенную 
ситуацию ожидания, в частности, у читателя создается впечатление, что 
вероятно было совершено убийство, которое усиливается в процессе 
всего повествования. Ключевым для данного прогноза является 
предложение “Murder,” it called. “Help! Murder!”, повторяющееся в 
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тексте шесть раз. Это предложение, связывая определенные отрезки, 
вводит читателя в атмосферу мистического, потустороннего. 

Во второй линии повествования самым сильным средством 
когезии является повтор ключевого выражения the blue jar, 
сцепляющего части произведения между собой через заголовок “The 
Mystery of the Blue Jar”. Иными словами сам заголовок становится 
когерентным средством, реализующим основной смысловой компонент, 
который обеспечивает континуум рассказа. 

…In her hands she holds a blue china jar. 

…She was standing by a table on which was standing a blue china 
jar. 

…Monsieur le doctor, that is the face of the woman I saw in my 
dream, and that is the identical blur jar. 

… The key of the Mystery is evidently the blue jar. 

… I remember noticing a jar just like this a short time ago. 

… Hartington you must find out of your uncle at once where he 
bought this jar. 

… Hartington, you must get hold of that jar. Bring it down here 
and, if mademoiselle permits, we will spend a night in Heather Cottage, 
taking the blue jar with us. 

… Quite possibly there may be a false bottom to the jar and 
something is concealed inside. 

…Then Jack unfastened the Chinese jar far from its many 
wrappings.  

…Then, taking the blue jar from Jack, he placed it in the centre of 
the table. 

…His uncle seemed on the verge of apoplexy. “The jar,” he 
managed to ejaculate at last. “The blue jar!” What’s become of that?” 
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It came with a rush: “Ming – unique – gem of my collection – 
worth ten thousand pounds at least – offer from Hoggenheimer, the 
American millionaire – Confound it, sir, what have you done with my blue 
jar?” 

Итак, многократный повтор в процессе развертывания текста 
позволяет выделить две параллельные линии повествования: с одной 
стороны – вероятное убийство, а с другой – наличие синего кувшина, эти 
линии переплетаются по мере развертывания текста, так как 
предполагается, что таинственное убийство связано с  китайским 
кувшином. Концовка более чем неожиданная, эти линии снова 
раздваиваются, так как читатель к великому своему изумлению узнает, 
что двойная игра была придумана для похищения уникального шедевра. 

   

                тайна 

     

                     убииство                 синий кушин  
   

 

  таинственное убийство связанное с кувшином 

 

 

           убийство выдумка                 похищение китайского 

         похитителей         щедевра 

Повтор в данном случае является важным средством 
внутритекстовой связи, фокусирующим внимание читателя на ключевых 
словах, реализующих авторский замысел, сцепляющим дистантно 
расположенные части рассказа в единое целое и позволяющим 
реализовать связь в цепи отдельных единиц.   
 Лингвистический анализ материала выявил случаи, когда 
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стилистический прием аллюзии повторяясь выполняет функцию 
сцепления. Такая интересная линия повтора, связывающая вторую нить 
повествования, прослеживается в рассказе А. Кристи “The Mystery of the 
Spanish Chest”. Повтор здесь несет в себе дополнительную 
информацию, связанную с аллюзией, выходящую за пределы текста 
рассказа и предполагающую наличие у читателя определенных фоновых 
знаний для адекватного восприятия того, что автором пропущено, но 
обязательно подразумевается. Известно, что это – стилистическая фигура 
референциального характера, которая представляет собой сравнение двух 
референтных ситуаций: референтной ситуации, выраженной в 
поверхностной структуре текста, и подразумеваемой ситуации, 
содержащейся в совокупности с общими фоновыми знаниями автора и 
читателя” [Бурова 2005]. Для передачи информации, связанной с 
раскрытием преступления, автор вводит аллюзивную форму когезии, 
возвращая читателя к известным смысловым полям, a повтор выделяет 
важность передаваемой информации, актуализирует ее и помогает 
читателю ее заметить.   

… “Though it’s more likely, really, that he’d have done in Margarita. 
Othello – that sort of thing”. Margarita, you know, had an extraordinary 
effect on men. 

…  “We are back at Othello. Yes, Othello…you have given me there a 
little idea.” 

… Read Othello, Miller. Consider the characters in Othello. We’ve 
missed out one of them.  

…“I’m old,” said Hercule Poirot. “I tire easily …” he brightened. But 
the cells – they still function …Othello, yes. Who was it said that to me? Ah 
yes, Mrs. Spence. The bag… The screen…The body, lying there like a man 
asleep. A clever murder. Premeditated, planned… I think enjoyed!... 

…Someone today mentioned to me Othello. I asked you if you husband 
was jealous, and you said you thought he must be. But you said it quite lightly. 
You said it as Desdemona might have said, not realizing danger. 
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… Think of the other characters in Othello. It is Iago we should have 
remembered. Subtle poisoning of Arnold Clayton’s mind: hints and 
suspicions. Honest Iago, the faithful friend, the man you always believe.   
  Использование названия трагедии Шекспира в начале второго 
плана повествования отсылает читателя к его героям. Автор постепенно 
подводит читателя с предполагаемому убийце, дает ключ к разгадке 
преступления, однако не называет определенных имен. В процессе всего 
повествования указывается лишь название трагедии, и только на 
последней странице автором раскрывается конкретное имя героя и 
раскрывается мотив преступления: убийство на почве ревности. А 
многократный повтор аллюзии выделяет важность информации, 
заставляет читателя задуматься над нитями повествования и создает 
определенную напряженную ситуацию ожидания. Автор достигает 
данного эффекта различными стилистическими средствами: 

1. использованием аллюзии, для передачи той доли  информации, 
которая не может быть неизвестна читателю, происходит отсылка 
к определенному факту, внимание фокусируется на самом факте; 

2. многократного лексического повтора названия трагедии Othello, 
выделяющего его важность в процессе развертывания 
повествования; 

3. обилием эмоциональных пауз, провоцирующих создание приема 
оттягивания, так как затянувшиеся паузы в данном случае 
подразумевают напряженный ход мыслей, оттягивающие минуты 
раскрытия важной информации, что, конечно же, привлекает к 
нему особое внимание. Паузы указывают также  на замедленный 
темп речи говорящего; 

4. эллиптических предложений, выделяющих те элементы, которые 
являются ключевыми в данном рассказе, активизирующих 
внимание читателя к этим деталям повествования; 

5.  приема умолчания, подразумевающего напряженую работу 
мысли детектива и приводящего к эффекту усиленного ожидания, 
так как фразы, требующие дальнейших пояснений, обрываются. 
Автор сознательно предоставляет слушателю догадаться о 
недосказанном и заставляет читателя самостоятельно работать 
над загадкой;  
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6. использования эмфатической конструкции It is Iago we should 
have remembered, где выдвижение ðåìû íà ïåðâîå ìåñòî служит 
специальной синтаксической формой усиления эмоциональности. 

Итак, в данном рассказе вышеупомянутые средства служат 
созданию экспрессивности и напряженности для второй линии 
повествования, однако следует отметить, что его адекватное восприятие 
возможно только при наличии у читателя определенного тезауруса – 
"энциклопедических знаний”, которые неотделимы от сознания, имеют 
индивидуальную природу и разный уровень глубины.   
 Сцепление контактно расположенных частей текста может 
передавать значительную дополнительную информацию: например,  
выделить важность передаваемой информации, главную тему рассказа, 
подвергнуть дальнейшей детализации, подчеркнуть взаимосвясь 
отдельных эпизодов, раскрывать психологическое состояние героев.   
  Повтор, скрепляющий дистантно расположенные части рассказа в 
единое целое, фокусирует внимание читателя на ключевых словах 
произведения, позволяет прогнозировать определенную ситуацию 
ожидания, может также вести к ее ложному прогнозу. Повтор также 
реализует скрытую от читательских глаз нить повествования, которая 
ведется по ходу всего повествования. Анализ языкового материала 
выявил также аллюзивную форму когезии, осуществляющую 
внутритекстовые связи в коротком рассказе. Аллюзивная форма когезии, 
возвращая читателя к известным смысловым полям, используется для 
усиления информативности, a ее повтор подчеркивает важность 
передаваемой информации, актуализирует ее и помогает читателю ее не 
упустить.          
 На основе проделанного анализа можно сделать следующий вывод: 
когезия и ее компоненты являются одной из наиболее сильных средств 
реализации как первой так и второй линии повествования. Средства 
связи в коротком рассказе разнообразны, однако стилистический прием 
повтора, как средство внутритекстовой связи, является ключевым и 
сцепляет как контактно так и дистантно расположенные части текста. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ – ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՏԵՔՍՏԻ 
ՆԵՐԿԱՊԱԿՑՄԱՆ ՄԵՋ        
 Սույն հոդվածում փորձ է արվում ուսումնասիրել կրկնություն 
ոճական հնարը որպես տեքստի ներկապակցման միջոց: Վեր են հանվում 
այս միջոցի` որպես տեքստի կազմակերպման կարևոր տարրի 
առանձնահատկությունները, որոնք փոխանցում են 
արտահայտչականություն և ապահովում են տեքստի միասնականությունը 
և ամբողջությունը: Կրկնությունը հաղորդում է մի կողմից հավելյալ 
տեղեկատվություն, իսկ մյուս կողմից ընթերցողի ուշադրությունը սևեռում 
է ստեղծագործության մեջ հեղինակի կարծիքով առավել կարևոր 
տեղեկատվության վրա, ստիպում է ընթերցողին նկատել հիմնաբառերը, 
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ինչպես նաև իրականացնում է պատումի երկու զուգահեռ գիծ և 
ապահովում է սպասումի կանխազգացում: 

RUZANNA GEVORGYAN – THE ROLE OF REPETITION IN THE 
FORMATION OF TEXT COHERENCE       
 The stylistic device of repetition conveys emotive colouring, additional 
expressiveness and stylization, it also serves as a means of cohesion providing 
the unity and integrity of the text. The analyzed material proves that repetition 
can emphasize the vitality of the transmitted information, reveal the main 
concept of the story, as well as underline the interrelation of separate 
episodes. This stylistic device focuses the attention of the reader on the key 
words, provides anticipation of a certain situation of expectancy and realizes 
two threads of narrative. 
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ՀՏԴ 81'27 
 

<<ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿ>> ԴԻՑԱԲԱՆՈՒՅԹԻ 
ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ 

ԱՆԻ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ դից, դիցաբանույթ, հեքիաթ, ընդհանրույթ, կեցության 
ելակետային վիճակ, հասկացույթ 

 
Ցանկացած հասարակություն տարբերվում է մյուս բոլոր 

նմանատիպ հասարակություններից լեզվով, ինչպես նաև իր 
ավանդույթներով, որոնք փոխանցվում են սերնդից սերունդ: Գրեթե 
ցանկացած ավանդական վարքագծի իմաստային կողմ վերարտադրվում 
է դիցերով և հեքիաթներով: Նրանք փոխանցում և բացատրում են ոչ 
միայն վարքագիծը, այլև՝ ինչպես է կառուցված շրջակա աշխարհը և 
արտացոլում են այն հատուկ կերպով: Դրանց նշանակությունը 
բացատրվում է հասարակական, պատմական, մշակութային, ինչպես 
նաև լեզվի համակարգով պայմանավորվածությամբ [Клычков 1961:106]: 

Դիցերը և հեքիաթները նախնադարյան ժողովուրդների կրոնի և 
նրանց իմաստության կոդավորումն են: Դիցերի և հեքիաթների 
հիմնական առեղծվածը համարվում է նրանում շարադրված 
պատմությունը, որը կամ ինչ-որ կատարված իրադարձության ուղղակի 
նկարագրությունն է, կամ կոդավորված հաղորդագրություն, որը 
հասկանալու համար նախ և առաջ պետք է հասկանալ կոդը:  

Այն հարցի շուրջ՝ որն է առաջացել առաջինը՝ հեքիաթը, թե դիցը, 
կան մի քանի տեսակետներ: Որոշ տեսաբաններ գտնում են, որ դիցը և 
հեքիաթը առաջացել են միաժամանակ: Նրանք եղել են զարգացող 
մտածողության արդյունք, և միայն այն բանից հետո, երբ արտաքին 
աշխարհի և մարդու մասին պատկերացումները հասել են զարգացման 
որոշակի մակարդակի, նրանք բաժանվել են ըստ կարևորության և 
նրանցում առկա այն տեղեկատվության հավաստելիության, որը 
բնորոշում է մարդու և աշխարհի ընկալման տարբեր կողմերը: Համաձայն 
մեկ այլ տեսակետի՝ հեքիաթն առաջացել  է ավելի վաղ և բնորոշվում է 
որպես մտածողության ամենապարզ խոսքային ձև, որի միջոցով 
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հնարավոր է փոխանցել գիտելիքները պարզ պատմության տեսքով 
[Шинкаренко 2009:140]: 

Եվ, վերջապես, համաձայն երրորդ տեսակետի՝ հեքիաթն 
առաջացել է միայն այն բանից հետո, երբ արդեն վերացական 
մտածողությունը գտնվում էր բավականաչափ բարձր մակարդակի վրա: 
Այդ մասին է վկայում այն, որ հեքիաթում պատմվում է ոչ թե որոշակի 
պատմական ժամանակաշրջանում ապրող հստակ կենդանի հերոսների 
մասին, այլ դիտարկվում են կատարյալ կերպարներ, որոնց բնորոշ են 
կատարյալ գործողությունների, արարքների շարք, խստորեն սահմանված 
հարաբերություններ, զգացմունքներ և բարոյական արժեքներ: Որպեսզի 
հնարավոր լինի ստեղծել նմանատիպ հեքիաթային կերպարներ, 
հարկավոր է ունենալ լավ զարգացած լեզու, վերացական բառեր, ինչպես 
նաև ունենալ ձևավորված տրամաբանական մտածողություն [Шинкаренко 
2009:141]: Այսպիսով, շատ գիտնականներ կարծում են, որ հեքիաթները 
դիցերն են, որոնք կորցրել են իրենց սրբազան նշանակությունը: 
Հեքիաթը համարում են սեղմ և համառոտված դից, որը զարգացնում է իր 
սյուժեն հենց նույն ընդհանուր նշանագիտական սյուժետային 
առանցքներով, որոնցով զարգանում է ինչպես ելակետային դիցը, 
այնպես էլ իր առանձին դիցաբանույթները [Настин 2007:44]: 

Տարբեր ազգերում առկա են տարատեսակ դիցեր և հեքիաթներ, 
սակայն միևնույն ժամանակ բոլոր ազգերում միևնույն մոտիվները 
կարողեն կրկնվել: Ի. Նաստինը տարբեր մշակույթներում հանդիպող 
միևնույն դիցերը (դիցաբանույթները) դասակարգում է 6 հիմնական 
խմբերի: Դրանք են՝ 

 կեցության ելակետային վիճակ 
 մեղսագործություն կամ ուրիշ իրադարձություն, 

որը բերում է գոյության վնասի 
 երկվորյակ դիցեր 
 խմբի մասին դիցեր 
 կորցրած ամբողջության վերականգնում 
 հայտնության դիցեր 

Ըստ նրա` այս դիցաբանույթները վերդիցի (մետամիֆ) թեմատիկ 
հանգույցներ են և միաժամանակ խոսույթային գիտակցության չափման 
մեջ դրա զարգացման փուլերը (այսպիսով որոշվում է ուղղվածությունը, 
ծավալման անշրջելիությունը) [Настин 2007:41]: 

Այս հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել <<կեցության 
ելակետային վիճակ>> դիցաբանույթը հայկական [Նազինյան 1959:27-
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269] և անգլիական [Glover 1920:1-318] ժողովրդական հեքիաթներում: 
Վերջիններիս ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
տարաժամանակյա տեսանկյունից նրանցում դիցական 
պատկերացումները ավելի վառ են ներկայացված: 

Այս դիցաբանույթը ենթադրում է իմացության սրբազանությունը, 
կատարյալ, անմեղսունակ աշխարհի ձևավորումը, աշխարհաստեղծման 
միասնությունը, միկրոտիեզերքի (մարդ) և մակրոտիեզերքի 
նույնականությունը, աշխարհաստեղծման միակ Սրբազան Կենտրոնի 
առկայությունը, բարօրության, ներդաշնակության և արդարության 
հասկացության որպես սկզբնակարգի, նախնական կեցության 
կառուցվածքի արտացոլումը:  

Այս դիցական ընդհանրույթը ավելի հաճախ հանդիպում է հեքիաթի 
սկզբում: Իրադարձությունները տեղի են ունենում հիշարժան 
ժամանակահատվածում՝ <<բոլոր սկզբերի սկզբում>>: Հեքիաթների 
սկզբում հանդիպող երկբայական բայաձևերի, անորոշ դերանունների 
օգտագործումը ենթադրում է, որ պատմվածքը հորինված է: Օրինակ՝ 
<<եղել է, չի եղել>>, <<կար-չկար>>, “There was once upon a time”, “On a 
day of days”: Այս առանձնահատկությունը բնորոշ է հեքիաթներին և 
բացակայում է այն հեքիաթներում, որտեղ դիցական տարրերը ավելի 
շատ են պահպանված: Հետևաբար, այս ձևերի կիրառումը առաջացել են 
դիցից հեքիաթի անցման ժամանակ: Նշվածի օրինակ կարող է լինել “A 
legend of Tipperary” և “Melilot” անգլիական հեքիաթները:  

 
“In Tipperary is one of the most singularly shaped hills in the world. It 

has a peak at the top like a conical nightcap thrown carelessly over your 
head as you awake in the morning. (“A legend of Tipperary”) 

“It had been raining for ten months, and everybody felt as if it had 
been raining for ten years” (“Melilot”). 

 
Նմանատիպ օրինակներ չեն հանդիպել մեր կողմից 

ուսումնասիրված հայկական հեքիաթներում:  
Ե´վ հայկական, և´ անգլիական հեքիաթներում կեցության 

ելակետային վիճակը արտահայտվում է լինել բայով, որը խոնարհված է 
անցյալ ժամանակով: Սա ունի իր նշանակությունը և պայմանավորված է 
այն փաստով, որ դիցաբանության մեջ ընդունված է համարել, որ կար մի 
ժամանակ, որ գոյություն ուներ մի նախնական աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ 
միասնական էր և ներդաշնակ: Օրինակ՝ 
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<<Ժամանակով մի թաքավոր ա ըլնըմ, իրեք տղա ա ունենըմ, 

էրկուսը խելոք, մինը՝ մի քիչ խելքից պակաս…>>: (<<Հազարան Բլբուլ 
կամ Ալո-Դինոյի Նաղլը>>) 

<<Կըլի չիլի մի թաքավոր, էտ թաքավորին մի սիրուն ախչիկ 
կունենա. Նազըրի, վազըրի տղեն կգան դրան ուզելու…>>: (<<Փետե 
Ձին>>) 

“There was ere now a poor old fisher, but on this day he was not 
getting much fish…”. (“Sea Maiden”) 

“Once upon a time there was a farmer and his wife who had one 
daughter, and she was courted by a gentleman. Every evening he used to 
come and see her, and stop to supper at the farmhouse, and the daughter 
used to be sent down into the cellar to draw the beer for supper…”(“The 
three sillies”). 

 
Քանի որ աշխարհի լեզվական պատկերը տվյալ լեզվի ամբողջ 

հասկացութային բովանդակությունն է [Караулов 1976:246], մեր կողմից 
փորձ է արվել վերհանել այն հասկացույթը, որը հանդիպում է 
<<կեցության ելակետային վիճակ>> դիցաբանույթում:  

Հեքիաթը սկվում է ինչ-որ ընտանիքի նկարագրմամբ. այն, որ 
ընտանիքը ապրում է հանգիստ և երջանիկ և կարող էր ապրեր այդպես, 
եթե տեղի չունենար մի իրադարձություն, որը շատ անսպասելի բերում է 
աղետի: Ընտանիքի նկարագրությունն արտացոլում է կեցության 
ելակետային վիճակը: Ե՛վ հայկական, և՛ անգլիական հեքիաթներում 
հանդիպում է ընտանիք հասկացույթը և արտահայտվում է հայր, տղա 
բառերով, որը ենթադրում է ժառանգականությունը, որը փոխանցվում է 
հորից տղային: Սա ամենաամուր կապն է ընտանիքում: Օրինակ՝ 

 
“Beli the Great had four sons, the eldest beingcalled Lludd and the 

youngest Llevelys. Afterthe death of Beli, the kingdom of the Island ofBritain 
fell into the hands of Lludd his eldestson, and Lludd ruled prosperously, and 
rebuiltthe walls of London, and encompassedit aboutwith numberless 
towers…”(“The story of King LLudd”) 

“There was once a Scottish yeoman who hadthree sons. The son of the 
Scottish Yeoman who stole the bishop’s horse and daughter, and the bishop 
himself…” (The son of the Scottish Yeoman who stole the bishop’s horse and 
daughter, and the bishop himself”) 
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“There was once a farmer who was well off. He had three sons. When 
he was on the bed ofdeath he called them to him and said, " Mysons, I am 
going to leave…” (“The Inheritance”) 

<<Ժամանակով մի թաքավոր ա ըլում, էտ թաքավորը իրեք տղա ա 
ունենըմ, գալիսա մենձության ժամանակը՝ քոռանըմա…>>: (<<Ղուշ-
փարին>>) 

<<Ժամանակով մի թաքավոր կար, կենում էր Անա քաղաքըմը: 
Դրան իրեք հատ տղա ուներ.մենձ տղեն ու միչնեկ տղեն խնթրեցին հորը, 
թե. – Իրավունք տու մեզ՝ գնանք էրկու հատ ավ բերենք քեզ հըմար…>>: 
(<<Անա թաքավորի հեքիաթը>>) 

<<Ժամանակով մի թաքավոր կար, անըմը Աբգար էր, ուներ իրեք 
տղա: Աբգար թաքավորը ասսու կշտին հ’ուխտ էր արել, որ տղեքը չափը 
լքցնեն, իրեք տղեն մի հոր ախչիկ ուզեն, որ կնանիքը իրար հետ 
վարվեն…>>: (<<Աբգար թաքավոր>>) 

 
Հեքիաթներում այս հասկացույթը նաև ենթադրում է հոր և աղջկա 

կապը: Սակայն, ի տարբերություն անգլիական հեքիաթների՝ հայկական 
հեքիաթներում սա ավելի հաճախ է հանդիպում: 

 
<<Ժամանակով կար մի թաքավոր, էտ թաքավորին ուներ մի 

ախչիկ.էտ ախչկանից սավայի ըսկի բան չուներ…>>: (<<Առչի տղի 
նաղլը>>) 

<<Կըլի չիլի մի թաքավոր, էտ թաքավորին մի սիրուն ախչիկ 
կունենա.նազըրի, վազըրի տղեն կգան դրան ուզելու…>>: (<<Փետե 
Ձին>>) 

“Melilot was a pretty girl of twelve, who hadlived in a cottage up the 
mountains, as the only child of hard-working parents, who taught herall that 
was good…” (“Melilot”) 

 
Որոշ հայկական և անգլիական հեքիաթներում կինը նույնպես 

ներառվում է <<ընտանիք>> հասկացույթում: 
 
“Mick had a wife and family; they all did whatthey could, and that was 

but little, for the poorman had no child grown up big enough to helphim in 
his work…” (“Legend of Bottle Hill”) 
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<<Հառաչվա ժամանակը մի թաքավոր կար. Շատ զոռբա թաքավոր 
էր: Դրան էրկու տղա ուներ, մի կնիկ…>>: (<<Ոսկե Քաքուլ տղի 
հեքիաթը>>) 

 
Հայկական հեքիաթներում ընտանիքի նկարագրման ժամանակ 

նաև ի հայտ են գալիս հարսի, պառավի կերպարները, ինչը չի հանդիպել 
մեր կողմից դիտարկված անգլիական հեքիաթներում: Օրինակ՝ 

 
<<Ժամանակով կար չկար՝ մի պառավ կար.դրան ուներ մի ախչիկ. 

էտ ախչկանը բերուց տղի շորեր հաքցրուց, որ հարևանի տղերանց հետ 
հաղ անի…>>: (<<Տղա դարձող ախչիկը>>) 

<<Ըլըմա մի թաքավոր, թաքավորին ըլըմա օխտը հատ տղա, մի 
հատ ախչիկ, էտ թաքավորը օխտը տղից շատ սիրըմ ա մի հատ 
ախչկանը: Թաքավորի մենձ հարսը նախանձըմ ա ախչկա վրին, որ օխտը 
տղից շատ ա ուզըմ  դրան…>>: (<<Ասլան թաքավոր>>) 

 
Ի տարբերություն հայկական հեքիաթների՝ անգլիական 

հեքիաթներում հանդիպում են դեպքեր, երբ հեքիաթի սկզբում ընտանիք 
հասկացույթը չի դիտարկվում, այլ պատմվում է անհատի մասին: Սա ունի 
իր ճանաչողական բնույթը, որը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հայկական 
մշակույթում կարևորվում է հավաքական մտածելակերպը, իսկ 
անգլիական մշակույթում նաև հանդիպում է անհատական: 

 
“Timothy Jarvis was a decent, honest, quiet,hard-working man, as 

everybody knows thatknows Balledehob…” (“Dreaming Tim Jarvis”) 
“Maxen Wledig was Emperor of Rome, and hewas a comelier man, and 

a better and a wiserthan any emperor that had been before him….” (“An 
emperor’s dream”) 

“Ben Ody is resolved on carrying hisChickens to a Pretty MarketOnce 
upon a time there was a rustic whose namewas Ben Ody, and he knew more 
of what is in anegg than that it is something good to eat…”. (“The chicken 
market”) 

 
Տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում դիցը հասունացել է 

և եղել բոլոր ազգերի մոտ: Համաշխարհային դիցաբանական միտքը 
գալիս է ասելու, որ հիմնական թեմաները բոլոր մշակույթներում առկա 
են: Շատ հին են նաև դիցերը` նվիրված տիեզերածնությանը, ինչպես նաև 
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մարդու ծննդին (անթրոպոգոնիկ դիցեր): Հենց այս դիցի տեսակն էլ Ի. 
Նաստինն անվանել է կեցության ելակետային վիճակ, որը հանդիպում է 
և´ հայկական, և´ անգլիական հեքիաթներում: Ավելին` <<Ադամորդու 
հեքիաթը>> հայալեզու հեքիաթում նկարագրվում է մարդու ծնունդը ծառի 
առաջացման օրինակով, երբ ծառը պտուղ է տալիս, այդ պտուղի կորիզից 
կամ սերմից նոր ծառ է մեծանում, և այդպես շարունակ: Այդպես էլ մարդ 
արարածն է` ծնողը որդի է ունենում, որդին` թոռ, թոռը` ծոռ, և այդպես 
շարունակ: 

 
<<Ծառը որ պտուղ ա տալիս, էդ պտուղի կորիզիցը կամ սերմիցը էլ 

ետ թազա ծառ ա մեծանում։ Էս ծառն էլ պտուղ ա տալիս, պտուղի սերմն 
էլ մի թազա ծառ։ Էսպես էլ մարդ արարածը՝ ծնողը որդի ա ունենում, 
որդին՝ թոռ, թոռն էլ ծոռն ա ծնում…>> (<<Ադամորդու հեքիաթը>>): 

 
Աշխարհի սկիզբը ազդարարող ամենակարևոր փաստը մարդու 

ծնունդն է, ով ծնվում է անմեղսունակ և կատարյալ, ինչպես տիեզերքն է և 
այսպիսով արտացոլում մակրոտիեզերքի և միկրոտիեզերքի (մարդ) 
նույնականությունը: Վերը նշված օրինակում վառ արտացոլված է այդ 
նույնականությունը, և այդ գաղափարը ժողովուրդը ամրապնդել է` 
նույնականացնելով բնության մեջ տարբեր առարկաների ծնունդը 
մարդկայինի հետ: 

 
<<…Ամա վայն էկել ա տարել անպտուղ, անզավակ, առանց 

ընտանիքի ու ազգականների մնացած մենակ մարդուն…>> 
(<<Ադամորդու հեքիաթը>>): 

 
Այս հեքիաթում նաև նշվում է, որ զավակ չունենալը արդեն իսկ 

դժբախտություն է և հակասում է բնության օրենքներին` քանդելով 
նույնականության կապը տիեզերքի հետ: Կեցության ելակետային վիճակը 
ամբողջական չէ, և այն ամբողջականանում է միայն երեխայի ծնունդով: 

 
“There once lived a king and a queen as many a one has been. They 

were long married and had no children; but at last a baby-boy came to the 
queen when the king was away in the far countries…”  (“Nix Nought 
Nothing”). 

<<Ժամանակով մի թաքավոր ա ըլնում. Էդ թաքավորին էլ, իրա 
ախպորն էլ ժառանգ չի ըլնըմ…>>: (<<Նազար – Օղլու հեքիաթը>>)  
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Հեքիաթների սյուժեի զարգացման ընթացքում հեքիաթ կարող են 

ներմուծվել նոր կերպարներ և իրադարձություններ, որոնք հանդես են 
գալիս իրենց սկզբնական կեցության ելակետային վիճակում: Սա ցայտուն 
երևում է <<Իրեք դարդատեր>> հայ ժողովրդական հեքիաթում, որտեղ 
պատմվում է մի տղայի մասին, ով աշխատում էր թագավորի մոտ և ամեն 
օր աղքատներին բաժանում էր որոշակի գումար: Նա ցանկանում է 
իմանալ թագավորի դարդը, սակայն այդ իմանալու համար նա պետք է 
իմանա ուրիշների դարդերը: Այս հեքիաթում ներկայանում են երեք 
տարբեր մասնագիտության և հասարակական դիրքի մարդիկ, ովքեր 
ներկայացնում են իրենց կյանքի պատմությունները: Այս դեպքում վերը 
նշված դիցաբանույթը հանդիպում է հեքիաթում մի քանի անգամ` 
յուրաքանչյուր կերպարի պատմության սկզբում: 

 
<<…Դարբնի գործը հո անում էի ու անում, դրա հետ մեկտեղ ինչ որ 

սիրտս ուզեր, ինչ որ աչքս տեսներ ձեռաց կշինեի, էլ երկաթի վարդ ու 
մանուշակ, էլ երկաթի սոխակ ու ծիծեռնուկ, էլ երկաթի շվի ու պկու։ 
Երկաթը ձեռիս խաղացնում էի, ոնց որ փափուկ թրջած կավ։ 
Առավոտվանից մինչև իրիկուն իմ դարբնոցի դռնիցը խալխը կտրվում չէր։ 
Ես էլ աշխատում էի ու աշխատում։ Աշխատանքս խաղ ու պար էր ինձ 
համար, եկամուտս էլ գալիս էր քչքչան աղբրի նման…>> (<<Իրեք 
դարդատեր>>): 

 
Ինչպես նշեցինք, <<կեցության ելակետային վիճակ>> 

դիցաբանույթը ներկայացնում է բարօրության, ներդաշնակության և 
արդարության հասկացության որպես սկզբնակարգի, նախնական 
կեցության կառուցվածքի արտացոլում: Այսպիսով, այս 
հասկացությունների արտացոլումը կարելի է հանդիպել ոչ միայն 
հեքիաթի սկզբում, միջնամասում, այլ նաև վերջնամասում:  

Անգլիական “The story of king LLudd” հեքիաթում ներկայացված է 
բարօրությունը որպես նախնական կեցության արտացոլում: 

 
“…After that he bade the citizens build houses therein, such as no 

houses in the kingdoms could equal. And, moreover, he was a mighty 
warrior, and generous and liberal in giving meat and drink to all that sought 
them…” (“The story of king LLudd”). 
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Այստեղ նկարագրվում է այն թագավորությունը, որտեղ մարդիկ 
խաղաղ ապրում էին տներում, որոնց նմանը չկար այլ 
թագավորություններում: Այդ խաղաղ ներդաշնակ վիճակն ապահովված 
էր շնորհիվ թագավորի առատաձեռության, մարդասիրության: 

 
<<…Նրա հրաշալի կալվածքում շարունակեցին ապրել 

պատանիները և իրանց փոքրիկ քույրը: Եվ որովհետև նրանց 
իմաստությամբ էին կրթել և պարզ ու հասարակ, այս պատճառով նրանք 
գոհ էին իրանց վիճակից և այլևս ոչինչ չէին ուզում, այլ միայն` ապրել 
խաղաղ ու սիրով: Ֆարիդն ու Ֆարուզը հաճախ գնում էին որսի, 
անտառներ և դաշտեր` իրանց կալվածքի շրջապատներում: Իսկ 
վարդաժպիտ Ֆարիզադան ամենքից շատ սիրում էր այգիներումն 
զբոսնել…>> (<< Հազարան բլբուլ>>): 

 
Վերը բերված հայկական հեքիաթում նկարագրվում է 

ներդաշնակությունը` որպես սկզբնական աշխարհի կառուցվածքի 
արտացոլում: Նրանք ապրում են սիրով, խաղաղ, զբաղվում են իրենց 
նախընտրած գործով: Այս հեքիաթում արտացոլվում է բարօրությունը, 
իմաստությունը, հասարակ և խաղաղ կյանքը` որպես սկզբնակարգի 
արտացոլում:  

Այսպիսով, հենց հեքիաթի սկզբում (<<Մի որևէ 
թագավորությունում>>) լսողն ունենում է որոշակի էպիկական, հանգիստ 
տրամադրություն: Նկարագրվում է ընտանիք հասկացույթը, 
սկզբնակարգը, որտեղ կարևորվում են բարօրության, ներդաշնակության, 
խաղաղության, սիրո հասկացությունները: Սակայն այս 
տրամադրությունը խաբուսիկ է, քանի որ հեքիաթի ծավալման 
ժամանակլսողի առջև բացվելու են լարված իրադարձություններ, 
մեղսագործություններ, որոնք որոշակի սահմանված կարգի 
(<<սկզբնակարգի>>) խախտումն են:  
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АНИ ГЮРДЖИНЯН - ЛИНГВОКУЛЬТУРАЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МИФОЛОГЕМЫ “НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БЫТИЯ” В АРМЯНСКИХ И 
АНГЛИЙСКИХ СКАЗКАХ 

Почти все смысловые значения традиционного поведения 
воспроизводятся мифами и сказками. Поэтому необходимо рассмотреть 
связь мифов и сказок. Цель данной статьи - определить "начальное 
состояние бытия" в армянских и английских сказках, проанализировав 
характерные языковые особенности этого универсалия. Проведенное 
исследование показало, что наблюдаемая мифическая универсалия 
встречается и в армянских, и в английских сказках, в ней описываются 
понятия благополучия и гармонии, подчеркивается концепт "семья". 

 
 

ANI GYURJINYAN - THE LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF THE 
MYTHOLOGEM “THE INITIAL STATE OF BEING” IN ARMENIAN AND 
ENGLISH TALES 

The semantic aspect of almost every traditional behavior is represented 
by myths and tales. Thus, the relation between myths and fairy tales must be 
considered. The aim of this article is to consider the mythologem “initial state 
of being” in Armenian and English folk tales, and to analyze the linguo-
cultural characteristics of this universal. The study has revealed that the given 
mythologem can be observed both in Armenian and English folk tales. The 
notions of welfare and harmony are presented in it and the concept “family” 
is emphasized. 
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ՀԱՃՈՒՅՔԻ ԹԵՄԱՆ ԷԼԻԶԱԲԵԹ ԳԻԼԲԵՐԹԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ 
 

ԳԱՅԱՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
 
 

Հաճույքի էությունը հենց այն ցանկանալու մեջ է (Պասկալ) 
 

Հիմնաբառեր՝ Էլիզաբեթ Գիլբեթ, «Ուտել, աղոթել, սիրել», արժեք, 
հաճույք, Իտալիա, իտալերեն 

 
Հաճույքի ընկալումները տարբեր կերպ են ներկայացվել տարբեր 

փիլիսոփաների և գրողների կողմից: Սակայն որքան էլ տարբեր 
դարաշրջաններում, տարբեր քաղաքակրթություններում և տարբեր 
մշակույթներում տարբեր լինեն հաճույքի ներկայացման և ընկալման 
պայմաններն ու պատճառները, դրանք գրեթե չեն տարբերվում 
միմյանցից:    

Ամենատարբեր բառարանների սահմանումները գրեթե նույն են` 
հաճույքը տարբեր ազդակներից առաջացող և տարբեր հիմքեր ունեցող 
դրական զգացողություն է` վայելք, գոհունակություն, բավականություն, 
զվարճություն: Այն նաև  սեր է, խնջույք, տոն, քեֆ, ճաշկերույթ: 
Հետաքրքիր է այն փաստը, որ դեռևս 1865թ. Վենետիկում 
հրատարակված Հայկազյան բառարանը հաճույք բառին տալիս է միակ 
բացատրություն` քեֆ: Եվ միայն երկրորդ իմաստով է բառարանում 
հաճույքը ներկայանում որպես սեռական, զգայական 
բավարարվածություն1:  

Այսպես, ոմանք հաճույք են ստանում սիրելուց, մյուսները` 
սիրվելուց, ոմանք մերձավորին օգնության ձեռք մեկնելիս, մյուսները`  
խանգարելիս, ոմանք հարստություն դեզելիս, մյուսները ժուժկալ 
կենսակերպ վարելիս, ոմանք ուտելիս, մյուսները ամենատարբեր 
սննդակարգերով իրենց տանջելու փաստից և այլն: Հաճույք պատճառող 
ազդակները բազմազան են` արվեստ, երաժշտություն, ընթերցանություն, 
զգայական ապրումներ և այլն: Այդուհանդերձ, ինչպես Սամուել Բաթլերն 

                                                 
1 Առձեռն բառարան: Հայկազնեան լեզուի, երրորդ տպագրություն, Վենետիկ, 
Սուրբ Ղազար, 1865, էջ 461: 



183 

 

է նշում՝ Հաճույքը ավելի ապահով ուղեկից է, քան իրավունքը կամ  
պարտականությունը:  

Իր «Էսթետիկա» աշխատության մեջ  արժեքների դասակարգման 
մեջ Հարթմանն առանձնացնում է նաև «հաճույքի արժեքները»2: Իսկ 
ֆրանսիացի մտածող և փիլիսոփա Միշել Մոնտեյնը փաստում է` «Այս 
աշխարհում բոլորը հաստատապես համոզված են, որ մեր վերջնական 
նպատակը հաճույքն է, և ամբողջ խնդիրը լոկ այն է, թե ինչ կերպ հասնել 
դրան. հակառակ կարծիքը տեղնուտեղը կհերքվեր, քանզի ո՞ր մեկը կլսեր 
նրան, ում խելքին փչեր պնդել, թե մեր ջանքերի նպատակը մեր 
թշվառությունն ու տառապանքն է»3։ Նա գովերգում  է բնական, ազատ 
կյանքի բարիքները, մտքի սավառնումը, աշխարհիկ հաճույքները։   

Փորձենք ներկայացնել, թե ինչ չափումներ է ընդգրկում հաճույքը` 
21-րդ դարի ամերիկացի գրող Էլիզաբեթ Գիլբերթի ընկալմամբ:  2006թ.-
ին լույս տեսած «Ուտել, աղոթել, սիրել» ինքնակենսագրական վեպը 
հեղինակի պատմությունն է, որը 30 տարին լրանալուն պես վերապրում է 
միջին տարիքի ճգնաժամը: Նա ուներ այն ամենը, ինչ կարող էր 
ցանկանալ կրթված, փառատենչ և նպատակասլաց ամերիկուհին՝ 
ամուսին, տուն, հաջողակ կարիերա: Սակայն երջանիկ զգալու փոխարեն 
նա դատարկություն և շփոթմունք է զգում` ծանր ու տանջալի 
ամուսնալուծությունից և հուսալքությունից հետո: Գրքում Էլիզաբեթ 
Գիլբերթի հուշագրություններն են, որ պատմում են նրա ճամփորդության 
մասին դեպի Իտալիա, Հնդկաստան և Ինդոնեզիա: Հինգ ամիս 
անցկացրել է Իտալիայում՝ Հռոմում ծանոթանալով հաճույքների 
արվեստին և վայելելով տեղի սնունդը («Ուտել»), չորս ամիս եղել է 
Հնդկաստանում՝ փնտրելով հոգևոր արժեքներ և սովորել նվիրումի 
արվեստը («Աղոթել»): Տարվա մնացյալ մասը անցկացրել է 
Ինդոնեզիայում՝ Բալի կղզում, որտեղ կարողացել է գնահատել 
աշխարհիկ վայելքների և երկնային գերազանցության տարբերությունը, 
կարևորել հավասարակշռություն գտնելու ընթացքը, և, ի վերջո, գտել իր 
կյանքի սերը («Սիրել»):  

Առաջին երկիրը, որ ընտրում է հեղինակը` Իտալիան է, և կարծում 
ենք դա պատահական չէ, քանի որ Իտալիայի ընտրությունը` որպես 

                                                 
2 Տե՛ս Этика: Энциклопедический словарь, 2001. Гартман (Hartmann) Николай // 
Словарь по этике / Под редакцией И. Кона. — 1981. С.477. 
3 Մոնտեն Մ. Արժանավայել ապրելու արվեստի մասին: փիլ. Ակնարկներ /կազմ. և 
առաջաբանի հեղ.՝ Ա. Գուլիգա, Լ, Պաժիտնով, 1989, էջ 109-110: 
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հաճույքների արվեստին ծանոթանալու վայր մեկ անգամ ևս փաստում է 
Մ. Բախտինի այն միտքը, թե` «Խրախճանքի հանդիսությունը  
համընդհանուր է. դա կյանքի հաղթանակն է` մահվան հանդեպ»4: Եվ 
հուսալքված, հոգեպես դատարկված ամերիկուհին մեկնում է Իտալիա` 
խրախճանքի և տոնի ավանդական երկիր` վերագտնելու իրեն և 
թոթափելու հուսալքության բեռը: Գիլբերթն ընտրում է Իտալիան, քանի 
որ նրան հաճույք է պատճառում իտալերեն սովորելը: Նա հանդիպում է 
Լյուկա Սպագետիին, որը դառնում է նրա ընկերը և որը նրան 
հաղորդակից է դարձնում  ոչինչ չանելու արվեստին: Նա գիրանում է 23 
փաունդ, սակայն իտալական սնունդն այն վայելքն է, որն արդարացնում է 
նույնիսկ քաշի ավելացումը:  

Եվ այսպես, Իտալիա կատարած ճամփորդության ընթացքում 
առկայանում է հաճույքի՝ գիլբերթյան տեսլականը, որն էլ մենք դասդասել 
ենք հետևյալ կերպ` հաճույք, որ Լիզը ստանում է Իտալիայից, Հռոմից և 
նրա մարդկանցից, հաճույք, որը նրան պարգևում է իտալական 
կերակուրը, հաճույք իտալերենի յուրացման ընթացքից, և հաճույք` ոչինչ 
չանելուց: 

Հաճույքի թեման պատահական չենք ընտրել` այն էջերում, որտեղ 
հեղինակը խոսում է Հռոմի, նրա մարդկանց, իտալերենի դասերի, 
իտալական ուտելիքի և ոչինչ չանելու մասին` հաճույք, վայելք, 
բավականություն բառերը կրկնվում են տասնյակ անգամներ:  

Հռոմն այն քաղաքն է, որտեղ գտնվելն արդեն իսկ հաճույք է՝ 
«Այսօր Եվրոպայում գերիշխանության պայքար է ընթանում. Մի քանի 
քաղաքներ՝ Լոնդոնը, Փարիզը, Բեռլինը, Ցյուրիխը, Բրյուսելը մրցում են 
միմյանց հետ՝ 21-րդ դարի եվրոպական մեգապոլիսի փառքին 
արժանանալու համար՝ ձգտելով միմյանց գերազանցել մշակութային, 
քաղաքական, ֆինանսական ոլորտներում: Սակայն Հռոմն իրեն 
նեղություն չի տալիս մասնակցելու բարձր դիրքի համար մղվող այդ 
պայքարին: Նա պարզապես դիտում է ամբողջ այս իրարանցումն ու 
ունայն ջանքերը՝ միանգամայն անհաղորդ այդ ամենին: Դե, արեք, ինչ 
ուզում եք, միևնույնն է, ես Հռոմն եմ: Ինքնաբավ այս քաղաքը գիտի, որ 
ինքը պահպանվում է և սրբորեն պաշտպանվում պատմության ափի մեջ»: 

                                                 
4 Бахтин М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.- 
М., 1999.-С. 307. 
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Եվ Լիզը խոստովանում է՝ «Երբ ծեր կին դառնամ, ուզում եմ Հռոմի նման 
լինել»5: 

Պուրիտանական ընտանիքից սերող ամերիկուհու համար սկզբում 
բարդ էր արդարացնել իր՝ հաճույքների ետևից Իտալիա գալու փաստը: 
Սակայն, երբ իտալացիները թույլ տվեցին նրան ազատորեն 
ուսումնասիրել հաճույքի «հարցը», ամեն բան դարձավ.... «համեղ»: 
Հեղինակի խոսքերով՝ երջանկությունը սկսեց բնակվել նրա մարմնի 
յուրաքանչյուր բջիջում:  

Նրան գրեթե զգայական հաճույք է պատճառում իտալերենը. «Ես 
ցանկանում եմ իտալերեն սովորել: Այս լեզուն ավելի գեղեցիկ է, քան 
վարդերը: Սակայն ոչ մի գործնական արդարացում չէր գտնվում իմ 
ցանկության համար: Սակայն մի՞թե ամեն ինչ, ինչ մենք ենք անում, 
գործնական նպատակ պիտի ունենա: Երկար տարիներ ես ջանասեր 
զինվորի նման բանում էի, աշխատում, գրում, միշտ տեղավորվում էի 
ժամանակի մեջ, հոգ էի տանում սիրելի մարդկանց մասին, հետևում էի 
լնդերիս առողջությանը, պարբերաբար մուծում էի վարկերս, քվեարկում և 
այլն: Մի՞թե մեր ամբողջ կյանքը սոսկ պարտականություններ են: Մի՞թե 
անհաջողությունների այս մութ ժամանակահատվածում, երբ զգում եմ, որ 
միայն իատալերեն սովորելն ինձ հաճույք կպատճառի, կարիք կա որևէ 
արդարացում գտնելու» 6 : Եվ երբ նրա ամերիկացի ընկերը՝ Նիքը 
հարցնում է. «Իսկ ի՞նչու իտալերեն: Միգուցե կարծում ես, որ Իտալիան 
կզավթի՞ Եթովպիան», հեղինակը պատասխանում է, որ ինքը սիրում էր 
այդ լեզուն, քանի որ  «այդ լեզվով ասված յուրաքանչյուր բառը նման է 
ճնճղուկի երգելուն, կախարդական մոգության, բերանիդ մեջ հալվող 
տրյուֆելի: Ոչ մի այլ եվրոպական լեզու ի վիճակի չէ արտահայտել մարդու 
զգացմունքներն ու զգացողությունները, ինչպես իտալերենը, Դանթեի 
իտալերենը: Իտալերեն բառերն արտաբերելով՝ ես հաճույքից  ծիծաղում 
էի: Իտալերենի յուրացման դասերը նույնիսկ դասեր անվանելն է սխալ. 
դա պաշտելի և աստվածային արարողություն է, և բարձրաձայն 
արտաբերելով  իտալերեն բառերը`  ես ինձ ցանկալի և երջանիկ էի զգում: 
Մեր ամուսնալուծությամբ զբացվող փաստաբանն ասում էր, որ այս 
փաստը չպիտի անհանգստացնի ինձ. նա մի հաճախորդ ուներ Կորեայից, 

                                                 
5 Gilbert E. ''Eat, Pray,Love''. Penguin Books Intern. Edition. USA, 2007. P. 95-96. 
6 Նույն տեղում, էջ 57-59: 
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որը սարսափելի ամուսնալուծությունից  հետո իր անունը փոխարինել էր 
իտալական անունով՝ իրեն կրկին ցանկալին ու երջանիկ զգալու համար»7:  

Կարծում ենք, այստեղ տեղին կլինի հիշատակել, որ հայ գրող Ա. 
Հովհաննիսյանի «Ճյուղեր և տերևներ» վեպի հերոսներից մեկը՝ իտալացի 
Լուկինոն էլ, իր հերթին, փառաբանում է հայերենը, փաստելով, որ եթե 
մարդ հնարավորություն ունենար որպես իտալացի լսելու հայերենը, 
միայն այդ դեպքում կիմանար, թե ի՜նչ լեզու է՝ «Ինձ թվում է՝ հայերենը 
շատ մոտ է Բեթհովենի երաժշտությանը: Բեթհովենի՝ միմիայն նրա 
միջոցով կարելի է բացատրել հայերենի բոլոր հնչերանգները՝ 
ամենաքնքուշից, մինչև ամենզորեղ պոռթկումները: Իմ կարծիքով ձեր 
հնչյունական համակարգը բեթհովենյան է: Ոչ ոք չի կարող այնպես 
մեկնաբանել Բեթհովենին, ինչպես հայը»8:  

Հաճույքի հաջորդ ազդակը իտալական ուտելիքն է: Թեպետ 
ռոմանտիկ պոետ Շելլին սարսափել է այն փաստից, որ «բարձրաստիճան 
երիտասարդ իտալուհիները սխտոր են ուտում», Լիզին ոչ միայն չի 
խանգարում այս սնունդը, այլ ավելին, Իտալիայում գտնվելու առաջին իսկ 
օրը, ճաշակելով սպանախով և սխտորով իտալական պաստա, արտիշոկ, 
զուկինի և պանիր, հորթի միս, տաք սպիտակ հաց ձիթայուղով և աղով, 
իսկ որպես աղանդեր տիրամիսու և կարմիր գինի` տուն է վերադառնում 
գոհ և բավարարության առաջին նշանների զգացողությամբ: Սա 
հաճույքի  անսպառ աղբյուր է և այն ամենը, ինչ նրան հարկավոր էր:  

Եվ նույնիսկ այն փաստը, որ, ինչպես իտալական լրագրերն են 
գրում, Իտալիայում տարածված որկրամոլության և գիրության դեմ 
պայքարի միակ միջոցը ավել քաշ ունենալու դեպքում հարկ վճարելն է, չի 
վհատեցնում  Լիզին: Հաճույքն արդարացնում է այն մտավախությունը, 
որ նման կերպ սնվելուց մի քանի ամիս անց՝ հնարավոր է, որ գան նաև 
իր հետևից: 

Հաճույքի աղբյուր է նաև ոչինչ չանելը: Նա հիանում է Իտալիայով, 
Հռոմով և հռոմեացիներով, որոնք վայելում են անգործությունը և հաճույք 
ստանում ոչինչ չանելուց:  

Ամերիկացիներն ունակ չեն հաճույք ստանալու աստիճան 
լիցքաթափվել: Ամերիկացիները զվարճություն և ոչ թե հաճույք փնտրող 
ազգ են: «Նրանք միլիարդներ են ծախսում` փոփ-քորնից մինչև 

                                                 
7 Նույն տեղում, էջ 45-46: 
8 Ա. Հովհաննիսյան, ՃՅՈՒՂԵՐ-ՏԵՐԵՎՆԵՐ: Պատառիկներ մեր փուչ կյանքից, 
«Նաիրի», Երևան, 2009, էջ 40: 
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պատերազմներ հրահրելու թեմաներից զվարճանալու համար, սակայն 
դա հեռու է վայելք լինելուց: Ամերիկացիները աշխատում են ավելի շատ և 
ավելի երկար և սթրեսային ժամեր են անցկացնում իրենց 
գրասենյակներում, քան այս աշխարհում այլ ազգեր: Սակայն դա կարծես 
նրանց դուր է գալիս, և վիճակագրությունը փաստում է, որ շատ 
ամերիկացիներ իրենց ավելի երջանիկ աշխատավայրում են զգում, քան 
տանը: Ճիշտ է, շաբաթվա վերջը տանն անցկացնելով և 
վարսակաձավարը հենց տուփից ուտելով և գիշարազգեստով 
հեռուստացույց դիտելը աշխատանք չէ և հանգստի մի ձև է, սակայն շատ 
հեռու է հաճույք լինելուց: Ամերիկացիներն իրոք չգիտեն, թե ինչպես ոչինչ 
չանել»9: 

Իտալացիները միանգամայն տարբեր են ամերիկացիներից` նրանք 
«ոչինչ չանելու վարպետ են և վայելում են դրա հմայքը»:  Ոչինչ չանելու 
գեղեցկությունը իտալացու ամբողջ նպատակն է, վերջնական արդյունքը, 
որին հասնելու դեպքում  նրան շնորհավորում են: Որքան սքանչելի և 
նուրբ կերպով են նրանք ոչինչ չանում, այնքան բարձր նվաճումների են 
հասնում: Եվ բնավ պարտադիր պայման չէ հարուստ լինելը: Կա 
իտալական ասույթ` «ոչնչից ինչ-որ բան ստեղծելու արվեստը»: 
Ամենաչնչին բաներից տոն ստեղծելու կամ մի քանի ընկերներով 
տոնախմբություն կազմակերպելու արվեստը: Մինչ Լիզին հաճույք 
ստանալու փափագը ներկայանում էր տնային առաջադրանքի կամ 
գիտական ինչ-որ ծրագրի տեսքով, իտալացիները իրենց օրն 
անցկացնում էին` մտածելով, թե ինչ անեն, որ հաճույք ստանան, ավելին, 
ինչ անեն, որ ոչինչ չանեն:  

Երբ ես Լյուկային դիմեցի, «թե պանդոկի մոտ ամեն օր հավաքված 
և երիտասարդ տղաները, որոնք չեն շտապում աշխատանքի, տուն կամ 
այլ տեղ`  ասես իրենց նախ համարում են հռոմեացի, հետո իտալացի, 
ապա նոր եվրոպացի», Լյուկան պատասխանում է` «Ոչ, նրանք նախ 
հռոմեացի են, ապա հռոմեացի, և կրկին հռոմեացի: Եվ նրանցից 
յուրաքանչյուրը կայսր է», որը կարիք չունի աշխատելու»: 

 Իտալիայում հաճույքի արտահայտման այնքան ձևեր կան, որ 
Գիլբերթի համար դյուրին չէ դրանք դասակարգելը: Պարզապես պետք է 
հաճույքը գերակա փաստ համարել այստեղ, հակառակ դեպքում քեզ 
ճնշված կզգաս: Հեղինակը ամաչելով խոստովանում է, որ նույնիսկ չի 

                                                 
9 Gilbert E. ''Eat, Pray, Love''. Penguin Books International Edition. USA, 2007. P. 101-
102. 
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ցանկանում և չի հաճախում թատրոն կամ օպերա, թանգարան կամ 
արվեստի այլ վայր: Նա պարզապես ցանկանում է խոսել գեղեցիկ 
իտալերեն և ուտել գեղեցիկ ուտելիք` անպայման քաղցրավենիքի և ժելեի 
վրա կենտրոնանալով:  

Եվ երբ Լիզի ականջին հնչի նախկին ամուսնու ձայնը, թե սրա 
պատճառո՞վ է, որ նա թողեց ամեն բան, և հանուն ծնեբեկի մի փնջի և 
իտալական լրագրի փոխեց կյանքի ողջ ընթացքը` պատասխանը կլինի ` 
այո: Քանզի մեծագույն հաճույք է ոչինչ չանելը:   

Այսպիսով, «Ուտել, աղոթել, սիրել» ինքնակենսագրական վեպում 
հեղինակի համար առաջնայնություն դարձած արժեքները երևակվում են 
այլ մշակույթում դրանց կարևորությունը փաստելու միջոցով: Է. Գիլբերթը 
ներկայացնում է Իտալիան, որն առաջարկում է հաճույքների մի ամբողջ 
փունջ, որը թեպետ այլերկրային, սակայն արդեն ընդունելի արժեքներ են 
ամերիկուհու համար:  

 
 

ГАЯНЕ ЕГИАЗАРЯН - ТЕМА НАСЛАЖДЕНИЯ В РОМАНЕ Э. ГИЛБЕРТ 
«ЕСТЬ. МОЛИТЬСЯ. ЛЮБИТЬ»      
  В статье рассматривается тема наслаждения в романе  Э. Гилберт 
«Есть. Молиться. Любить». Автор романа, путешествуя по Италии, 
определяет  понятие наслаждение и классифицирует его по разным 
параметрам. Она наслаждается итальянским языком, итальянской едой и 
бездельем. Американка постепенно принимает и включает эти ценности 
как важные конституэнты в свою американскую аксиологическую 
систему. 
  

GAYANE YEGHIAZARYAN - THE THEME OF PLEASURE IN THE NOVEL 
«EAT, PRAY, LOVE» BY E. GILBERT      
 The paper aims to study different manifestations of pleasure in E. 
Gilbert's novel ''Eat, Pray, Love''. The author of the novel, who travels around 
Italy, defines pleasure according to different stimula: getting pleasure in the 
Italian languge, getting pleasure in Italian food and getting pleasure in doing 
nothing. The American woman is gradually accepting and including these 
values in her value system as major constituents.  
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ՀՏԴ 82.09 
ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐԸ ԴՈՆՆԱ ԹԱՐԹԻ  

«ԿԱՐՄՐԱԿԱՏԱՐԸ» ՎԵՊՈՒՄ 
 

ԳԱՅԱՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ Դոննա Թարթ, Կարմրակատարը, արժեքային 
հաստատուններ, արվեստ, գեղեցկություն  

 
Ամերիկյացի գրող Դոննա Թարթի վերջին գրական նվաճումը և, 

ըստ որոշ քննադատների դիտանկյան գրողի «մագնում օպուսը»՝ 2013 թ. 
լույս տեսած «Կարմրակատարը» (Goldfinch) վեպն է: Խոշորածավալ այս 
ստեղծագործությունն աչքի է ընկնում սյուժետային անշտապ տեմպով, 
արտաքին միջավայրի և կերպարների ներաշխարհի նկարագրության 
ընթացքում մանրամասների հանդեպ հեղինակի անթաքույց 
ուշադրությամբ: Այն իր մեջ համախմբում է թրիլլերի, դաստիարակության 
վեպի (bildungsroman) և պատանեկան գրականության որոշ տարրեր: 
Վեպի հրատարակությունից ի վեր՝ որոշ քննադատական և 
ընթերցողական տիրույթներում վեպին շնորհվել է «դիքենսյան» պիտակը, 
ինչը հավանաբար պայմանավորված է առանձնակի որոշ մոտիվների 
առկայությամբ, ինչպես օրինակ, գլխավոր կերպարի զրգացման և 
ինքնության կայացման պայմանների վերլուծությամբ: Նշենք նաև, որ 
քննադատական և ընթերցողական արձագանքը մեծ մասամբ դրական է 
եղել և համեմատաբար ավելի լայնամասշտաբ, քան գրողի նախորդ 
երկու՝ «Գաղտնի պատմություն» և «Փոքրիկ ընկերը» վեպերին դեպքում: 
Անդրադառնալով վեպի բովանդակային առանձնահատկություններին՝ 
փորձենք վեր հանել  մարդկային փոխհարաբերությունների ֆոնին, 
մասնավորապես, արժեքների արտահայտման և կերպարների 
անհատական դրսևորման խնդիրները: 

Վեպում պատումը ներկայացված է պատմված է առաջին դեմքով՝ 
Թեոդոր Դեքերի (Թեո) տեսանկյունից: Հերոսը փակված է Ամստերդամի 
հյուրանոցային մի համարում և դողէրոցքի մեջ լուսամուտից տնտղում է 
դրսի անցուդարձը: Թեոյի աչքից չեն վրիպում քաղաքային 
իրականության մանրամասները՝ «փողոցը», «ջրանցքը», «կամուրջները», 
«սուրբծննդյան պատրաստությունները» և այլն: Հեղինակը նկարագրում է 
հերոսի հայացքում արձանագրված բոլոր առարկաները, որից 
անմիջապես հետո անցնում է նրա հոգեկան ընկճվածության 
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ներկայացմանը: Թեոն թախծում է տարիներ առաջ կորցրած մոր համար, 
որին հենց այդ գիշեր առաջին անգամ է երազում տեսնում՝ մոր կորստից 
հետո: Թեոն սկսում է մտորել մոր մասին, որին ներկայացնում է որպես 
իր կյանքում երբևէ եղած ամենասիրառատ ու գուրգուրալից էակը.  

Նրա մահը բաժանարար գիծը դարձավ: Ձևավորվեց դրանից 
առաջը և հետոն: Եվ չնայած այսքան տարի անց ծանր է դա ընդունելը, 
նրանից բացի ոչ մեկի կողքին ինձ այդքան սիրված չեմ զգացել: Նրա 
ներկայությամբ ամեն ինչ կենդանանում էր, նա այնպիսի լույս էր 
արձակում, որ ամեն ինչ ավելի պայծառ էր թվում, քան իրականում էր:1 

Այսպես, Թեոն մորը ներկայացնում է որպես ամենից 
թանկագինը, որ երբևէ եղել է իր կյանքում: Վեպի հետագա 
զարգացումներում հերոսը ներկայացնելու է այլ կերպարների, որոնցից 
յուրաքանչյուրը որոշակի նշանակություն են ունեցել իր համար: Այստեղ, 
ակներևաբար, նա եզակիացնում է մորը՝ վերագրելով նրան այն լույսը, 
որը կարծես վերջնականապես մարել է նրա մահից հետո: Քաղաքային 
մռայլ տեսարանը՝ չնայած սուրբծննդյան ուրախություններին՝ Թեոյի 
ֆիզիկական թուլությունը և երազը, որտեղ նրան պատկերանում է մայրը՝ 
հերոսին ստիպում են տեղափոխվել տասնչորս տարի առաջ Նյու Յորքի 
Մետրոպոլիտենի թանգարան, որտեղ նա դեռահաս է և մոր հետ 
ուսումնասիրում է հոլանդական վարպետների կտավները: Այստեղ 
հերոսը նկատում է մեկ այլ մարդու՝ կարմրամազ Պիպային, որը 
որոշակիորեն փարատելու  է մոր կորստի ցավը և որը հետագայում 
դառնալու է նրա կյանքի միակ սերը: Այդ պահին թանգարանում պայթյուն 
է իրականացվում մի տեռորիստական խմբի կողմից, որի արդյունքում 
մահանում է նաև Թեոյի մայրը: Այստեղ մի անծանոթ՝ Ուելթի Բլաքուել 
անունով, որը փաստորեն ուղեկցում էր Պիպպային, Թեոյին է հանձնում է 
17-րդ դարի հոլանդացի գեղանկարիչ՝ Կ. Ֆաբրիցիուսի 
«Կարմրակատարը» կտավը, որտեղ պատկերված է շղթայված մի թռչուն: 
Այսպես, գեղարվեստի պատկերասրահում ներկայացված է մի 
իրավիճակ, որը վեպում որոշակի խորհրդանշական բնույթ է կրում: 
Կենտրոնում Թեոն է, կողքին՝ մայրը, մի ակնթարթ նկարագրվում է 
Պիպայի հետ հանդիպումը, այնուհետև պայթյունը, որի արդյունքում նա 
կորցնում է մորը և «Կարմրակատարը» կտավը, այսինքն՝ բոլոր այն 

                                                 
1 Tartt D. The Goldfinch. P. 10 
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էակներին և այն առարկան, որոնք կյանքում Թեոյի համար ամենաթանկն 
են եղել և մնում են այդպիսին:  

Մոր մահվանից հետո Թեոյի խնամակալությունը ստանձնում է իր 
դասընկերոջ հայրը՝ Էնդի Բարբուրը, որի մոտ ապրելով՝ Թեոն 
ծանոթանում է Ուելթիի ընկերոջ՝ Հոբիի հետ և մտերմանում Պիպայի 
հետ: Այսպես, Պիպայի հետ մտերմությունը և «Կարմրակատարը» 
կտավը, որը Թեոն այդ ամբողջ ընթացքում թաքցնում է, դառնում են այն 
«գանձը», որը մոր մահվանից հետո նա ամեն պահի վախենում է կորցնել: 
Այնուհետև հայտնվում է Թեոյի հայրը իր նոր զուգընկերուհու՝ Քսանդրայի 
հետ և տղային տանում է իր հետ Լաս Վեգաս: Հատկանշական է հոր 
հանդեպ տղայի վերաբերմունքը.  

Իր ամենօրյա գռեհիկ արարքներից բացի՝ նրանից ուրիշ բան 
գրեթե չէի տեսնում, Նա մեզ հետ չէր ճաշում, դպրոցական 
արարողություններին չէր մասնակցում; երբ տանն էր լինում, ինձ հետ 
առանձնապես չէր շփվում… 2:  

Թեոն հորը ներկայացնում է որպես իրենից հեռու և օտարված 
մեկը, որը նրա հիշողության մեջ պահպանվել է անախորժ կերպարով, 
որի հանդեպ գրեթե ոչ մի փաղաքշանք չի տածում, այլ զուտ թեթև 
կարեկցանք է զգում: Հոր հանդեպ Թեոյի վերաբերմունքը մոր հանդեպ 
ունեցածի ճիշտ հակառակն է: Մոր հետ նա մտերիմ է, ջերմ, հորից՝ 
օտարված, հեռու: Մոր կերպարի մի հատուկ «այլընտրանք» է խորթ 
մայրը՝ Քսանդրան, որին Թեոն, որպես հակադրություն հարազատ մոր 
հոգևոր նշանակությամբ կերպարի՝ ներկայացնում է զուտ ֆիզիկական 
հատկանիշներով.  

Նրա շնորհիվ առաջին անգամ իմացա, որ քառասունն անց կանայք 
կարող են սեքսուալ լինել: Չնայած դեմքով այնքան էլ գեղեցիկ չէր 
(գնդակաձև աչքեր, տափակ փոքր քիթ, փոքր ատամներ), դեռ բարեկազմ 
էր, մարզվում էր, իսկ թևերն ու ոտքերն այնքան պլպլան ու արևահարված 
էին, որ կարծես լիքը կրեմներով ու յուղերով օծված լինեին: Իր 
բարձրակրունկների վրա օրոր-շորոր գալով՝ քայլում էր արագ` շարունակ 
ներքև ձգելով խիստ կարճ շրջազգեստը: Որոշ առումով, նա ինձ վանում 
էր՝ իր կակազ ձայնով և հաստ շերտով քսված շրթներկով, որի տուփի 
վրա գրված էր “Շրթնապակի”… :3  

                                                 
2 Նույն տեղում՝ էջ 39 
3 Նույն տեղում, էջ 146 
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  Քսանդրայի բացառապես մարմնական  նկարագրությունը 
փաստում է, որ Քսանդրան Թեոյի մոտ որոշակի սեռական 
զգացողություններ է առաջացնում, սակայն, միևնույն ժամանակ, նրա 
կերպարանքը զզվանքից բացի ուրիշ ոչինչ չի արթնացնում տղայի մեջ: 
Այսպիսով, Թեոի պատկերացման մեջ ստեղծվում է մոր մտերիմ և հոր՝ 
հեռավոր կերպարների, հարազատ մոր հոգևոր և խորթ մոր՝ զուտ 
մարմնական կերպարների միջև հակադրությունները: Հակադիր նման 
զույգեր Թեոյի ապագա կյանքում ևս հայտնվում են (Ջինջերը և Քիթսին, 
Բորիսը և մյուս ընկերները):  

Լաս Վեգասում անցկացրած ժամանակահատվածում Թեոյի 
կյանքում վճռորոշ դեր է խաղում համադասարանցու՝ Բորիսի հետ 
հանդիպումը, որի հետ անմիջապես ընկերանում է: Ուկրաինացի 
ներգաղթյալի տղայի կերպարը հավանաբար ամենից հիշարժաններից է 
ողջ վեպում, հետևաբար և նրա հայտնվելը Թեոյի կյանքում 
շրջադարձային է դառնում, որին նա ակնհայտորեն առանձնացնում է իր 
կյանքում եղած մյուս ընկերներից. 

Բորիսը, ինչպես  նավի ծեր կապիտանը, բոլորին հաստատ 
կամաչեցներ: Նա ուղտ էր քշել, ճիճու էր կերել, կրիկետ էր խաղացել, 
մալարիայով էր վարակվել, Ուկրաինայում փողոցում էր ապրել (թեպետ 
ընդամենը մեկ շաբաթ), ինքնուրույն դինամիտ էր սարքել, լողացել էր 
Ավստրալիայի՝ կոկորդիլոսներով լի մի գետում: Ռուսերեն Չեխով էր 
կարդացել, ինչպես նաև ուկրաինացի և լեհ այլ հեղինակներ, որոնց 
մասին չէի էլ լսել… Չնայած ինձնից մի տարով էր մեծ (տասնհինգ 
տարեկան), արդեն սեքսով էր զբաղվել աղջկա հետ: 4        

Բորիսի կերպարում օգտագործված են հեղինակային ներկապնակի 
բոլոր գույները. այստեղ միաձուլված են չարաճճի դեռահասը, փողոցային 
ավազակը, ինքնուս, ծիծաղելի «ինտելեկտուալը»՝ համեմված 
հեղինակային նուրբ թախծալի հումորով: Թեոյի համար Բորիսը 
ներկայացնում է կենսափորձը, այն, ինչից դեռ ինքը շատ հեռու է: Թեոն, 
նրա հետ մտերմանալով, ճաշակում է բոլոր «հաճույքները»՝ գողանում է, 
սկսում է խմել ու ծխել, թմրանյութ օգտագործել: Բորիսի հայտնվելով՝ 
Թեոյի համար կյանքի նոր փուլ է սկսվում: «Կարմրակատարի» որոշ 
գրախոսներ սխալ են համարում վեպում Թեոյի բոլոր ապրումները 
վերագրել մոր կորստին, քանի որ այստեղ առավել էական է հենց Բորիսի 

                                                 
4 Նույն տեղում, 155-56 
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հետ ընկերության սյուժետային գիծը: 5  Եթե այս միտքը առավել 
հստակեցնենք, կնկատենք, որ մինչ Բորիսի հետ հանդիպումը Թեոյի 
կերպարի համար կենտրոնական են հենց մոր կորստից առաջացած 
զգացողությունները, սակայն Բորիսի հետ մտերմանալով՝ նա իր այս 
ինքնամփոփ ու ներփակ զգացմունքայնությունից անցնում է բաց, 
փորձություններով լի, կենսախինդ ապրելակերպի:  

Բորիսի հետ Լաս Վեգասում անցկացրած արկածներով ու 
փորձանքներով լի ժամանակահատվածը ձևավորում է վեպի 
bildungsroman-ը, որի առանցքում Թեոյի կերպարի էվոլյուցիան է, և 
հավանաբար հենց սա է վեպին դիքենսյան գծերով օժտում: Այստեղ 
նույնպես վտանգներով լի, հանցավոր միջավայրն է, որի կենտրոնում 
երկու դեռահասներն են: Վեպի որոշ գրախոսներ այս դրսևորումները 
համեմատել են Դիքենսի «Մեծ հույսերի» հետ:6 Թեոյի կերպարում Փիփի 
որոշ հատկանիշներ ժառանգվել են, սակայն տարբեր են երկու 
կերպարների կայացման պատճառները: Փիփի առջև մեծ ապագա է 
բացվում, որը, սակայն, ավերիչ ազդեցություն է ունենում, մինչդեռ Թեոն 
գտնվում է անձնական կորստի, դրա թողած հետևանքների և նոր 
աշխարհի բացահայտման խաչմերուկում: Հետաքրքրական է, որ երկու 
կերպարների կյանքում էլ նշանավորվում է նրանց սիրած կանանց 
ներկայությունը, թեպետ կարծում ենք, որ Թեոյի համար կանացի 
ներկայությունը ավելի խորքային նշանակություն ունի, քանի որ 
պայմանավորված է սկզբնապես մոր կերպարի ազդեցությամբ և նրա 
կորստից առաջացած անձկությամբ: 

Հատկանշական է, որ Թեոն, չնայած սիրահարվում է Պիպպային, 
երբ հասունանում է, իր կյանքը կապում է մեկ այլ կնոջ՝ Քիթսիի հետ, որի 
հանդեպ թեթևակի ջերմություն է զգում, որը, իհարկե, չի կարող 
համեմատվել այն կրակի հետ, որը զգացել էր Պիպպայի հանդեպ: 
Սակայն Պիպպան Թեոյի հանդեպ ռոմանտիկ սեր չի տածում, և դա 
կարծես Թեոյի մոր սիրո շարունակությունը լինի, որից նա, դեռահաս 
տարիքում զրկվելով՝ այդպես էլ հագուրդ չէր ստացել:  

Մոր, Բորիսի, Պիպպայի կերպարները Թեոյի կյանքում 
մարմնավորում են սերը, որոնք, որքանով որ իրարից տարբեր, 
նույնքանով էլ մոտ են, քանի որ բոլոր էլ անշահախնդիր են: Նրանք 

                                                 
5 https://www.theguardian.com/books/2013/oct/17/goldfinch-donna-tartt-review 
6 http://www.telegraph.co.uk/culture/books/fictionreviews/10372270/The-Goldfinch-by-
Donna-Tartt-review.html 
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Թեոյի կերպարի կայացման գործում ունեն մեծ ազդեցություն: Սերն 
այստեղ կարծես նյութեղենացված է «Կարմրակատարը» կտավի մեջ, որը 
պատկերասրահի աղետից հետո Թեոն փրկել էր և մինչև այն կորցնելը 
պահել իր մոտ՝ որպես նշան սիրո և գեղեցիկի: Հատկանշական է, որ 
արվեստի հրապույրներին հենց մայրն էր նրան ծանոթացրել, իսկ կտավը 
պահպանել նրան խնդրել էր Ուելթին՝ Փիփային ուղեկցող անծանոթը: 
Այստեղ, իհարկե, առավել ակնհայտ է դառնում սիրո և արվեստի 
զուգահեռը: Այսպիսով, վեպն ավարտվում է Թեոյի մտորումներով, որտեղ 
նա համոզվում է, որ, չնայած կտավը հանձնված է թանգարանին, 
այնուամենյանիվ այն պահպանելը՝ որպես գեղեցիկ, արժեքավոր մի իր, 
լավագույն արարքն է եղել իր կյանքում:   

Հեղինակը վեպում ներկայացնում է արժեքային կողմնորոշիչների 
իր տեսությունը: Դրանք են հիմնականում՝ մայրական սիրո և ջերմության 
անխախտ էությունը, անպատասխան սիրո և տառապանքների անանց 
ներկայությունը, մոլորված և միայնակ հոգիների համար արվեստի 
կենարար ուժը: Իհարկե, գեղեցիկն է, որ անընդհատ ներկա է ողջ 
վեպում՝ որպես հեղինակի և գլխավոր հերոսի կյանքի ուղենիշ, որի 
«նյութականացումն» է արվեստի գործը՝  «Կարմրակատարը» կտավը:   
 
 
ГАЯНЕ ЕГИАЗАРЯН - ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ В РОМАНЕ 
«ЩЕГОЛ» ДОННЫ ТАРТТ 
  В статье рассматриваются основные ценности, выраженные в 
эстетике Донны Тартт. Эмоции, чувства и переживания главного героя в 
романе представляются репрезентацией образа «Щегол». 

 
GAYANE YEGHIAZARYAN - VALUE DOMINANTS IN THE NOVEL 
«GOLDFINCH» BY DONNA TARTT 

The article discusses the main values represented in the aesthetics of 
Donna Tartt. The emotions, senses and experiences of the main hero in the 
novel are depicted by introducing the image of “Goldfinch”. 
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ՀՏԴ 84.09 
 

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ԷԴՄՈՆ ՌՈՍՏԱՆԻ «ՍԱՄԱՐԱՑԻ 
ԿԻՆԸ» ՊԻԵՍՈՒՄ 

 
ՏԱԹԵՎԻԿ ԹԱՆԳՅԱՆ  

 
Հիմնաբառեր՝ աստվածաշնչյան թեմա, էդմոն Ռոստան, սամարացի կինը, 
քրիստոնեական գաղափարախոսություն 

 
XIX դարավերջում, հատկապես XX դարասկզբում նկատվում է 

«քրիստոնեական գրականության վերածնունդ», որն իր ազդեցությունն է 
թողնում տարբեր ժանրերի, նախ և առաջ չափածո երկերի վրա 
(Լ.Մերսիե, Ն.Նուե, Մ.Բրեյան, Ֆ.Մորիակ և այլք) : Ռ.Ռոլանն իր «Ժան-
Քրիստոֆ» վեպում թվարկում է մի շարք այդպիսի պիեսներ, որոնք այդ 
ժամանակաշրջանում բեմադրվում էին Փարիզում. « Baudinier թատրոնում 
բեմադրվում էր "Խաչակրաց ճանապարհը", Ambigu թատրոնում՝ 
"Նորածին Հիսուսը", Porte-Saint-Martin-ում՝ "Քրիստոսի չարչարանքները", 
իսկ Odeon-ում՝ "Հիսուսը"...»1 

Այդ պիեսները թեթևամիտ սիրային նմանակումներ էին, սակայն 
ստեղծվել են նաև լուրջ հոգեբանական ստեղծագործություններ: Այսպես՝ 
1894-95 թվականներին Ռոմեն Ռոլլանն, որն այդ ժամանակ հարում էր 
նեոռոմանտիկական հոսանքին, աշխատում էր «Սուրբ Լյուդովիկոս» 
պիեսի վրա, 1896 թվականին Անդրե Ժիդը ստեղծել է «Սավուղ» հինգ 
գործողությամբ դրաման, 1898 թվականին նեոռոմանտիկ Ժան Ռիշպենը 
գրել է առաջին քրիստոնյաներին նվիրված «Նահատակ կինը» պիեսը: 

Աստվածաշնչյան դրամայի այս բուռն ծաղկման համատեքստում էլ 
պետք է դիտարկել Ռոստանի «Սամարացի կինը» (La Samaritaine) պիեսը, 
որի բեմամուտը տեղի ունեցավ 1897 թվականի ապրիլի 14-ին Renaissance 
թատրոնում: Երկու գլխավոր դերերից մեկում փայլեց Սառա Բերնարը:  

Պիեսի սյուժեն կառուցված է Ավետարան ըստ Հովհաննեսի 
չորրորդ գլխի 5-30 տողերում ներկայացված դիպվածի վրա. 

Անցնելով Սամարիայի քաղաք Սիվքարի միջով` Հիսուս Քրիստոսը 
ճշմարիտ հավատքի է փոխում սամարացի մեղավոր մի կնոջ, որին 
Ռոստանը տալիս է Ֆոտինա անունը: Ֆոտինան քաղաքացիներին 

                                                 
1 Роллан Р. Собр. соч. В 14 т. М. 1956. Т.4. C.352 
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հայտնում է Մեսիայի գալուստը և ողջ բնակչությանը Քրիստոսի մոտ է 
տանում:  

Աստվածաշնչյան այս սյուժեում Ռոստանին, մեր կարծիքով, 
հետաքրքրեց Հիսուս Քրիստոսի կերպարում իդեալական հերոս 
պատկերելու հնարավորությունը: Քրիստոսի կերպարում արտաքին ոչ մի 
նշան չի մատնում նրա` Աստծո որդի լինելը, նա չի առանձնանում 
մարդկային աշխարհից: Ավելին, Քրիստոսի անձը բնորոշվում է 
երազայինի և նյութականի ներդաշնակ միաձուլումով: Այդ 
հակադրությունների բախման բացակայությունը բացատրվում է նրանով, 
որ Հիսուսն ըմբռնել է մարդու և իրեն շրջապատող աշխարհի 
ընդհանրացված բնույթը: Քրիստոսը գալիս է աններդաշնակ աշխարհ՝ 
բացելու մեծ ներդաշնակության գաղտնիքը: Այդ գաղտնիքը նա նախ 
բացում է իր աշակերտներին: 

Անդրեաս 
Թվում էր` անարգ հեթանոսներին 
Ինքդ էլ ես ատում: 
Հիսուս 
Սիրում եմ ես նրանց: 
Պետրոս 
Բայց դու ինքդ էիր դա մեզ ասում: 
Հիսուս 
Այո, սկզբում: Չկարողացաք դուք դեռ 
Ամփոփել իմ ուսմունքը լիովին (…) 
Չէի կարող ձեզ բացել իմ ողջ գաղտնիքը: Բայց հիմա 
Ժամը եկավ.ամենը ձեզ կասեմ (…) 
Սիրեցեք ձեր դրացուն :2 
 
Այսպիսով, Հիսուսի խոսքերի համաձայն, աշխարհում բոլոր 

հակասությունները կարող է վերացնել ոչ թե աշխարհի, այլ նրա մասին 
պատկերացման փոփոխությունը: Սակայն նույնիսկ Հիսուսի 
աշակերտները չեն ընդունում նրա իդեալիզմը, ինչն, այնուամենայնիվ, 
հիմք չի հանդիսանում առանձին անհատի և նրան չընդունող 
հասարակության ռոմանտիկական բախման համար, քանի որ Հիսուսին 
հայտնի է համընդհանուր սիրո իր ուսմունքի հետագա հաղթանակը: 

                                                 
2 Rostand E. La Samaritaine. P. 1897. P. 16 (թարգմ.հեղ.) 
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Սյուժեի համաձայն Հիսուսի գաղտնիքն առաջինն իմանում է 
Ֆոտինան, որի կերպարը նշանակալից տեղ է զբաղեցնում Ռոստանի 
պիեսում: Ֆոտինան սովորական կին է: Ինչպես մյուսները, նա նույնպես 
Քրիստոսի մեջ չի տեսնում աստվածային սկիզբ, բայց հոգեպես 
պատրաստ է Հիսուսի հետ հանդիպմանը, քանի որ, նույնիսկ մեղավոր 
դառնալով, պահպանել է նրա հանդեպ ունեցած հավատը: Կարևոր է նշել, 
որ Քրիստոսի հետ հանդիպման ազդեցության ներքո Ֆոտինայի 
բնավորությունը չի փոխվում, նա գիտակցում է միայն այն, ինչին միշտ 
ձգտել է. 

Ֆոտինա 
Ես ծարավ էի այնքան երկար, այնքան վաղուց… 
Ձգտում էի միշտ կենաց ջրին: 
Գիտեմ դեպի այն տանող բոլոր կեղծ ուղիները:  
Թվում էր` միայն սիրո ճանապարհով 
Կարող էի հասնել սկզբնաղբյուրին:3 
 
Այսպիսով, ոչ թե «մեղավորի ապաշխարությունը», այլ գիտակցումն 

այն բանի, որ նույնիսկ մեղավոր սիրո մեջ կա Աստծո հանդեպ սիրո մի 
մասնիկ, հնարավորություն տվեց Ֆոտինային հասկանալ երկնայինի և 
երկրայինի, երազայինի և նյութականի անբաժանելիությունը և հաղորդել 
Քրիստոսի ուսմունքը Սիվքարի բնակիչներին: 

Գիտակցության փոփոխության միջոցով ստեղծվում է աշխարհի 
վերակառուցման պատրանք: Այն հանդիսանում է աշխարհի և մարդու 
փոխհարաբերությունների հանդեպ ռոստանյան հայացքի հենարանը, 
համաձայն որի ոչ թե հանգամանքներն են ձևավորում հերոսին, այլ 
հերոսն է ձևավորում հանգամանքները, վճռորոշ ազդեցություն ունենում 
արտաքին աշխարհի վրա: 

Առաջին տեսարանում Հիսուսը մնում է մենակ, նույնիսկ 
աշակերտները չեն հավատում նրա ուսմունքին: Ստեղծվում է մի 
իրավիճակ, երբ հերոսը հակադրված է հանգամանքներին: Բայց 
տեսարանի վերջում Հիսուսը հենարան է գտնում իր ուսմունքին 
հավատացող Ֆոտինայի մեջ:  

Երկրորդ   տեսարանում Սիվքարի բնակիչները Հիսուսի գալն 
ավետող Ֆոտինային ծաղրի են ենթարկում: Բայց նրա ազդեցիկ ելույթը 
համոզում է ունկնդիրներին, և ողջ քաղաքն ուղևորվում է Քրիստոսի մոտ:  

                                                 
3 Նույն տեղում, էջ 18 
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Երրորդ տեսարանում Հիսուսի և աշակերտների մոտ են գալիս 
Սիվքարի բնակիչները Ֆոտինայի գլխավորությամբ: Աշխարհի 
միասնականության գաղտնիքը բացահայտված է և դառնում է բոլորի 
սեփականությունը: Հանգամանքներն ամբողջովին ենթարկվեցին 
հերոսին: 

«Սամարացի կինը» պիեսում Ռոստանն առաջին անգամ ստեղծում 
է զանգվածային տեսարաններ, տալիս է սամարացիների եսասեր և 
մանրահոգի ամբոխի նկարագրություն, ինչն, անկասկած, հեղինակի 
գեղարվեստական խոշոր ձեռքբերումն էր: 1903 թվականին քննադատ 
Լեոն Բրեմոնը գրել է L’Art du Théâtre ամսագրում. «Էդմոն Ռոստանի 
ստեղծագործության մեջ ոչինչ այնքան բնորոշ, մեր թատրոնում այնքան 
նոր չէ, որքան “Սիրանոյում” և “Սամարացի կնոջ” մեջ ներկայացված 
ամբոխին տրված այդ կենսական ուժը, բայց դա միաժամանակ այն 
տարրն է, որը դժվար է լիովին գնահատել»4: 

Դրամատուրգը փորձում է ստեղծել ամբոխի «պատկերը»` 
օգտագործելով նկարչության հնարներ (ամբոխն առանձին խմբերի 
բաժանելը)՝ խմբերի ներքին կառուցվածքը ստանալով ժեստերի, հոգու 
շարժումների, երանգավորման միջոցով, միաժամանակ չմոռանալով ողջ 
ամբոխի` ամբողջական օրգանիզմ լինելը: 

Առաջին երկու տեսարաններում ամբոխի վեճերը երրորդ 
տեսարանում փոխվում են ընդհանուր ոգևորության և 
անբաժանելիության, և պիեսը տրամաբանորեն ավարտվում է «Հայր 
մեր» աղոթքով:  

1892 թվականին Օ.Ուայլդը գրում է «Սալոմե» մի գործողությամբ 
դրաման, որի գլխավոր միտքն ազատությունն է՝ հակառակ ամեն ինչին: 
Այդ պատճառով էլ այն համարվում է ազատության կորստի, Հիսուսի 
դարաշրջանում երկրի վրա հաստատված իշխող քաղքենական 
«ողջամտության» հաղթանակի ողբերգություն: Ռոստանի «Սամարացի 
կինը», սակայն, նման լինելով «Սալոմեին» և՛ կառուցվածքային («սուրբ-
մեղավոր» սյուժետային գիծը), և՛ Մետերլինքի սիմվոլիստական թատրոնի 
հետ կապով, այնուհանդերձ հակառակ դիրքորոշում ունի: Նախ այն 
քրիստոնեական գաղափարախոսությունը, որը «Սալոմեում» 
ներկայանում է միայն որպես մարդկային կապանքներ, Ռոստանի մոտ 
հանդես է գալիս որպես նրա գեղագիտական ծրագրի հիմնական միտքը: 

                                                 
4Brémont L. Les répétitions et la première de «La Samaritaine» // L’Art du Théâtre. 
1903. № 33. P.159 
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Եթե Ուայլդն իր մտադրությանը համապատասխան վերաիմաստավորել, 
երբեմն էլ շեղվել է Աստվածաշնչից (հատկապես այն հատվածը, որտեղ 
ներկայացված է Հովհաննես Մկրտչի մահը), ապա Ռոստանն, 
ընդհակառակը, ողջ պիեսը կառուցել է աստվածաշնյան տեքստի վրա: 

«Սամարացի կինը» բանաստեղծական ուղերձ է XIX դարավերջի 
Ֆրանսիային: Պետության և կաթոլիկ եկեղեցու միջև 
հարաբերությունների լարվածության ժամանակաշրջանում Ռոստանն 
ընդգծում է քրիստոնեական գաղափարների վեհությունը, ազնվությունը, 
գեղեցկությունն ու համընդհանուր սիրո քարոզը, այսինքն՝ 
քրիստոնեության առավելությունն այլ կրոնների համեմատ:  

«Սամարացի կինը» կարելի է համարել գաղափարախոսական 
պիես, սակայն բազմաթիվ հատվածների քնարերգականությունը, ինչպես 
նաև դրամատուրգիական գործողության՝ որպես այդպիսին գրեթե 
բացակայությունը, հիմք է տվել որոշ քննադատներին այն անվանել «բեմի 
համար գրված պոեմ»:  

Թերևս ժանրային փնտրտուքներով կարելի է բացատրել պիեսում 
տարբեր՝ երգի, առակի, մարգարեության, անեծքի (որպես 
բանաստեղծական ժանր), աղոթքի (բանաստեղծության վերածված «Հայր 
մեր»-ի) ժանրային տարրերի առկայությունը: Հատուկ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում դրամատուրգիայում «միջանցիկ մենախոսություն» կոչվող 
ինքնատիպ ներքին ժանրային ձևը: «Միջանցիկ մենախոսության» 
օրինակ կարող է հանդիսանալ երկրորդ գործողության մեջ Ֆոտինայի 
ելույթը, որը, չնայած ընդմիջումներին, ամբոխի կողմից արված 
բացականչություններին, զբաղեցնում է գործողության զգալի մասը: 
Այդպիսի «միջանցիկ մենախոսություններ» կան նաև Հիսուս Քրիստոսի 
դերում առաջին և երրորդ գործողություններում: 

Ռոստանի ընտրած Աստվածաշնչային սյուժեն որոշ չափով 
սահմանափակում է գեղարվեստական միջոցների օգտագործումը, ուստի 
պատահական չէ, որ որոշ քննադատներ բացասական կարծիքներ 
հայտնեցին : Օրինակ, Ռընե Լալուն գտավ, որ «“Սամարացի կինը” 
պիեսում մտքի ողորմելիությունը պայքարում է ձևի անպատշաճության 
դեմ, և արդյունքն ահավոր կլիներ, եթե չլիներ խորապես ծիծաղելի»5 : 
Անրի Կլուարի կարծիքով՝ «“ Սամարացի կինը” չի առաջարկում ո՛չ 

                                                 
5Lalou R. Histoire de la littérature française contemporaine de 1870 à nos jours. P. 
1953. P.262 
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սրբազան վեհություն, ո՛չ աշխարհիկ պարզություն » 6  : Սակայն 
քննադատներից շատերը (օրինակ՝ հայտնի Էդմոն Սենը, որն ընդգծեց 
պիեսի «հրապուրիչ միստիցիզմը», 7 )  ավելի բարյացակամ 
արձագանքեցին և իրենց գրախոսություններում Ռոստանին կոչեցին 
չափածո դրամայի նշանավոր վարպետներից մեկը: Իսկապես, պիեսի 
անհերքելի գեղարվեստական արժեքներից են նրբագեղ ոճն ու 
բանաստեղծական վարպետությունը: Ինքը՝ Ռոստանը, նույնիսկ 
խոստովանում էր, որ պիեսի երկրորդ գործողությունը նախընտրում է 
«ողջ Սիրանոյին», քանի որ «Սիրանո դը Բերժըրակում» նրան օգնում էր 
սյուժեն, իսկ «Սամարացի կնոջ» համար պահանջվում էր իսկական 
բանաստեղծ8: 

 
ТАТЕВИК ТАНГЯН - БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В ПЬЕСЕ ЭДМОНА РОСТАНА 
«САМАРИТЯНКА»  
  В статье анализируется пьеса Эдмона Ростана «Самаритянка», 
написанная в начале XX века, в период «религиозного возрождения» во 
французской литературе. В основу сюжета положен новозаветный эпизод 
встречи Иисуса Христа с самаритянкой Фотидой. В образе Христа 
неоромантик Ростан воплотил свое представление об идеальном герое. 
Ростан также подчеркивает величие идеологии христианства, 
благородство идеи всеобщей любви, проповедуемой Христом.  
 
TATEVIK TANGYAN - THE BIBLE THEME IN THE PLAY “THE SAMARITAN 
WOMAN” BY EDMOND ROSTAND      
 The article analyzes Edmond Rostand's play “The Samaritan Woman”, 
written in the early 20th century, during the period of "religious revival" in 
French literature. The plot is based on the New Testament episode of the 
meeting of Jesus Christ with the Samaritan Photine. In the image of Christ 
Rostand embodied his idea of an ideal hero. Rostand also emphasizes the 
greatness of the ideology of Christianity, the nobility of the idea of universal 
love preached by Christ. 

                                                 
6Clouard H. Histoire de la littérature française du symbolisme à nos jours (1885-
1914). P.1947. P.288 
7Sée E.Le théâtre français contemporain. P. 1950. P.129 
8 История западноевропейского театра. М. 1970. Т. 5. C. 125 
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ՀՏԴ 84.09 
 

ՍԻՄՎՈԼԻՍՏԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԷԴՄՈՆ ՌՈՍՏԱՆԻ  
«ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐՔԱՅԱԴՈՒՍՏՐԸ» ՊԻԵՍՈՒՄ 

 
ՏԱԹԵՎԻԿ ԹԱՆԳՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ Էդմոն Ռոստան, Հեռավոր արքայադուստր, 
նեոռոմանտիկական դրամա, սիմվոլիստական թատրոն 

 
  Ֆրանսիացի նեոռոմանտիկ Էդմոն Ռոստանի «Հեռավոր 
արքայադուստրը» (La princesse lointaine) պիեսի բեմամուտը կայացավ 
1895 թվականի ապրիլի 5-ին Renaissance թատրոնում, որն այդ ժամանակ 
ղեկավարում էր հանրահայտ  դերասանուհի, Ռոստանի բառերով 
«կեցվածքի թագուհի և ժեստերի արքայադուստր» Սառա Բերնարը: 
Պիեսը, սակայն, սառը ընդունելության արժանացավ թե՛ քննադատների, 
թե՛ հանդիսատեսի շրջանում, որը, ինչպես 1902 թվականին L’Art du 
théâtre ամսագրում նշեց Ժ.Բուրդոնը, «մասնակի հասկացավ պիեսը»1: 
Անհաջողության պատճառը, թերևս, այն էր, որ թատերասեր 
հասարակությունը Ռոստանից ակնկալում էր «Ռոմանտիկների» ոճով 
գրված նոր փայլուն կատակերգություն, այնինչ այս ստեղծագործությունը 
երազային սիրո մասին չափածո դրամա էր, որը հանդիսատեսին 
տեղափոխում էր միջնադարյան ասպետության կիսաառասպելական 
աշխարհ: 

 «Հեռավոր արքայադուստրը» պիեսում աշխարհի հրաշալի 
պատկեր ստեղծելու համար Ռոստանն ընտրում է միաժամանակ 
պատմական և առասպելական սյուժե, որում օգտագործել է 
միջնադարյան տրուբադուր Ջաուֆրե (Ժոֆրուա) Ռյուդելի սիրո 
առասպելական պատմությունը. ուխտագնացների պատմությունները 
լսելով՝ նա սիրահարվել էր Տրիպոլիսի արքայադուստր Մելիսինդային: 

«Հեռավոր արքայադուստրը» պիեսին անդրադարձող 
քննադատները (Կ.Մեյե, Է.Ժանե և այլք)2 սահմանափակվում են հենց այդ՝ 

                                                 
1Bourdon G. La destinée de M. Edmond Rostand // L’Art du Théâtre. 1903. N 3. P.148 
2Meyer C. «La Princesse lointaine» d’Edmond Rostand, analyse et commentaire 
critique, esthétique et littéraire. Strasbourg. 1913; Jeanné E.A. Propos Edmond 
Rostand: La conversation de Melissinde// Néophilologues. 1938. P. 171-175 
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պատմականի և առասպելականի հարաբերակցության խնդրի 
քննարկումով՝ անտեսելով հեղինակի՝ տվյալ ստեղծագործության մեջ 
արտացոլված գեղարվեստական մեթոդի առանձնահատկությունները:  

Մի կողմից՝ չի կարելի չնկատել ռոմանտիկական հայեցակարգի 
որոշակի ազդեցություն: Այսպես՝ այս երկում Ռոստանը ձգտում է 
վերադառնալ Վիկտոր Հյուգոյի ավանդույթներին, ռոմանտիկական 
ոգևորությանն ու մարդու անձնական  արժանիքների մասին վեհ 
պատկերացումներին: Տրուբադուր Ռյուդելի մասին առասպելում  
Ռոստանին գրավել է նրա զգացմունքի պարզությունն ու ուժը, որոնք 
կերպարանափոխում են ոչ միայն հերոսին, այլև նրա շրջապատին: 
Իրավացի է Ա.Միխայլովը, գրելով, որ «ֆրանսիական բեմում 
բարձրաստիճան կյանքը նկարագրող մակերեսային, սակավարժեք 
պիեսների գերիշխման ժամանակաշրջանում Ռոստանը ձգտում էր 
վերադառնալ ուժեղ կերպարների և վեհ զգացմունքների 
դրամատուրգիային»:3 Հավելենք, որ դրամատուրգի ստեղծագործությունն 
ուղղված էր ոչ միայն անբովանդակալի նորաձև պիեսների, այլև 
նատուրալիստների գործերում իրականության միակողմանի պատկերման 
դեմ:  

Ռոմանտիզմից է ժառանգված նաև միջնադարյան թեմային 
դիմումը, այդ ժամանակաշրջանի, թեև բավականին մակերեսորեն 
ներկայացված, դյութիչ տարաշխարհիկության ստեղծումը:  

Մյուս կողմից՝ պիեսում բախվում են XVIII դարի կատակերգությանը 
հատուկ երկու հայեցակարգեր, տվյալ դեպքում՝ սիրո վերաբերյալ երկու 
տարբեր տեսակետներ. մեկը՝վեհ, որն իրենց ոգևորող ելույթներում 
հաստատում են Բերտրան դ’Ալամանոնն ու հայր Տրոֆիմիոսը, մյուսն՝ 
առօրեական-թերահավատ   տեսակետը, որը կիսում են բժիշկ Էրազմն ու 
պիեսի այլ գործող անձինք: 

Վերջապես կարող է թվալ, որ առասպելի և պատմության 
համադրումն, ինչպես և Վագների գործերում, արտացոլում է Ռոստանի 
ստեղծագործության մեջ նեոռոմանտիկական միտումների ձևավորումը: 
Սակայն Ռյուդելի մասին առասպելն իր ծավալով չի կարող համադրվել 
վագներյան ստեղծագործությունների առասպելականությանը, իսկ 
պիեսում առկա պատմական տարրերը ներկայացված են ակնարկային 
ձևով և միայն պայմանական պատկերացում են ստեղծում միջնադարի 

                                                 
3Михайлов А. Драматургия Эдмона Ростана // Эдмон Ростан. Пьесы. М. Изд. 
«Правда».1983. C. 8 
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պատմության մասին: Կարևոր է, սակայն, տարբերել ռոստանյան 
աշխարհի  պայմանականությունը միջնադարյան վեպերի հեքիաթային 
պայմանականությունից: Պիեսում ներկայացված երազային աշխարհն 
իրական աշխարհի խտացված և բանաստեղծական արտահայտությունն 
է, դա խորհրդանշական աշխարհ է` կառուցված երազայինի և 
նյութականի սիմվոլիկ նշանակության վրա: Այսպես՝ առաջին 
գործողության մեջ որպես նյութական խորհրդանիշ ներկայանում է 
Ռյուդելի նավը, իսկ որպես երազային խորհրդանիշ` Տրիպոլիս քաղաքը, 
որտեղ ապրում է Մելիսինդան: Մինչդեռ, համաձայն Ռոստանի 
ըմբռնման, նյութականն ու երազայինը ոչ թե հակասում, այլ լրացնում են 
միմյանց: Այդ իսկ պատճառով դրանց միջև ընդհարումը ժամանակավոր է 
և հարաբերական, իսկ աշխարհի միասնությունը՝ հավերժ, անբաժանելի 
և բացարձակ: Ավելին՝ «երազային» Տրիպոլիսը կարող է իր մեջ կրել 
նյութականի, նույնիսկ ճղճիմի, անճոռնու մասնիկ, իսկ երազանքի կրողն 
է դառնում Ռյուդելի նավը: Հետևաբար, աշխարհի նույն տարրերը 
ներկայանում են և՛ երազային, և՛ նյութական կերպով: 

Անդրադառնալով պիեսի քրոնոտոպին՝ պետք է նկատենք, որ 
ժամանակի և տարածության խնդրի լուծման բանալի են հանդիսանում 
Ռյուդելի բանաստեղծություններն ու հեռավոր սիրո մասին տրուբադուրի 
հայտնի երգի թեմայով ռոստանյան իմպրովիզացիան: Համեմատելով 
Ռյուդելի երգերը Ռոստանի գրած տողերի հետ` կարելի է տեսնել, թե ինչ 
ուղղությամբ է զարգացել դրամատուրգի մտահղացումը: Ռյուդելի 
պահպանված վեց բանաստեղծություններից միայն երեքն են նվիրված 
«հեռավոր սիրո» գովերգմանը, մնացած երեքում խոսվում է սովորական, 
երկնային սիրո մասին: «Հեռավոր սիրո» գաղափարը Ռոստանը 
ներկայացնում է որպես բարձրագույն հոգևոր հաճույք: Պիեսի տարածա-
ժամանակային հարաբերությունների բնույթը պայմանավորվում է հենց 
La Princesse Lointaine վերնագրում: 

Տարածությունն այստեղ նավի տախտակամածի և Մելիսինդայի 
պալատի սրահի միջև եղած հեռավորությունն է: Այն կրճատվում է ոչ թե 
օբյեկտիվ կերպով (Ռյուդելի նավի` Տրիպոլիսին փաստացի մոտեցման 
հաշվին), այլ սուբյեկտիվորեն` բնորոշելով երազանքին մոտենալը: 
Առաջին գործողության սկզբում նավի վրա իշխում է ավետյաց երկրին 
մոտենալու անհավատության ոգին, ինչը խորհրդանշորեն 
արտահայտված է մառախուղի մեջ նավի թափառումով: Բայց հենց 
Ռյուդելն արտասանում է հեռավոր արքայադստեր  մասին տողերն ու 
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արթնացնում բոլորի մեջ ձգտումը դեպի երազանքը, մառախուղը ցրվում 
է, և հորիզոնին նշմարվում է ցամաքը: 

Հաշվի առնելով, որ պիեսում տարածությունը կրում է սուբյեկտիվ 
բնույթ, կարելի է ասել, որ երկրորդ գործողության մեջ Տրիպոլիսն է 
մոտենում նավին, որովհետև Մելիսինդան ձգտում է դեպի Ռյուդելի 
կերպարում մարմնավորված երազանքը:    

Ռոստանը մանրակրկիտ մշակել է «պատուհանի տեսարանը», երբ 
Մելիսինդան և Բերտրանը նախ վախենում են նայել պատուհանից ու 
տեսնել Ռյուդելի մահվան նշան հանդիսացող սև առագաստը, այնուհետև 
դրա տեղն են ընդունում մի այլ նավի սև առագաստը և, վերջապես, 
իմանում են իրենց սխալմունքի մասին: Տվյալ տեսարանում սկզբունքային 
դեր է խաղում տարածական հեռավորությունը` թույլ չտալով, որ քանդվի 
նավի վրա գտնվող յուրաքանչյուրի, նախ և առաջ Ռյուդելի երազանքը: 
Բերտրանի և Մելիսինդայի տարածական տեսանկյունից «մոտ» սերը 
ձեռք է բերում զգացմունքային, իրական բնույթ, որն անխուսափելիորեն 
կքանդեր Ռյուդելի երազանքը, այդ իսկ պատճառով Մելիսինդան 
ցանկանում է Ռյուդելին ներկայանալ ոչ որպես իրական կին, այլ որպես 
երազանքի մարմնավորում: 

Ռյուդելը, որը բոլորի կարծիքով գտնվում է անգիտակից վիճակում, 
բոլորից շուտ է տեսնում Մելիսինդայի թիանավը, ինչը ևս մեկ անգամ 
ապացուցում է, որ այս պիեսում տարածությունը Ռոստանի համար 
սուբյեկտիվ է, այն տարածվում կամ կրճատվում է հերոսների 
զգացողությունների համաձայն:  

Տրուբադուրի մահը, մենաստան գնալու Մելիսինդայի որոշումը և 
Բերտրանին ու նավաստիներին խաչակրաց արշավանքի գնալու նրա 
կոչը խորհրդանշում է երազանքի հաղթանակը երկրային կրքերի դեմ 
պայքարում: Դրա հետ մեկտեղ «Հեռավոր արքայադստեր» մեջ մարդը 
հակադրված չէ իրեն շրջապատող իրականությանը, այլ, ընդհակառակը, 
ներդաշնակորեն ապրում է նույն այդ իրականության օրենքներով: 
Ռոստանի դրամատուրգիայում աշխարհի և մարդու փոխհարաբերության 
սկզբունքի համաձայն ոչ թե հանգամանքներն են կառավարում հերոսին, 
այլ հերոսն է իշխում հանգամանքների վրա: 

Այդ սկզբունքն արտահայտված է պիեսի կերպարների 
համակարգում: Այսպես՝ «Հեռավոր արքայադստեր» մեջ առաջին անգամ 
երկու գլխավոր հերոսները՝ Ռյուդելը և Բերտրանը, հանդես են գալիս 
միաժամանակ որպես բանաստեղծ և ասպետ: Այդ համադրումը 
Ռոստանի համար ոչ թե մարդկային զբաղմունքի բնորոշում է, այլ 
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երազային ոգու սահմանում, աշխարհը բանաստեղծական լույսով 
տեսնելու անձի ունակություն: Եթե Մելիսինդայի խստաբարո պահակ, 
անսահման ուժով օժտված զինվոր «Կանաչ ասպետի» կերպարում 
Ռոստանը ներկայացնում է «ասպետի» մասին ավանդական 
պատկերացումը, ապա ֆիզիկապես տկար տրուբադուր Ռյուդելը ոգու 
ասպետ է: Նրա ասպետականությունը վեհ երազանքով 
համակվածության, անհամար խոչընդոտների միջով երազանքի 
անդադար ձգտման, արդար և առատաձեռն լինելու մեջ է:  

Բերտրանի կերպարը միավորում է ասպետի մասին երկու 
պատկերացումները. նա ուժեղ է, հրաշալիորեն տիրապետում է զենքին, 
հաղթում է անհաղթ Կանաչ զրահների ասպետին: Միաժամանակ նա 
պարտքի և պատվի մասին վեհ պատկերացումներ ունեցող մարդ է, 
ազնվաբարո և անձնուրաց: Բերտրանի երիտասարդությունը, ուժն ու 
կրքոտությունը կարող էին հանգեցնել ուխտադրժության, սակայն ներքին 
պայքարից հետո նա, հանուն Ռյուդելի, հրաժարվում է արքայադստեր 
սիրուց: 

Պիեսի բանաստեղծական աշխարհում կենտրոնական՝ նյութականի 
և երազայինի բախման խնդիրը Ռոստանն ընդգծում է նաև Մելիսինդայի 
կերպարում: Բերտրանի հայտնվելը ներքին պայքար է առաջացնում 
Մելիսինդայի հոգում.  

Մելիսինդա 
… Եվ իրոք, իմ ներսում հոգիս ընդվզում է ՝ 
Գնալ այն մեկի մոտ, որը գունատ կանգնած է մահվան շեմին, 
Թե մնալ այն մյուսի մոտ՝ կենդանի և գեղեցիկ 4: 
Սակայն Մելիսինդայի հոգում այդ պայքարը կրում է ոչ թե 

բացարձակ և հավերժական, այլ մասնակի և ժամանակավոր բնույթ, 
երազային ձգտումը և նյութականը պետք է գոյատևեն միասին, առանց 
բախումների, իսկ դա հնարավոր է միայն հոգեբանական 
տարիմաստության պարագայում, ինչպես Ռյուդելի դեպքում է. 

Ժոֆրուա 
Այո, երբ սիրտդ ազնիվ է և անհանգիստ, 
Այլևս չես կարող սիրել այն, ինչ լավ ես ճանաչում:5 

                                                 
4 Rostand E . La Princesse Lointaine. Charpentier et Fasquelle éditeurs. P. 1895. P. 64 
(թարգմ՝ հեղ.) 
5 Նույն տեղում, էջ 18 
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Մելիսինդան և Բերտրանը հոգեբանորեն ավելի բարդ և 
հակասական կերպարներ են, քան ներքին նկրտումներից զուրկ հերոս-
բանաստեղծը: Ակնհայտ է, որ Ռոստանի հերոսների հոգում ծավալվող 
պարտքի և կրքի միջև պայքարը կապված է կլասիցիստական 
ավանդույթի հետ այն իմաստավորմամբ, որը հատուկ է XIX դարավերջի 
նեոկլասիցիստական հոսանքին: 

Կլասիցիզմի ռացիոնալիստական խստությունը նկատելի է նաև 
պիեսի կառուցվածքում: Գործողությունները համաչափ են ըստ 
գործողության տեղի և ժամանակի` նավ–պալատ–պալատ–նավ, 
մայրամուտ–արևածագ: Պիեսի գործողությունը բացառում է ցանկացած 
անսպասելիություն: Համաձայն կլասիցիստական գեղագիտության 
պահանջի՝ սյուժետային շրջադարձերը կանխատեսելի դարձնելու համար 
Ռոստանը լայնորեն օգտագործում է նախազգուշացման հնարը: 
Գլխավոր հերոսների մուտքը պարտադիր ուղեկցվում է նրանց երկար 
մենախոսություններով, այսպես կոչված «ներածական մեներգով»: 

Որոշ քննադատներ6, ուսումնասիրելով «Հեռավոր արքայադստեր» 
մեջ նշանային համակարգի առկայությունը, այն համարում են  
սիմվոլիստական ստեղծագործություն: Սիմվոլիզմի ազդեցությունը, 
հատկապես ֆրանսիական բեմում Մ.Մետերլինկի սիմվոլիստական 
թատրոնի հաստատման ժամանակահատվածում, իսկապես նկատվում է 
պիեսի մանրազնին մշակված սիմվոլիկայի, հանդիսատեսի ընկալման 
վրա ամբողջական ներգործություն ունենալու ձգտման մեջ: Սակայն, 
յուրացնելով սիմվոլիզմի որոշ սկզբունքներ, Ռոստանն, այնուամենայնիվ, 
մնում է դրա շրջանակներից դուրս՝ չընդունելով սիմվոլիստների 
ընդհանուր հոռետեսական հայացքները: 

Սկզբունքորեն տարբեր են նաև Մետերլինկի և Ռոստանի 
ստեղծագործության հիմք հանդիսացող աշխարհի և մարդու 
հայեցակարգերը: Եթե Ռոստանն ազդարարում է աշխարհում 
«երազայինի», «հոգևորի» հաղթանակը, ապա, ըստ Մետերլինկի, 
աշխարհն ու առանձին անհատը երկմիասնական են, և մարդկության 
պատմությունը նյութական աշխարհի դեմ «հոգու» պայքարի 
պատմությունն է:7 

                                                 
6 Haugmard L. Edmond Rostand. P. 1910. P.16; Dabadie M. Lettre à ma nièce sur 
Edmond Rostand. Toulouse. 1970.P.35;  Наркирьер Ф.С. История французской 
литературы. Т.Ш. М.1959. C. 323 
7 Maeterlinck M. Le Trésor des Humbles. Paris.1896. 
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Ինչ վերաբերում է խորհրդանիշերին, ապա չմոռանանք, որ 
Մետերլինկին, ինչպես և ընդհանրապես սիմվոլիզմին, հատուկ է սիմվոլի` 
որպես պոետի երևակայության մեջ «անգիտակցաբար», երբեմն նրա 
կամքին հակառակ ծնվող կերպարի ընկալում: Իսկ Ռոստանը սիմվոլին 
գիտակցաբար նպատակահարմարություն և այլաբանություն է 
հաղորդում, այսինքն՝ այն չի դիտարկում որպես մտքին անհասու 
աշխարհի նշան: 

Այսպիսով, սիմվոլիզմի որոշակի ազդեցությունը Ռոստանի 
«Հեռավոր արքայադստեր» վրա միայն արտաքին ազդեցություն էր: 
Սիմվոլիզմի տարրերը (հերոսների, նավի, սև առագաստի, մառախուղի և 
այլ կերպարները) պիեսում արտահայտվում են այնքանով, որքանով չեն 
հակասում աշխարհի և մարդու ռոստանյան հայեցակարգին: Սյուժեի 
ընտրության, բնավորությունների ստեղծման միջոցի, իրականության 
գնահատման և վերարտադրման մեջ կարելի է տեսնել թե′ ռոմանտիզմի, 
թե′ XVIII դարի թատրոնի,  թե′ կլասիցիզմի, թե′ սիմվոլիզմի 
գեղագիտության տարրեր: 

 
ТАТЕВИК ТАНГЯН – ЭЛЕМЕНТЫ СИМВОЛИСТСКОГО ТЕАТРА В ПЬЕСЕ 
ЭДМОНА РОСТАНА  «ПРИНЦЕССА ГРЕЗА»  
  Статья посвящена выявлению черт символистского театра в пьесе 
Э.Ростана «Принцесса Греза», написанной на исторический и 
легендарный сюжет. В пьесе рассказывается  история любви 
французского трубадура Жоффруа Рюделя к принцессе Мелисинде. Идея 
«далекой любви» изображена неоромантиком Ростаном как наивысшее 
духовное наслаждение.  

TATEVIK TANGYAN - THE ELEMENTS OF SYMBOLIST THEATRE IN “THE 
PRINCESS FAR-AWAY” BY EDMOND ROSTAND     
  The article studies the elements of Symbolism in Edmond Rostand’s 
play “The Princess Far-Away” which has a historical and mythological plot and 
describes the love story of French troubadour  Jaufre Rudel and Melisande of 
Tripoli.  The representative of Neo-romanticism Rostand presents the idea of  
“distant love” as an absolute spiritual pleasure. 
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ՀՏԴ 81'42   
 

ԵՂԱՆԱԿԱՎՈՐՈՂ ԲԱՌԵՐԻ` ՏԵՔՍՏԻ ՆԵՐԿԱՊԱԿՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ 

ԿԱՆԽԵՆԹԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

ՀՐԱՆՈՒՇ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
  

Հիմնաբառեր՝ եղանակավորող բառեր, կանխենթադրույթ, 
կանխենթադրութային հենք, խոսող անհատ, տեքստի ներկապակցում, 
խոսույթի ամբողջականություն 

Եղանակավորող բառերը գիտական գրականության մեջ մի շարք 
անվանումներ են ստացել` պահպանելով դրանց բնորոշման ընդհանուր 
միտումը. կառուցվածքային բառեր 1 , խոսույթային բառեր, որոնք 
ապահովելով խոսույթի ամբողջականությունը ‹‹…արտացոլում են խոսողի 
և լսողի փոխհարաբերությունը, արտահայտում են ճշմարտացիության և 
էթիկական գնահատականներ, կանխենթադրույթներ, կարծիքներ, իրար 
են հարաբերակցում ու հակադրում խոսողի և լսողի տարբեր 
հաստատումներ››2:      
 Հատկանշական է, որ եղանակավորող (միջանկյալ) բառերը 
տարբեր կերպ են ընկալվում տարբեր գիտնականների կողմից: Ոմանք 
դրանք համարում են ինքնուրույն խոսքի մաս3, ոմանք դիտարկում են 
դրանք որպես բառերի առանձին կարգային դաս 4 , ոմանք էլ 
քերականական միավոր, որը ոչ մի խոսքի մասի չի հարում5,6:  
                                                 
1 Морковкин В. В., Луцкая Н. М., Богачева Г. Ф. и др. Словарь структурных слов 
русского языка. М.: Лазурь, 1997. 
2 Баранов А.Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Путеводитель по дискурсивным 
словам русского языка. М.: Помовский и партнеры. 1993. С. 7. 
3 Виноградов В.В., Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: 
Наука, 1975.  
4 Милославский И.Г., Вопрос о модальных словах как части речи // Современный 
русский язык: учеб. для филол. спец. ун-тов / В.А. Белошапкова, Е.А. Земская, 
И.Г. Милославский, М.В. Панов; под ред. В.А. Белошапковой. - М.: Высшая 
школа, 1989. С. 354-355.  
5 Щерба Л.В., Избранные работы по русскому языку. М.: издательство Учпедгиз, 
1957. 
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 Որպես ինքնուրույն խոսքի մաս՝ եղանակավորող բառերը 
տարանջատվել են համեմատաբար վերջերս: Քերականագետների 
բնորոշմամբ՝ դրանց էությունը այդքան էլ պարզ ու միանշանակ չէ. 
‹‹եղանակավորող բառերի շարահյուսական գործառույթները և 
իմաստային կառուցվածքը տարբերվում են մյուս խոսքի մասերից և 
խոսքի մասնիկներից, ինչպիսիք են կապերը և նախդիրները››7: 
 Ֆ. Պանկովի բնորոշմամբ` իմաստային տեսանկյունից 
նախադասության մեջ միջանկյալ բառերը մասնակցում են երկրորդային 
պրոպոզիցիայի արտահայտմանը, որը կարող է կրել ինչպես 
տրամաբանական, այնպես էլ ձևային բնույթ8: Այսինքն` եղանակավորող 
բառերը, անկախ նախադասության ամբողջ իմաստից, ունեն իրենց 
սեփական, ինքնուրույն իմաստը, որը կատարում է մեթալեզվի 
գործառույթ: Այս իմաստը ներակա կանխենթադրվող իմաստ է, որը 
բխում է խոսույթից: Այն հավելվում է նախադասության ամբողջական 
իմաստին և ներկապակցվում խոսույթի որոշակի հատվածի` դրանով իսկ 
ներկապակցելով տեքստը մակերեսային մակարդակում: Եղանակավորող 
բառերի իմաստը այնպիսի հավելյալ տեղեկատվություն է տալիս տվյալ 
միկրոտեքստին, որը ներակա կապակցվում է դրա` խոսույթի որոշակի 
հատվածի հետ` տալով դրա ընդհանուր իմաստային բնութագիրը և 
ապահովելով դրա ամբողջականությունը: Որպես երկրորդային 
պրոպոզիցիայի արտահայտիչներ` դրանց իմաստը ակնհայտ է դառնում, 
երբ եղանակավորող բառ պարունակող պարզ նախադասությունը 
փոխակերպվում է բարդ ստորադասական նախադասության, ինչպես 
հետևյալ դեպքում. ‹‹Ցավոք, նա չի կարողանա ներկա լինել 
գիտաժողովին›› և ‹‹Ցավում եմ, բայց նա չի կարողանա ներկա լինել 
գիտաժողովին››: Ակնհայտ է, որ ցավոք բառը արտահայտում է 
երկրորդային պրոպոզիցիա, որը բխում է խոսույթից, այսինքն` այն 
ներակա վերաբերում է խոսույթի որոշակի հատվածի` խթանելով 

                                                                                                                 
6 Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. 
М.: Учпедгиз, 1945.  
7 Виноградов В.В., Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: 
Наука, 1975. С. 77. 
8  Панков Ф.И., О морфологии и синтаксисе модальных слов // Мат-лы Межд. 
конгресса исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и 
современность». М.: Изд-во МГУ. 2000. С. 171. 
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համապատասխան կանխենթադրույթ(ներ): Ներակա այդ իմաստը` 
կանխենթադրույթը, հասցեագրողի վերաբերմունքը, գնահատականն է 
արտահայտվող ասույթի բովանդակությանը:   
 Եղանակավորող բառերի կանխենթադրվող իմաստի այսպիսի 
խտացումը մեծապես պայմանավորում է դրանց ինքնուրույնությունը 
ասույթի մակերեսային կառուցվածքում: Դրանք կանխենթադրում են 
խոսողի հաղորդակցական դիրքորոշումը` ելնելով նրա խոսույթային 
տեղեկատվությունից: Այսինքն` եղանակավորող բառերը տեքստում 
ձևական, մակերեսային նշույթներ են այն կանխենթադրվող 
տեղեկատվության, որն առկա է դրա խոսույթում: Այսպիսով, դրանք 
ներկապակցում են տեքստը` ելնելով դրա խոսույթի 
ամբողջականությունից և տեղեկատվական պաշարից:  
 Հատկանշական է, որ միջանկյալ-եղանակավորող բառերը 
նշույթավորում են ստորոգական միավորների հատվածների 
կապակցվածությունը, սակայն դրանով հանդերձ չեն մասնակցում 
‹‹նախադասության բառերի միջև առկա հարաբերություններին›› 9 : 
Այսինքն` իմաստային տեսակետից դրանք անկախ են և միայն հավելում 
են որոշակի տեղեկատվություն նախադասության ամբողջ իմաստին, որը 
բխում է դրա ներակա խոսույթային տեղեկատվությունից` կապակցված և 
փոխպայմանավորված կանխենթադրույթների ցանցից: Ձևական 
տեսանկյունից միջանկյալ բառերը նախադասության գլխավոր և 
երկրորդական անդամների հետ միասին կատարում են որոշակի 
շարահյուսական գործառույթ10,11,12: Որպես եղանակավորող բառ` կարող 
են հանդես գալ տարբեր խոսքի մասեր կամ բառերի համադրություններ, 
ինչպես օրինակ` մակբայներ, գոյականի հոլովական ձևեր, 
ստորոգելիական շարահյուսական կապակցություններ, դերբայական 
դարձվածով մակբայի համեմատության աստիճաններ և այլն:   

                                                 
9 Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика 
русского языка. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 1998. С. 
313. 
10 Мещанинов  И. И., Члены предложения и части речи. Издательство Академии 
Наук СССР, Москва—Ленинград, 1945; стр. 1—321, тираж 4300 экз», Вопросы 
языкознания, 1952, №1, стр. 142-149.  
11 Малащенко В.П., Программы синтаксического разбора. Ростов-на-Дону, 1984.  
12  Панков Ф.И., О морфологии и синтаксисе модальных слов // Мат-лы Межд. 
конгресса исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и 
современность». М.: Изд-во МГУ. 2000.  
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  Հատկանշական է՝ եղանակավորող բառերը հանդես են գալիս 
որպես յուրահատուկ մեթալեզու այն տեքստի, հաղորդման նկատմամբ, 
որին լրացնում են: Այսինքն` բացի այն տեղեկատվությունից, որ ունի այդ 
տեքստը շնորհիվ իր բառաքերականական կազմի, եղանակավորող 
բառերի միջոցով դրան է հավելվում որոշակի բացատրական, 
որակավորող, մեկնող, գնահատողական` մեթալեզվական 
տեղեկատվություն այդ նույն տեքստի բովանդակության մասին: 
Մեթալեզվական այդ տեղեկատվությունը հենց եղանակավորող բառերի 
հաղորդած կանխենթադրվող տեղեկատվությունն է` 
կանխենթադրույթ(ներ)ն է, որը բխում է դրա խոսույթից: Հղելով հենց 
իրեն տեքստին` եղանակավորող բառերը կատարում են մեթալեզվական 
գործառույթ. ‹‹խոսքի թեման է դառնում… հաղորդման (տեքստի) 
ծածկագիրը›› 13 : Տեքստը, փաստորեն, վերածվում է ‹‹երկտեքստի›› 14 : 
Այսինքն` այն կանխենթադրույթ(ներ) է պարունակում ոչ միայն 
վերաբերելի իրավիճակի մասին, այլև ինքն իր մասին` որպես մեկ 
ամբողջություն: ‹‹Մեթատեքստը յուրօրինակ հաղորդակցական 
ցուցայնություն է, որը մատնացույց է անում հաղորդման թեմային, 
տեքստի կառուցվածքին և կապակցվածությանը››15: 
 Եղանակավորող բառերի մեթալեզվական այդ գործառույթը այն 
բացատրական ուժն է, որով դրանք հավելյալ տեղեկատվություն են 
տալիս վերաբերելիի մասին` որպես ներակա, կանխենթադրվող 
տեղեկատվություն: Այսինքն` ստացվում է, որ միևնույն տեքստը 
պարունակում է կրկնակի տեղեկատվություն. մեկը հաղորդվում է դրա 
բառաշարահյուսական միջոցներով և հղում կատարում որոշակի 
իրավիճակի, իսկ մյուսը հավելում դրան որոշակի ներակա, 
կանխենթադրվող տեղեկատվություն եղանակավորող բառերի միջոցով, 
առանց որի իմաստի փոխանցումը կա՛մ ամբողջությամբ փոխվում է, կա՛մ 
չի համապատասխանում իրականությանը: Այսպիսով, եղանակավորող 
բառերը հաղորդում են այնպիսի կանխենթադրվող տեղեկատվություն, 
որը բխում է դրա տեքստի խոսույթի ամբողջականությունից` հղելով դրա 
որոշակի ներակա տեղեկատվության:    
                                                 
13 Якобсон Р., Часть и целое в языке // Якобсон Р. Избранные работы. М.: 
Прогресс. 1985. С. 302 
14 Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. 
Лингвистика текста. М.: Прогресс. 1978. С. 401-430. 
15  Рябцева Н.К., Коммуникативный модус и метаречь // Логический анализ 
языка: Язык речевых действий. М.: Наука, 1994. С. 90. 
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 Գործաբանական հայեցակետից՝ հասցեագրողի նպատակն է իր 
հաղորդման բովանդակությունը հասցնել հասցեատիրոջը, որի համար 
բոլոր հնարավոր հաղորդակցական միջոցները տեղին են: Դրանցից մեկը 
եղանակավորող բառերն են: Առանց այդ բառերի հասցեագրողի 
հաղորդակցական-գործաբանական նպատակները ամբողջովին և 
լիարժեք չեն փոխանցվի: Դրանք ապահովում են խոսույթում առկա 
կանխենթադրույթների և տեքստի միջոցով այդ ներակա 
տեղեկատվության առկայացման լիարժեքությունը` ապահովելով տեքստի 
և դրա խոսույթի հատվածների տրամաբանական կապը: Գործաբանորեն 
պատշաճ կառուցված տեքստի հիմքում ամբողջական խոսույթն է: Խոսող 
անհատի հաղորդակցական նպատակը այնպիսի երկտեքստ ստեղծելն է, 
որն արտացոլի դրա հիմքում ընկած ամբողջ խոսույթային, 
կանխենթադրվող տեղեկատվությունը, այն է՝ խոսույթի 
կանխենթադրույթների պաշարը՝ հասցեագրողի հաղորդակցական 
դիրքորոշման հավելումով, որը, որպես կանոն, տեքստի մակերեսային 
կառույցում արտահյատվում է եղանակավորող բառերի միջոցով: 
Այսպիսով` եղանակավորող բառերը կազմում են խոսող անհատի 
կանխենթադրութային հենքի16 լեզվական, ճանաչողական կառույցներից 
մեկը, որոնք նա կիրառում է այդ երկտեքստը ստեղծելու և տեքստը 
ներկապակցելու համար:      
 Մեթատեքստի տարրերը` եղանակավորող միավորները, ընդգծում 
են տեքստում և դրա խոսույթում հասցեատիրոջ համար կարևոր 
կանխենթադրույթները և դրանց համավերաբերությունը, թույլ են տալիս 
ակտիվացնել հաղորդակիցների հենքային գիտելիքները և ներկապակցել 
տեքստը:          
 Այսպիսով, կատարելով տեքստի կապակցման գործառույթ, 
եղանակավորող բառերը իրենց կանխենթադրույթներով ծառայում են 
որպես տեքստի ‹‹մեթակազմակերպիչներ››: Դրանց գործառույթը 
հասցեատրիոջ ուշադրությունը հասցեագրողի համար առանցքային, 
խոսույթից կանխենթադրվող որոշակի տեղեկատվության և տեքստի 
հատվածների վրա կենտրոնացնելն է` նշույթավորելով տեքստի տարրերի 
                                                 
16 Մարդու ճանաչողական, մտահայեցողական այն գործընթացը, որը սկսվում է 
նրա ծնվելու պահից և տևում մինչև մահ, և դրա արդյունքը, որով նրա 
գիտակցության մեջ արտացոլվում և ձևավորվում է տարաբնույթ գիտելիքների և 
պատկերացումների մի ստվար զանգված, անվանել ենք կանխենթադրութային 
հենք (այսուհետ՝ ԿՀ): 
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ներկապակցվածությունը, որոնց հետ հարաբերակցվում է այդ 
եղանակավորող բառը: Դիտարկենք տեքստի մի հատված analitik.am 
առցանց լրատվականի կայքից`      
 По его словам, спад экономики России не повлияет на 
экономическое состояние Армении, так как, помимо России, она 
экспортирует свои товары и в другие страны. ‹‹У нас разнообразная 
география экспорта. Объемы нашего экспорта и импорта лучше. 
Конечно, на экономику влияет сокращение трансфертов, однако есть 
определенные виды товаров, которые экспортируются в 
многочисленные страны››,– отметил Ваче Габриелян:17   
 Վերոբերյալ օրինակից ակնհայտ է, որ հասցեագրողը конечно 
եղանակավորող բառով փորձում է նախ կապակցել տեքստի տվյալ 
նախադասությունը նախորդող նախադասությանը` դրանց միջև 
ստեղծելով տրամաբանական կապ և ցույց տալով դրանց 
համավերաբերությունը խոսույթի մակարդակում, ապա առանձնացնել 
հաղորդման, տեքստի այն հատվածը, որը, ըստ իրեն, առավել կարևոր է 
դրա համար: Այսինքն` конечно եղանակավորող բառով հեղինակը մի 
կողմից ապահովում է տեքստի շարակարգային ամբողջականությունը, 
մյուս կողմից հաղորդում է կանխենթադրվող տեղեկությունը և իր 
դիրքորոշումը տվյալ միկրոտեքստի ընդհանուր տեղեկատվության 
հանդեպ, այսինքն` ստեղծում է երկրորդային պրոպոզիցիա` երկտեքստ, 
որը հաղորդում է որակական տեղեկատվություն, որն, իրականում, 
կանխենթադրույթ է:       
 Ելնելով այն փաստից, որ եղանակավորող բառերը իրականացնում 
են տեքստի կապակցման գործառույթը ոչ թե ինքնուրույն, այլ ուրիշ 
միջոցների հետ համատեղ` դրանց դերը համարվում է ուղեկցող, 
հարակից:          
 Բարդ նախադասության կառուցվածքում եղանակավորող բառերը 
դիտարկվում են որպես կապերի ‹‹օգնականներ››, իմաստային 
հարաբերությունների նշույթներ 18 : Սակայն այն փաստը, որ դրանք 
օժտված են ներակա ‹‹ամրակի›› ներունակությամբ, կասկածի տեղիք չի 
տալիս: Այս տեսակետից դիտարկենք մի միկրոտեքստ, որտեղ ակնհայտ 
է դրա մասերի ներկապակցվածությունը եղանակավորող բառի միջոցով: 

                                                 
17 http://news.am/rus/news/270881.html 
18 Белошапкова В.А., Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа, 
1977. С. 211. 
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Օրինակը 1in.am լրատվականի կայքից է.   
 ‹‹Հայաստանն Ադրբեջանի հարևանն է, Հայաստանում կա և՛ 
ժողովուրդ, և՛ ազգ։ Նրանց մեջ կան նաև ինտելիգենտ անձինք։ 
Բնականաբար, Ղարաբաղյան հակամարտությունը երբևէ ավարտվելու է,  
մենք նորից համատեղ ապրելու ենք։ Այսօր Բաքվում ‹‹բնակվում›› է 
30,000 հայ, հետևաբար համատեղ ապրելը ‹‹հնարավոր›› է:19  

Վերոբերյալ օրինակում ակնհայտ է տվյալ միկրոտեքստի 
հետևաբար եղանակավորող բառով սկսվող հատվածի հետևանքային 
կապը նախորդող հատվածից: Այսինքն` նախադասության հաջորդող 
մասը ներկապակցվում է նախորդող մասին այն կանխենթադրույթի 
միջոցով, որը բխում է հետևաբար եղանակավորող բառի բառիմաստից և 
այն խոսույթի կանխենթադրութային տեղեկատվական դաշտից, որի 
հիման վրա կառուցվում է տեքստը: Այսինքն` հետևաբար եղանակավորող 
բառը խոսույթի համապատասխան կանխենթադրույթը առկայացնող 
լեզվական նշույթ է: Այս բառի կիրառմամբ հեղինակը շեշտադրում է 
տվյալ միկրոտեքստի հետևանքային կախվածությունը դրա նախորդող 
մասից: Միկրոտեքստի հատվածների նման մակերեսային 
ներկապակցումը վկայում է նաև դրա խոսույթի ամբողջականության 
մասին:  
  Հատկանշական է, որ միջանկյալ-եղանակավորող բառերի 
մեթալեզվական գործառույթը երկրորդային է: Դրանց հիմնական, 
առաջնային գործառույթը սուբյեկտիվ եղանակավորման արտահայտումն 
է: Այս կարգը, որն արտահայտում է հեղինակի վերաբերմունքը 
հաղորդման թեմայի նկատմամբ, հանդես է գալիս ‹‹…որպես խոսքի 
խորքային հատկանիշ, որը մեծապես կառուցում, կապակցում է խոսքը 
կազմող ասույթները` որպես ‹‹լեզու-խոսք›› դիալեկտիկական միության 
հարաբերականորեն ինքնուրույն բնագավառ››20:  
 Դիտարկենք մի քանի օրինակ, որոնցից ակնհայտ է դառնում 
հասցեագրողի դիրքորոշումը` արտահայտված եղանակավորող բառերի 
միջոցով.          
 But, sitting at the little, low table and surreptitiously easing a shoe from 

                                                 
19 http://www.1in.am/35070.html 
20  Солганик Г.Я., К проблеме модальности текста // Русский язык: 
Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. М.: Наука, 1984. 
С. 180. 
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off one of her feet, Miss Parson felt depressed, thought perhaps it is all a 
little aimless, all too trivial to count as life, perhaps I have been wrong to 
come riding on switchbacks and eating strange food and drinking sweet 
sherry in the Lower Bay21.        
 Գոմը պետք է անպայման սարքվեր, ձյուներից աոաջ կարտոֆիլը 
պետք է անպայման հավաքվեր, խոտը պետք է անպայման դիզվեր, 
ուրեմն հայրիկը, մայրիկը, հորեղբայրը չէին կարող չգնալ ձմեռվանից 
առաջ գոմը սարքելու, կարտոֆիլը հավաքելու, խոտը դիզելու22: 
 Վերոբերյալ օրինակներում perhaps և անպայման բառույթների 
կրկնությունը նշում է հեղինակի վերաբերմունքը իրականության հանդեպ` 
առաջինում նրա անվստահությունը, իսկ երկրորդում, հակառակը, 
վստահությունը հաղորդման բովանդակության հանդեպ: Ելնելով 
հաղորդման խոսույթի հիմքում ընկած կանխենթադրվող 
տեղեկատվությունից` հասցեագրողը այնպես է կառուցում տեքստը, որ 
այդ տեղեկատվությունը հնարավորինս լիարժեք արտացոլվի դրա 
մակերեսային կառույցում, այսինքն` եղանակավորող բառերի բազմակի 
կրկնությունը միևնույն միկրոտեքստում նշույթավորում է ոչ միայն 
խոսույթի կանխենթադրվող տեղեկատվությունը, այլև հասցեագրողի 
անձնական դիրքորոշումը ասվածի նկատմամբ: Այսպիսով, ստեղծվում է 
‹‹երկտեքստ››. մեկը տեքստի բառաքերականական միջոցներով 
հաղորդվող տեղեկատվությունն է, մյուսը` դրան հավելվող հեղինակային 
գնահատողական տեղեկատվությունը, որն արտահայտվում է 
եղանակավորող բառի միջոցով: Դրա կրկնությունը ծառայում է ոչ միայն 
որպես միկրոտեքստի հատվածների ‹‹ամրակ››, այլև պարունակում է 
կանխենթադրույթ հասցեագրողի` խոսքի թեմայի շուրջ դիրքորոշման, 
վերաբերմունքի մասին: Ամրակի դերում ակնհայտ է դառնում նաև դրանց 
ցուցչային դերը. փաստորեն, տեքստում կիրառելով եղանակավորող բառ, 
հասցեագրողը ելնում է խոսույթի կանխենթադրութների ցանցից, 
այսինքն` հղում է դրան:       
 Փաստորեն, եղանակավորող բառերին բնորոշ է 
մարդակենտրոնությունը և սուբյեկտիվությունը: Դրանով եղանակավորող 
բառերը մոտենում են ցուցչային նշաններին, որոնց կենտրոնում ևս 

                                                 
21  Hill S., “Cockles Mussels” // Интерпретация текста, В. А. Кухаренко, М.: 
Просвещение, 1978. С. 295. 
22 Մաթևոսյան Հ., Հացը: Առցանց աղբյուր. 
http://hrantmatevossian.org/hy/works/id/Hacy#tabcontent 



216 

 

խոսող անհատն է իր ‹‹ես››-ով: Ինչպես և ցուցչային նշանների դեպքում, 
եղանակավորող բառերի ցուցչային բնույթը նույնպես պայմանավորված է 
նրանով, որ դրանց իմաստավորման ակունքը հասցեագրողն է. միևնույն 
եղանակավորող բառի հիմքում, կախված հասցեագրողի դիրքորոշումից, 
կարող է բոլորովին այլ կանխենթադրույթ լինել, այսինքն` անհատից-
անհատ, իրավիճակից-իրավիճակ հաղորդակցական կոորդինատները, 
ցուցիչները փոխվում են, որն էլ հանգեցնում է դրանց հիմքում ընկած 
կանխենթադրույթների փոփոխության:      
 Այս տեսակետից հետքրքրական է Վ. Մեշերյակովի հայեցակետը 
եղանակավորող բառերի շուրջ: Նա տարբերակում է սուբյեկտիվ և 
օբյեկտիվ եղանակավորում: Օբյեկտիվ եղանակավորումը, ըստ Վ. 
Մեշերյակովի, հարաբերակցվում է ‹‹…ասույթի ձևավորման 
պլանավորված արդյունքին››23 : Սակայն պետք է նշենք, որ օբյեկտիվ 
եղանակավորումը, որն արտահայտում է ասույթի հարաբերությունը 
իրականության հետ, անխոս, սուբյեկտիվ է այն տեսակետից, որ այն 
արտացոլվող իրականության հեղինակային որակավորում է` որպես 
իրական կամ ոչ իրական: Այսպիսով, ցանկացած ասույթ, որն 
առկայացնում է իրականության իրավիճակը, արտացոլում է նաև 
հասցեագրողի վերաբերմունքը այդ իրավիճակի հանդեպ. ‹‹Ցանկացած 
ասույթի ընդհանուր կանխենթադրույթ նշում է դրա պատկանելությունը 
խոսողին, և հետևաբար, խոսքի հեղինակի այս կամ այն 
հարաբերությունը ասույթի բովանդակությանը›› 24 : Այսինքն` 
հասցեագրողի կողմից տեքստում կիրառված ցանկացած եղանակավորող 
բառ կատարում է երկակի գործառույթ` արտահայտելով խոսող անհատի 
վերաբերմունքը հաղորդվող տեքստի նկատմամբ, այն հղում է կատարում 
խոսույթի այն հատվածին, որտեղից այն սերում է` ներկապակցելով 
տեքստի այդ հատվածները: Եղանակավորող բառի միջոցով 
արտահայտված՝ խոսող անհատի վերաբերմունքը, դիրքորոշումը 
կանխենթադույթ է, որն իր բնույթով սուբյեկտիվ է: 
 Հատկանշական է, որ խոսող անհատի ԿՀ-ի լեզվական, 
ճանաչողական կառույցները պարունակում են սուբյեկտիվ դիրքորոշում, 
վերաբերմունք արտահայտելու բազմաթիվ քերականական միջոցներ և 

                                                 
23 Мещеряков В.Н., К вопросу о модальности текста // НДВШ ФН,2001. №4.С. 99. 
24 Солганик Г.Я., О текстовой модальности как семантической основе текста // 
Структура и семантика художественного текста / Доклады VII Межд. конференции 
(МОПУ): М., 1999. С. 366. 
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եղանակավորող բառերը, կարծես թե, հանդես են գալիս որպես հավելյալ, 
ծանրացնող, սուբյեկտիվ տեղեկատվության շերտ, որը հավելվում է 
ասույթի բառաքերականական միջոցներով հաղորդվող 
տեղեկատվությանը. ‹‹…այդ շարակարգերի միջոցով ստեղծվող 
եղանակավորող գույներն ու երանգները, կարծես թե, ասույթի 
իմաստային կառուցվածքում ստեղծում են եղանակավորող իմաստի 
երկրորդ շերտ, քանի որ դրանք պարտադրվում են նախադասության 
քերականական հենքին, որն արդեն ունի եղանակավորող իմաստ››25: Այս 
դեպքում ստացվում է, որ եղանակավորող բառերը` որպես տեքստի 
մեթատեքստային կազմակերպիչներ, ավելորդ են:   
 Մեր կարծիքով՝ խոսող անհատը դիմում է եղանակավորող բառերի 
հավելյալ կիրառությանը` ելնելով իր հաղորդակցական նպատակներից, 
հաղորդակցական իրավիճակից, ինչպես նաև իր ճանաչողական 
կառույցներից, որոնք արտացոլում են որոշակի տեղեկատվություն կամ 
դատողություն: Այսինքն` խոսող անհատի ԿՀ-ը իր ֆենոմենոլոգիական և 
լեզվական ամբողջ ներունակությամբ ներակա մասնակցում է տեքստի 
կառուցմանը: Ելնելով աշխարհի` տվյալ հատվածի իր գիտակցական 
պատկերի մանրամասներից` խոսող անհատը կառուցում և լեզվական 
միջոցներով կապակցում է իր տեքստն այնպես, որ այն հնարավորինս 
արտացոլի իր դիրքորոշումը և վերաբերմունքը հաղորդակցության 
թեմայի վերաբերյալ: Խոսող անհատի ԿՀ-ի միջոցով կառուցված տեքստի 
վերլուծությունը վեր է հանում նրա` տվյալ իրավիճակն արտացոլող 
տեղեկատվական դաշտը` տեքստի խոսույթը կազմող փոխկապակցված 
կանխենթադրույթների ցանցը: Եղանակավորող բառերը ընդամենը 
մակերեսային կառույցի նշույթներ են, որոնք, ներկապակցելով տեքստի 
տարբեր հատվածները, արտացոլում են դրա խոսույթի 
առանձնահատկությունները: Այսինքն` եղանակավորող բառերը 
մեթատեքստային միավորներ են, որոնք առկայացնում և բացահայտում 
են խոսող անհատի նախընտրությունները տվյալ հաղորդակցման մեջ: 
Դրանք կարող են արտահայտված լինել խիստ սուբյեկտիվ 
եղանակավորող միջոցներով, ինչպիսիք են ճիշտն ասած; այլ կերպ 
ասած; երևի; (մի)գուցե; կարծես թե; թվում է թե; ի դեպ; սակայն և այլն: 
Խոսող անհատը իր ԿՀ-ից ընտրում է այսպիսի միջոցներ, երբ փորձում է 

                                                 
25 Виноградов В.В., Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: 
Наука, 1975. С. 70.  
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ցույց տալ իր ներգրավվածությունը և պատասխանատվությունը 
հաղորդվող տեղեկատվության նկատմամբ: Ակնհայտ է, որ նման 
դեպքերում եղանակավորող միջոցները կատարում են երկրորդային 
մեթատեքստային գործառույթ` վեր հանելով հասցեագրողի կողմից 
կանխենթադրվող տեղեկատվությունը: Այսինքն` ներկապակցում է 
տեքստը դրա մակերեսային և խորքային մակարդակներում: Այս 
տեսակետից Ե. Ռազլոգովան նշում է, որ ‹‹…նկարագրելով …մեր 
սեփական գիտելիքները` մենք կարող ենք խոսել մեր որոշակի 
դատողությունների մասին, որ գիտենք, որ ինչ-որ բան այդպես է, 
մյուսների մասին, որ համոզված ենք, սակայն չգիտենք, երրորդի մասին, 
որ ենթադրում ենք, սակայն ամենևին համոզված չենք և առավել ևս՝ 
ոչինչ չգիտենք››26:         
 Ի դեպ՝ եղանակավորող միջոցներով արտահայտելով իր 
վերաբերմունքը, դիրքորոշումը այս կամ այն երևույթի մասին՝ 
հասցեագրողը ներակա արտահայտում է նաև դրանց ճշմատրացիության 
արժեքները` իր ունեցած տեղեկատվության համաձայն՝ ճշմարիտ կամ 
կեղծ, որտեղ, բացի բառաքերականական միջոցներով արտահայտված 
տեղեկատվության, հավելվում է կանխենթադրվող, սուբյեկտիվ 
տեղեկատվության շերտ, որը տեքստում առկայացնում է խոսույթի 
տեղեկատվությունը: Դիտարկենք մի քանի օրինակ. 

 – Նախընտրած թեկնածու ունե՞ք: 
– Գա ընտրությունների օրը, տեսնեմ՝ ովքեր են մասնակցում, ես 

հստակ իմ խոսքը կասեմ, բայց հավանական է Սերժ Սարգսյանին, 
որովհետև ամեն դեպքում հինգ տարվա բավականին փորձառություն 
ունի, պետք է մարդ միշտ լավատես լինի, մենք ընդհանրապես փնտրում 
ենք մեկի մեջ ինչ-որ փիս բան, ոչ թե ճշտին ենք նայում: Ըստ իս՝ 
ընտրությունները պետք է գույներով լինեն: Ես այդպես եմ մտածում: 
Պետք է անպայման ընդդիմություն լինի, առանց դրա անհնար է 27: 

Ակնհայտ է, որ վերոբերյալ օրինակում ամեն դեպքում, ըստ իս, 
անպայման եղանակավորող արտահայտությունները արտահայտում են 
խոսողի վերաբերմունքը ընթացիկ ընտրությունների նկատմամբ: Ամեն 
դեպքում եղանակավորող արտահայտությունը զիջման իմաստ է 
արտահայտում և ամրապնդում այն փաստը, որ հեղինակին հայտնի է, որ 

                                                 
26 Разлогова Е.Э., Модальные слова и оценка степени достоверности высказывания 
// Русистика сегодня. 1996. № 3. С. 10. 
27 http://www.1in.am/145970.html 
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Սերժ Սարգսյանը արդեն հինգ տարի արդյունավետորեն պաշտոնավարել 
է, այսինքն` ամեն դեպքում եղանակավորող արտահայտությամբ 
հասցեագրողը ևս մեկ անգամ հաստատում է ասվածի 
ճշմարտացիությունը: Ըստ իս եղանակավորող արտահայտությունը 
հառնում է ես ցուցչային դերանվանը, քանի որ արտահայտում է 
հասցեագրողի կարծիքը ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ: Ի 
տարբերություն ամեն դեպքում եղանակավորող արտահայտության` ըստ 
իս եղանակավորող, դերանվանական արտահայտությունը ավելի փոքր 
հավանականություն է ցույց տալիս, քանի որ արտահայտում է զուտ 
հասցեագրողի կարծիքը, առանց փաստական հիմքի` սակայն հիմնվելով 
առկա քաղաքական իրավիճակի վրա: Այսինքն` եղանակավորող 
արտահայտությունը իր ներակա կանխենթադրվող իմաստով 
ներկապակցում է տեքստը շնորհիվ դրա հիմքում ընկած խոսույթի, որի 
լեզվական նշույթն է: Նույն օրինակում անպայման եղանակավորող 
մակբայը նույնպես կատարում է երկակի գործառույթ. նախ 
արտահայտում է հասցեագրողի տեսակետը ընդդիմության առկայության/ 
բացակայության վերաբերյալ, ապա ներկապակցում է տեքստը` ելնելով 
դրա ամբողջական խոսույթից, քանի որ օգտագործելով անպայման 
եղանակավորող բառը, հասցեագրողը իրականում համոզված է դրա 
գոյության մասին, որից ելնելով նա դիմել է այդ մակբայի կիրառմանը:  
  Այսպիսով, տեքստում ցանկացած եղանակավորող միավոր կատարում 
է մեթատեքստի գործառույթ, իսկ դա վկայում է խոսույթում առկա 
փոխկապակցված կանախենթադրույթների ցանցի մասին, որոնք 
մակերեսային կառույցում առկայանում են եղանակավորող 
արտահայտությունների միջոցով:      
 Նշենք, որ եղանակավորող բառերի օգնությամբ հասցեագրողը կարող 
է արտահայտել ոչ միայն սեփական վերաբերմունքը, դիրքորոշումը իր 
ասածի շուրջ, այլև երկխոսական հաղորդակցության ժամանակ նա 
կարող է արտահայտել նաև իր վերաբերմունքը, դիրքորոշումը, կարծիքը 
հասցեատիրոջ հաղորդման վերաբերյալ, որը ևս ստեղծում է 
ներկապակցված տեքստ: Դիտարկենք մի օրինակ.   
 -Стоп, стоп, - поморщился Бриллинг. Вы к чему, собственно, 
клоните? К шпионажу?         
 -Но ведь это очевидно! - всплеснул руками Эраст Петрович. - 
Английские происки. Сами знаете, какие сейчас с Англией отношения. Я 
про леди Эстер ничего такого сказать не хочу, она, наверно, и знать 
ничего не знает, но ее заведение могут использовать как прикрытие, 
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как троянского коня, чтоб проникнуть в Россию!28  
 Վերոբերյալ օրինակում հասցեատիրոջ պատասխան 
հակազդեցությունը` արտահայտված наверно եղանակավորող մակբայով, 
ինչպես և նախորդ դեպքում, կատարում է երկու գործառույթ. նախ՝ ցույց է 
տալիս, որ հաղորդակիցը բավարար տեղեկատվություն չունի` արդյոք 
տիկին Էսթերը տեղյակ է, թե ինչպես են ուզում օգտագործել իր 
հիմնարկը և երկրորդը՝ կապակցում է տեքստը` ելնելով այդ նույն ներակա 
խոսույթային տեղեկատվությունից, որը այս դեպքում տեղեկատվության 
հնարավոր բացակայություն է: Այլ կերպ ասած` տվյալ հողորդակցի 
խոսույթում առկա չէ դրա մասին որևէ կանխենթադրույթ այն տեքստի 
մակերեսային կառույցում առկայացնելու համար, այդ իսկ պատճառով 
խոսողը կիրառում է наверно եղանակավորող արտահայտությունը այդ 
տեղեկատվության հնարավոր բացակայությունը առկայացնելու համար:  
  Ելնելով մեր հետազոտության նպատակներից` հարկ ենք համարում 
նշել, որ սուբյեկտիվ-եղանակավորող միջոցները ոչ միայն ներկայացնում 
են հեղինակի գիտելիքների պաշարը, այլև մատնանշում են 
միկրոտեքստի մի քանի հատվածների  ներկապակցվածությունը, որոնք 
իրականում մեկ խոսույթի հատվածներ են: Գնահատելով հաղորդման 
բովանդակությունը որպես ճշմարիտ կամ կեղծ և նշույթավորելով իր 
կողմից ասվածը տեքստի մակերեսային կառույցում` հասցեագրողը ամեն 
անգամ ստիպված է ընտրել այնիպիսի միջոցներ, որոնք չեն հակասում 
տվյալ հատվածի այլ ասույթներին` ելնելով իրենց խոսույթային հենքից: 
Դիտարկենք մի դրվագ Րաֆֆու ‹‹Կայծեր›› վեպից. 
 Խորասուզված մտածությունների մեջ, համարյա աննկատելի էր ինձ 
ճանապարհի դժվարությունը, ինձ պաշարել էր աստվածածնի 
ուխտագնացության ուրախությունը: Մտածում էի, այնտեղ ուխտավորների 
թվում կտեսնեմ մեր քաղաքացիներից շատերին. գուցե մայրս, Մարիամը 
և Մագթաղը նույնպես նրանց հետ կլինեն: Մայրս ամեն տարի կատարում 
էր աստվածածնա ուխտը: Ո՜րքան կուրախանա նա, ո՜րքան կուրախանան 
քույրերս, երբ որ ինձ կտեսնեն: Երևի նրանք իմ մասին շատ տխուր են, 
ինձ բոլորովին կորած են համարում... 29:    
 Բերված օրինակում գուցե և երևի եղանակավորող բառերը 
արտահայտում են հեղինակի ենթադրությունները և փաստական հիմք 

                                                 
28 Акунин Б., Азазель, М.: Издательство ‹‹Захаров››, 1998. С. 104. 
29 Րաֆֆի, Կայծեր: Առցանց աղբյուր. 
https://drive.google.com/file/d/0B65Vi6UDbVBTT2I3RVJBOTdmRGM/view?pli=1 
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չունեն: Այսինքն` հեղինակը իր ԿՀ-ից ընտրում է այնպիսի լեզվական, 
ճանաչողական կառույցներ` եղանակավորող բառեր, որոնք 
կառկայացնեն տեքստի մակերեսային կառույցում այդ ոչ փաստական 
գիտելիքը: Կատարենք վերոբերյալ նախադասությունների 
փոխակերպումներ` դուրս թողնելով եղանակավորող միավորները: 
 Հմմտ. Մտածում էի, այնտեղ ուխտավորների թվում կտեսնեմ մեր 
քաղաքացիներից շատերին. մայրս, Մարիամը և Մագթաղը նույնպես 
նրանց հետ կլինեն: Մայրս ամեն տարի կատարում էր աստվածածնա 
ուխտը: Ո՜րքան կուրախանա նա, ո՜րքան կուրախանան քույրերս, երբ որ 
ինձ կտեսնեն: Նրանք իմ մասին շատ տխուր են, ինձ բոլորովին կորած են 
համարում...         
 Ակնհայտ է, որ առանց գուցե և երևի եղանակավորող բառերի 
միկրոտեքստում նշված տեղեկատվությունը ենթադրությունից վերածվում 
է համոզման և փոխում տեքստի հաղորդակցական արժեքը: Սա 
բացահայտում է, որ եղանակավորող միավորները ոչ միայն 
արտահայտում են խոսողի վերաբերմունքը, կարծիքը, դիրքորոշումը 
հաղորդվող բովանդակության մասին, այլև ներկապակցում են տեքստը` 
ելնելով դրա խոսույթի կանխենթադրույթների ցանցից, ցույց տալով նաև 
ճշմարտացիության արժեքները:      
 Այս պարագայում մի հարց է ծագում. եթե եղանակավորող միավորը 
միջանկյալ է, հնարավո՞ր է այն բաց թողնել, եթե այն կատարում է 
տեքստի ներկապակցման գործառույթ: Կատարված 
ուսումնասիրությունից կարող ենք եզրակացնել, որ կարելի է բաց թողնել 
եղանակավորող բառերով արտահայտված այսպես կոչված 
‹‹փակագծերում արվող նշումները›› առանց խեղաթյուրելու տեքստի 
բովանդակությունը: Այս տեսակետից Կ. Կիսելևան նշում է, որ անհնար է 
բաց թողնել եղանակավորող բառը առանց խեղաթյուրելու տեքստի 
ներկապակցումը այնպիսի խոսույթային հաջորդականություններում, 
որոնք կապված են ‹‹խնդրի լուծման›› հետ30: Դիտարկենք մի օրինակ.
 Ըստ երևույթին «Բարգավաճ Հայաստան»-ը սկսել է պատկերացնել 
զարգացումների իր համար վտանգավոր այդ ընթացքը, ինչն 
արտահայտվում է ԲՀԿ դեմ քարոզչական գրոհի վերաբերյալ 
կուսակցության տարբեր գործիչների տված բավական սուր 

                                                 
30 Киселева К.Л., Инвариантное и вариативное в семантике дискурсивных слов 
(на примере группы конечно, разумеется, естественно). Автореф. дисс.... 
канд. филол. наук, М., 1996. 
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արձագանքներով: Հետևաբար սպասելի է, որ Բարգավաճ Հայաստանը 
կփորձի իշխանությանը, այսինքն` Սերժ Սարգսյանին, ներկայացնել նոր 
պահանջներ31:        
 Հետևաբար եղանակավորող բառի օգտագործմամբ հեղինակը ցույց է 
տալիս պատաճառահետևանքային կապը և ստեղծված իրավիճակից 
հնարավոր ելքը: Հետևաբար բառի բացթողումը այս տեքստում 
կխեղաթյուրի խոսույթի տեղեկատվական դաշտը և տվյալ միկրոտեքստի 
երկրորդ նախադասությունը կկրոցնի իր հետևանքային իմաստը: 
Այսինքն` հետևաբար բառույթը տեքստի ներկապակցման գորածույթ է 
կատարում` հիմնվելով այն պատճառի` կանխենթադրույթի վրա, որ առկա 
է դրա խոսույթում:        
 Կատարված հետազոտության արդյունքները բացահայտում են, որ 
եղանակավորող միավորները առաջացել են մակբայներից և, հետևաբար, 
դրանց շատ նման են: Այնուամենայնիվ, դրանք էապես տարբերվում են 
իրարից: Եղանակավորող բառերի և մակբայների տարբերությունը 
գործառական է: Մակբայը, ըստ սահմանման, բայի, ածականի և 
մակբայի հատկանիշ է ցույց տալիս և վերաբերում է բացառապես միայն 
լրացյալին, մինչդեռ եղանակավորող միավորը ցույց է տալիս խոսողի 
վերաբերմունքը ասույթում արտահայտված մտքին կամ ասույթում 
արտահյատվածի հարաբերությունը իրականության հետ: Այն կարող է 
վերաբերել ինչպես ամբողջ նախադասությանը, այնպես էլ դրա 
ցանկացած հատվածի:       
 Ամփոփելով կարող ենք հաստատել, որ եղանակավորող բառերը 
իրենց հիմքում ընկած կանխենթադրույթի միջոցով ոչ միայն 
արտահայտում են սուբյեկտիվ եղանակավորության իմաստ, այլև դրա 
միջոցով ներկապակցում են տեքստը` հենվելով խոսույթի վրա: 

ГРАНУШ ТОВМАСЯН –  КОГЕЗИВНАЯ ФУНКЦИЯ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРЕСУППОЗИЦИЙ ЛЕЖАЩИХ В ИХ ОСНОВЕ 
 В статье рассматривается связность текста посредством 
пресуппозиций, лежащих в основе модальных слов. Данная 
пресуппозиция раскрывает оценочные отношения адресанта к 
содержанию высказывания. Оценка, лежащая в основе модального слова 
и выражаемая ею, является самой дискурсивной пресуппозицией. 
Отсылка к данной оценочной, дискурсивной информации – 

                                                 
31 http://www.1in.am/18073.html 
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пресуппозиции – посредством модальных слов обеспечивает связность 
текста и целостность дискурса.   

HRANUSH TOVMASYAN – THE COHESIVE FUNCTION OF MODAL 
WORDS VIA PRESUPPOSITIONS UNDERLYING THEM    
 The article dwells upon text cohesion via the presuppositions triggered by 
modal words. The presupposition in question reveals the addresser’s 
evaluative attitude to the content of the utterance. The evaluation, underlying 
the modal word and expressed by it, is the discourse presupposition itself.  
Reference to the given evaluative discourse information, that is, 
presupposition via modal words secures text cohesion and discourse 
coherence. 
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ՀՏԴ 81'42 
 

ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ` ՏԵՔՍՏԻ ՆԵՐԿԱՊԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ 
ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ ԿԱՆԽԵՆԹԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

ՀՐԱՆՈՒՇ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ մասնիկ, կանխենթադրույթ, կանխենթադրութային հենք, 
խոսող անհատ, տեքստի ներկապակցում, խոսույթի ամբողջականություն 

Եղանակավորող արտահայտությունների նման մասնիկները 
արտահայտում են սուբյեկտիվ-եղանակավորող իմաստ, սակայն դրանք 
տարբերվում են իրարից իրենց բնույթով և ծագմամբ: Դրանց 
գործառույթն ասույթի կազմում դրա այս կամ այն անդամի կամ ամբողջ 
ասույթի հետ համատեղ տարբեր սուբյեկտիվ-եղանակավորող իմաստներ 
արտահայտելն է:         
 Դեռ Վ. Վինոգրադովը նշում էր եղանակավորող բառերի ու 
մասնիկների իմաստային և գործառական մերձության մասին. 
‹‹Բազմաթիվ եղանակավորող մասնիկներ բառերի իմաստային 
‹‹չորացման›› կամ նյութական դատարկման արդյունք են… Վերաբերելով 
ամբողջ նախադասությանը և արտահայտելով հնարավորություն, 
անհավանականություն, ճշմարտացիություն և այլն` եղանակավորող 
բառերն ու մասնիկները երանգավորում են բայական եղանակի 
իմաստները կամ սահմանում են ասույթի եղանակավորումը ընդհանուր 
առմամբ››1:          
 Ըստ Տ. Նիկոլաևայի` ներկայումս մասնիկների բոլոր տեսակները 
ընդունված է համարել եղանակավորող 2 : Սակայն դեռ բաց է մնում 
մասնիկների անփոփոխակային իմաստի հաստատման հարցը: Դա 
բացատրվում է նրանով, որ խոսույթը, որում մասնիկներն ի հայտ են 
գալիս, մեծ ազդեցություն է թողնում դրանց իմաստի վրա:  
  Հատկանշական է, որ, վերաբերելով ամբողջ նախադասությանը, 
մասնիկներն իրականացնում են տեքստի ներկապակցման գործառույթ. 
‹‹… մասնիկների կատարած գործառույթը հենց կապակցման 

                                                 
1 Виноградов В.В., Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: 
Наука, 1975. С. 76. 
2 Николаева Т.М., От звука к тексту. М.: Языки русской культуры (Язык. Семиотика. 
Культура), 2000. С. 306. 
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գործառույթն է››3: Իրենց պարզագույն ձևույթային կազմի և գործառական 
նույնության պատճառով մասնիկները հաճախ նույնացվում են կապերի/ 
շաղկապների հետ` որպես հիբրիդ սպասարկու բառեր, կապական 
մասնիկներ կամ կապ/ շաղկապ-մասնիկներ:        Այսպիսի 
կիրառման դեպքում մասնիկները կապերին/ շաղկապներին բնորոշ 
իմաստային հարաբերություններ են դրսևորում:  
  Որպես տարբեր սուբյեկտիվ-եղանակավորող իմաստների 
արտահայտման միջոցներ` մասնիկները և դրանցով կազմված 
արտահայտությունները տարանջատվում են մեկ դասի մեջ նախ և առաջ 
իրենց իմաստի հիման վրա: Բացի այդ, առանձին մասնիկներ 
համադրելիության տեսակետից կարող են ունենալ որոշակի 
քերականական կամ բառային-շարահյուսական սահմանափակումներ: 
Այսպիսով, մասնիկներին բնորոշ է սուբյեկտիվ-եղանակավորող 
իմաստների տարբեր երանգներ:     
 Մասնիկները կազմում են բառերի բառաքերականական դաս, 
որոնք ծառայում են խոսողի վերաբերմունքը ասվածի նկատմամաբ 
արտահայտելու համար: Դրանք դասվում են սպասարկու խոսքի մասերի 
շարքին և չեն կարող գործառել որպես նախադասության անդամներ:
 Մասնիկները, որպես կանոն, չունեն ինքնուրույն բառային իմաստ, 
սակայն հաղորդում են լրացուցիչ իմաստային երանգներ այլ բառերի, 
բառախմբերի, նախադասությունների իմաստներին կամ էլ ծառայում են 
տարատեսակ քերականական, տրամաբանական,  արտահայտչական 
իմաստների  արտահայտման համար: Այս բառերի բառային իմաստը 
համընկնում է դրանց քերականական, տրամաբանական և 
արտահայտչական-ոճական գործառույթների հետ: Այդ իսկ պատճառով 
այս բառերի իմաստային ծավալը շատ լայն է, դրանց 
բառաքերականական իմաստները շատ ճկուն են և կախված են դրանց 
շարահյուսական կիրառությունից: ‹‹Դրանք կարծես հիմքերից 
առանձնացած աֆիքսներ լինեն, որոնք ազատ տեղաշարժվում են լեզվի 
մակերևույթով (սակայն պատմականորեն հակառակն է. աֆիքսներն են 
առաջացել այսպիսի բառերից, որոնք միացել են լիիմաստ բառերին)››4:
 Սովետական հանրագիտարանը բնորոշում է մասնիկները որպես 

                                                 
3 Նշվ. աշխ., էջ 321:  
4 Пешковский А. М., Русский синтаксис в научном освещении. М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009. С. 67. Նույնի՝ Шляков Н. В., Статьи по славянским 
наречиям и русскому языку. Варшава, 1900, вып. 2. 
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սպասարկու բառերի դաս, որոնք նախասադություններին կամ առանձին 
բառերին հաղորդում են լրացուցիչ իմաստային կամ զգացական 
երանգներ5:        
 Լեզվաբանական եզրույթների բառարանում Օ. Ախմանովան 
առաջարկում է մասնիկների հետևյալ սահմանումը. ‹‹մասնիկները 
սպասարկու բառերի տարատեսակ են, որոնք դասվում են մեկ խոսքի 
մասի մեջ՝ ըստ ընդհանուր իմաստաշարահյուսական գործառույթի, այն է՝ 
արտահայտել խոսողի վերաբերմունքը ասվածի նկատմամբ` հատուկ 
առանձնացնելով կամ հստակեցնելով այդ ասույթում որոշակի պահ կամ 
կողմ››6:          
 Մեր աշխատանքում հիմնվել ենք վերոբերյալ սահմանումների և 
հատկապես վերջին սահմանման վրա, քանի որ այն հնարավորինս 
լիարժեք է բնորոշում մասնիկների դասը` դիտարկելով դրանք ոչ միայն 
որպես բառեր, որոնք զգացական երանգներ են հաղորդում, այլև որպես 
բառեր, որոնք արտահայտում են խոսողի սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, 
այսինքն` դիտարկելով դրանք որպես եղանակավորող միջոցներ: 
 Մեր աշխատանքի տեսանկյունից մասնիկների ուսումնասիրության 
կարևորությունը` որպես տեքստի ներկապակցման միջոցի, 
պայմանավորված է նրանով, որ, ելնելով խոսույթի կանխենթադրույթների 
ամբողջությունից, խոսող անհատը այնպես է կառուցում իր ներքին խոսքը 
և ապա տեքստի մակերեսային կառույցը, որ այն հնարավորինս լիարժեք 
արտացոլի դրա խոսույթը: Մասնիկները այս դեպքում արտահայտում են 
այնպիսի ներակա սուբյեկտիվ-զգացական, վերաբերմունք արտահայտող 
տեղեկատվություն, որը բխում է խոսույթից: Այսպիսով, դրանք իրենց 
կանխենթադրույթներով ներկապակցում են տեքստը և ապահովում 
խոսույթի ամբողջականությունը:      
 Ըստ կառուցվածքի` մասնիկները լինում են պարզ և բարդ: 
Պարզերի շարքին են դասվում մեկ բառից կազմված մասնիկները, 
բարդերի շարքին` այն մասնիկները, որոնք կազմված են երկու և ավելի 
բառերից7:        

                                                 
5 Советский энциклопедический словарь / ред. Прохоров, А. М., 1989-1990 г. М.: 
Советская Энциклопедия. С. 1500. 
6 Ахманова О. С., Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. - 2-е изд., 
стер. М.: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. С. 512. 
7 Русская грамматика / под ред. Шведова Н. Ю. и др. М.: Наука. 1980. Առցանց 
աղբյուր. <http://lukashevichus.info/knigi/russk_gramm_sl_shvedova_2.pdf> 
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 Եղանակավորող մասնիկները նախադասություն են ներմուծում 
սուբյեկտիվ, վերաբերմունք արտահայտող տարբեր իմաստներ, որոնք 
հավելվում են հաղորդման ընդհանուր իմաստին: Հատկանշական է, որ 
սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, այսինքն` գնահատողական իմաստը, 
պարտադիր է մասնիկների դեպքում: Դա խոսույթից բխող այն 
կանխենթադրվող իմաստն է, որը հավելվում է ամբողջ նախադասության 
իմաստին և ներակա կապվում խոսույթի որոշակի հատվածի և 
ներկապակցում տեքստը:       
 Ըստ իմաստի՝ եղանկավորող մասնիկները տարանջատել ենք երեք 
խմբի մեջ. 

1) մասնիկներ, որոնք արտահայտում են տարաբնույթ 
գնահատականներ և արտացոլում հասցեագրողի անմիջական 
հակազդեցությունը ասույթի միկրոտեքստի բովանդակությանը; 

2) մասնիկներ, որոնք արտահայտում են կամքի տարբեր 
դրսևորումներ; 

3) մասնիկներ, որոնք հաստատում են հաղորդման տարաբնույթ 
կապերն ու հարաբերությունները միկրոտեքստի մյուս մասերի 
հետ, դրա նախանդամի հետ, դրան հարաբերակից որոշակի 
իրադարձությունների և փաստերի հետ: 

Առաջին խմբին են պատկանում հանաձայնություն, 
նախազգուշացում, սպառնալիք, թույլտվություն արտահայտող 
մասնիկները, ինչպիսիք են չէ որ, ահա, դեռ, դե, իսկ և այլն: Երկրորդ 
խմբին են պատկանում այն մասնիկները, որոնք արտահայտում են կամքի 
տարբեր դրսևորումներ, կոչ համաձայնելու կամ սպասելու և այլն: Երրորդ 
խմբին դասվող մասնիկները դրանց նախորդող իրավիճակին 
ավարտունություն են հաղորդում կամ բացահայտում այն: Բացի այդ, 
դրանք նաև արտահայտում են այն իրողության անկախությունը, 
եզակիությունը և բացառիկությունը, որին վերաբերում են, ինչպես 
օրինակ` ահա և, վերջ, բացառապես, միայն և այլն: Այս ներակա, 
սուբյեկտիվ, գնահատողական իմաստները կանխենթադրույթներ են, 
որոնք խոսույթի մաս են կազմում և ըստ այդմ՝ ապահովում դրա 
աբողջականությունը: Մասնիկները այդ խոսույթային 
կանխենթադրույթների լեզվական նշույթներն են տեքստի մակերեսային 
կառույցում: Սուբյեկտիվ-եղանակավորող մասնիկներով 
նախադասություններում կարող են ի հայտ գալ այնպիսի ներակա 
կանխենթադրվող իմաստներ, որոնք արտացոլում են զգացական 
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հակազդեցություն, որոշակի կամային դրսևորում կամ որոշակի 
գնահատողական-բոնորոշող իմաստներ:       
 Ինչպես արդեն նշել ենք, իրենց կիրառմամբ մասնիկները հաճախ 
նմանվում են կապերին/ շաղկապներին: Կապերի/ շաղկապների 
իմաստների և մասնիկների համատեքստով պայմանավորված, 
կանխենթադրվող իմաստների ակնհայտ նմանությունը պայմանավորված 
է դիրքային նույնությամբ: Այդ դիրքը երկրորդ ստորոգական միավորի 
ամենասկիզբն է կամ միկրոտեքստի երկրորդ միավորի ամենասկիզբը:  
  Դիտարկենք մի շարք մասնիկներ իրենց արտահայտած 
սուբյեկտիվ-եղանակավորող, կանխենթադրվող իմաստի և տեքստի 
ներկապակցման տեսանկյունից: Միկրոտեքստի հաջորդող մասում ահա, 
այդ, չէ որ մասնիկները, բացի տեքստը ներկապակցելուց, այսինքն` 
նախադասության երկրորդ ստորոգական հատվածը առաջինին 
հարաբերակցելուց, արտահայտում են նաև լրացուցիչ, խոսույթից 
կանխենթադրվող իմաստներ: Չէ որ մասնիկը, որպես կանոն, 
ամրապնդում է միկրոտեքստի կամ նախադասության նախորդող 
հատվածում ասվածը: Փաստորեն, չէ որ մասնիկը մակերեսային 
կառույցում հաստատման կանխենթադրվող իմաստի նշույթավորման 
միջոց է: Այդ տեսակետից դիտարկենք մի հատված Եղիշե Չարենցի 
‹‹Հարդագողի ճամփորդները›› բանաստեղծությունից. 

… Չէ՞ որ կյանքում չհասկացավ ոչ ոք մեզ,— 
Ու խնդացին լուսավո՛ր մեր աչքերին, 

       Բութ հեգնեցին մեր կարոտները հրկեզ — 
       Ու հեռացան: Ու ո՛չ մի լույս չբերին…8  

Ակնհայտ է, որ չէ՞ որ մասնիկի կիրառմամբ հեղինակը այս 
միկրոտեքստում հավելում է խոսույթային կանխենթադրույթ, այն է՝ 
կյանքի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք, գնահատական: Այսինքն` 
այն որ կյանքում նրան ոչ ոք չի հասկացել բխում է կյանքում չհասկացավ 
ոչ ոք մեզ հատվածից, իսկ չէ՞ որ մասնիկը հավելում է կանխենթադրվող 
որոշակի տեղեկատվություն` ասվածի հաստատում, ուժգնացում, 
դժգոհություն: Այսինքն` հեղինակը խոսույթում առկա տեղեկատվությունը` 
կյանքի նկատմամբ իր դժգոհությունը, որը տվյալ խոսույթում 
կանխենթադրույթ է, արտահայտում ու ամրապնդում է այդ մասնիկի 
                                                 
8 Չարենց Ե., Հարդագողի ճամփորդները: Առցանց աղբյուր.  
<http://hetq.am/arm/news/20975/exishe-charenc-hardagoxi-tchampordnery.html>: 
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կիրառմամբ: Դրանով, փաստորեն, հեղինակը հղում է կատարում 
խոսույթի այն հատվածին, որը պարունակում է այդ կանխենթադրույթը` 
վերածելով չէ՞ որ մասնիկը ցուցչային նշանի:       
   Դիտարկենք ահա/ ահա և մասնիկը դրա սուբյեկտիվ 
եղանակավորող իմաստի և տեքստի կապակցման տեսանկյունից: Ահա 
մասնիկը ակտիվացնում է հետևության եղանակավորող իմաստ և 
նույնպես հանդես է գալիս տեքստի հատվածների ‹‹ամրակի›› դերում: Այս 
տեսակետից դիտարկենք մի օրինակ 1in.am առցանց լրատվականի 
կայքից.          
 Իր խոսքում պատարագիչ Սրբազանն անդրադարձ կատարեց նաև 
Հայրապետական Աթոռի Սսից Էջմիածին փոխադրման պատմական 
իրողությանը` մասնավորապես նշելով. ‹‹Հայրապետական Մայր Աթոռը, 
երկար տարիներ դեգերելով, 1441 թվականին վերջնականապես 
հաստատվեց այս Միածնաէջ վայրում: Մեր հայրապետները պատմության 
դաժան թելադրանքով ստիպված են եղել Հայրապետական Աթոռը 
տեղափոխել զանազան վայրեր: Ի վերջո, այն վերահաստատվել է Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում: Ահա այս վայրն է մեր հայոց հավատքի 
Ձիթենյաց լեռը, որտեղ երկինքն ու երկիրը հանդիպում են, և այս 
եկեղեցու քարերը, ինչպես բանաստեղծն է վկայում, դեպի երկինք 
բարձրացող գաղտնի ճամփաներ ունեն››:9    
 Վերոբերյալ օրինակից ակնհայտ է, որ ահա մասկինը ամփոփում է 
միկրոտեքստի նախորդ հատվածում ասվածը և որպես դրա հետևություն 
ներկայացնում դրա հաջորդող հատվածը, այսինքն` կատարում է 
միկրոտեքստի երկու հատվածների ‹‹ամրակի›› գործառույթ: Սակայն 
բացի դրանից, այդ նույն ահա մասնիկը ‹‹ամրակի›› այդ գործառույթը 
կատարում է այն կանխենթադրվող իմաստից` հետևությունից, որ առկա է 
տվյալ տեքստի խոսույթում` թե ինչու է Հայրապետական Մայր Աթոռը 
հաստատվել Էջմիածնում: Ահա մասկինը ընդամենը հանդես է գալիս 
որպես այդ խասույթային, կանխենթադրվող տեղեկատվությունը տեքստի 
մակերեսային կառույցում նշույթավորելու միջոց: Դրանով իսկ հեղինակը 
արտահայտում է իր սուբյեկտիվ` հետևության, և օբյեկտիվ` 
իրականության հետ վերաբերության հարաբերությունները: Այսինքն` 
ահա մասնիկը կատարում է ցուցչային-համավերաբերական գործառույթ` 
հղելով խոսույթի համապատասխան հատվածի:   
 Դիտարկենք այդ/ դա/ էդ մասնիկները այս նույն տեսանկյունից: 

                                                 
9 http://www.1in.am/1621326.html 
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Այդ/ դա մասնիկը ընդգծում է, որ միկրոտեքստի կամ ստորոգական 
միավորի հաջորդող հատվածը բացատրում է, թե ինչ է իրենից 
ներկայացնում նախորդող ասույթի կամ դրա առանձին բառի 
բովանդակությունը: Դրանով այն մոտենում է որոշիչ երկրորդական 
նախադասության՝ նախորդող հատվածի իմաստը ներառող բաղադրիչին: 
Դիտարկենք մի օրինակ Հրանտ Մաթևոսյանի ‹‹Ծաղրածուների մեր 
տոհմը›› պատմվածքից.        
 ‹‹…›› Նրանք լինում են ամենալավ պատմողը։ Այդ նրանք պետք է 
հնարած լինեն այն հեքիաթը, որի մեջ գայլն ու մաքին միասին արածում 
են և հոտի մեջ շուն չկա։ Եթե նրանց անունը Տիգրան է՝ աշխարհը Տիգո է 
ասում, եթե Մացակ է՝ Մացո է ասում, և ինչքան էլ կարճ լինի անունը՝ 
աշխարհը մի բան դեն է գցում, որովհետև ինքն աշխարհը թալանի 
վազելուց առաջ որոշ բաներ կորցրել է և բոլորին է ուզում իր պատկերին 
բերել, այն վատ կնոջ հավակնությամբ, որի քիմքին չի գալիս 
անարատությունը։10       
 Վերոբերյալ օրինակում այդ մասկիկը ներառում է Նրանք լինում են 
ամենալավ պատմողը նախադասության բովանդակությունը` հղելով դրան 
և կատարելով ցուցչային նշանի, համավերաբերության դեր` այդպիսով 
ներկապակցելով միկրոտեքստը: Փաստորեն, այդ մասնիկը հղում է 
խոսույթի այն հատվածին, որտեղ ամփոփված են համապատասխան 
կանխենթադրույթ(ներ)ը` մատնանշելով խոսույթի ամբողջականությունը:  
  Մասնիկների շարքին են դասվում նաև նույնպես, նույնիսկ, նաև 
բառույթները: Այս միտումը հատկապես բնորոշ է անգլերենի 
քերականությանը: Այս մասնիկները տեքստի ներկապակցման 
գործառույթը իրականացնում են շնորհիվ իրենց ցուցչային-
համավերաբերական ներունակության, որի միջոցով նախ հղում են 
կատարում միկրոտեքստի կամ բազմաստորոգական միավորի որոշակի 
հատվածի՝ դրա նախանդամին, ապա դրա միջոցով հղում են խոսույթի 
համապատասխան կանխենթադրույթ(ներ)ին: Մասնիկների մոջոցով 
հղման ցուցչային-համավերաբերական գործընթացը ներկապակցում է 
տեքստը և ապահովում դրա խոսույթի ամբողջականությունը: Խոսող 
անհատը տեղյակ է խոսույթում որոշակի տեղեկատվության` 
կանխենթադրույթների առկայության մասին և, տեքստի մակերեսային 
կառույցում օգտագործելով նույնպես, նույնիսկ, նաև մասնիկները, նա, 

                                                 
10  Մաթևոսյանի Հ., Ծաղրածուների մեր տոհմը: Առցանց աղբյուր.  
<http://gisher.org/hrant-matevosyan-t20535.html>: 
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փաստորեն, խթանում է գոյութենական կանխենթադրույթ(ներ): 
Կապվելով այդ գոյութենական կանխենթադրույթներին` վերոնշյալ 
մասնիկները ներկապակցում են միկրոտեքստի կամ բազմաստորոգական 
միավորի տարբեր հատվածներ, որը վկայում է նաև դրա խոսույթի 
ամբողջականության մասին: Այս տեսանկյունից դիտարկենք մի հատված 
Բորիս Ակունինի ‹‹Азазель›› վեպից.         
   Эрасту Петровичу показалось, что тощему помощнику 
пристава просто охота получше рассмотреть ‹‹прешикарную›› 
квартиру, да и с ‹‹навешиванием›› новой печати, кажется, тоже 
получалось как-то не очень, но уж больно велик был соблазн. Тут 
и в самом деле пахло тайной:11      
 Վեպի տվյալ հատվածից կարելի է եզրակացնել, որ բացի նոր կնիք 
դնելու հետ կապված խնդիրներից, կա ինչ-որ բան ևս, որի հետ 
խնդիրներ են եղել: Այս կանխենթադրույթը սերում է тоже մասնիկից, որը 
շնորհիվ իր ցուցչային-համավերաբերական գործառույթի հղում է 
որոշակի նախանդամի տեքստի նախորոդող հատվածում և 
ներկապակցում դրանք: Այսինքն` тоже մասնիկը այդ կանխենթադրվող 
տեղեկատվության մակերեսային կառույցի նշույթն է, որի 
բովանդակությունը հասկանալու համար, պետք է հղում կատարել այդ 
նախանդամին և կապակցել միկրոտեքստի երկու հատվածները: 
Գիտակցական այս գործողությունները նաև մատնանշում են տվյալ 
տեքստի հիմքում ընկած խոսույթի ամբողջականության մասին:  
 Ի դեպ՝ մասնիկների տեղակայությունը ստեղծում է բովանդակային 
կիզակետ` գրավելով հասցեատիրոջ ուշադրությունը միկրոտեքստի 
որոշակի անդամի վրա:       
 Որպես կանոն, մասնիկը նախորդում է կիզակետը հանդիսացող 
միավորին, ինչպես վերոբերյալ օրինակներում, սակայն կարող են լինել 
դեպքեր, երբ մասկինը լինի հետադաս դիրքում կիզակետի նկատմամբ: 
Այսպիսի շարադասությունը Ե. Պադուչևան անվանում է 
‹‹հաղորդակցական հետադարձություն›› 12 , որը հստակեցնում է նաև 
նախադասության առկայական տրոհումը` թեմա-ռեմատիկ բաշխումը: Այս 
տեսակետից դիտարկենք հետևյալ օրինակը 1in.am առցանց 

                                                 
11 Акунин Б., Азазель, M.: Издательство ‹‹Захаров››. 1998. С. 20. 
12  Падучева Е.В., Высказывание и его соотнесенность с действительностью 
(референциальные аспекты семантики местоимений). 2-е изд. М.: УРСС. 2001. 288 
с. 
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լրատվականի կայքից.        
 Ի վերջո այդ խթանումը ազդում է ԴՆԹ-ի վրա նույնիսկ մթության 
մեջ՝ առաջացնելով նույն վնասվածքները, ինչ արևի լույսը ցերեկվա ուղիղ 
ազդեցության դեպքում:13      
 Ակնհայտ է, որ տվյալ միկորտեքստում, ըստ հեղինակի, 
հաղորդման կիզակետը` ռեման մթության մեջ արտահայտությունն է` 
ցույց տալով, որ այն ամենաքիչ հավանական տեղն է, որտեղ խթանումը 
կարող է ազդել ԴՆԹ-ի վրա: Ռեմատիկ բաշխումը բոլորովին այլ կլինի, 
եթե տեղաշարժենք մասնիկը` փոխելով կիզակետը` ռեման, ինչպես 
հետևյալ դեպքում. 

Ի վերջո այդ խթանումը ազդում է նույնիսկ ԴՆԹ-ի վրա մթության 
մեջ՝ առաջացնելով նույն վնասվածքները, ինչ արևի լույսը ցերեկվա ուղիղ 
ազդեցության դեպքում:       
 Ակնհայտ է, որ ռեման` կիզակետը այս նախադասության մեջ ԴՆԹ-
ն է, որը վկայում է, որ շատ քիչ է հավանականությունը, որ այդ խթանումը 
ազդի ԴՆԹ-ի վրա:      
 Դիտարկենք մեկ օրինակ մասնիկի հաղորդակցական 
հետադարձության տեսանկյունից, երբ դրա կիզակետը նախորդում է 
իրեն, որը սակայն չի նվազեցնում դրա հաղորդակցական ազդեցությունը, 
այսինքն`ելնելով հաղորդակցման խոսույթից` հասցեատերը ընկալում է, 
թե որն է մասնիկի կիզակետը` հաղորդման ռեման: Օրինակը Հ. 
Թումանյանի ‹‹Գիքորը›› պատմվածքից է. 

Խազեինը արդեն բավականին ծեծել էր խանութում, այժմ միայն 
հրամայեց հաց չտան, որ իմանա, թե ինչ բան է քաղցածությունը:14 

Վերոբերյալ օրինակում միայն մասնիկի կիզակետը 
հաղորդակցական հետադարձության դեպք է: Ակնհայտ է, որ միայն 
մասնիկը այս միկրոտեքստում վերաբերում է այժմ բառույթին: Միայն 
մասիկից բխում է այն կանխենթադրույթը, որ նախքան դա ինչ-որ բան է 
տեղի ունեցել: Հղելով տեքստի և խոսույթի համապատասխան 
կանխենթադրույթներին` պարզ է դառնում, որ նախքան դա նրան ծեծել 
էին և միայն դրանից հետո հրամայել, որ հաց չտան: Այսինքն` միայն 
մասնիկը այս միկրոտեքստում կատարում է տեքստի ‹‹ամրակի›› 

                                                 
13 http://www.1in.am/1554352.html 
14 Թումանյան Հ., Գիքորը: Առցանց աղբյուր.   
<http://armenianhouse.org/tumanyan/fiction-am/giqor.html>:  
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գործառույթ` ներկապակցելով դրա հատվածները, որն իր հերթին 
կատարվում է տեքստի խոսույթի ներակա տեղեկատվական դաշտի` 
կանխենթադրույթների ցանցի հիման վրա: Այսպիսով, միայն մասնիկը 
կատարում է ցուցչային գործառույթ:     
 Կատարված վերլուծությունը բացահայտում է, որ, որպես կանոն, 
մասնիկները կատարում են տեքստի կապակցման գործառույթը, երբ 
դրանք ի հայտ են գալիս միկրոտեքստի կամ բազմաստորոգական 
միավորի ոչ առաջին, ոչ նախորդող հատվածում: Այս դեպքում ակնհայտ է 
դառնում դրանց` ցուցչային-համավերաբերական գործառույթը: Դրանք 
հիմնականում տարածում են իրենց կապակցող, ցուցչային-
համավերաբերական ‹‹ուժը›› դեպի նախորդող խոսույթ, որն ապահովում 
է դրանց ստորոգման միջավայրը: Ե. Բորիսովան նշում է, որ մի շարք 
սպասարկու բառեր, այդ թվում նաև մասնիկները, ունեն հատուկ 
հաղորդակցական իմաստ, որը տարբերվում է թե՛ բառային, թե՛ 
շարահյուսական իմաստներից. ‹‹…որին բնորոշ է ասույթի 
հաղորդակցական կառուցվածքի, այսինքն` գործաբանական 
տեղեկատվության արտացոլումը››15:     
 Կատարված հետազոտությունը բացահայտում է, որ մասնիկների 
դեպքում, որոնք ‹‹…իրենց վրա են կրում ասույթի հաղորդակցական (ի 
տարբերություն բառայինի) ամբողջ ծանրությունը››16, բավականին դժվար 
է առանձնացնել անփոփոխակային իմաստ, բացի այն իմաստից, որը 
դրանք ձեռք են բերում համապատասխան խոսույթում:   
 Այս միավորների ‹‹աղոտ›› իմաստը պայմանավորված է դրանց 
կախվածությամբ հաղորդակցական իրավիճակից` խոսույթից: Դրանց 
գործառույթը հիմնականում իմաստի ուժգնացումը կամ հստակեցումն է: 
Որպես կանոն, եղանակավորող մասնիկները կատարում են 
հաղորդկացական գործառույթ` հստակեցնելով ասույթի գործաբանական 
ուղղվածությունը:         
 Այսպիսով, մասնիկները պետք է դիտարկել դերանունների 
համաբանությամբ` որպես այնպիսի բառերի դաս, որոնք զուրկ են 
բառային իմաստից, սակայն դրանք կարևորվում են 
վերաբերականության իրենց դերով, որի միջոցով հաղորդակիցների 

                                                 
15  Борисова Е.Г., Отражение комммуникативной организации высказывания в 
лексическом значении // Вопр. языкозн, М.: Наука. 1990. №2. С.115. 
16 Николаева Т.М., От звука к тексту. М.: Языки русской культуры (Язык. Семиотика. 
Культура), 2000. С. 311. 
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դիտարկման ընդհանուր հարթակ են ներմուծվում խոսույթի որոշակի 
իրողություններ, որոնք հաղորդակցության տվյալ պահի համար 
արդիական են, առանձնացնում են ասույթի ռեմատիկ մասը և 
նշույթավորում նոր տեղեկատվությունը:    
 Այսինքն` մասնիկները ամբողջովին խոսույթային միավորներ են, 
որոնք ի զորու են ‹‹…նվազագույն գնով արտահայտել գործաբանական 
իմաստների մի ամբողջ համալիր››17, այսինքն` խոսողի վերաբերմունքը 
արտալեզվական և լեզվական վերաբերելի իրավիճակին, և հետևաբար, 
դրա կանխենթադրութային հենքը և նպատակները: Այսպիսով, 
մասնիկների հիմնական գործառույթը տեքստի ներկապակցումն է դրանց 
ցուցչային-համավերաբերական ներունակության շնորհիվ, այն է` հղել 
ներակա, կանխենթադրվող իմաստին:     
 Խոսող անհատը կիրառում է մասնիկները ամբողջական խոսույթ 
կառուցելու համար, որը հիմնված է ցուցչային վերաբերության 
հարաբերությունների վրա, որին որոշ դեպքերում հավելվում է նաև 
խոսողի սուբյեկտիվ վերաբերմունքն ասվածի բովանդակությանը: 
Դերանունների, եղանակավորող բառերի և մասնիկների օգտագործումը 
կախված է խոսող անհատի` աշխարհի ճանաչման հետ, այսինքն` դրանք 
կատարում են նաև ճանաչողական գործառույթ. այս միավորների 
օգտագործումը փոխում է խոսույթի վիճակը` ելնելով խոսող անհատի 
կողմից տվյալ հաղորդակցական իրավիճակի ընկալումից և դրա հիման 
վրա տեքստի կառուցումից: 

ГРАНУШ ТОВМАСЯН – КОГЕЗИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЧАСТИЦ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРЕСУППОЗИЦИЙ ЛЕЖАЩИХ В ИХ ОСНОВЕ 
 В статье рассматривается связность текста посредством 
пресуппозиций, лежащих в основе частиц. Данная пресуппозиция 
раскрывает оценочные отношения адресанта к содержанию 
высказывания. Оценка, лежаща

                                                 
17 Wierzbicka A., Lingua mentalis. Sydney - L. - N.Y.: Academic Press, 1980. P. 327.  
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я в основе частицы и выражаемая ею, является самой дискурсивной 
пресуппозицией. Отсылка к данной оценочной, дискурсивной 
информации – пресуппозиции – посредством частиц обеспечивает 
связность текста и целостность дискурса.   

 

HRANUSH TOVMASYAN – THE COHESIVE FUNCTION OF PARTICLES VIA 
PRESUPPOSITIONS UNDERLYING THEM      
 The article dwells upon text cohesion via the presuppositions triggered by 
particles. The presupposition in question reveals the addresser’s evaluative 
attitude to the content of the utterance. The evaluation, underlying the 
particle and expressed by it, is the discourse presupposition itself.  Reference 
to the given evaluative, discourse information, that is, presupposition via 
particles secures text cohesion and discourse coherence. 
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ՀՏԴ 811.13 
 

ՄԱԿԴԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀՆԱՐ. 
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  

 (ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 
 

ՍՅՈՒԶԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ ոճական հնար, մակդիր, որոշիչ, պատկերավորություն, 
ոճական գունավորում 
 

Հայտնի է, որ լեզվական բոլոր արտահայտչամիջոցներն ու ոճական 
հնարները բնութագրում ու գնահատում են իրերն ու 
իրադարձությունները, դարաշրջանը, նպաստում են կերպարների 
տիպականացմանը, սակայն այս գործում հիմնական դերը պատկանում է 
մակդիրներին:        
 Մակդիր կարող է դառնալ ցանկացած բառ՝ բացի սպասարկու 
բառերից: Տարբեր ժամանակների և սերունդների գրողներն ու 
լրագրողները մակդիրը գործածում են որպես բնորոշման առավել 
տարածված միջոց:        
 Մակդիրը որպես փոխաբերություն և փոխանունություն 
անքակտելիորեն կապված է լեզվի զարգացման հետ և կարող է իր 
հաստատուն տեղը գրավել բառապաշարում ու ամրագրվել 
բառարաններում:        
 Մակդիրը (շարահյուսական առումով՝ որոշիչը) նշանակում, 
առանձնացնում կամ ընդգծում է անձի, առարկայի, գործողության կամ 
երևույթի բնորոշ հատկանիշը. «լուսեղեն ճամփա» (Մ.Մեծարենց) 
«ողբանվագ, լացակումած լար» (Ե.Չարենց):    
 Մակդիրը գեղարվեստական պատկեր ստեղծելու գլխավոր 
միջոցներից է։ Երբեմն այն կարող է խտացնել մի ամբողջ 
նկարագրություն («մահախուճապ սերունդներ» (Ա. Իսահակյան)։
 Արտահայտիչ, պատկերավոր խոսքը տպավորիչ է, ներգործող, 
հարստացնում է խոսքի բովանդակությունը և ոչ միայն լսողի/լսարանի 
վրա ազդելու մեծ ներուժ ունի, այլև արթնացնում է նորանոր զգացումներ, 
խթանում է երևակայությունը: Դրանով խոսքի առարկան լսարանի 
համար դառնում է առավել հետաքրքիր, իսկ հաղորդվող միտքը` ավելի 
ընկալելի: 
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Հաճախ մակդիրը կապվում է որոշիչ, երբեմն էլ ածական 
հասկացությունների հետ: Բայց դրանք նույնը չեն, թեև ունեն 
ընդհանրություններ:        
 Մակդիրն արտահայտվում է ոչ միայն ածականով, այլև գոյականով 
(քար սիրտ, արծաթ շողեր), մակբայով (տերևները դողացին մեղմաբար), 
դերբայով (վախեցած աչքեր, նիրհող քաղաք), բառակապակցությամբ 
(մթում կորած խրճիթներ - ԵՉ):      
 Ավելի հաճախ մակդիրը համարվում է պատկերավոր որոշիչ՝ 
ուղղակիորեն կապվելով շարահյուսական համապատասխան բաղադրիչի 
հետ:         
 Մակդիրներն արտահայտչորեն բնորոշում են ոչ միայն 
առարկաները, այլև գործողությունները, այսինքն՝ քերականորեն կարող 
են պարագայական կիրառություն ունենալ (դառնորեն հեկեկաց, 
դիտապաստ ընկան և այլն): Բացի այդ, քերականական որոշիչը 
հուզարտահայտչական երանգ չի ունենում: «Նա ձեռքերով սկսեց 
հարվածել փայտե դռանը» նախադասության մեջ փայտե  բառը որոշիչ է, 
բայց մակդիր չէ, քանի որ առարկան (դուռը) արտահայտչորեն չի 
բնորոշում: Մինչդեռ «Այս ամենին դիմանալու համար փայտե սիրտ պետք 
է ունենալ և պողպատե նյարդեր» նախադասությունում փայտե և 
պողպատե բառերն արդեն մակդիրներ են:    
 Այստեղից հետևություն, որ բոլոր մակդիրները չէ որ որոշիչ են, և ոչ 
բոլոր որոշիչները՝ մակդիր:      
 Հուզական երանգավորում ունեցող բառերը խոսքի մեջ 
գործածվելիս միշտ կարող են մակդիր լինել (դալուկ, տխրաժպիտ, 
լուսառատ և այլն), իսկ այսպես կոչված «չեզոք» բառերը՝ միայն 
փոխաբերական գործածությամբ:     
 Մակդիրները դասդասվում են տարբեր սկզբունքներով: Մեզ 
համար առավել ընդունելի է ՝ Ֆ. Խլղաթյանի դասակարգումը, որը 
հանգում է հետևյալին. 

1. Ըստ բնույթի 
 Ուղղակի - դալուկ դեմք, ոլործուն մորուս (ԴԴ) 
 Փոխաբերական - գիշերամորթ գոմեշներ (ԴԴ), կարմիր գալիք, 

արևահամ բար (ԵՉ), կուրաչյա ճրագ (ՀՇ), փափուկ ժպիտ (ԴԴ): 
2. Ըստ կազմության 

 Պարզ – պաշտելի, հրաշագեղ, անհուն գորով 
 Բաղադրյալ - մթում կորած խրճիթներ (ԵՉ): 
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3. Ըստ շարադասության 
 Նախադաս - «Գուցե անցնի խավարակուռ մշուշը» (ՎՏ): 
 Ետադաս - վարդերի բույրը վառման (ԵՉ): 

4. Ըստ մակադրյալ բառի արտահայտած հասկացության 
 Առարկայական մակդիրներ – հուրհրան արև, հրաշեկ առավոտ, 

լուրթ երկինք, սլացիկ հասակ: 
 Գործողության մակդիրներ - դառնորեն ժպտալ, դառնաղի 

(աղիողորմ) լաց լինել և այլն: 
5. Ըստ բովանդակության 
Այս հիմունքով մակդիրները դասդասելիս նկատի են առնվում մի 

շարք, այսպես կոչված, ենթահիմունքներ, որոնց համաձայն մակդիրների 
շարքում առանձնանում են հետևյալ տեսակները 

ա. Նկարագրական – արջի կերպարանք, տորքյան հասակ: 
բ. Քնարական – խռովահույզ դեմք, «Երկնասլաց ու թեթև, 

նրբակապույտ ծածկած մեգ» (ՎՏ): 
գ. Չափազանցական - աշխարհակործան փոթորիկ, հրացայտ 

աչքեր: 
դ. Նվազական - հավի հիշողություն: 
ե. Գունային - կապույտ հածումներ, կարմիր առավոտ, կարմիր 

գալիք: 
զ. Համեմատական - եզան համառություն: «Իրենց մացառե 

ցանցառ բեռի տակ ծիծաղում էին քարափներն անտակ» (ՀՍ), 
[Խլղաթյան  2000]: 

Այսպիսով, մակդիրը լեզվի պատկերավորման միջոց է, 
այլաբերության տեսակ, ոճական այնպիսի հնարանք, որի միջոցով 
տրվում է առարկայի, երևույթի, երբեմն նաև գործողության ոչ թե 
հիմնական ու բնորոշ, տրամաբանական տարբերակիչ հատկանիշը, այլ 
նրա գեղարվեստական, պատկերավոր, գեղագիտական 
բնութագրությունը (Ձյունասպիտակ ձեռքեր, հեզ աչքեր, պողպատակուռ 
բազուկ, և այլն): 

Ահա թե ինչպես է այն բնորոշում Լ.Եզեկյանը. 

«Մեր պատկերացմամբ՝ մակդրի առաջին և հիմնական հատկա-
նիշն այն է, որ այն ունի փոխաբերական իմաստ և առաջին հերթին 
մակդիրը հենց դրանով է տարբերվում քերականական որոշչից: Բառի 
փոխաբերական իմաստը մակդիր կերտող միակ և հիմնական հատկա-
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նիշն է, ինչպես առարկաների, երևույթների, այնպես և գործողության 
հատկանիշները գեղագիտորեն բնութագրելիս: Այսպես՝ սև աչքեր, կա-
պույտ աչքեր, խոշոր աչքեր արտահայտություններում ունենք առարկայի 
ուղղակի, տրամաբանական հատկանիշը բնութագրող քերականական 
որոշիչներ, որոնք մակդիրներ չեն, մինչդեռ՝ ծով աչքեր, խորախորհուրդ 
աչքեր, ոխերիմ աչքեր և նման կապակցություններում ամենից առաջ 
առկա է բառերի փոխաբերական իմաստը, որոնք «աչք» գոյականը 
բնութագրում են ոչ թե սովորական տարբերակիչ հատկանիշներով, այլ 
գեղարվեստական, արտահայտչական տեսանկյունից» [Եզեկյան 
2003:335]:         
 Մակդիրն ամենից առաջ նպաստում է խոսքի 
պատկերավորությանը, ուստի և այն առավել գործածական է 
գեղարվեստական ոճում, որը սովորաբար հենվում է գեղարվեստական 
պատկերների վրա:        
 Ահա Ե. Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» հանրահայտ 
բանաստեղծության աոաջին քառատողը. 

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, 
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում, 
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման 
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում: 
 

Պատկերավորության առումով ավելի տպավորիչ են գոյականով 
արտահայտված մակդիրները, որոնք առարկան կամ երևույթը բնութագ-
րում են ոչ թե մեկ հատկանիշով, այլ հատկանիշների մի ամբողջ խմբով, 
ինչպես՝ 

Խմում է հոգիս բաժակը երազ 
Այդ կույս տրտմության... (ԵՉ) 
 

Ինչպես նկատում ենք, մակդիրների գործածությունը պայմա-
նավորված է տվյալ հեղինակի վերաբերմունքով կամ գնահատականով 
որևէ առարկայի կամ երևույթի նկատմամբ խոսքային տվյալ 
իրավիճակում:  

Ֆրանսերենում մակդիրը կարող է  հանդես գալ որպես  adjectif 
qualificatif  կամ verbe au participe passé.   
          Օրինակ՝ 
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- Ce fut un moment agréable et enrichissant. (adjectif) 
- Marc est un homme stressé. (participe passé) 

Ըստ որոշ լեզվաբանների՝ մակդիր հասկացությունն ու 
նախադասության մեջ նրա հիմնական գործառույթը տարանջատելու 
ձգտումը հանգեցրեց «մակդիր» և «որոշիչ» եզրույթների շփոթմանը: 
Նախադասության մեջ մակդիրը, անկախ իր իմաստից, մշտապես 
կատարում է նույն՝ որոշչի գործառույթը:      
 Պրոֆեսոր Լ.Ի. Իլիյայի «Ժամանակակից ֆրանսերենի 
շարահյուսություն» գրքում բերվում է հետևյալ սահմանումը՝ «Որոշիչը 
նախադասության այն անդամն է, որը ցույց է տալիս առարկայի 
հատկանիշ և վերաբերում է առարկայական իմաստով օժտված բառերին՝ 
անկախ նախադասության մեջ դրանց ունեցած դերից» [Илия 1962: 20]: 
 Այս ձևակերպումը կիրառելի է նաև մակդրի համար: 
 Մակդրի առավել ճշգրիտ բնորոշումը տվել է Ի.Ռ. Գալպերինն իր 
«Անգլերենի ոճաբանության ուրվագծեր» գրքում՝ 
 «Մակդիրը նկարագրվող երևույթի հատկանիշի, որակի 
առանձնացման վրա հիմնված հուզարտահայտչական միջոց է, որը 
ձևավորվում է տվյալ երևույթը նրա ընկալման տեսանկյունից բնորոշող 
որոշիչ բառերի կամ բառակապակցությունների տեսքով» [Гальперин 
1958: 138]: 
 Ֆրանսիացի լեզվաբան Մորիս Գրևիսն իր «Le bon usage» գրքում 
տալիս է ավելի օբյեկտիվ սահմանում և մակդիրը որակում որպես 
ոճական գունավորում ունեցող որոշիչ՝  

«On établit parfois au sujet de l’adjectif qualifiant le nom une 
distinction entre le qualificatif et l’épithète: le qualificatif est nécessaire au 
sens de la proposition, l’épithète  sans être indispensable au sens de la 
proposition, sert à mettre en relief tel caractère de l’être ou de l’objet dont 
on parle» [Grevisse 1995: 146]:  

Ինչպես երևում է սահմանումից, Մ.Գրևիսը ևս շեշտում է մակդրի 
բնութագրիչ արժեքն ու պատկերավորությամբ օժտված լինելու 
հանգամանքն ու այս հիմունքով տարանջատում այն սովորական որոշչից:
 XIX դարի և XX դարասկզբի ֆրանսիական գրականության մեջ 
նախանշվում է մակդիրների գործածության երկու ուղղություն: Ռեալիստ 
գրողների (Մերիմե, Ստենդալ, Ֆլոբեր, Մոպասան, Ֆրանս, Վայան-
Կուտյուրյե) ընտրությունը հիմնականում կանգ է առնում  սահմանափակ 
թվով մակդիրների վրա:         
 Այն գրողները, որոնց ստեղծագործություններում առկա են 
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ռոմանտիզմի տարրեր, լայնորեն օգտագործում են մակդիրներ և դրանք 
ներառում ծավալուն փոխաբերույթներում: Հյուգոն, Զոլան, Ռոլանը, 
Արագոնը գործածում են ոճական գունավորում ունեցող մակդիրների 
բոլոր տեսակները:  

1. La triste valise des conscrits (P. Vaillant-Couturier) 
Այստեղ triste փոխաբերական մակդիրը փոխանցում է մեկնող 
նորակոչիկների տրամադրությունը և նրանց թշվառ վիճակը: 

2. Les yeux noirs du professeur regardaient toute chose déjà comme le 
vestibule d'un enfer. (L.Aragon) 

 Noir մակդիրը համեմատությամբ արտահայտված ծավալուն 
փոխաբերույթի շնորհիվ ստանում է ոճական գունավորում: 

3. Սենտ-Էքզյուպերին իր նկարագրություններում նույնպես 
օգտագործում է մակդիրներ՝ 

 ...rangée dans sa boîte la bergerie. Maisons, canaux, jouets des 
hommes. Monde loti, monde carrelé, où chaque champ touche sa haie, le 
pare de son mur. 

Այնուհետև՝ 
 …humbles bonheurs parqués. Jouets des hommes, bien rangés dans 
leur vitrine. (A. de Saint-Exupéry) 
 Այսպես է գրողը նկարագրում ինքնաթիռից երևացող երկիրը: 
Հիմքում համեմատություն է՝ «Երկիրը նման է խաղալիքի, որի մասերը 
տեղավորվում են արկղում». rangée dans sa boîte: Տիեզերքի մասին 
խոսելիս հեղինակն օգտագործում է loti և carrelé մակդիրները, որոնք 
համատեքստում հուզարտահայտչական դեր են կատարում:  

…le majestueux hasard. (H. Bazin). այստեղ մակդիրը հեգնանքով է 
օգտագործված: 

 Մակդրի դիրքը ընդգծում է նրա ոճական արճեքը: Հեղինակը 
ծաղրում է իր հերոսուհու ժամանումն ու նրա հետ հանդիպումը 
կայարանում:          
 XX դարի երկրորդ կեսի ռեալիստ գրող Ռոբեր Սաբատյեն այսպես է 
նկարագրում իր «Les allumettes suédoises» գրքի կերպարներից մեկին՝ 
համեմատելով նրան շան և թռչնի հետ.  

S'appartenant comme tout individu à une race de chiens, il tenait lui, 
du saint-bernard et du griffon pyrénéen. Assez grand, solide, mafflu, son 
visage rude disparaissait sous une broussaille piteuse descendant du haut des 
pommettes, ses cheveux retombant sur son front en une frange inattendue. 
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 Ամփոփելով շարադրանքը կարող ենք փաստել, որ մակդիրը տալիս 
է առարկայի գեղարվեստական բնութագիրը, ընդգծում նրա որևէ 
հատկանիշը, ընթերցողի երևակայության մեջ վերստեղծում նկարագրվող 
առարկայի ամբողջական, տեսանելի պատկերն ու միաժամանակ 
արտահայտում  խոսողի վերաբերմունքն ու գնահատականը: 
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ԴԴ - Դերենիկ Դեմիրճյան 
ԵՉ - Եղիշե Չարենց 
ՀՄ - Համո Սահյան 
ՀՇ - Հովհաննես Շիրազ 
ՎՏ - Վահան Տերյան 
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СЮЗАН ТОРОСЯН - ЭПИТЕТ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗНОСТИ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ТИПЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И АРМЯНСКОГО 
ЯЗЫКОВ)          
 В статье рассматриваются особенности эпитета и его 
отличительные черты по сравнению с обычным, стилистически 
нейтральным определением.      
 Приводится классификация эпитетов по характеру номинации, 
структуре, порядку слов, семантическому параметру и понятию, 
выраженному определяемым словом. Отмечается, что эпитет дает 
предмету или действию художественную характеристику, подчеркивает то 
или иное качество, воссоздает в воображении читателя (слушателя) 
целостную, видимую картину описываемого предмета или явления и 
одновременно выражает отношение и оценку говорящего к данному 
событию. 
 
SYUZAN TOROSYAN - EPITHET AS A STYLISTIC MEANS OF 
EXPRESSIVENESS: ITS NATURE AND TYPES (BASED ՕN FRENCH AND 
ARMENIAN)       
 The present article aims to consider the characteristic features of 
epithet, as well as its distinctive features as compared with the usual, 
stylistically neutral attribute.         
 The article discusses the classification of epithets according to the 
nature, structure, word order, semantic parameter and concept expressed by 
a definite word. It focuses on the idea that epithet gives artistic characteristic 
to the object or action, emphasizes this or that quality, recreates the integral 
and visible picture of the described object or phenomenon in the imagination 
of the reader (listener) and simultaneously expresses the attitude and 
evaluation of the speaker towards the reality.     
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УДК 811.13 
 

ИСТОРИЧЕКИЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ТАКСОНОМИИ АНГЛИЙСКИХ ОЙКОНИМИЧЕСКИХ ЭТИМОНОВ  

 
АРПИНЕ ХАЛАТЯН 

 
Ключевые слова: семантическая таксономия, ойконимические 
этимоны, языковые взаимовлияния 
 

Топонимика - пограничная научная дисциплина, развивающаяся на 
стыке трех наук: языкознания, истории и географии - и комплексно 
пользующаяся их методами, преследуя одну цель - всестороннее изучение 
географических названий. [Мурзаев1974:16] Являясь 
интердисциплинарной наукой, которая теснейшим образом соприкасается 
как с историей, так и географией, топонимика обеспечивает гармоничное 
междисциплинарное взаимодействие. Культура ойконимической 
номинации развивалась в течение многих столетий, сопровождаясь 
многочисленными социальными, экономическими и культурными 
взаимодействиями между разными народами и странами. Топонимическая 
карта Великобритании также отражает культуру разных народов, когда-то 
населявших острова, их образ мышления, их общую историю, которые в 
совокупности повлияли на становление топосистемы страны. Но на наш 
взгляд необходимо также отметить факт тесной взаимосвязи топонимики 
и истории языка, что является неотъемлемой базой для этимологизации 
топонимов. Этимология является « важным аспектом изучения 
географических названий, который до последнего времени не привлекал 
внимания» отечественных «исследователей в той мере , в какой изучалась 
структура топонимов».[ Мурзаев1974:14] В этой связи необходимо 
отметить, что английскими исследователями было совершенно немало 
исследований в данной области, «выполненных  в основном  в виде 
этимологических словарей, и ойконимия представлена в качестве 
недифференцированных конституентов топонимии древней формой и 
датой образования или упоминания ойконима в исторических, документах 
или картах»[ Заверткина2004:6]     
 Британская топонимика, которая была образована в течение многих 
веков под влиянием нескольких языков, является уникальной системой. 
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Но данная система не направлена на отображение региональных 
особенностей различных географических регионов, которые являются 
результатом множества факторов. Современная карта страны отображает 
процесс формирования уникальной системы из многочисленных и 
гетерогенных компонентов.       
 В связи с рассмотрением проблемы влияния разных языков на 
топонимику Англии возникает вопрос о том, насколько ощутимо было 
влияние того или иного языка в соответствующий исторический период  
и насколько долго сохранялись следы данного воздействия. [Беленькая 
1977:25]          
 Нами будет совершена попытка выявить названия поселений, в 
которых прослеживаются иностранные элементы на примере графства 
Йоркшир. Необходимо отметить, что в синхронном исследовании экскурс 
в сторону диахронии может быть рассмотрен только с точки зрения 
дополнительного аспекта [Беленькая 1977:25] и факты относящиеся к 
этимологии и эволюции ойконимов были затронуты нашим вниманием 
только потому, что они отражены в современных названиях населенных 
пунктов и определяют топонимическую карту страны.   
 Нами будет совершена попытка исследования ойконимичных 
этимонов (исходных форм географических названий всех видов 
населенных пунктов), а в частности, разбор данного материала по лексико 
- семантическим группам, анализ топоноформантов, наиболее часто 
употребляющиеся в формировании ойконимической системы данного 
региона, выявление основных языковых влияний на становление данной 
системы. Анализ основных ойконимических единиц графства Йоркшир 
(Восточного Йоркшира) выявил следующие закономерности в 
частотности использования этимонов, принадлежащих основным 
историческим языкам, которые способствовали  формированию как 
современного английского языка, так и самой топонимической системы 
данного региона и всей страны в целом.  Было выявлено всего 
лишь два этимона, принадлежащих кельтскому топонимическому 
пласту:«gwaun» и «ros». «Gwaun»( торфянистая местность, поросшая 
вереском; холмистая пастбище) принадлежит к древневалийскому. 
Данный этимон является основой ойконима Wawne, который, согласно 
топонимическим словарям, может также, в качестве топосновы, иметь  
древнеанглийских этимон «wagen» (квакающее болото). Следующий 
этимон, представляющий данный исторический срез-это от примитивно - 
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валлийского «ros»(степь пустошь поросшая вереском; холм; мыс). 
Данный элемент является основой ойконима Roos. Согласно 
исследованиям многих ученых, работающих в данной области, названия 
кельтского происхождения встречаются редко на востоке страны, что 
подтверждает факт первоначального заселения англо- саксонских племен 
восточных регионов. Населенные пункты латинского происхождения тоже 
немногочисленны в данном графстве. Как показывают проведенные 
исследования, «в современной топонимии страны следы латинского 
влияния невелики». [Беленькая 1977:28] Ссылаясь на историю, можно 
однозначно констатировать факт того, что римская оккупация наложила 
незначительный отпечаток, как на топонимику страны, так и на другие 
сферы деятельности человека. Анализ показал, что сохранившиеся 
элементы латинского происхождения используются в сочетании с 
этнонимами иного происхождения, тем самым составляя «гибриды». К 
таким единицам на территории Йоркшира относятся следующие 
этнонимы: «ambo» и «parva».   «Ambo»- со значением «оба», который 
входит в состав «гибрида» Luttons Ambo, где первый элемент является 
личным именем древнеанглийского происхождения(Luda), второй - один и 
самый распространенных топоноформантов древнеанглийского 
происхождения «tun»(дом, усадьба). Согласно топонимическим словарям, 
элемент  «ambo» используется здесь потому, что вероятно Западный и 
Восточный Латтон были объединены в один церковный приход. «Parva»- 
со значением «маленький» в составе очередного «гибрида»  Ruston Parva, 
где первый элемент «rus»-  это либо древне нормандский, либо 
древнеанглийский антропоним, второй - как и в предыдущем ойкониме 
«tun»(дом, усадьба). Данный этноним также лежит в основе йоркширских 
ойконимов Elmswell with Little Driffield and Kellythorpe, Great and Little 
Hatfield, Great and Little Cowden, Great Driffield,  где латинские элементы 
«parva»и «magna» были заменены современными Great и Little. Данная 
тенденция, по утверждению многих исследователей, наблюдается на всей 
топонимической карте страны. Но если в других регионах остались 
некоторые ойконимические единицы с данными элементами в исходной 
форме (Ashby Magna, Ashby Parva), то в исследуемом регионе во всех 
единицах данные этнонимы были осмысленны и заменены на 
современные определительные слова. 
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Скандинавский топонимический пласт определяется частотностью 
использования древне- нормандских этимонов. Наиболее часто 
встречаются антропонимы нормандского происхождения в составе 
ойконимов данного региона. К таким ойконимам можно отнести 
следующие единицы: Bielby-где элемент «biel» от личного имени Beli; 
Haisthorpe- где «hais» от имени Haskel; Anlaby-где «аnla» от Anlal; 
Thixendale- где «thixen» от Sigstienn;Ganstead где-«gan» от Gagni; 
Scagglethorpe- где «Scaggle» от Skakull или Skakli; Ganton, где «gan» от 
Galma; Kirby Underdale- где «under» от Hundolf; Bugthorpe, где «bug» от 
Buggi; Grimston, где «grims» от Grimr  итд..    
 В данном регионе часто встречается элемент «thorpe» от древне 
нормандского «porp» со значением « далекая ферма или поселение». 
Ойконимы  в составе которых встречается данный этимон можно отнести 
к лексико-семантической группе «поссесивных ойконимов», так как 
данный этимон сочетается исключительно с антропонимами, тем самым 
указывая факт владения  лицом определенной фермой или поселением.
 Элемент «by»(ферма, деревня), который часто употребляется в 
качестве топоноформанта и встречается на всей территории страны, 
также древненормандского происхождения. По данным нашего 
исследования данный топоноформант характеризуется частотностью 
использования на территории Йоркшира (около 48%).    
 В составе единичных ойконимов встречаются такие этимоны 
древненормандского происхождения, какие «mull»(мул), «brunnr»(ручей), 
«viᶞr»(дерево, бревно), которые можно отнести к лексико - семантической 
группе «флора и фауна».      
 Единственным элементом древнедатского происхождения на 
территории графства был обнаружен этимон «kukung»(король) в составе 
ойконима Coniston, где вторым элементом является топоноформант «tun». 
Данный факт указывает на незначительный отпечаток оставленный 
датчанами в данном регионе.        
 В исследуемом регионe обнаружено три ойконима, в составе 
которых отмечены элементы древнефранцузского происхождения:1) 
Thorpe le Street, где фрацузским элемнтом является «le»(the- 
определенный артикль). 2) Bellasize, в составе которого 
древнефранцузские элементы « bel assis» означают « красивое сиденье». 
3) Haltemprice- с двумя элементами древне французского происхождения- 
« haut»(высокий) «emprise»(предприятие).  
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Необходимо указать на факт высокого процента использования 
среднеанглийских этимонов в составе ойконимических единиц на 
территории Йоркшира. Некоторые из них можно отнести к лексико-
семантической группе «флора и фауна»; так этимон среднеанглийского 
происхождения «kex» (сухой полый стебель) является одним из 
элементов ойконима Kexby, где он сочетается с древне - нормандским 
«by». Хотя необходимо отметить, что, по данным топонимических 
словарей, этимология этого ойконима неясна, так как первый элемент 
также может быть антропонимом древне - нормандского 
происхождения. Следующий этимон, относящийся к данной группе - 
это « braken» (папоротник-орляк ) в составе сложного ойконима 
Breckenholme and Woodhall, где данный этимон сочетается с древне - 
нормандским «holmr» ( остров, мыс, земляной выступ в болоте, речной 
луг). Этимон «ca»(галка) входит в состав очередного сложного 
ойконима  Portigton and Cavil. Элемент аналогичного происхождения 
встречается в составе ойконима Cherry Burton, где «Cherry» от 
среднеанглийского «chiri»(вишня, вишневое дерево). Данный этимон, 
вероятно, указывает на обилие вишнёвых садов в данной местности. 
Встречаются этимоны, принадлежащие и к другим лексико-
семантическим группам, но данная группа на территории этого 
графства наиболее многочисленна. В заключение необходимо отметить, 
что анализ этимонов в составе топонимической системы графства 
Йоркшир показал, что наиболее многочисленны ойконимические 
этнонимы, принадлежащие  древнеанглийскому топонимическому 
пласту (около 26.6%); вторым  по частотности топонимическим пластом 
является скандинавский (около 21.5%); среднеанглийский пласт 
составляет около 15%; этимоны с латинскими элементами около 1.2%; 
этимоны французского происхождения- 0.6%; кельтскому 
топонимическому пласту принадлежат 0.4% исследуемых этимонов. 
Многочисленны также этимоны, происхождение которых неясно. К 
числу таковых относятся в основном антропонимы и топонимы, 
исходный язык которых утерян. 
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ԱՐՓԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ - ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ 
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՏԵՂԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԲՆԱԲԱՌԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՔ 
  Հոդվածում  ներկայացվում է անգլերեն տեղանունների 
պատմական վերլուծության և հետագա բառիմաստային դասակարգման 
հետ կապված հիմնախնդիրները: նաև փորձ է արվում ուսումնասիրելու 
որոշ տեղանվանական միավորների հիմքում տեղ գտած բնաբառերը և 
բացահայտելու այլ լեզվական ազդեցությունները  անգլերեն 
տեղանունների  ձևավորման վրա: 
 
ARPINE KHALATYAN - HISTORICAL ANALYSIS AS THE BASIS FOR 
SEMANTIC CLASSIFICATION OF ETYMONS IN ENGLISH PLACE NAMES 
  The article touches upon the problems connected with historical 
analysis of English place names and their further classification into semantic 
groups. Certain toponymical units are also studied and analyzed and the 
influences of other languages on the formation of English place names are 
revealed. 
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УДК 81'362 

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ КАК СПОСОБ 
ОЙКОНИМООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
АРПИНЕ ХАЛАТЯН 

 
Ключевые слова: способы ойконимообразования,  топонимическая 
конверсия, лексико- семантическое словообразование 
 

Предметом словообразования как науки являются 
словообразовательные процессы (представляют словообразование в 
динамическом процессе) и словообразовательные отношения  
(характеризуют словообразование в статистическом состоянии) [Щуклина 
2014:5]. 

Как было уже неоднократно отмечено, изучение языка проводится  
в рамках двух основных аспектов:  диахроническом и синхроническом. 
Земская, Лопатин, Смирницкий и др. полагают, что на современном  
этапе в словообразовании следует использовать только  синхронические 
методы, т.к.  ,,благодаря им устанавливаются отношения  
производности слов, характерные для современного состояния языка'' 
[Щуклина 2014:6]. 

Так, Земская полагает, что задача синхронического изучения- 
,,описать устройство языка'', вскрыть механизм его действия [Земская 
2011:5]. Заканчивая свою мысль, автор отмечает, что ,,синхроническое  
словообразование изучает отношения сосуществующих единиц [Земская 
2011:6]. 

Хотя многие  лингвисты (а их в данном случае большинство ) 
(Потебня, Щерба, Винокур, Биноградов, Шанский, Быкова, Марков, 
Николаев и др.) полагают, что к изучению словообразовательных 
процессов необходимо подходить с позиции как синхронии, так и 
диахронии [Беленькая 1969: 5].  Беленькая в своем пособии ,,Топонимы 
в составе  лексической системе языка'' утверждает, что ,,основным 
направлением топонимики до последнего времени было историческое 
исследование топонимов, а основным методом их изучения –
рассмотрение словообразовательных  и семантических  моделей''. 
Морфологическое исследование, выделение тех или иных лексико-
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морфологических структур в топонимии представляет важную часть 
собственно этимологического  изыскания [Беленькая 1969: 5]. 

Беленькая отмечает также, что к диахроническому изучению  
топонимов относится их рассмотрение в связи с различными языковыми 
взаимовлияниями и контактами, которые распространяются на 
топонимию на протяжении истории того или иного языка[Беленькая 
1969: 5]. 

Данная точка зрения о соотношении  синхронии и диахронии в 
рамках словообразования  опирается на общелингвистические взгляды 
И. А. Бодуэна де Куртэне, который говорит: ,,Нет неподвижности в 
языке. В языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все 
изменяется, спокойствие, остановка, это частный случай движения при 
условии  минимальных изменений…'' [Куртэне 1963:349]. 

Если говорить о способах ойконимообразования или процессах 
при образовании названий населенных пунктов в английском языке, то 
Беленькая выделяет следующие способы:  

1) простые, то есть те, которые воспринимаются как состоящие 
из одной основы; 

2) сложные, состоящие из двух или более основ или из основы и 
топонимического суффикса; 

3) составные, то есть состоящие из двух или более отдельных 
слов. [Беленькая 1969: 39]. 

Smith A. H., Mills A.D. /English Place Name Elements, V I-II 
Cambridge 1956 и Dictionary of English Place Names/ выделяют три 
основных типа топонимов: simplex place-names, compound и  affixed [ 
Mills 2011: 3].  

Традиционную словообразовательную классификацию английских 
топонимов, на наш взгляд, следует пересмотреть ввиду ее 
неполноценности. Точка зрения Беленькой о том, что к сложным можно 
отнести и те топонимы, которые состоят из основы и топонимического 
суффикса, не совсем приемлема, и в нашей работе мы предлагаем 
разделить данную категорию топонимов на две самостоятельные 
группы, а именно:  

1) сложные, состоящие из двух или более основ;  
2) производные, состоящие из основы и одного или более 

топонимического суффикса или суффиксоида;  
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Предложенная же точка зрения на данную проблематику Smith (a) 
и Mills (a), представляющей Английское топонимическое общество 
(English Place Name Society), также неполноценна, так как данная 
классификация не включает составные (Complex)  топонимы, состоящие 
из двух или более слов.  

К вопросу о том, какое место занимает словообразование среди 
других лингвистических дисциплин, единого мнения нет. Ряд 
исследователей полагают, что словообразование - это часть морфологии 
(Арутюнова, Винокур, Лопатин, Реформатский, Шанский и др.). Данное 
мнение подкрепляется тем, что ученые обращают внимание на 
морфологические способы словообразования с использованием 
морфологических частиц - морфем. Другие считают словообразование 
разделом лексикологии (Асманова, Колесов, Левковская, Марков, 
Николаев, Смирницкий), подчеркивая  тот факт, что путем 
словообразовательных процессов происходит расширение словарного 
запаса языка.  

И  наконец, большая часть  лингвистов придерживается мнения о 
том, что словообразование – это самостоятельная дисциплина 
языкознания (Виноградова, Земская, Кубрякова, Немченко, Сахарный и 
др.). Однако словообразовательный ярус не вписывается в 
существующую  иерархию языковых уровней, а его основная единица 
не имеет необходимой соотнесенности с существующими единицами 
языковой системы [Николаева 2009: 9]. 

Что касается ономастического словообразования, то по мнению 
Подольской Н.В., его следует рассматривать как частную систему 
ономастической грамматики, наряду и в связи с морфологией имен 
собственных и их синтаксисом [Подольская 1990:40]. 

Н.В. Подольская, ссылаясь на В.Н. Топорова, в своей статье 1962 
г. говорит о том, что «косвенным свидетельством того, что 
совокупности местных и личных  названий имеют тенденцию к 
осуществлению некоторой программы, определяемой системой, может  
служить хорошо известное обстоятельство выработки самостоятельной 
грамматики топономастических элементов хотя бы отчасти 
независимой от грамматики данного языка'' [Подольская 1990:40]. 

При широком понимании объема и задач исторического 
словообразования нельзя исключить из сферы этой науки исследование 
принципов и способов лексико- семантического словообразования [  
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Виноградов 213: 1975]. Л.В. Щерба выделяет в числе прочих способы 
обозначения новых понятий путем иного применения старых слов 
[Щерба 98-99:1940 ]. 
          А.В. Суперанская, сомневаясь в правомерности переноса термина 
«лексико- семантическое словообразование»  в сферу переосмысления 
апеллятивов в онимы, предлагает терминировать данный 
словообразовательный акт “способом без специальных ономастических 
формантов”, “способ с нулевой аффиксацией”, “ономизацией 
аппелятива”, “ономастической конверсией”[Суперанская1969:93]. Данное 
мнение также может быть обосновано и мнением Фролова о том, что “ 
словопроизводство топонимов, осуществл;яемое в акте перехода 
аппелятива в название, приводит к десемантизации исходного слова, 
которое используется в новом качестве и новом значении, что как раз и 
составляет суть конверсии, а в итоге и лексико- семантического 
словообразования”. И сразу же приводит утверждение о том, что “ 
топонимическая деривация на примере ономизации апеллятивов обнажает 
одну из сторон взаимодействия собственных и нарицательных имен”. 
[Фролов 1996:149-150] Словопроизводство топонимов, осуществляемое в 
акте перехода аппелятива в название, приводит к дессемантизации 
исходного слова, которое используется в новом качестве и новом 
значении, что как раз и составляет суть конверсии… Топонимическая 
деривация на примере ономизации аппелятивов обнажает одну из сторон 
взаимодействия собственный и нарицательных имен [Фролов 1996:150].  
В английской топонимии конверсии подвергаются: 
 

 аппелятивы- географические термины Combe, Lea, Cliff, Dale, Fork, 
Wood, Lake, Elm, Pool, Oake 

 аппелятивы- антропогенные термины: Ford, Pipe 
 Диалектизмы: Pill( from Somerset dialect pill in the meaning “small 

stream”) 
 

  Так называемые “стяженные” ойконимы. “Стяжение” -результат 
длительной эволюции названий, сложного взаимодействия фонетических, 
семантических и грамматических факторов [ Беленькая 1969:44]. В 
результате стяжения исторически сложные или производные топонимы, 
т.е состоящие из двух или более основ или основ(ы) и аффикса(ов), 
которые подверглись воздействию вышеуказанных факторов, на данном 
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синхроническом пласте могут рассматриваться в качестве простых 
немотивириванных единиц: Wirrall(OE wir+halh),Wing (OE wig, weoh+-
ingas), Saul (OE sahl+leah),Mousa(OScand. mor+ey), Mold (OFrench 
mont+hault),Mark (OE maerc+æern),Kiloe (OE cu+leah), Kew (OE 
cæg+hoh)… 

Рассмотрим данную модель в армянском языке. Несмотря на 
отсутствие в армянском словообразовании понятия «конверсия», находим 
целесообразным, опираясь на менение А.В.Суперанской, введение 
данного понятия в рамки армянского топонимического словообразования. 
Топонимизация аппелятивной лексики многомерна  в плане ее 
материализации и многотипна [Фролов 1996:150]. По мнению З.А. 
Потихи, данный способ изменения семантики слова не является 
словообразовательным, так как не ведет к появлению новых слов [Потиха 
1969:150]. Можно выделить следующие словообразовательные модели , 
включающие топонимизированные аппелятивы: 

 имена существительные с непроизводной основой: Տեղ, Ագարակ, 
Ավան, Ապագա,  Եղեգ, Լոր, Բերդ, Արփի, Հովիտ, Նեղոց, Դաշտ, 
Գավառ, 

 имена существительные с производной основой. В рамках данной 
модели рассматриваются следующие суффиксы: 1)–ուտ, который 
имеет значение “տեղ, ուր նախատիպի ցույց տված գոյականից 
շատ կա” [Գալստյան,1978:183]. В топпонимическом пласте 
региона данный суффикс сочестается с именами 
существительными , обозначающими виды растений (в данном 
необходимо учитывать топонимизацию родовых номенов): 
Ծաղկուտ, Թեղուտ, Եղեգնուտ, Խնձորուտ…2) уменьшительно- 
ласкательные суффиксы –իկ, -ակ, которые сочетаются как с 
именами на8ицательными, так и с именами собственными : 
Բերդիկ, Սասունիկ, Սիփանիկ, Տարոնիկ, Վարդենիկ, 
Մարմարիկ, Լանջիկ, Հողմիկ, Արծվանիկ, Գանձակ, Ծովակ..3) 
суффикс -ունք при сочатании с именами существительными в 
некоторых случаях имеет собирательное значение [там же]: 
Ծաղկունք, Ակունք, Պտղունք, Արփունք, Բերդունք, 4) суффикс –ք 
в рамках словообразовательной топомодели Nc+s образует имена 
существительные, которые имеют идентичное значение ,что и их 
непроизводные эквиваленты, т.е сам суффикс не имеет никакого 
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значения. Подобные аппелятивы имеют литературное значение 
[Գալստյան, ,1978:188]: Լիճք (լիճ), Գետք (գետ), Գոմք (գոմ), 

 имена существительные во множественном числе: Տեղեր, Սուսեր, 
վարսեր, Ծաթեր, 

 субстантивированные имена прилагательные с непроизводной 
основой: Ազատ, Սպիտակ, Դալար, 

 субстантивированные имена прилагательные с производной 
основой. В рамках данной модели рассматривается суффикс -
ական, который употребляясь в рамках словообразовательной 
модели Nc+s, имеет значение “նախատիպ գոյականին 
վերեբերող՝ հատուկ “[Գալստյան,1978:76]: Տափերական, 
Կուտական, Սովետական (исходная основа является 
заимствованием из русского языка). Данный суффикс также 
употребляется в рамках модели V+s и имеет значение 
“նախատիպի արտահայտած գործողությունը կատարելու 
ընդունակ, կարող, գործողությունը կատարող, այն որպես կայուն 
հատկանիշ ունեցող“ [Գալստյան,1978:76]: Բուժական.   

 Топонимизириванные антропонимические единицы. Данный вид 
конверсии,  при котором  номинативная функция антропонима 
искажается, и единица приобретает иную номинативную 
функцию, является весьма распространенным явлением в 
армянской топонимике. Топонимизируются: 1) фамилии: 
Խանջյան, Բաղրամյան, Նալբանդյան…2) личные имена с 
непроизводной основой: Արա, Արեգ, Գայ, Կամո 3) личные имена 
с производной основой: Տարոնիկ, Սասունիկ, Վահագնի… 

 
В ходе данного исследования были рассмотрены теоретические 

основы ойконимического словообразования и совершена попытка 
выявления общих и отличительных черт в исследуемых языках. 
Необходимо отметить тот факт, что  топонимическая конверсия 
является уникальной словообразовательной моделью, которая присуща 
только ономастической дисциплине. Данная словообразовательная 
модель является наименее продуктивной в английской ойконимике. 
Несмотря на тот факт, что в армянском языке переход аппелятивов в 
топонимическую парадигму расматривается в качестве « сужения 
значения»[Ջահուկյան 1980: 271], нами представляется возможным 
введение данного термина, опираясь на убеждения теоретиков, 
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работающих в данной области. Топонимическая конверсия является 
наиболее продуктивной словообразовательной моделью в армянском 
языке.   
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ԱՐՓԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ - ՏԵՂԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ԲՆԱԿԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ և 
ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 
  Սույն հոդվածը ուսումնասիրում է տեղանվանական կազմության 
միջոցները և տեղանվանական փոխարկումը՝ մասնավորապես: Այս 
բառակազմական միջոցը վերլուծվում է ուսումնասիրվող լեզուներում և 
բացահայտվում է դրա արդյունավետությունը: 
 
ARPINE KHALATYAN - TOPONYMIC CONVERSION AS MEANS OF PLACE 
NAME FORMATION IN ENGLISH AND ARMENIAN 
  The article touches upon the main means of place name formation and 
toponymic conversion in particular. The given type of place name formation is 
analyzed in the languages under study and the level of its productivity in the 
given languages is revealed. 
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УДК 84.09 
 

РАССКАЗ ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАНА «ПЫТКА НАДЕЖДОЙ»  
В КОНТЕКСТЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЫ XIX ВЕКА 

 
НАТАЛИЯ ХАЧАТРЯН 

 
Ключевые слова: неоромантическая проза, Вилье де Лиль-Адан, Пытка 
надеждой, Колодец и маятник, Эдгар По, Последний день 
приговоренного 

В рассказе Вилье де Лиль-Адана «Пытка надеждой» – одном из 
лучших не только в творчестве автора, но и, несомненно, в прозе XIX 
века, – с необыкновенной по силе яркостью описывается 
психологическое состояние несчастного узника, доведенного почти до 
безумия бесчеловечными пытками инквизиции. Неслыханные жестокости, 
применяемые в Сарагосской тюрьме, напоминают другой рассказ Вилье – 
«Акедиссерил», в котором описываются кровавые человеческие 
жертвоприношения в Индии. Жрец ударом ножа вспарывает грудь 
приносимому в жертву юноше, вырывает его еще трепещущее сердце и 
приносит его на алтарь богу плодородия, после чего, под экстатические 
песни, бросает тело в костер.  

Однако, если сравнить этот несомненно жестокий обряд дикого 
племени с пытками, применяемыми «святой» инквизицией, убивающей не 
сразу, а в течении долгих месяцев, то дикари представляются более 
человечными. Вряд ли этим племенам пришло бы в голову изобретение 
дыбы, щипцов для выдергивания мускулов и множества других 
изощренных орудий пыток.   

В рассказе «Пытка надеждой» описываются события одной ночи. 
Третий Великий инквизитор Испании, в сопровождении палача и двух 
сыщиков инквизиции, спускается в подвал, в самую отдаленную камеру, 
которую Вилье с трагической иронией называет «зловонной in pace»), где 
«на подстилке из навоза в цепях и с ошейником сидел человек уже 
неразличимого возраста с исступленным выражением лица и в 
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лохмотьях». 1   Этого несчастного, арагонского раввина, подвергали 
ежедневным пыткам в течение года, но он упорно отказывался отречься 
от своей веры. Он принадлежал к древнему роду и, видимо, дух предков 
поддерживал в нем мужество, несмотря на самые жестокие и долгие 
пытки.  

Огорченный нежеланием грешника обрести спасение, инквизитор 
со слезами на глазах обнимает дрожащего раввина и сообщает, что 
усилия святой инквизиции оказались бессильны и несчастный может 
возрадоваться: завтра он будет сожжен вместе с сорока двумя другими 
грешниками и тогда, может быть, беспредельная милость господа озарит 
его и спасет его душу. Инквизитор подробно рассказывает об аутодафе, о 
том, что смерть настигает грешников не сразу, а через два часа 
«благодаря вымоченным в ледяной воде поленьям, которыми мы 
защищаем голову и сердце жертв».2  Сняв с раввина железный ошейник 
и цепи, все четверо обнимают его и уходят.  

Отупевший от страданий узник вдруг замечает щель в двери, в его 
помутненном сознании возникает смутная надежда, он тихо подползает к 
двери и открывает ее. Он с опаской выползает и видит коридор, 
кажущийся бесконечно длинным. В ужасающей тишине, по щербатому 
полу, от которого нестерпимо болели открытые раны, раввин полз по 
коридору, «еле теплившаяся надежда не покидала еврея: она ведь была 
последней». 3  Два раза недалеко от него проходили палачи и ужас 
сковывал изможденного пытками и голодом несчастного узника, лишая 
способности двигаться, но он все же снова полз, лишь бы не стать снова 
«сплошным воплем, сплошной раной!».4 Наконец он видит дверь, из 
последних сил открывает ее и оказывается под звездным небом. Впереди 
ему чудятся поля, горы, весна, свобода, жизнь. В благодарственном 
экстазе он поднимает руки к небу, и вдруг ощущает рядом чье-то 
присутствие. Обезумевший, дрожащий, покрытый ледяным 
предсмертным потом, он оказывается в объятиях Великого инквизитора, 
который со слезами на глазах обнимает его и шепчет: «Как так, дитя 

                                                 
1  Вилье де Лиль-Адан О. де Пытка надеждой. Пер. Н. Рыковой  
http://literature.gothic.ru/ classic/prose/ vile/pitka .htm 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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мое! Накануне, быть может, вечного спасения... вы хотели нас 
покинуть!».5  

Трудно сказать –  что больше поражает в этом «ужасном» рассказе, 
лицемерие священной инквизиции или изощренная пытка надеждой, 
подстроенная святыми отцами, бессмысленное и, главное, – 
немотивированное издевательство над жертвой, уже приговоренной к 
сожжению.  

О том, что инквизиция использовала не только физические,  но и 
моральные пытки, писал и Эдгар По в рассказе «Колодец и маятник»: «У 
жертв инквизиции был выбор: либо  смерть в чудовищных муках 
телесных, либо смерть в ужаснейших мучениях нравственных. Мне  
осталось последнее».6 Мы не можем утверждать, что этот рассказ оказал 
влияние на Вилье де Лиль-Адана, но он, несомненно, был ему знаком. Об 
этом свидетельствует эпиграф к рассказу, взятый Вилье из «Колодца и 
маятника»:  «О, гόлоса, только гόлоса, чтобы кричать...».7  

В рассказе Эдгара По тоже воссоздается мрачная атмосфера 
подземелья, где томится  несчастный узник. В отличие от Вилье, По 
пишет от первого лица, и не сообщает ни имени, ни национальности, ни 
причины обвинения своего героя. Единственное, что известно – это 
местонахождение тюрьмы – Толедо (у Вилье, напомним, –  Сарагоса). 
После долгих пыток и вынесения смертного приговора – тоже к аутодафе 
– он оказывается один в камере, но, обессиленный и обреченный, не 
теряет надежды: «было потеряно не все. В глубочайшем сне – нет! В 
беспамятстве – нет! В обмороке – нет! В  смерти – нет! Даже в 
могиле не все потеряно. Иначе не существует бессмертия».8  

Э.По больше, чем Вилье, уделяет внимание описанию безумного, 
бредового состояния, в котором находится узник, когда он из последних 
сил обходит то пространство, в котором оказался, и обнаруживает 
колодец, в который должен был упасть. Он несколько раз впадает в 
беспамятство, обнаруживает себя привязанным к доске под страшным 
острым маятником, который опускается все ниже и вскоре должен 

                                                 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 По Э. Колодец и маятник. Пер.Е.Суриц   
http://www.edgarpoe.ru/kolodec-i-mayatnik/2/ 
8 Там же. 
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разрезать его грудь. В камере появляются полчища крыс, которые 
разгрызают его веревки, смазанные жиром, но для освобожденного от 
пут пленника спасение не наступает: на него начинают надвигаться 
раскаленные железные стены, постепенно сужая пространство и 
подталкивая его к смертельному колодцу.  

Рассказ По более развернутый, чем «Пытка надеждой», поэтому 
психологическое погружение в безумие, в измененное состояние сознания 
героя описывается дольше, однако, на наш  взгляд, эмоциональный 
накал рассказа Вилье значительно сильнее. Тем более, что рассказ Э.По 
неожиданно заканчивается счастливой развязкой: когда измученное, 
обожженное тело узника уже скрючилось на краю колодца и он, теряя 
сознание, почти падает в пропасть, вдруг раздается шум  голосов, рев 
множества труб, чья-то рука хватает его: «То был генерал Лассаль. 
Французские войска вступили в Толедо. Инквизиция была во власти 
своих врагов».9  

Внимательный читатель уже в начале рассказа может предугадать 
эту благополучную развязку. Об этом свидетельствует эпиграф на латыни:  
«Клика  злодеев  здесь  долго пыткам народ обрекала И неповинную 
кровь, не насыщаясь, пила. Ныне отчизна свободна, ныне разрушен 
застенок, Смерть попирая, сюда входят и благо и жизнь». Эти строки, 
как пишет Э.По, были сочинены, чтобы написать их на воротах рынка, 
«который решили построить на месте Якобинского клуба в Париже».10  

Главная тема обоих рассказов – это чудовищная изобретательность 
святой инквизиции в разных видах пыток, однако в рассказе Вилье эта 
изобретательность вкупе с лицемерием, оказывается намного 
чудовищней. П.Лебедев правильно заметил, что «ужас, изображаемый 
Вилье в некоторых новеллах, далеко не всегда связан с выбором какой-
то экстремальной ситуации, такой как гильотинирование или гибель 
возлюбленной. Иногда ужас –  в самой обыденности происходящего или 
в контрасте обыденности обстановки и самого стиля ее 
преподнесения с истинным содержанием происходящего или 

                                                 
9 Там же. 
10 Там же. 
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переживаемого персонажами. Вилье был одним из мастеров и 
родоначальников такого приема».11  

 Нам представляется также, что в отличие от «ужасных» рассказов 
Э.По и Барбе д’Оревильи, в «Жестоких рассказах» Вилье нет 
нагромождения кошмаров и непонятных, необъяснимых ситуаций, в его 
довольно лаконично построенных произведениях конфликт разрешается 
логично, несмотря на жестокость потрясающей по силе воздействия 
развязки.  

На перекличку рассказов «Пытка надеждой» и «Колодец и маятник» 
обращали внимание многие литературоведы, поскольку сходство их, тем 
более подчеркнутое эпиграфом, лежит на поверхности. Странно, однако, 
что они не заметили, что в рассказах и Вилье, и По явно прослеживается 
влияние повести В.Гюго «Последний день осужденного», где также 
описывается состояние узника накануне казни. Мастерство 
психологического проникновения в душу героя, высоко оцененное даже 
Достоевским, не могло не повлиять на авторов, обратившихся к той же 
теме. Текстовой анализ подтверждает наличие многих аллюзий и 
несомненного влияния, причем в большей степени – на Э.По, затем, 
опосредованно, – на Вилье. В нашу задачу не входит анализ рассказа По, 
но приведем некоторые примеры. Гюго, описывая состояние разума 
приговоренного, находящегося в плену у одной, «ужасной, жестокой, 
неумолимой мысли», которая «точно гнетущий призрак», чьи «ледяные 
пальцы» терзают несчастного. Она «проскальзывает во все грезы», в 
которых он ищет прибежища, «подстерегает тревожный сон» и тут, во 
сне, предстает ему «под видом ножа». 12  Этот нож, описанный Гюго, 
обретает реальную форму на конце маятника в рассказе По. 
Приговоренный к смерти в повести Гюго обнаруживает на стенах камеры 
множество надписей, рисунков, имен:  «должно быть, каждому 
приговоренному хотелось оставить по себе след, хотя бы здесь. Тут и 
карандаш, и мел, и уголь, черные, белые, серые буквы… кое-где буквы 
побурели, как будто их выводили кровью. Если бы я не был поглощен 
одной думой, меня, конечно, заинтересовала бы эта своеобразная 

                                                 
11   Лебедев П. Красота и ужас в новеллах По и Вилье де Лиль-Адана 
https://www.proza.ru/ 2008/04/09/190 
12 Гюго В. Последний день приговоренного к смерти // Гюго В. СС в 10 тт. Т.1. 
М.1972. С. 122-123  
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книга, страница за страницей раскрывающаяся перед моим взором на 
каждом камне каземата».13 В рассказе По узник тоже различает рисунки 
на стенах своей темницы, самая страшная из которых – Смерть, 
держащая в руках маятник – похожа на старуху из галлюцинации в 
повести Гюго: «она медленно открыла оба глаза… потом, внезапно 
нагнувшись, задула свечу, дохнув на нее ледяным дыханием. В ту же 
секунду три острых зуба в темноте вонзились мне в руку».14  

Влияние повести Гюго на рассказ Вилье «Пытка надеждой» может 
рассматриваться в более широком плане. Это, прежде всего, общая цель 
произведения, которую Гюго формулирует как «общее ходатайство о 
всех осужденных настоящих и будущих, на все времена». 15  Это и 
психологическое состояние человека, ожидающего казнь, и вопрос Гюго 
– откуда у одного человека появляется право лишать жизни другого? 

Сам рассказ Вилье может представляться как развитие мысли Гюго 
о жестокости палачей, дающих замученным узникам отсрочку в полгода, 
тем самым усугубляющих их мучения, «вселив в них надежду на жизнь».16  

Обращение Вилье к жестокостям инквизиторов тоже является 
своеобразным ответом на наивную веру Гюго в то, что закон 
«проникнется Христовым законом и озарится его благостным 
светом»… Маслом и бальзамом будут врачевать раны, которые 
прижигали железом и огнем. То зло, на которое ополчались гневом, 
начнут лечить милосердием. Это будет просто и величаво. Вместо 
виселицы – крест. Вот и все».17 А в ответ на другой вопрос Гюго – как 
можно считать духовным пастырем того, кто «сидит на телеге бок о бок 
с палачом»18 – Вилье показывает, как палач и пастырь совмещаются в 
одном образе.   

Влияние повести Гюго «Последний день приговоренного» 
обнаруживается и в других рассказах Вилье, созданных как бы в ответ на 
вопросы великого романтика. Так, в повести Гюго есть эпизод, где 
суеверный жандарм просит узника явиться ему после казни и подсказать 
выигрышные номера лотереи: «И откуда у них такая уверенность, что 
                                                 
13 Там же, с.134 
14 Там же, с.177 
15 Там же, с.91 
16 Там же, с.100 
17 Там же, с.112 
18 Там же, с.109 
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при этом не страдают? Кто это им сказал? Слышал ли кто-нибудь, 
чтобы отрубленная голова, вся в крови, выглянула из корзины и 
крикнула в толпу: ”Это совсем не больно!”»?19 

Ответом Вилье на этот вопрос можно считать его рассказ «Тайна 
эшафота», в котором известный хирург Вельпо просит приговоренного к 
казни врача, в интересах науки, после отсечения головы моргнуть левым 
глазом, давая понять, что разум еще сохраняется какое-то время. К ужасу 
Вельпо, отрубленная голова дает ему этот знак.  

Приведенный сравнительный анализ был бы неполным, если бы 
мы не отметили главного отличия произведений Гюго и Виль де Лиль-
Адана. Великий романтик поднимал вопрос жизни и смерти, страданий и 
надежду не конкретного человека, а «ради одного из тех отверженных, 
пасынков общества, которые в двенадцать лет спознаются с 
тюрьмой, в восемнадцать – с каторгой, в сорок – с эшафотом»,20 
поэтому он, как пишет А.Глиное, «не показывает, а, против всякого 
ожидания, скрывает преступление, совершенное приговоренным, так 
же как и сцену его казни». 21  Гюго считает, что нет преступления, 
соизмеримого с такой мукой, которую испытывает человек, которого не 
Бог, а другой человек осмеливается карать.  

Неоромантик Вилье де Лиль-Адан не поднимался до такой широты 
обобщения, его герой – конкретный человек в конкретной ситуации, к его 
голосу не прислушивались общества разных стран, и его слово не могло 
бы изменить законов, как это произошло после выхода в свет повести 
Гюго, да и обращение к средневековой эпохе могло вызвать лишь 
запоздалое осуждение инквизиции, однако гуманистический смысл и 
несомненные художественные достоинства  небольшого по объему 
рассказа Вилье «Пытка надеждой» делают его одним из самых сильных 
по эмоциональному воздействию произведений французской 
неоромантической прозы. 

 

                                                 
19 Там же, с.173 
20 Там же, с.98 
21 Glinoer A. La littérature frénétique. P. 2009. 
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ՆԱՏԱԼՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ - ՎԻԼՅԵ ԴԸ ԼԻԼ-ԱԴԱՆԻ «ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄ 
ՀՈՒՅՍՈՎ» ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿԻ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ      
  Հոդվածում համեմատական վերլուծություն է անցկացվում Վիլյե դը 
Լիլ-Ադանի «Խոշտանգում հույսով» և Էդգար Պոյի «Ջրհորը և ճոճանակը» 
պատմվածքների, ինչպես նաև Վիկտոր Հյուգոյի՝ երկու հեղինակների 
վրա անժխտելի ազդեցություն թողած «Դատապարտյալի վերջին օրը» 
վիպակի միջև։ Կյանքի և մահվան թեմաների, դաժանության և հույսի 
մոտիվների շուրջ հեղինակների մոտեցումներում ընդհանրությունների և 
տարբերությունների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս «Խոշտանգում 
հույսով» պատմվածքում վերհանել նեոռոմանտիկական գեղագիտության 
գեղարվեստական առանձնահատկությունները։ 

NATALYA KHACHATRYAN – ‘‘THE TORTURE BY HOPE” BY VILLIERS DE 
l'ISLE-ADAM IN THE CONTEXT OF THE 19TH CENTURY FRENCH PROSE
 The article compares the stories “The Torture by Hope” by Villiers de 
l'Isle-Adam and “The Pit and the Pendulum” by Edgar Allan Poe, as well as 
“The Last Day of a Condemned Man” by Victor Hugo, which undoubtedly 
influenced both writers. The study of common features and differences in the 
approach of the mentioned authors to the theme of life and death, the 
motives of cruelty and hope makes it possible to reveal the artistic features of 
Neoromantic aesthetics in the story “The Torture by Hope”. 
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УДК 81'272 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

ТАГУИ ХОДЖАЯН 

Ключевые слова: политическое манипулирование, дискурс, экспрессивно 
окрашенная лексика, метафора, окказионализмы, 
словообразовательные модификации, метафоры, эйфемизмы 

 
Революции совершаются сегодня не так как раньше. Сегодня не 

штурмуют дворцов правителей,  сегодня осаждают правительство теми 
понятиями, при помощи которых оно правит, понятиями, которыми мы 
описываем наш государственный строй, наши права и обязанности и 
наши институты [Biedenkopf, zit. nach Klein 1991:46]. С другой стороны, в 
борьбе за влияние и интересы силовое воздействие со стороны правящих 
сил в настоящее время все чаще уступает место психологической 
обработке населения. Она осуществляется в целях политического 
манипулирования и достижения определенных политических целей. “Под 
политическим манипулированием понимаются способы и приемы 
скрытого управления политическим сознанием и поведением людей с 
целью принудить их действовать (или бездействовать) вопреки 
собственным интересам.” 1  Такое манипулирование осуществляется 
различными способами. Целью данной статьи является выявление в 
немецкой прессе лексических средств, используемых в целях 
политического манипулирования.  

К лексическим приемам политического манипулирования относятся:  
 
1. обращение к экспрессивно окрашенной лексике, например, Amis2 

(об американцах), Sozen 3(о социалдемократах), а также использование 
оскорбительных и бранных слов, которые всегда характеризуются 
высокой степенью экспрессивности: 

                                                 
1 http://all-politologija.ru/knigi/osnovy-sociologii-i-politologii-kozyrev/politicheskoe-
manipulirovanie vom 20.02.17 
2 www.focus.de vom 20.10.2016 
3 www.stern.de vom 11.02.2017 
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 Merkels Haltung will sie nicht verstehen. "Das ist die mächtigste Frau 
der Welt. Die zwingt ganze Staaten zum Kaputtsparen, lässt sich aber weiter 
demütigen von so 'nem sprechenden Bauernschrank (vom Horst Seehofer).4  

 Seitdem Syrien bei der Uno den Beitritt zur internationalen 
Chemiewaffenkonvention beantragt hat, muss die Welt mit Baschar al-Assad 
kooperieren, mit ihm feilschen um Informationen und den Zugang zu Depots. 
Er entgeht dabei den Militärschlägen der Amerikaner, hat Zeit gewonnen und 
kann seine Truppen und Milizen mit konventionellen Waffen weiter töten 
lassen. Einem Schurken scheint ein Streich gelungen.5 

 
2. использование интенсифирующих лексических единиц, таких как: 

absolut, gänzlich, grundlegend, gründlich, im geringsten, komplett, längst, 
rein, restlos, schlechterdings, schlechthin, schlichtweg, total, überhaupt, 
unbedingt, voll, völlig , vollkommen , vollständig, von Grund auf, durchweg, 
fundamental, grundsätzlich, in vollem Umfang, reinweg, unumschränkt, 
höchst, äußerst, zutiefst, aufs äußerste, aufs höchste, aufs tiefste, höchlichst, 
(nicht) im geringsten, im höchsten Maße, allerbest, allererst, bestmöglich, 
größtmöglich, möglichst, schärfstens, sehnlichst, wärmstens, weitestgehend, 
einzigartig, hervorragend, großartig, wunderbar, ungemein, irrsinnig, irre, 
idiotisch, unheimlich, furchtbar, riesig, kolossal, aberwitzig, sagenhaft, 
fabelhaft, traumhaft, wunderbar, zauberhaft, schrecklich, ekelhaft, 
unvorstellbar, undenkbar, unsäglich, unsagbar, unbeschreiblich6  

3. использование слов, имеющих высокий смысл, таких как: 
Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Europa и другие, например: 

 Am Montag äußerte sich Obama nun doch dazu und verurteilte 
das Einreiseverbot für Bürger*innen aus sieben, überwiegend 
muslimischen Ländern – ohne es auch nur in einem Wort zu erwähnen. 
Über seinen Sprecher Kevin Lewis ließ er mitteilen, dass er fundamental 
dagegen sei, Menschen aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Religion zu 
diskriminieren. Er sei ermutigt von den Protestbewegungen im ganzen 

                                                 
4 www.stern.de vom 11.02. 2017 
5 Focus, № 39, 2013 
6 www.polittrend.de/polittrend.de/politik/blog/?p=210 
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Land, das sei „genau das, was wir uns erwarten, wenn die amerikanischen 
Werte in Gefahr sind.“7  

 Wenn es Europa nicht gut geht, geht es auch Deutschland nicht gut. Nur 
gemeinsam können wir unser europäisches Modell so festigen, dass es 
stärker wird denn je. Nur einig und entschlossen können wir als Friedens-, 
Freiheits- und Wohlstandsunion auch Vorbild für andere Weltregionen 
sein. Der Euro ist dabei weit mehr als eine Währung. Er ist das Symbol 
der europäischen Einigung. Gemeinsam müssen wir uns jetzt auf die Kraft 
der Freiheit besinnen und den Mut zu Veränderungen finden. Deutschland 
nimmt dabei seine Verantwortung entschlossen wahr.8  

4. употребление слов с уничижительной оценкой и отрицательными 
коннотациями:  

 Moskau/Paris - Die USA sind sich sicher, Frankreich und 
Großbritannien ebenso: Auch wenn der Uno-Bericht zu der 
Nervengasattacke in den Vororten von Damaskus keinen klaren 
Schuldigen benennt, vermuten diese drei Länder das Assad-Regime 
hinter dem Angriff.9 

 Die USA und Russland hatten sich am Wochenende darauf geeinigt, die 
syrischen Giftgasbestände unter internationale Kontrolle zu stellen und 
anschließend zu vernichten. Damit soll ein von Washington und Paris 
angedrohter Militärschlag gegen die Führung in Damaskus verhindert 
werden.10 

5. обращение к аллюзиям (часто трансформированным), как 
например в нижеприведенном примере, в котором в качестве 
аллюзии используется цитата из манифеста коммунистической 
партии Маркса и Энгельса 1848 года: «Призрак ходит по Европе – 
призрак коммунизма»: 

                                                 
7 http://ze.tt/nach-10-tagen-trump-kann-auch-obama-nicht-mehr-schweigen,  vom  01. 
02. 2017 
8 www.spiegel.de vom 22. 09. 2013 
9 Spiegel online vom 17.09.2013  
10 Там же 
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 Thema des Tages Schwarz-Gelb fürchtet ein Regierungsbündnis von 
SPD, Grünen und Linker. Ein Gespenst geht um in Deutschland. Es ist 
das Gespenst von Rot-Rot-Grün.11  

6. использование нейтральных слов вместе с определенным эпитетом, 
способствующие позитивному или негативному восприятию 
образа, например в следующем контексте: 

 Bewaffneter Friede. Wie gehen deutsche Kirchen mit der latenten 
Gefahr des Terrors um? Eine Erkundung zwischen Hamburg und 
München.12  

 
7. создание окказионализмов, которые предполагают наличие 

специфических знаний, как например, steinmeiern13, schrödereske 
Aufsteigertouch14, а также trumpen в следующем контексте: 

 Dass es zwischen der Kanzlerin und ihrem Herausforderer (Martin 
Schulz) heftig trumpen wird, das steht nicht zu befürchten. Als 
Humorist mit sozialdemokratischem Background blickt man dennoch 
viel zuversichtlicher auf die Bundestagswahl.15    
 

8. применение словообразовательных модификаций, таких как 
„islamisch“ и „islamistisch“: 

 Und so kam es zum Schlagabtausch auf offener Bühne, als Merkel 
vom „islamistischen Terror“ des IS sprach, den es gemeinsam zu 
bekämpfen gelte. Gemeinsam war da gar nichts mehr, als Erdogan 
sofort konterte, es gebe keinen islamistischen Terror, der Islam sei 
eine Religion des Friedens und er verbitte sich solche Ausdrücke... 
Da war sie, die Ohrfeige für Merkel vor dem Wahlvolk. Erdogan warf 
ihr vor, sie verletze mit ihrer Wortwahl alle Muslime. Sie versuchte 
Erdogan über den Unterschied zwischen „islamisch“ und 

                                                 
11 BZ  vom 05.08. 2013 
12 www.zeit.de vom 20.02.2017 
13 www.welt.de vom 30.01.2017 
14 www.stern.de  vom 11.02. 2017 
15 www.stern.de vom 11.02. 2017 
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„islamistisch“ aufzuklären (letzteres ist ein Islam mit politischem 
Machtanspruch).16  

Понятия «исламский» и «исламистский» возникли вследствие 
необходимости различения религиозного течения и политического 
экстремизма, что однако не одобряется лицами, исповедующими ислам. 

9. Использование метафор как позитивного так и негативного 
содержания.  

  Метафоры структурируют значительную часть нашего восприятия. 
Мы думаем, говорим и действуем метафорически. Метафоры 
воздействуют на наши мысли, высказывания и действия. Метафоры 
возникают в связи с необходимостью кратко формулировать новые 
понятия и состояния. Однако они также побуждают человека к действию, 
так как формулируя понятие, он начинает думать метафорически и 
соответственно действовать. Так, в своей книге, написанной в 
соавторстве с Э.Вейлинг, Лакофф объясняет возникновение метафоры 
«борьба (война) с терроризмом» (Krieg gegen den Terror), возникшую в 
связи с событиями 11 сентября 2001года, когда самолет террористов 
протаранил торговый центр в Нью-Йорке.  Лакофф пишет: 
«Метафорические войны не имеют войск, бомб и убитых. Война против 
терроризма – это метафора. Однако из-за метафорических войн 
посылаются войска, падают бомбы, умирают люди.» [Lakoff/Wehling 
2009:129]. Об этом свидетельствуют непрекращающиеся трагедии в 
Афганистане, Ираке и Сирии. Метафорической мышление неизбежно, 
если речь идет о политическом дискурсе, так как метафоры имеют 
свойство выделять одни аспекты действительности и затушевывать 
другие, при этом исключается или затрудняется альтернативное 
метафорическое понимание. Например, метафора „Zug der deutschen 
Einheit“ («Локомотив немецкого единства») подчеркивает неминуемость 
объединения ГДР и ФРГ в 1990 году. Но она умалчивает об 
альтернативных путях, об условиях, которые ждут пассажиров по 
прибытию к цели, а также о цене, которую нужно будет заплатить за 
проезд. Другая метафора Asylantenflut наводит на мысль о природных 
катаклизмах и в связи с этим имеет негативные коннотации. Эта 

                                                 
16  www.welt.de  vom 02. 02, 2017 
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метафора ассоциируется с неконтроллируемой массой людей и вызывает 
чувство надвигающейся опасности. При этом игнорируются возможные 
мотивы, причина, почему эти люди покинули свою страну, а также 
гуманитарный аспект. Ведь метафора Flut полностью затушевывает тот 
факт, что речь идет о людях [Koutný 2008].     
 В политическом дискурсе в целях манипулирования часто 
используются также концептуальные метафоры, особенно концепт «нация 
- это семья».                  

 Dass sich die europäische Familie politisch gerade nicht im allerbesten 
Zustand befindet, ist ja bekannt. Aber muss man das so deprimierend 
vorgeführt bekommen wie beim ESC 2016? Und Deutschland? Ach, 
lassen wir das. 17   

 Merkels Gegner titulieren sie gern als "Mutti", da plakatiert ihre Partei 
sie einfach als "Mutti der Nation".18 

10. Употребление эйфемизмов и политически корректных слов. 
 Манипулятивные возможности эйфемизмов заключаются в их 

способности подавлять у адресата неприятные ассоциации или замещать 
их положительными. Они отличаются от метафор тем, что не выделяют 
какой-то аспект действительности, а наоборот избегают его 
фокусировать, скрывая негативные аспекты обозначаемого. Именно 
поэтому они часто используются в политическом дискурсе. Например то, 
что на самом деле является бомбардировкой, может быть представлено 
как «поддержка»: 

 Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE feuerten Isaf-
Kampfflugzeuge erstmals in Nordafghanistan scharfe Raketen ab. Die 
Unterstützung aus der Luft war in dem Gebiet bislang Tabu. Grund: 
Die USA stehen wegen zahlreicher Opfer unter der Zivilbevölkerung 
bei Luftangriffen in der Kritik. Bisher forderten die Deutschen bei 
Gefechten mit den Taliban zwar Kampfjets an, Bomben wurden 
jedoch nicht abgeworfen.19  

То, что для одних является «помощью», воспринимается другими как 
«агрессия». 

                                                 
17 fokus.de Sonntag vom 15.05.2016 
18 www.stern.de vom 04.09.2013 
19 www.spiegel.de vom 22.07.2009 
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 Ukraine-Krise. Russland nennt es Hilfseinsatz, der Westen Aggression. 
Russland reagiere nur wegen eines Hilferufs von Ex-Präsident 
Janukowitsch auf die Krise in der Ukraine, sagt Moskaus UN-
Botschafter. Der Westen ist empört - aber vorerst auch ohne 
Antwort.20  

  Использование политически корректных слов также являютя 
разновидностью эйфемизмов, когда например, вместо слова Neger, 
имеющего негативные коннотации и воспринимаемого как бранное слово, 
используются Schwarzafrikaner, der Afrodeutsche. 

 Die AfD zerlegt sich. Und doch gibt es immer noch Mitglieder, die 
für ihre Partei kämpfen. Achille Demagbo gehört zu ihnen und 
wird von linken Aktivisten bekämpft – obwohl er Schwarzafrikaner 
ist.21  

 Wie tolerant muss eine schwarze Frau sein? Ein Gespräch mit der 
afrodeutschen Autorin Anne Chebu über Begriffe und Handgriffe, die 
verletzen.22  

Таким образом, в немецкой прессе используются такие средства 
лексической манипуляции как экспрессивно окрашенная лексика, 
интенсифирующие лексические единицы, слова с высоким смыслом, 
слова с уничижительной оценкой и отрицательными коннотациями, 
аллюзии, нейтральные слова вместе с позитивным или негативным 
эпитетом, окказионализмы, словообразовательные модификации, 
метафоры, эйфемизмы. 
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ԹԱԳՈՒՀԻ ԽՈՋԱՅԱՆ – ԲԱՌԱՅԻՆ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱՆԵՐԻ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ 

Գերմանական քաղաքական մամուլում քաղաքական 
մանիպուլյացիայի նպատակով գործածվում են այնպիսի բառային 
միջոցներ‚ ինչպիսին են՝ հուզաարտահայտչական երանգավորմամբ 
բառապաշար‚ շեշտադրումով արտահայտված բառային  միավորներ‚ 
վերամբարձ խոսքեր‚ բացասական հավելիմաստներով նվաստացուցիչ 
բառեր‚ ակնարկներ‚ դրական կամ բացասական մակդիրով չեզոք բառեր‚ 
բառակազմական վերափոխություններ‚ փոխաբերություններ և 
մեղմասություններ: 
 
 
TAGUHI  KHOJAYAN – LEXICAL MANIPULATION OPPORTUNITIES IN 
GERMAN POLITICAL DISCOURSE 

The article touches upon  political manipulations in  the German press. 
It is achieved through such lexical units as expressively coloured words and 
combinations, intensifying lexical units, exaggerated words, inferior words 
with negative connotations, allusions, neutral words with positive or negative 
epithets, occasionalisms, wordbuilding modifications, metaphors and 
euphemisms. 
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UDC 81'255 
 

THE ARMENIAN TRANSLATION OF GEORGE ORWELL’S 
“NINETEEN EIGHTY-FOUR”: SOCIALLY STRATIFIED LANGUAGE IN 

EQUIVALENT TRANSLATION 
 

GURGEN KARAPETYAN 
 

Հիմնաբառեր՝ 1984, Ջ․ Օրուել, թարգմանություն, երկխոսությունների 
թարգմանություն, հայերեն թարգմանություն, համարժեք 
թարգմանություն, հասարակական շերտավորում, հանրային շերտ, 
լեզվական կառույցներ, հանրալեզվական առանձնահատկություններ, 
խոսակցական լեզու, գրական լեզու 

 
The lingual manifestation of social stratification 
An individual’s choice of linguistic units, i.e. their choice of words, the 

structure of their speech- the syntactical constructions that they use, the 
stylistic devices they apply in their speech, and finally, their phonetic 
expression and articulation, is conditioned by a number of different social 
characteristics, such as the social class they belong to, their age, gender, 
ethnicity, geographic allocation, level of education and erudition, as well as 
numerous other socio-cultural factors. Furthermore, the choice of these 
linguistic units is in fact conditioned by these social factors.  

The image of the linguistic framework constructed on the foundation of 
these social factors is diverse in different languages and cultures. In some 
languages, it is the lexical parameter that indicates great variation between 
the low and the high varieties. In other languages, it is depicted with phonetic 
and articulatory interchange and variations in the syntax. [Corder 1973] The 
complex interconnections between language and social structure have been 
long and meticulously studied by Sociolinguistics. Along with its numerous 
sub-disciplines, it investigates such concepts as the speaker’s social 
background, different social meanings that can be expressed, the socially 
conditioned differences that the linguistic structures have, how a specific 
social or communicative setting determines the usage of certain linguistic 
forms, etc. [Wardhaugh and Fuller 2015, Trudgill 2000] Yet, in translation, 
which is essentially a matter between two different linguistic codes, the 
equivalent transfer of socially specific forms is always an arduous 
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undertaking, as the linguistic means by which they are verbalized in different 
languages are by no means identical. The crosscutting issues of 
Sociolinguistics and Translation theory inform the translator’s choices, always 
in search for equivalence of translation.   

Socially specific linguistic forms in the process of Translation 
Translation, apart from being an apparent inter-lingual communicative 

event, is also a cross-cultural and social phenomenon. Throughout the entire 
translation process, the translator’s choice of linguistic units is, in effect, 
directed and aligned by a vast amount of social and (inter)cultural factors. In 
translation, the source and target cultures demonstrate diverse degrees of 
social stratification, and in each language this social structure is verbalized in 
different ways. Such important non-lingual discursive categories as the social 
and cultural contexts, the specific communicative situation, the position of the 
speaker and the audience within the given communicative event, their social 
status (in a very broad sense), the actual meaning or the message of the 
text/utterance, etc., are all decisive factors in the process of translation. 
According to Nida, “the role of language within a culture and the influence of 
the culture on the meanings of words and idioms are so pervasive that 
scarcely any text can be adequately understood without careful consideration 
of its cultural background.” [Nida 1997: 3]. And being pre-conditioned by 
such cultural and social prerequisites, languages evolve, displaying great 
variance in their usage. Some languages develop national varieties or 
variants, e.g. American English, British English, Mandarin, Urdu, Western 
Armenian, etc. Some languages are richer in dialects than others, often 
lexically and phonetically so distant that the speakers of two different regional 
dialects would have difficulties comprehending one another. Some languages 
are very idiomatic, others have a more complex set of colloquial varieties, etc. 
And as Nida points out, “translators have to understand thoroughly the 
designative and associative meanings of the text to be translated; that involves 
not only knowing the meaning of the words and the syntactic relations, but 
also being sensitive to all the nuances of the stylistic devices. [1997:5]. The 
overall equivalent impact and the success of the translation, employed by the 
‘correct’ choice of linguistic units, is strongly conditioned by the 
aforementioned factors.  

The Linguistic Representation of Social Stratification in George 
Orwell’s “Nineteen Eighty-Four” 
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Such social features find a most profound linguistic articulation in 
literary work. As a magnificent piece of literary political fiction and a 
breathtaking dystopian novel, George Orwell’s “Nineteen Eighty-Four” has 
always been and still is a unique antiweapon to totalitarian manipulation in all 
times. With its Doublethink, Thoughtcrime, Big Brother, and Newspeak, this 
novel was able to penetrate deep into the world culture, unveiling hidden 
social and political truths and showing their ultimate importance to the 
reader. The plot, being set up in Oceania, an all-powerful superstate, depicts 
a life of perpetual war, omnipresent government surveillance and public 
manipulation which is controlled by a political system called English Socialism, 
with Big Brother as the head of the leading political party.  

The novel is a unique literary depiction of a number of important 
sociolinguistic notions. Through its stringently sociopolitical plot, the book 
very vividly portrays the hierarchical structure of society. Orwell has very 
gracefully reflected the lingual specificities of each of the social classes that 
the characters belong to, and has masterly presented the linguistic variance 
between the lower varieties and the standard variety of the language, which in 
the novel is used by the high and middle classes, especially in the work 
environment. The state language of Oceania is called Oldspeak (it is, in fact, 
the very same English language and is fated to be completely obliterated and 
replaced by Newspeak, which is a restrictive political language created by the 
government for ultimate cognitive manipulation). The standard variety of the 
language is used by the inner and outer members of the party, who 
respectively constitute the upper and middle class of the society. The lower 
vernacular variety is used by the proles- the regular people, who comprise 
the lower class. This lingual demarcation is best explicated by the dialogues 
found in the book by skillfully selected linguistic forms and structures, which 
overtly depict all the different social features and characteristics that the 
characters of the book were foreordained with. The utterances of proles 
express the illiteracy and the low, working class origin of their utterers by a 
number of different linguistic means, such as incorrect grammatical 
constructions, e.g. “didn’t ought to”, “that’s what come”, “I says”, “what I 
done”, “you ain’t got”, “what I got”, “I takes”, “it were in February”, “no 
number…ain’t won”, “I got the ‘ole lot of ‘em…wrote down on a piece of 
paper”, different misspellings “if you’d of been”, “you’d of done”, a number 
of contracted forms, such as “’ave” (have), “’em” (them), “’her” ([h] is not 
articulated), “’as” (has), “’ome” (home), “’ole” (whole), “reg’lar” (regular), 



277 

 

“An’” (And), as well as vernacular, low variety expressions, for example 
“bleeding well”, “bleeding”, pretty near tell you”, etc,. In the process of 
translation, the linguistic means by which these social characteristics are 
represented, always find a completely dissimilar representation in the target 
language, as in different languages social variables are delineated by different 
linguistic means. Thus, the task of this paper is to analyze the sociolinguistic 
profiles of some of the characters in the novel as verbalized in the source text 
(ST), their Armenian translations, and determine the degree of equivalence 
established by the target text (TT) utterances as representing the original 
sociolinguistic profiles created by the author. 

The Armenian Translation of the Novel 
George Orwell’s dystopian novel “Nineteen Eighty-Four” was translated 

into Armenian by Astghik Atabekyan and was published in 2012, which is the 
firstborn translation and publication of the novel in Armenian. [Օրուել 2012] 
Astghik Atabekyan is also the translator of the third and most recent 
publication of Orwell’s novella “Animal Farm”, rightfully laying claim for 
becoming “the Orwellian Translator”. The Armenian translation of the novel 
“1984” is a long-awaited contribution and a priceless addition to the 
enormous collection of the translated literature into Armenian and this paper 
does not at all seek to undermine the value of the translator’s effort to 
translate the novel. Rather, it aims to analyze the socio-lingual specificities of 
some of the characters of the novel observable in their utterances and to 
suggest alternative linguistic choices for achieving a higher degree of 
equivalence. 

Equivalence in Translation 
The characteristics of a successful translation have perhaps been the 

one major object of study in the discipline of Translation Studies. The quality 
of equivalence between the ST and the TT, which is conceivably one of the 
decisive pre-requisites for achieving a successful translation, has been in the 
spotlight of the major translation theories. [Munday 2012]. Ever since the 
“pre-linguistic period of translation”, as Newmark puts it, the focus of 
translation theory has been the recurring discussion on “word-for-word” and 
“sense-for-sense” translation. [1981: 4]. The study of these two strategies has 
resulted into an extensive set of interpretations given to the notion of 
equivalence. According to Nida, for instance, the success of a translation 
largely depends on achieving equivalent effect or response. [Nida 1964]. He 
introduces ‘two basic orientations’- Formal equivalence and Dynamic 
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equivalence, where formal equivalence focuses attention on the message 
itself, in both form and content. This ensures that the message in the target 
language matches the elements of the source language as closely as possible. 
Thus, Formal equivalence is keenly oriented towards the structure of the ST. 
Dynamic equivalence is concerned with the relationship between the receptor 
and message being generally the same as that existing between the original 
receptors and the message. He then distinguishes more specific criteria for 
maintaining equivalence such as 1. Making sense, 2. Conveying the spirit 
and manner of the original, 3. Having a natural and easy form of 
expression and 4. Producing a similar response as “four basic 
requirements of a translation”. [Nida 1964: 159-164]. Newmark presents a 
similar distinction- 1. communicative translation and 2. Semantic 
translation, wherein communicative translation attempts to produce on its 
readers an effect as close as possible to that obtained on the readers of the 
original. Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic 
and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual 
meaning of the original. [Newmark 1981]. The perspective shared by both 
theories is that equivalence in sense/meaning and equivalence in form are 
viewed as separate strategies. This implies that, due to linguistic differences 
between the source and target languages, it would not be possible to 
equivalently render the meaning of the ST by means of identical linguistic 
units in the TL.  When one plain is steadfastly pursued, the other one is 
naturally more or less overlooked. Dolet introduces similar evaluation 
principles for a successful translation, according to which: 

1. The translator must perfectly understand the sense and material of the 
original author, although he should feel free to clarify obscurities. 

2. The translator should have a perfect knowledge of both SL and TL, so 
as not to lessen the majesty of the language. 

3. The translator should avoid word-for-word renderings. 
4. The translator should avoid Latinate and unusual forms. 
5. The translator should assemble and liaise words eloquently to avoid 

clumsiness. 
[Dolet 1997] 

However, in his characterization, Dolet clearly prioritizes the equivalent 
transfer of the sense/meaning of the message, regarding equivalence in form 
as unimportant. He even encourages to avoid word-for-word renderings and 
focus more on the actual message of the ST. Roman Jakobson, intensifies this 
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point and says that “there is ordinarily no full equivalence between code-
units”, again stressing the dominant importance of the equivalence in 
meaning. According to him, even in the case of word-for-word rendering or 
literal translation, the ST and TT cannot be completely equivalent due to 
cultural and cognitive considerations. [Jakobson 1959/2000].  

Following Newmark’s idea, that it is not possible to maintain absolute 
equivalence both in meaning and in form, but also acknowledging Jakobson’s 
concern that absolutely equivalent translation of meaning is also impossible 
due to cognitive/cultural differences between the SL/TL and source culture 
(SC) and target culture(TC), we tend to characterize the translation process as 
governed by the natural tendency to achieve maximally equivalent rendering 
of ST meaning through minimally inequivalent TL linguistic forms (minimally 
inequivalent, because the linguistic divergence from the SL linguistic means is 
inevitable). That is to say, the translator would always do their best to 
equivalently transfer the meaning of the ST into the TL by sticking as closely 
as possible to the linguistic form of ST. And since no two languages share the 
same linguistic and inherent cognitive structure, success or equivalence in 
translation is generally achieved by completely mismatching linguistic means, 
more so in the case of socially significant forms. In every language, linguistic 
variance is marked by unique lexical, syntactical, phonetic and stylistic means, 
which, in translation, are completely interchangeable. More then, in 
translating socially specific texts, maintaining steadfast fidelity to the ST form 
would by no means guarantee equivalent rendering of meaning, however, a 
number of important social features can be inscribed in and represented 
directly through the form of the ST, so formal consideration should not be 
completely neglected. Thus, the appropriate rendering of the ST meaning is 
only feasible through the rightful choice of the linguistic means in the TL, 
which would allow to equivalently transfer the meaning intended by the ST.  

We have selected several excerpts from the novel attempting to unveil 
translation disproportions, paying attention to the verbalization of different 
social variables, chiefly social class, but also age, and their influence on the 
linguistic choices in the Armenian translation of the novel.  

1. ‘There, comrades! That’s how I want to see you doing it. Watch me 
again. I’m thirty-nine and I’ve had four children. Now look.’ She bent 
over again. ‘You see my knees aren’t bent. You can all do it if you 
want to.’ she added as she straightened herself up. (Orwell 42) 
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Տեսնու՞մ եք, ընկերնե՛ր։ Ապացուցեք, որ դուք էլ կարող եք։ Մեկ 
անգամ ևս հետևեք ինձ։ Ես երեսունինը տարեկան եմ, ունեմ չորս 
երեխա։ Հիմա նայեք,- նա նորից կռացավ։ - Տեսնու՞մ եք՝ ծնկներս 
ծալված չեն։ Բոլորդ էլ կարող եք անել, եթե ցանկանաք,- 
ավելացրեց նա և ուղղվեց։ [Օրվել 40] 
This utterance belongs to the female fitness instructor, who is leading 

the party members in their morning exercise. The instructor is an outer party 
member and the language used by her is, of course, the standard variety, as 
she is also referring to other party members who speak the same variety. And 
even though certain sentences have been very much domesticated, the 
translator has successfully preserved the variational qualities of the original 
utterance in the target language.  

2. “They do get noisy,’ she said. “They’re disappointed because they 
couldn’t go to see the hanging, that’s what it is. [Orwell 28] 
Նրանք այնքան աղմկոտ են,- ասաց կինը։ -Տխրել են, որ 
չկարողացան տեսնել կախաղան հանվողներին։ [Օրուել 26] 
In this second example, the conversation is taking place between two 

outer party members- Winston Smith and Mrs. Parsons, who normally use 
the standard language for communication in the work environment and in 
daily life. The utterance in the English language does not entail a very 
colloquial tone, (although the communicative situation is casual). However, in 
the translation the translator has successfully rendered the original utterance 
in an informal way by not translating it as “Տխրել են, որովհետև/քանի որ 
չեն կարողացել․․․”, which would grammatically be a more literary 
translation, and using a construction typical of a low variety of the Armenian 
language- “Տխրել են, որ չկարողացան”, structuring the subordinate clause 
with the verb in the past indefinite tense “չկարողացան” instead of “չեն 
կարողացել” (present perfect). The translator has, however, ceased to 
translate the part “that’s what it is”, which could be substituted in the 
Armenian language with “էդքան բան”. 

3. ՛Why can’t we go and see the hanging?’ roared the boy in his huge 
voice. 
‘Want to see the hanging! Want to see the hanging!’ chanted the little 
girl, still capering round. [Orwell 28] 
-Ինչի՞ չենք կարող տեսնել ոնց են կախաղան հանում,- բամբ 
ձայնով գոռաց տղան։ 



281 

 

Ուզում եմ տեսնեմ կախաղան հանվողներին, ուզում եմ տեսնեմ 
կախաղան հանվողներին,- երգում էր փոքրիկ աղջիկը՝ շարունակ 
թռչկոտելով։ [Օրուել 26] 
The ST sentence “Why can’t we go and see the hanging?” is written in 

the standard variety of English and does not in any way convey the age 
characteristics of the speaker- a child, or the casual setting of the 
conversation. In the Armenian translation, however, the adverb “Why” has 
been translated as “Ինչի”, which is the colloquial usage of the adverb 
“Ինչու” and perfectly corresponds to the informal setting of the 
communicative event and the young age of the speaker. However, the 
structure of the clause “go and see the hanging” has been modified in the 
TT- the verb “go” has been omitted and the clause “see the hanging”, where 
“the hanging” is the direct object expressed by a noun, has been translated 
as “տեսնել ոնց են կախաղան հանում”, which in English translates as “see 
how they’re hanging (them)” and is an object expressed by an adverbial 
clause. The words “կարող” and “տեսնել” are standard variety forms as well 
and could be vernacularized. We suggest translating the entire sentence 
literally, vernacularizing some of the words. Thus, “can’t” could be translated 
as “չենք կարա” instead of “չենք կարող”, which is the literary form of the 
verb, “go” and “see” could be translated as “գնա” and “տեսնի”, which are 
the colloquial variants of the infinitive verbs “գնալ” and “տեսնել” 
respectively. So, the translation of the entire sentence could be “Ինչի՞ չենք 
կարա գնա տեսնի կախաղանը։” Similarly, in the following sentence the 
translator has translated the high variety phrase “Want to see” as “ուզում եմ 
տեսնեմ”. “To see”, which is an infinitive form in the SL, has been 
substituted with “տեսնեմ”, which is the subjunctive form of the verb 
“տեսնել” in the Armenian language. This is a very characteristic colloquial 
form existing in the Armenian language used in informal settings not just by 
children, but technically all ages and social groups. The translator has 
preferred to adapt the original situation to the TC, which has resulted in a 
successful representation of the age of the speaker. Conclusively, we suggest 
translating the complete utterance as follows: “-Ինչի՞ չենք կարա գնա 
տեսնի կախաղանը,- բամբ ձայնով գոռաց տղան։ -Ուզում եմ տեսնեմ 
կախաղան հանվողներին, ուզում եմ տեսնեմ կախաղան հանվողներին,- 
երգում էր փոքրիկ աղջիկը՝ շարունակ թռչկոտելով։ 
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4. ‘We didn’t ought to ‘ave trusted ‘em. I said so, Ma, didn’t I? That’s 
what come of trusting ‘em. I said so all along. We didn’t ought to ‘ave 
trusted the buggers.’ [Orwell 39] 
- Ոչ մի դեպքում չպիտի վստահեինք նրանց։ Ասում էի, չէ՞, այ կնիկ, 
ասում էի։ Ահա նրանց վստահելու հետևանքը։ Միշտ ասում էի։ Ոչ 
մի դեպքում չպիտի վստահեինք այդ տականքներին։ [Օրուել 36] 
The above-mentioned utterance is expressed by an old prole– a 

drunken, unhappy old working–class man, perhaps even homeless, who is 
sitting on a stone-flagged floor next to an old lady in the subway of London, 
sharing about a heavy and unbearable grief he is suffering from. The 
language of the utterance is quite vernacular,–  made distinct by obvious 
grammatical deviations from the standard variety of the English language and 
numerous articulatory contractions marked by apostrophes in the ST, both 
being recurrent forms in other utterances as well. The grammatical 
structures “didn’t ought to” and “that’s what come”, as well as the 
contractions “’ave” and “’em”, depict the utterer as illiterate and belonging 
to the low class. The Armenian rendering, however, is in the standard variety 
of language. The translator has not at all, or has very slightly preserved the 
variational character of the original utterance, with “կնիկ” being the only 
colloquial word used in the translation of the sentence. The phrase “ոչ մի 
դեպքում”, for example, is a standard form, not typical of a low-class illiterate 
man and could easily be left out, especially that an equivalent form does not 
exist in the ST. “Ought to ‘ave”, which has been translated as “չպիտի”, is 
again a literary form, and could be translated as “չպտի”, which is the 
colloquial variant of the latter. And finally, “them”, which has been literally 
translated as “նրանց”, could have been rendered with the pronoun 
“դրանց”, which is a second person pronoun by its form, but in Armenian 
expresses condescendence and disgust when used in reference to the third 
person. This option better represents the utterer’s hatred and regret, which 
constitute his horrible grief. Hence, the suggested translation of the sentence- 
“Չպտի վստահեինք դրանց։” The sentence “Ահա նրանց վստահելու 
հետևանքը։” also sounds very literary.  The adverb “ահա” could be 
replaced with the Armenian colloquial phrase “Էս էլ քեզ”, where “Էս” is the 
colloquial form of the demonstrative pronoun “սա”, and “էլ” serves as a 
modal word, which, again, makes a more intensified reference to his anger 
and regret and makes the reference to “the result” of “their trusting ‘em” 
stronger. We also suggest replacing the word “հետևանքը”, which translates 
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as “the consequence”, with the word “արդյունքը”, which literally translates 
as “the result” and is more positive in connotation and does not so much 
imply the anticipated negative outcome of an action, which is more strongly 
implied by the word “consequence”. Thus, the suggested translation of the 
sentence would run as follows- “Էս էլ դրանց վստահելու արդյունքը”. In the 
sentence “Միշտ էլ ասում էի”, which is the translation of the ST sentence “I 
said so all along”, “միշտ էլ” could be replaced by “հա էլ”, where the low-
variety adverb “հա” represents continuity high recurrence of action. And 
finally, in the last sentence, the phrase “ոչ մի դեպքում” is again proposed to 
be omitted, along with replacing the demonstrative pronoun “այդ” by its 
colloquial version “էդ”. The contractions in the ST, which stand for the social 
class and low literacy level of the utter, in the Armenian translation can be 
substituted by using the vernacular versions of certain words. Hence, the 
suggested translation of the entire utterance- “-Չպտի վստահեինք դրանց։ 
Ասում էի, չէ՞, այ կնիկ, ասում էի։ Էս էլ քեզ դրանց վստահելու արդյունքը։ 
Հա էլ ասում էի։ Չպտի վստահեինք էդ տականքներին։”.  

5. ‘” Yes,” I says to ‘her, “that’s all very well,” I says. “But if you’d of 
been in my place you’d of done the same as what I done. It’s easy to 
criticize,” I says, “but you ain’t got the same problems as what I got․”’ 
[Orwell 95]  
– Այո՛, ասում եմ նրան, ամեն ինչ շատ լավ է, ասում եմ։ Բայց իմ 
փոխարեն դու էլ նույնը կանեիր։ Հեշտ է, ասում եմ, քննադատել, 
բայց որ իմ օրին լինեի՜ր․․․ [Օրուել 89] 
In this example, as well, the original utterance is expressed by a prole– 

a person belonging to the lower class. The communicative setting comprises 
two “monstrous prole women with brick-red forearms folded across their 
aprons talking outside a doorway. The language is, again, vernacular, 
expressed mainly by incorrect grammatical structures, such as “I says”, 
“you’d of been”, (where “of” stands for “have”), “you ain’t got”, “the 
same….as what”, as well as the contracted form “’her”. Firstly, the word 
“Yes”, which in the English language is both a high and a low-variety form, 
has been translated as “Այո”, which in the Armenian language is a literary 
variant. We suggest translating it as “Հա”, which is its vernacular variant. 
Secondly, we suggest translating the pronoun “’her” as “իրան” instead of 
“նրան”, which is the colloquial variant of the latter. And thirdly, the ST 
phrase “that’s all very well”, which represents the utterer’s evaluative 
response to the opinion of the interlocuter and can be paraphrased as 
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“you’re right” or “that’s correct”, has been translated literally in the TT and 
does not at all retain the actual meaning of the ST phrase. Our suggestion 
would be to translate the phrase as “Ճիշտ ես ասում”, which pragmatically 
fits the communicative situation and renders the actual meaning of the ST 
phrase. The sentence “But if you’d of been in my place you’d of done the 
same as what I done.” has been noticeably condensed and translated as 
“Բայց իմ փոխարեն դու էլ նույնը կանեիր։” The TL sentence is in the 
standard language and does not retain the colloquial qualities of ST sentence. 
We suggest translating it literally, using vernacular variants in the TL. Thus, 
“if you’d of been in my place․․․” could be translated as “Եթե դու իմ տեղն 
ըլնեիր”, where “ըլնեիր” is the colloquial variant of the verb “լինեիր”, and 
“you’d of done the same as what I done” could be translated as “հաստատ 
նույնը կանեիր”, where “հաստատ” serves as an addition to highlight the 
determined tone of the utterer. The part “as what I done” can be left out, as 
in the word “նույնը” (Eng.: the same) already makes a direct reference to the 
choice preference of the utterer and the vernacular communicative setting of 
the TL does not necessitate the existence of this clause. Hence, it can be 
omitted. The part “It’s easy to criticize,” I says, …” has been translated as 
“Հեշտ է, ասում եմ, քննադատել,” where “ասում եմ” (I says) has been put 
in the medial position, which, in the Armenian language is typically used in 
the standard language. We suggest translating the TT subordinate clause 
“Հեշտ է քննադատելը” (It’s easy to criticize) literally, again using vernacular 
forms․ The auxiliary verb “է”, thus, can be replaced with its colloquial variant 
“ա”, and the infinitive verb “to criticize” can be nominalized in the TL and be 
translated as “քննադատելը” (criticizing), which is a typical colloquial shift in 
the Armenian language. The main clause “Ասում եմ” can be replaced by 
“լսի՛”- the colloquial variant of the imperative form of the verb “լսի՛ր”, which 
in itself is an independent imperative clause, but fully renders the 
perlocutionary nature of the clause “ասում եմ”. Hence, the suggested 
translation of the phrase - “հեշտ ա քննադատելը, ասում եմ”. The sentence 
“but you ain’t got the same problems as what I got” has been translated as 
“բայց որ իմ օրին լինեի՜ր․․․”. The ST expresses the utterer’s negation of 
the interlocuter’s situation being the same as theirs, while the TT sentence is 
a conditional clause, that could be translated as “but if you were in my place.” 
We suggest preserving its ST negative structure, as well as the TT idiomatic 
expression “օրին լինել” and translate it as “բայց դու էլ հո իմ օրին չես”, 
which along with the modal words “էլ” and “hո” support the colloquial tone 
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of the utterance and stress the utterer’s convicted tone. So, the suggested 
translation of the entire utterance would be as follows: “– Հա՛, իրան ասում 
եմ ։ Ճիշտ ես ասում։ Բայց որ դու էլ իմ տեղն ըլինեիր, հաստատ նույնը 
կանեիր։ Հեշտ ա քննադատելը, լսի՛, բայց դու էլ հո իմ օրին չես։ 

6. “Can’t you bleeding well listen to what I say? I tell you no number 
ending in seven ain’t won for over fourteen months!’ 
‘Yes, it ‘as, then!’  
‘No, it ‘as not! Back ‘ome I got the ‘ole lot of ‘em for over two years 
wrote down on a piece of paper. I takes ‘em down reg’lar as the clock. 
An’ I tell you, no number ending in seven – ‘ 

 ‘Yes, a seven ‘as won! I could pretty near tell you the bleeding number. 
Four oh seven it ended in. It were in February – second week in 
February’ [Orwell 98] 
Բթամի՛տ, չե՞ս լսում՝ ինչ եմ ասում։ Ասում եմ՝ յոթով վերջացող ոչ մի 
թիվ չի հաղթել վերջին տասնչորս ամսվա ընթացքում։  
-Ես էլ ասում եմ՝ հաղթել է։ 
-Ոչ, չի հաղթել: Տանը ունեմ երկու տարվա բոլոր գրանցումները։ 
Գրանցում եմ ժամացույցի ճշտությամբ։ Ասում եմ, յոթով վերջացող 
ոչ մի թիվ․․․ 
-Չէ՛, յոթը հաղթել է։ Կարող եմ նույնիսկ անիծյալ թիվն ասել։ 
Վերջանում էր չորս զրո յոթով։ Փետրվարին էր։ Փետրվարի 
երկրորդ շաբաթը: [Օրուել 91] 
This particular conversation is, again, taking place between two proles 

sitting in a pub: “In an angle formed by a projecting housefront three men 
were standing very close together, the middle one of them holding a folded-
up newspaper which the other two were studying over his shoulders…. It was 
obviously some serious piece of news that they were reading. He was a few 
paces away from them when suddenly the group broke up and two of the men 
were in violent altercation. For a moment they seemed almost on the point of 
blows.” The pub, which is previously described as stinking with “a smell of 
urine, sawdust and sour beer”, is one of the drinking-shops that were only 
“frequented by proles”, and were jam-packed in evening hours. (Orwell 97-
98). This setting depicts the everyday life of the proles- an entirety of illiterate 
people isolated from political and governmental matters, spinning in the 
continuous routine of never-ending daily chores, drinking, betting, and 
playing lottery. This scene is further accentuated by the conversation 
mentioned above.  The vernacular language of this particular conversation is 
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represented by incorrect grammatical forms e.g. “ain’t won”, “I says”, “It 
were”, articulatory contractions, e.g. “’home”, “’em”, etc., as well as 
vernacular expressions such as “bleeding well”, “the whole lot of”, “pretty 
near”. The dense consistency of the low-variety vernacular forms in the ST, 
which, once again, testify of the social class and literacy level of their utterers, 
have not been equivalently and entirely retained in the TT and only few of 
them have been rendered with equivalent forms. Thus, the ST phrase 
“bleeding well listen”, where the vernacular expression “bleeding well” 
expresses the exasperation of the utterer over not being able to convince his 
friend of something, in the TT has been substituted with the vocative adjective 
“Բթամիտ” (lit. moron, idiot), which not only represents the enraging tone of 
the utterer, but does it in an insulting vocation the ST does not contain. We 
suggest replacing the adjective “Բթամիտ”, which belongs to the literary 
layer of the vocabulary, with the vocative phrase “Ա՛յ մարդ”, which 
equivalently retains the non-offensive tone of the ST phrase. Similarly, the 
translation of the ST sentence “I tell you no number ending in seven ain’t 
won for over fourteen months!”, which runs as “Ասում եմ՝ յոթով վերջացող 
ոչ մի թիվ չի հաղթել վերջին տասնչորս ամսվա ընթացքում։», is entirely 
composed in literary language. The words “վերջացող”, “հաղթել”, and 
“ընթացքում”, in particular, give the utterance a very literary coloring. We 
suggest replacing these words with vernacular forms. Thus, the word 
“վերջացող” can be replaced with “պրծնող”, “հաղթել” with the verb 
“շահել”, since in Armenian the former would never be used in the sense of 
winning a lottery, and “ընթացքում” can be replaced with the conjunction 
“մեջ” to make the language more vernacular. We also suggest replacing the 
word “վերջին” with the word “անցած”, which literally translates as “the 
past [fourteen months] and is a colloquial structure. In addition to this, we 
suggest omitting the letter “լ” in the ending of the infinitive form “շահել”, an 
option already suggested for a number of other cases of translation, and 
translate the word as “շահե” instead of the standard form “շահել”. Thus, 
our suggested translation of this sentence is “Ասում եմ՝ յոթով պրծնող ոչ մի 
թիվ չի շահե անցած տասնչորս ամսվա մեջ։”. In the sentence “-Ոչ, չի 
հաղթել”, as well, the standard variant “Ոչ” could be replaced by its 
colloquial variant “չէ”, with the verb “հաղթել” being replaced again with the 
word “շահե”, resulting in “Չէ՛, չի շահե”. Then, in the sentence “Back ‘ome 
I got the ‘ole lot of ‘em for over two years wrote down on a piece of paper.”, 
in addition to the contractions “’ome”, “’ole”, “’em”, and the past indefinite 
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form “wrote”, used in the meaning of the past participle form “written”, the 
vernacularity of the utterance is also accomplished through the abundance of 
attributes and the overall syntactic structure of the sentence, e.g. the 
adverbial modifier of place “back ‘ome”, which occupies an initial position 
and comes before the main clause, the attributive phrases “the whole lot of” 
and “wrote down on a piece of paper”, etc. In the process of translation, 
however, the ST sentence has undergone omission and reduction. The 
expressions “the ‘ole lot of them” and “wrote down on a piece of paper” have 
been basically condensed into the TT word “գրանցումները”, which 
translates into English as “records” or “entries”, and does not convey the 
social characteristics of the utterers engaged in a conversation of a very 
informal setting. We suggest preserving all of the constituents of the ST 
sentence and translated it as follows: “տանը անցած երկու տարվա շահած 
թվերը լրիվ թղթի վրա գրած պահում եմ։”. The sentence “Կարող եմ 
նույնիսկ անիծյալ թիվն ասել։” is, in like manner, very literary and formal. 
The verb “Կարող եմ” can be replaced with its colloquial variant “կարամ”, 
the adverb “նույնիսկ”, which is a high-variety form, could be substituted by 
its less formal equivalent “անգամ”, and the infinitive verb “ասել” could be 
replaced by the subjunctive form “ասեմ”, which is a common occurrence in 
colloquial language. Hence, the suggested translation of the complete 
sentence would be “Կարամ անգամ անիծյալ թիվն ասեմ”. And in the 
translation of the sentence “Four oh seven it ended in.”, which is “Չորս զրո 
յոթով էր վերջանում”, the word “վերջանում” is again of the standard 
language․ We suggest omitting the verb “վերջանում” (ending in), and 
translate it as “չորս զրո յոթ էր վերջում, which literally translates as “it was 
four zero seven at the end”.  

In every cultural reality, the stratified nature of the society finds a 
unique and unrepeated representation. In all societies, different social 
variables like age, gender, ethnicity, social class, etc. are demarcated in a 
distinct way and function differently in social life. Similarly, in each language, 
these socio-cultural characteristics are verbalized by different linguistic 
means, and each of these variables presupposes the usage of a certain range 
of linguistic forms. And in the process of translation, which, as already 
mentioned, is not only an inter-lingual, but also an intercultural 
transformation, individuals, along with their distinct social characteristics, are 
technically reconstructed in and transferred into another cultural, social, and 
lingual context, where social variables find completely different ways of 
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verbalization in the TL. Similarly, their utterances, the production of which is 
directed by those social characteristics, are translated into the TL by linguistic 
forms which do not correspond to those in the SL. A vernacular grammatical 
structure in the SL may be best translated by a colloquial verb in the TL and 
vice versa, a phonetic interchange in the SL might not find a phonetic 
equivalent in the TL and be substituted by a low-variety grammatical 
structure, and so on. In the novel “Nineteen Eighty-Four”, George Orwell has 
used very stratified language to be able to vividly portray the hierarchical 
structure of society- the standard variety of the language being used by the 
inner and outer party members, which respectively embody the high and 
middle classes, and the low variety used by the people. The narrative of the 
author, as well as the conversations taking place between party members, are 
in the standard variety of the English language. The equivalence in the 
translation of standard language texts is successfully achieved, as it does not 
entail major lingual subtleties that articulate different social specificities. The 
low variety of language in the novel, however, is different from the standard 
language on all levels of language. It is represented through phonetic and 
articulatory interchanges, evident grammatical deviations, as well as 
vernacular constructions and expressions. The Armenian translations of low 
variety utterances, however, show noticeable inconsistency with the original 
text in terms of reflecting certain social variables, as the vernacular forms of 
the ST that depict mainly the social class characteristics of their utterers have 
been translated into the standard variety of the Armenian language and have 
not been rendered with equivalent vernacular forms in the TL. The ST socially 
significant forms can be substituted in the TL by vernacular, low variety 
lexical constructions, colloquial phrases, which will equally depict the degree 
of illiteracy and low-class characteristics of their speakers they are used to 
represent. 
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ԳՈՒՐԳԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ -  Ջ․ ՕՐՈՒԵԼԻ «1984» ՎԵՊԻ ՀԱՅԵՐԵՆ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ՀԱՆՐԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
  Հոդվածի նպատակն է վերլուծել Հասարակության տարբեր 
շերտերին պատկանելությունն ընդգծող լեզվական միջոցները Ջ․ Օրուելի 
«1984» վեպում և դրա հայերեն թարգմանվածքում։ Հոդվածի համար 
ընտրված գործնական նյութը վեպում տեղ գտած երկխոսություններն են։ 
Հոդվածում փորձ է արվում գնահատել հեղինակային ընտրությամբ 
կերպարներին վերագրված հանրալեզվական առանձնահատկությունների 
հայերեն թարգմանության համարժեքությունը և դրան հասնելու 
լեզվական միջոցների կիրառությունը։ 
  Հոդվածն առաջարկում է  երկխոսությունների թարգմանության նոր 
տարբերակներ՝ այնպիսի լեզվական միջոցների օգտագործմամբ, որոնց 
միջոցով կարելի է ապահովել ասույթների առավել համարժեք 
թարգմանությունը՝ պահպանելով վերին և ստորին խավերին բնորոշ 
լեզվական և խոսքային առանձնահատկությունների ընկալումը նաև 
թարգմանվածքում: 
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ГУРГЕН КАРАПЕТЯН - АРМЯНСКИЙ ПЕРЕВОД РОМАНА “1984” ДЖ. 
ОРУЕЛЛА. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВЫХ 
СРЕДСТВ В ЭКВИВАЛЕНТНОМ ПЕРЕВОДЕ   
  Цель статьи - проанализировать различные языковые средства, 
выражающие принадлежность к различным социальным слоям в романе 
Дж. Орвела “1984” и в его армянском переводе. Практическим 
материалом для статьи послужили диалоги из романа. В статье 
предпринята попытка оценить адекватность армянского перевода, 
социолингвистических особенностей, приписываемых автором 
персонажам романа, а также употребление языковых стредств, 
использованных для достижения данной цели.  
  В статье предлaгаются новые варианты перевода диалогов 
посредством употребления таких языковых средств, которые могут 
обеспечить наиболее эквивалентный перевод высказываний, сохраняя 
языковые и речевые особенности низкого и высокого сословий и в 
переводе. 
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УДК 81'42 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В РЕЧЕВЫХ 
АКТАХ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
РУЗАННА КАРАПЕТЯН 

 
Ключевые слова: речевые акты, автореферентность, 
перформативность, констативность, репрезентативность, 
рефлексивные варианты, агентивность, медиальность, вовлеченность  

 
Местоимение sicհ является частотным в немецком языке. Причина 

его частотности в его многофункциональности. Оно часто встречается и в 
политическом дискурсе. 

Анализ политического дискурса сегодня актуален, так как он 
охватывает целый ряд областей человеческой деятельности, например 
экономику, экологию и др. С языком политики мы встречаемся на каждом 
шагу: это и пресса и телевидение (трансляция пленарных заседаний, 
теледебаты в предвыборной гонке и.т.п.). С появлением интернета 
политика захватила также и киберпространство: появилось огромное 
количество электронных СМИ, вся политическая информация стала 
доступна на электронных страницах парламентов. Поэтому исследование 
политической лексики приобретает большое значение. Язык как главное 
средство политической коммуникации, направленное на извещение, 
уведомление, соглашение, согласование, договорённость и 
взаимопонимание. 

Одна из крупных исследовательниц дискурса в целом и 
политического дискурса в частости Е. И. Шейгал делит его, как и другие 
виды дискурса, на реальное и виртуальное измерения. Явление 
рефлексивности в политическом дискурсе рассматривается ею в реальном 
измерении. 

Лингвисты по-разному определяют политический дискурс, однако 
самым широким является определение Баранова и Казакевич, 
определивших его как совокупность "всех речевых актов, используемых в 
политических дискуссиях, а также правил публичной политики, 
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освященных традицией и проверенных опытом" (Баранов, Казакевич, 
1991, с. 6) 

По-разному лингвисты определяют и понятие рефлексивности. В 
своей работе „Семантические роли рефлексивных глаголов“ М. Гуммель 
(М. Гуммель, 2004, с. 206) определяет рефлексивность как «возвратную 
интерпретацию лексического значения глагола по отношению к 
актантам». Возвратная интерпретация основывается на актуализации 
глагола в речевом акте. В отличие от Корсириу, определяющего 
возвратную интерпретацию лексического значения глагола 
функционально на уровне системы (Корсириу, 1975, сс. 11-101), М. 
Гуммель определяет ее на уровне речи, т.е. возратная интерпретация 
рассматривается им вместе с конкретным языковым «событием». И, хотя 
рефлексивное употребление глагола происходит на языковом уровне1, 
применение процедуры происходит на уровне речи. Этим он объясняет 
тот факт, что вопрос облигаторности местоимения sich даже при глаголах 
“ reflexivа tantum” иногда решается в зависимости от ситуации. Его 
формула выглядит следующим образом (М. Гуммель, 2004, с.207): 

    СОБЫТИЕ 
 
  исходит  = направлено 

Целью данной статьи является исследование семантических 
условий, позволяющих рефлексивным глаголам выступать в 
определенных речевых актах. 

Для стиля речей характерны и перформативные и констативные 
речевые акты. Одним из основных отличий между ними является тот 
факт, что основным условием перформативности является действие, в то 
время в основе констативного акта условие его истинности. Оно, 
выдвигаясь на первый план, отличает его и от остальных речевых актов. 
Разные ученые проявляли разный подход при определении речевых 
актов, однако выработаны четкие критерии их разграничения. Одним из 
ключевых условий перформативного речевого акта является настоящее 
время и 1-ое лицо ед.ч. В политике, однако, часто имеет место замена 1-
ого л.ед. ч. 1-ым л. множественного числа, так как в политике часты 
высказывания от имени группы. 

                                                 
1 Diathese  
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При исследовании речей и высказываний политиков выявляются 
определенные частотные рефлексивные глаголы в разных речевых актах. 
В их числе таких бросается в глаза глагол sich verpflichten, обозначающий 
взятие на себя обязательства. С семантической точки зрения глагол sich 
verpflichten относится к числу рефлексивных глаголов, при которых 
местоимение sich не является факультативным, так как его рефлексивный 
и нерефлексивный варианты имеют разные синонимы: 
(verpflichten=beauftragen; sich verpflichten=sich (vertraglich) binden). 
Используемые в 1-ом лице, они могут выступать в перформативе: 

1 „[…] Ich verpflichte mich, mich für Freiheit und Gerechtigkeit 
einzusetzen. […]“ (NZZ08/MAR.04126 Neue Zürcher Zeitung, 26.03.2008, 
(S. 59; Zwei Füsse für ein Halleluja); 

2 „[...] Ich verpflichte mich, bei der Schaffung einer friedlicheren Welt 
mitzuarbeiten. [...]” (NZZ08/MAR.04126 Neue Zürcher Zeitung, 26.03.2008, 
S. 59; Zwei Füsse für ein Halleluja); 

3 „[...] Ich verpflichte mich freiwillig zur Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium[...]“ (NKU00/NOV.02258 Nordkurier, 07.11.2000; Ausstellung 
zeichnet Arbeit der Stasi nach); 

4 „[...]Wir verpflichten uns konkret, in der Praxis, die Vorzüge des 
Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus zu beweisen und [...]“ 
(BZK/D59.00256 Neues Deutschland, 12.05.1959, S. 5, Ressort: POLITIK; 
SPD-Redakteure studieren Fragen des Siebenjahrplanes in der UdSSR); 

5.„[...]Aus vollem Herzen unterstützen wir die Politik der Partei und 
Regierung …. Wir verpflichten uns, termingemäß den Plan zu erfüllen und 
alle Rückstände aufzuholen [...]“ (BZK/D54.00257 Neues Deutschland, 
10.06.1954, S. 3, Ressort: WIRTSCHAFT; Mit einem Wettbewerb geht das 
BGW ins zweite Jahr des neuen Kurses); 

6. „[...]Ich verpflichte mich, den neuen Präsidenten zu ehren und alles 
zu tun, um ihm zu helfen, die Amerikaner zusammenzuführen bei der 
Erfüllung der großen Vision, die durch unsere Unabhängigkeitserklärung 
definiert wird und die durch unsere Verfassung bestätigt und verteidigt wird. 
[...]” (U00/DEZ.03086 Süddeutsche Zeitung, 15.12.2000, S. 5; 
Präsidentenwahl in den USA: Erleichterung über das Ende der Ungewissheit) 

Приведенные высказывания можно причислить к комиссивным 
речевым актам, поскольку они предполагают взятие на себя 
определенных обязательств. Они перформативны вследствие своей 
автореферентности. Автореферентность данного глагола, а также 
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глаголов этого типа, обеспечивается его рефлексивностью, поскольку 
вследствие рефлексивности имеет место совпадение семантических ролей 
агенса и пациенса независимо от его семантической классификации.  

К данной группе можно отнести так же глагол sich vornehmen, 
семантически обозначающий обещание, взятие на себя обязательств. Он 
отличается от глагола sich verpflichten по валентности (sich –Dat.). Агенс 
при нем одновременно является и адресатом. 

В зависимости от контекста высказывания данный глагол может 
встречаться в перформативных речевых актах: 

“…Ein Zeichen dafür, dass es auch Fortsetzung Numero drei geben 
sollte. Wir nehmen es uns vor... ” (LRU03/AUG.09071 Lausitzer Rundschau, 
19.08.2003; TV-Tipp) 

В данном предложении мы имеем дело с косвенным 
перформативом, поскольку предложение представляет собой обещание/ 
взятое на себя обязательство. Условие истинности к данному 
предложению неприменимо. 

С точки зрении я валентности эти глаголы объединяет то, что для 
обоих глаголов в качестве дополнения в основном выступают 
инфинитивные конструкции.  

Для исследования интерес представляет также группа глаголов 
конкретного действия, рефлексивные глаголы со словообразующим sich: 
sich einsetzen (für Akk.), sich einbringen, sich durchsetzen, sich bekennen (zu 
Dat.), sich bedanken, sich halten (an Akk), sich anschließen (Dat.), sich 
einstellen (auf Akk.), sich aussprechen für /gegen Akk и др. 

При исследовании семантической функции sich у приведенных 
выше глаголов бросается в глаза тот факт, что sich лексикализуется 
вместе с глаголом, и в большинстве случаев употребление глаголов с 
местоимением sich сигнализирует не направление действия, а новое 
значение сочетания «глагол+ sich». Н-р, 
einsetzen = anwenden, benutzen, nutzen, verwerten, gebrauchen, 
(применять, использовать, вводить в действие);  
sich einsetzen = sich um jemanden, etwas persönlich bemühen Fürsprache 
einlegen (брать на себя обязательства, стараться прилагать усилия, 
ратовать);  
bekennen= aussagen, eingestehen (признавать, осознавать) 
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sich bekennen zu Dat. – (zu jemandem, etwas stehen; überzeugt bejahen; 
für jemanden, etwas offen eintreten) признаваться, принимать что-либо, 
кого-либо 

Вышеприведенные глаголы часто встречаются в политическом 
дискурсе. Одним из таких глаголов, который может встречаться в 
перформативном акте является глагол sich bekennen (zu Dat.): 

„[...] Ich bekenne mich hiermit zu meiner Vergangenheit. [...]“ 
R97/DEZ.99541 Frankfurter Rundschau, 16.12.1997, S. 3, Ressort: (LOKAL-
RUNDSCHAU; Peter Frenzel bezeichnet sich als Altlast aus dem Osten / Der 
Egelsbacher SPD); 

„[...] Christ: [...] Ich bekenne mich hiermit zu den Leistungsprinzipien 
der Gesellschaft . [...] .(FOC09/AUG.00136 FOCUS, 10.08.2009, S. 20-21; 
"Ich bin keine Heuschrecke"); 

Исследование2 показало, что глагол sich einsetzen встречается так 
часто, что его можно назвать ключевым словом политического дискурса в 
целом. Он имеет положительную коннотацию. К нему прибегают либо при 
необходимости констатировать факт проделанной работы, либо, 
поскольку политическому дискурсу присуща валюативность, дать оценку 
деятельности политика. Глагол является ключевым, поскольку 
подразумевает полную (ментальную и физическую) вовлеченность.  

С семантической точки зрения глаголы sich einsetzen и sich 
bekennen относятся к числу частично рефлексивных (DUDEN, 1995, 
с.109), поскольку sich выполняет словообразовательную функцию. 
Доказательством этого является наличие у рефлексивных и 
нерефлексивных форм разных синонимов. Следовательно, они ведут себя 
как собственно-рефлексивные, что приводит к их агентивности при 
отсутствии направления действия и невозможности другого референта. 
Глаголы данной группы встречаются как в констативных, так и в 
перформативных речевых актах: 

„[...] Aber setzen Sie hier nicht die ganze Partei aufs Spiel?,-  
Schmidt: Nein, ich setze mich ein. [...]” (P98/APR.13698 Die Presse, 

03.04.1998, Ressort: Inland; Schmidt für Veto-Recht in Ausnahmefällen) 
В данном предложении мы имеем дело с перформативом: условием 

является действие, а не истинность. 

                                                 
2https://cosmas2.ids-mannheim.de:6344/cosmas2-web/action.subKwicSelectionction.do  
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Он особенно типичен для стиля речей глагол sich bedanken (bei 
Dat.). Он часто употребляется в числе так называемых общепринятых 
фраз. Семантически он относится к собственно-рефлексивным, так как не 
употребляется без sich. Хотя семантичеки он выражает чувство, он 
относится к перформативным речевым актам, поскольку здесь помимо 
других условий перформативности действительно условие 
«слово=действие»: 
(…) Warum deutsche Zeitungen Österreich nicht wie andere als Neo-Nazi-
Land beschrieben haben, will sie wissen. "Ich bedanke mich bei all jenen, die 
die Wahlanalysen differenziert gesehen haben", sagt der Bundeskanzler. 
(P99/OKT.39107 Die Presse, 14.10.1999, Ressort: Ausland/Seite Drei; 
"Redlich, aber vergeblich" - wenn Klimas Lächeln gefriert); 
FP-Chef Jörg Haider freute sich über die Kritik: "Ich bedanke mich sehr 
herzlich bei meinem Kronzeugen gegen die Politik Vranitzkys, Michael 
Häupl." Allerdings sei der Wiener Bürgermeister selbst "politischer Mittäter". 
( P96/SEP.35755 Die Presse, 25.09.1996, Ressort: Inland; SP-Vorsitzender: 
"Verstehe Kritik Häupls nicht") 

Семантически близкими к вышеназванным являются глаголы, 
выражающие отказ от выполнения действия: sich weigern, sich 
wiedersetzen. Данные глаголы обозначают отказ от действия. 
Используемые в 1-ом лице, они могут быть причислены к перформативам: 

 „ DJ Merkel: Wir weigern uns, Pleite Griechenlands anzuerkennen„ 
(ZDF 
06.02.2012,17:09)http://www.morningstar.de/de/markets/newsfeeditem.aspx?
id=178844585709541) 

Приведенные глаголы также относятся к собственно 
рефлексивным, т.е. они относятся к подлежащему- агенсу.  

С точки зрения частотности в речах политиков интереса 
заслуживают также глаголы, выражающие оттенки чувств, sich freuen, 
sich ärgern, sich fürchten, которые с семантической точки зрения 
являются рефлексивными вариантами. В аспектуальном смысле их 
особенностью считается декаузативация при рефлексивации. Отличает их 
то, что в отличие от возвратных вариантов, обозначающих чувство, 
испытываемое человеком, их невозвратные варианты каузативны.  

Данные глаголы также являются глаголами агентивными, однако, 
согласно Вундерлиху, будучи глаголами, выражающими утверждение и 
признание, они тем самым относятся к репрезентативному акту: 
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„[...] Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier in Albanien, 
in Tirana, zu sein. [...] (Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der Deutsch-
Albanischen Wirtschaftskonferenz am 8. Juli 2015, 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/07/2015-07-09-
merkel-tirana.html ) 

Смысловая группа рефлексивных глаголов типа sich erhöhen, sich 
reduzieren, sich halbieren, sich verringern используется в политике для 
выражении экономических реалий, для приведения статистических 
данных и соотношений. У данных глаголов предпосылка (антецедент) 
внешняя, не входящая в состав предложения, что приводит к 
неагентивно-декаузативному прочтению конструкции. В качестве субъекта 
здесь главным образом выступает слово Zahl, реже- Defizit: 

Mudersbach: Dank mehr Gewerbesteuer-Einnahmen verringert sich 
Defizit (RHZ03/DEZ.07313 Rhein-Zeitung, 09.12.2003; Kleiner Silberstreif 
am Horizont) 

К числу подобных медиальных глаголов относятся также sich 
verschärfen, sich zuspitzen. Они используются для описания ситуации в 
процессе. Их медиальность дает возможность манипуляции посредством 
отстранения агента с целью представления ситуации, происходящей 
независимо от роли агента.  

Чаще всего в роли субъекта при них выступают Lage, Kriese, Streit, 
Prozess, Problem. 

Вследствие неагентивности и медиальности данные глаголы не 
могут встречаться в прямых речевых актах. 

В политическом дискурсе почти не выявлено случаев, когда 
местоимение sich сигнализирует взаимность. Встречаются только 
отдельные случаи частично взаимного употребления глаголов.  

Частично взаимный глагол sich sprechen встречается в 
имплицитном коммисивном акте, поскольку подразумевает вовлечение 
адресата. В данном случае речь идет об обещании либо угрозе, 
выраженными косвенным образом: 

[ Wieland (Grüne): So wird es kommen, wir sprechen uns noch!] 
(PBE/W14.00025 Protokoll der Sitzung des Parlaments 

Abgeordnetenhaus Berlin am 05.04.2001. 25. Sitzung der 14. Wahlperiode 
1999-2001. Plenarprotokoll, Berlin, 2001) 

Таким образом, некоторые рефлексивные глаголы могут 
встречаться в перформативных-коммисивных либо репрезентативных- 
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речевых актах. Местоимение sich при рефлексивных глаголах в 
политической лексике в основном выполняет словообразовательную 
функцию, одновременно обеспечивая его автореферентность и 
агентивность при совпадении семантических ролей агенса и пациенса. У 
данных глаголов не может быть другого референта ни при каком 
прочтении. Это обстоятельство почти исключает возможность взаимного 
прочтения сочетания «глагол + sich» в речевом акте. Местоимение sich 
одновременно может выполнять как функцию децентрализации и 
декаузативации, так и являться индикатором вовлеченности. Если 
условием перформативности с прагматической точки зрения является 
время и лицо глагола, то с семантической точки зрения таковым условием 
является его агентивность и степень вовлеченности, следовательно, 
медиальность рефлексивных глаголов исключает возможность их 
появления в перформативном речевом акте.  
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ - ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԲԱՅԵՐԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ 
 Սույն հոդվածն անդրադառնում է գերմաներենի այն անդրադարձ 
բայերի իմաստաբանական և գործաբանական 
առանձնահատկություններին, որոնք հանդիպում են քաղաքական 
խոսույթում։ Հոդվածի նպատակն է պարզաբանել անդրադարձ 
դերանվան իմաստաբանական գործառույթների ազդեցութունը բայի 
գործաբանական կիրառության վրա։ 

Քաղաքական խուսույթը մի շարք լեզվաբանների կողմից 
սահմանվում է որպես խոսքային ակտերի համալիր: Կան որոշակի բայեր, 
որոնք հատուկ են որոշակի խոսքային ակտերին։ Անդրադարձ դերանունը 
գերմաներենում ապահովում է բայի վերաբերականություն՝ միավորելով 
կատարողի և կրողի իմաստաբանական գործառույթները, և հնարավոր է 
դարձնում որոշ անդրադարձ բայերի կիրառումը պերֆորմատիվ 
խոսքային ակտերում։ Գերմաներենում անդրադարձ դերանունը կարող է 
իմաստավորվել բայի հետ, իսկ իմաստաբանական դերերի համընկումը 
ազդարարում է գործողի առավել մեծ ներգրավվածություն, որն իր 
հերթԻն հանդիսանում է պերֆորմատիվ խոսքային ակտերի չափանիշ։ 

 
РУЗАННА КАРАПЕТЯН - GERMAN REFLEXIVE VERBS IN SPEECH ACTS 
IN POLITICAL DISCOURSE 

The article discusses the main semantic and pragmatic characteristics 
of German reflexive verbs in political discourse. According to many theories, 
the macro-illocutionary function of the political discourse is directive. At the 
same time, political discourse can be defined as a complex of speech acts. 
The article studies micro-illocutionary functions of some German reflexive 
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verbs. In German, reflexivity is an analytical category which means that the 
reflexive pronoun can be a part of the reflexive construction (be lexicalised 
with the verb or be optional without influencing its meaning). The aim of the 
article is to study how the ability of German reflexive verbs having a 
grammatical agent affects their ability to occur in certain speech acts. 

Reflexivity is a category that presupposes referential identity, which 
means involvement of the agent as the main criterion of performative 
utterances.  
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УДК 491.99 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЛИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ РУССКОЙ 
МЕНТАЛЬНОСТИ В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (1918-1921) 
 

ТАТЬЯНА КРАСНОВА  
 
Ключевые слова: ментальность, русское зарубежье, политический 
дискурс, дискурсный анализ, оппозитивность, оценочные коннотации, 
оппозиции старый / новый, темный / светлый 
 

Универсальное определение категории ментальности дано в конце 
прошлого века В. В. Колесовым. Оно раскрывается автором исходя из 
аргументов общеязыковой основы: ментальность есть миросозерцание 
в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе 
познания интеллектуальные, духовные и волевые качества 
национального характера в типичных его проявлениях [Колесов 1999: 
137]. Другие определения ментальности в большей мере 
специфицированы. Они появились в контексте разных наук и 
соответствующих им дискурсов: философского (М. Барг, В. Кантор), 
психологического (И. Акчурин, М. Гуревич), социологического (М. 
Рожанский)1. Существует идеологический аспект трактовки ментальности, 
где она понимается как «совокупность символов, являющих ключевые 
позиции, которые образуют ядро «господствующей идеологии» и 
порождают повседневные представления» [Барг 1987: 4]. Со стороны 
историографии [История ментальностей 1996] констатируется 
направленность ко все большему расширению поля зрения историков 
ментальности с нарастающей тенденцией к структурированию объекта. В 
поле зрения оказывается «вся ментальная сфера – противоречивая и 
изменчивая, сотканная из различных групповых и даже индивидуальных 
представлений, колеблемая борьбой этих групп и индивидов за 
собственное видение реальности, за право производство здравого 

                                                 
1 Критический обзор в кн.: Колесов В. В. Жизнь происходит от слова…  СПб., 
1999. 
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смысла» [История ментальностей 1996: 10]. Раньше речь шла о единой 
для всего общества ментальности, теперь чаще говорят о различных 
ментальностях, или менталитетах2. По сути, подтверждается возможность 
введения в сферу ментальности групповых ограничений [Корнеева 2001]. 
Важно, что существует интерес к разноэтажности ментальной сферы и к 
ее разнообразию.  

Статья посвящена экспликации элементов русской ментальности в 
газетном дискурсе русского зарубежья (далее также РЗ) периода 
революции и гражданской войны. Предметом анализа стали слова, 
имеющие в русской культуре статус архетипа. Оппозитивы старое/новое и 
темное/светлое по существу давно бытуют в русском мире, поскольку в  
нем, говоря словами Ю. С. Степанова, «двойственность мира людей» 
имеет «сильно выраженный дуалистический характер» [Степанов 2001: 
852]. Выборка материала, на основе которого выполнено исследование, 
производилась с учетом политической ориентации газет русского 
зарубежья. Меньшевистская «Народная газета» (далее НГ) и газета Вл. 
Бурцева «Общее дело» (далее ОД) относятся к известным 
антибольшевистским изданиям и включают, соответственно, такой же 
политический дискурс3. Менее известна радикальная пробольшевистская 
газета «Голос труженика» (далее ГТ)4 с ее апологией анархобольшевизма в 
России.  

В статье поддерживается когнитивно-дискурсивный подход к 
анализу текстов массовой коммуникации [Язык средств массовой 

                                                 
2 Менталитет понимается как фиксируемые в социальном сознании или культуре 
символы, ценности, правила и ориентации, которых придерживаются различные 
группы, сообщества, классы в определенный исторический период. 
3 «Народная газета»: еженедельная социалистическая газета. Нью-Йорк, 1918; 
«Общее дело: ежедневная газета / Ред.-изд. В. Л. Бурцев. Париж, 1918-1919. 
Антибольшевистский дискурс понимается как идейно-стилевое качество 
газетной речи, обусловленное ментальным состоянием крайнего неприятия 
субъектом идеологии большевизма. 
4 «Голос труженика»: еженедельная рабочая газета индустриальных рабочих мира. 
Чикаго, 1918-1921 гг. Пробольшевистский дискурс можно рассматривать как 
дискурс охранения и пропаганды идеологии русского большевизма на территории 
другой страны в связи с трудным положением русскоязычных рабочих в Америке.  
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информации 2008]. Дискурсный анализ предполагает относительную 
реконструкцию элементов когнитивно-семантического содержания и 
описание процессов, от которых зависит употребление и расположение 
слов в идеологическом дискурсе [Серио 1999: 36]. Дискурс – смежная 
когнитивная структура, посредник между текстом и когницией. Его 
организация представлена в сознании ментальными репрезентациями, то 
есть соотношениями концептов и пропозиций, элементов иконизма 
(фактического подобия в высказывании) и предикации, а также 
фреймами, схемами, сценариями. При этом единицы когнитивного уровня 
разнородны; «среди них могут быть и научные понятия, и просто слова, 
приобретшие статус обобщения, символы, за которыми скрывается целая 
область знаний, и образы, картины и «осколки» фраз [Караулов 1987: 3].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В условиях войны, то есть вооруженной 
борьбы между государствами или вражды между классами, отдельными 
группировками и лицами – общим для всех видов дискурса является 
оппозитивный способ ментальной и вербальной репрезентации этого 
положения. Под  о п п о з и т и в н о с т ь ю  понимается идеологическая 
модализация. Она проявляется как отношение неприятия (или приятия), 
которое формируется в ходе трактовки действительности с позиций 
противодействия и управляет субъектом сознания (действия) в заданном 
идеологией направлении. Оппозиция – содержательно и структурно 
воспроизводимое в дискурсе отношение противоположения, в широком 
смысле – оппозитивной номинативности, маркирующее характер 
несоответствия или противоречия в общественном сознании. При этом 
языковые формы рассматриваются как средство реализации культурно 
обусловленных значений, отражающих разделяемые членами общества 
оценки и ценностные ориентации, иными словами – являются 
семантическими формами, отражающими групповые интересы 
(групповой менталитет) в социокультурном контексте5.  

                                                 
5 Контекст мы понимаем как область референтов (или «ситуацию»), относящуюся 
к социальным условиям порождения дискурса. См.: Краснова Т. И.  Другой голос: 
анализ газетного дискурса русского зарубежья 1917–1920 (22) гг. СПб., 2011.  
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Чтобы описать мир идеологических противоположений в газетном 
дискурсе РЗ, обратимся к формально выраженной оппозиции устойчивых 
архетипов: СТАРЫЙ мир / НОВЫЙ мир.  

 Старое / новое. Отношение к "старому" колебалось в оценке 
его человеком. Русское старый восходит к индоевропейскому st(h)a 
҅стоять̓, и этому понятию в разное время сопутствовали  коннотации 
҅сильный̕, ҅плотный̕, ҅большой̕, ҅упорный̕, ҅гордый̕. Вместе с тем 
оно связывалось с представлением о неподвижности, закоснелости, 
остолбенении [Арутюнова 1998: 696]. Отмечается, что "новое" также не 
воспринималось человечеством однозначно, и все же некий страх перед 
новым сменился ожиданием позитивного нового, требованием новизны, 
стимулировало активность человека. 

В газетном дискурсе РЗ идеологическая оппозиция старый / 
новый контекстуально связана с доминирующей в содержании 
публикаций темой борьбы (войны). С философской точки зрения эта 
оппозиция определяется диалектической связью старого и нового: 
отрицание старого означает помещение его в положение подчиненного и 
преобразуемого. Ниже приводится типичная для газет РЗ сочетаемость 
признаков старый / новый  с термами тематики социального устройства. 
В скобках помещены распространители словосочетаний: разница 
смысловых направлений очевиднее на длинных отрезках речи. 
Употребление показывает бóльшую политизированность и 
метафоричность идеологических наименований в пробольшевистском 
дискурсе, хотя очевидно и некоторое совпадение словосочетаний. 
Сравните: 

с т а р ы й  
 антибольшевистский дискурс: 
 старый режим (при старом режиме), старый порядок (старый 
несправедливый и недемократический порядок вещей), старая 
бюрократия, старые начала (старые начала и пережитки 
несправедливой, недемократической  государственности), старая 
Россия, старый строй, старый мир; 
 пробольшевистский дискурс: 
 старый режим, старые организации, старое общество, старое 
здание (старое здание современного капиталистического строя), 
старый мир,  старое зло (старое социальное зло) 

н о в ы й   
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 антибольшевистский дискурс: 
 новая система (новая система народного образования), новый путь 
(новый путь децентрализации, широкого самоуправления и рабочего 
законодательства), новая власть, новый строй, новые основания 
(устроить Россию на новых основаниях), новый мир (новый мир права, 
справедливости, истинной свободы, истинного равенства и истинного 
братства); новая бюрократия, новая анархия, новая Россия (новый 
Иерусалим ирон.); 
 пробольшевистский дискурс: 
 новое общество (новое общество свободы, равенства, 
братства\ общество любви \ Коммунизм), новое государство, новая 
форма (новая форма общественной жизни), новые силы, новые 
выступления (новые выступления русского народа).  
 

Как видно, определение старый относится к объектам в картине 
мира, не сопровождаемым положительными коннотациями 6 . И 
антибольшевистская, и пробольшевистская печать РЗ представляли 
мировоззрение критически или революционно настроенных слоев 
общества. Исключение составляют коммуникативные ситуации, 
связанные с представлениями о почитаемой старости или заслугах 
опытности, бывалости. Ср. контексты, где определение содержит 
положительную оценку: <…> подошли к старой столице своего народа, 
Москве; <…> среди жертв массовых расстрелов немало старых 
революционных борцов (НГ). 

Когнитивно-семантические коннотации, связанные с оценочным 
употреблением определения новый в политическом дискурсе газет РЗ, 
менее устойчивы и не столь однозначны, нежели у слова старый, как мы 
увидим далее. 

 
                                                 
6 Обычно под оценочной коннотацией подразумевают прагматический компонент 
в семантике слова, опосредованно отражающий явление действительности. В то 
же время – в рамках экстралингвистического подхода к исследованию – 
коннотация понимается как набор смысловых ассоциаций, как социокультурный 
компонент, относящихся к сфере сознания, а не лексического значения слова 
[Блумфильд Л. Язык. М., 2002; Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т.2: 
Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995]. 
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Антибольшевистский дискурс 
Слово «новый» входит в предикативные сочетания с семантикой 

отрицания (включая иронию) и контрастивной семантикой новизны.  Это 
стереотипные фразеологизмы с оценочными коннотациями: 
отрицательными – что не ново, не говорить ничего нового, 
преподносить под новым соусом (ирон.); и положительными, 
подразумевающими противоположение – пойти новым путем, 
открывать новую страницу русской истории, приобрести новое 
богатство и силу. В контекстах слово «новый» демонстрирует варианты 
значений с противительной семантикой контрастивности, присущей 
оппозитивно-оценочному антибольшевистскому дискурсу по разным 
тематическим аспектам. Сравните: 1) «новый» в значении ‘относящийся к 
последнему времени’ или  ‘недавно появившийся’: новые меры (новые 
неотложные), новые известия о русских делах (новые ужасающие 
известия и документы), новые крестьянские восстания, новый 
переворот; 2) «новый» в значении ‘другой, иной’: новые 
доказательства (новые доказательства неприемлемости для них 
советской власти), новые преступления (ряд новых сознательно 
совершенных большевиками преступлений), новые несчастья, новый 
этап (новый этап к истории собирания России); 3) «новый» в значении 
‘ранее неизвестный’ или ‘недостаточно известный’: новое слово 
(«большевизм»), новые завоеватели, новые варяги. 

Другое дело определение старый в составе антибольшевистского 
дискурса. Оно больше, чем определение новый, специализировано для 
целей политической идеологизации. Идеологические оценки 
удерживаются идеей борьбы в рамках оппозиции МЫ / ОНИ. Хотя по 
количеству словарных значений слово старый превосходит слово новый 
в два раза [ср.: Толковый словарь 1940: 491; Толковый словарь 1938: 
587], в контекстах антибольшевистского дискурса оно используется в 
подавляющем числе как идеологема 7  отрицательного, критико-
полемического толка. 
                                                 
7  Идеологема – эмоционально окрашенный, меняющийся в соответствии с 
политической прагматикой элемент идеологической системы; лингв. – один из 
типов номинативных подмен, когда коннотация подменяет основное денотативное 
значение слова [Современный русский язык. Активные процессы на рубеже ХХ-
ХХI веков. М., 2008].  
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Устойчивая и д е о л о г и з а ц и я определения старый 
Актуализировано стандартное выражение старый режим и 

синонимичные ему варианты выражения этого понятия (в контекстах они 
используются в паре с атрибутом новый и без него). Это объясняется, по-
видимому, стремлением интерпретировать феномен большевизма, 
полагаясь на известные читателю ассоциации с царизмом. Референты 
наименований большевизм и старый режим сопоставлены в сознании и в 
высказываниях как сходные и маркированы как отвергаемые. Их 
интерпретация связана в текстах с градационными отношениями и 
семантикой отрицания.  

1) Оба понятия соединены в пару объектов при глаголе ненавидеть 
как аргументы, по отрицательному смыслу отвергаемые: Они (Колчак, 
Деникин, Сазонов и др. – Т. К.) далеки от всякого рода замыслов о 
восстановлении старого режима. Они ненавидят большевизм, как и 
царизм, и знают, что большевизм и царизм только губили Россию 
(ОД).   

2)Оба понятия разведены субъективно-модальным 
противоположением, хотя находятся в позиции однородных по функции и 
одинаково отрицаемых семантически (общее отрицание): Нас глубоко 
радует, что принцип Учредительного Собрания, как идеал, так 
решительно подчеркивается всеми. Это значит, что возвращения к 
старому режиму, с одной стороны, и к большевикам [т.е. новому 
режиму. – Т.К.], с другой, быть не может (ОД). Ср., такая же модель в 
основе другого близкого по смыслу высказывания: Великий принцип 
народоправства и социальной справедливости, действуя на два 
фронта, противопоставлен, с одной стороны, старым началам и 
пережиткам несправедливой, недемократической государственности, 
а с другой – владычеству и притязаниям разнузданной черни, 
руководимой демагогами» (ОД).  

В иных высказываниях идеологемы советы и старый режим 
оцениваются предикативно все же как несопоставимые по степени 
проявления признака. Используется прием градации: Советы только 
разрушают все… Правосудия не существует. Введен деспотизм, пред 
которым бледнеет старый режим… (ОД).  

Полемическая д е и д е о л о г и з а ц и я большевистского 
определения новый 
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В антибольшевистской газете использование определения новый в 
противовес идеологеме старый не отвечает положительным 
коннотациям. Его идеологизация для читателя относительна, закреплена 
во враждебном большевистском дискурсе, а в антибольшевистском 
ощущается полемически, в контексте иронического противопоставления и 
отрицания: Мы совершенно не видим стен нового Иерусалима, 
возведенного большевиками; Широковещательные декреты о новой 
системе народного образования существуют только на бумаге (НГ).  

Определение новый в антибольшевистской газете больше 
расположено к употреблению в риторических целях. Характерны его 
усилительные повторы с целью полемической аргументации в 
комментариях: <…> дают новые и новые доказательства 
неприемлемости для них советской власти; <…> все новые и новые 
несчастья от развивающейся анархии в стране (ОД). Повышение 
позитивного статуса события в глазах читателей связывается с 
риторическим употреблением «новый» при констатации новизны и 
важности происходящего: Для нас, русских, признание нашими 
союзниками Колчака – событие огромного значения. Это новый, очень 
важный этап в истории собирания России, ее избавления от 
большевиков и ее возрождения (ОД). Верификация смысла 
большевистской идеологемы новый происходит в процессе отталкивания 
от уже известного. Введенное понятие о новом не соответствует 
идеологически навязанному большевиками представлению о нем. 
Словосочетание с новый подвергается сомнению или опровержению,  
заключается в кавычки. Например: «Новый» рабочий − человек чуждый 
промышленности и непонимающий ее культурного значения в нашей 
мужицкой стране (НГ).  

Особый случай составляет употребление в кавычках как нового (то 
есть недостаточно известного читателям) самого слова «большевизм». 
Очерчены круги образованного общества, в которых нет четкого 
понимания того, что стоит за этим словом. Идентификация понятия как 
раз и входит в одну из задач газеты «Общее дело» с ее ориентацией не 
только на русского, но и чужеземного читателя. Ср.: Для иностранцев – 
«большевизм» совершенно новое слово, которое они впервые 
услышали лишь после того, как разразилась русская революция 1917 г. 
Новым явилось оно и для тех русских, которые стояли вдали от 
революционных течений (ОД).  
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В антибольшевистской газете идеологический вопрос о  новом, 
прогрессивном, что обещает и дает новая власть в России, обнаруживает 
не предвиденную большевиками оборотную сторону – само явление 
действительности. О главных идеологемах большевизма коллективный 
субъект газеты судит полемически и сопоставительно – по факту с места 
событий и по трудам идеологов социализма. Например:  

Что же нового даст революция, как изменяет она звериный 
быт, много ли света вносит она во тьму народной жизни? 

За время революции насчитывается уже до 10 тысяч 
«самосудов». Вот как судит демократия своих грешников: около 
Александровского рынка поймали вора, толпа немедленно избила его и 
устроила голосование: какой смертью казнить вора: утопить или 
застрелить? <…> Все это творится от имени «пролетариата» и во 
имя «социальной революции». И все это является торжеством 
звериного быта, развитием той азиатчины, которая гноит нас. 

А где же и в чем выражается тот «идеализм русского рабочего», 
о котором так лестно писал Карл Каутский? Где же и как воплощается 
в жизнь мораль социализма, - «новая» мораль? (НГ).   

Пробольшевистский дискурс 
Ситуация вражды, неприятия вместе с оппозитивным 

взаимодействием идеологем «новый / старый» выражены в 
пробольшевистском дискурсе как отношение противостояния в рамках  
субъектно обозначенной дискурсом конфронтации. С позиций активно 
действующей силы концептуальная оппозиция МЫ/ОНИ выступает как 
ведущая для дискурса газеты «Голос труженика». В подтверждение 
сказанного приведем списки слов, образующих ассоциативно-
семантическое поле дискурса с названными концептами.  

 ОНИ (старая сила): враг\господствующий класс (класс 
вампиров)\класс хозяев\дармоеды (паразиты)\деспоты\ 
самодержцы\капиталисты\империалисты\союзники\богачи\ 
буржуазия \ правители  (правящие всех наций) \ правительство\ 
власти\маленькая кучка капиталистов (хитрая кучка) 
капиталистические революцетушители\политические прислужники 
(прихвостни)\наемники (наемные хулиганы)\юнионные чиновники \ 
лжелидеры (затемнители рабочих)\капиталистическая пресса 
(наемная пресса)\портовое начальство\собственники копей\ 
капиталисты Чикаго\союзные капиталисты;  
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МЫ (новая сила): рабочий класс\рабочие (рабочие всех 
стран)\пролетариат\ рабочие и крестьяне \ рабочие массы \ армия 
производителей\миллионы трудового народа (трудящиеся)\ 
труженики (всё создающие)\проснувшийся рабочий народ\ 
организованные рабочие\стена рабочей силы\товарищи\ работники 
и работницы\Индустриальные Рабочие Мира (индустриалисты)\ 
революционные радикалы (радикальные элементы)\ 
революционные организации (радикальные организации)\  
большевики\ красные\большевистская армия\большевистская 
Советская власть\российское большевистское рабочее правительство 
(советское правительство)\русский пролетариат, американский 
пролетариат\американский рабочий, российский рабочий\ 
американский фермер, русский крестьянин\русские рабочие 
Америки (русские в Америке)\жертвы (жертвы миллионов рабочих) 
политические и классовые узники\политзаключенные\товарищи, 
борющиеся в Европе\честные люди  

Идеологическое противоположение новое / старое встречается в 
пробольшевистских контекстах как прямо выраженное (с двумя 
оппозитивами) или как подразумеваемое (с одним оппозитивом). Оно 
всегда актуализировано для целей неумолкаемой пропаганды. Ср. 
субъектно выраженные оппозиции:  

•  Организуясь индустриально, М Ы организовываем ячейки 
нового общества внутри оболочки старого. 

 •  Б о л ь ш е в и з м является народным восстанием против 
старого режима; Их первая цель направлена раньше всего против 
существующего правительства, и после торжествующей победы 
большевиков все казенные учреждения переходят в руки нового 
государства. 

 •  Захватывая власть, б о л ь ш е в и к и занимают места, где 
раньше сидели с а т р а п ы  старого режима. Типичная 
большевистская революция – это политическая революция – насильно. 

• …большевизм  имеет огромный успех и может 
распространиться по всему свету, поэтому  о н и  [капиталисты. – 
Т.К.] дали страдания и голод н а р о д а м, принявшим новую форму 
общественной жизни 

Противоположная оценочность идеологем старый(-) и новый(+) в 
текстах тождественна установкам идеологии войны, которые содержатся 
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в программных документах большевизма. Для подтверждения сказанного 
помещаем ниже фрагмент декрета Советов о роспуске Учредительного 
Собрания, опубликованный в газете «Свободная Россия» 8 : 
Учредительное Собрание было избрано на основании старых 
избирательных списков и вследствие этого явилось представителем 
старого режима. <…> Советы пришли к заключению, что 
парламентаризм старой буржуазии не способен разрешить проблемы, 
которые поставил себе социализм, и что только они могут победить 
оппозицию со стороны богатых классов и создать новое 
социалистическое государство. 

 Темное / светлое. В отличие от предыдущей оппозиции, 
данная не образует формально выраженного противопоставления в 
текстах газет. Но существование такой оппозиции как архетипа легко 
реконструируется. По данным Т. М. Николаевой, изучавшей поэтику 
противопоставлений в структуре «Слова о Полку Игореве», соотношение 
концептов тьма – свет означает в «Слове» морально-ментальную 
оппозицию. Содержание культуры, связанное с различными формами 
сознания (обыденным, мифологическим, религиозным, научным, 
художественным) «находит экспликацию в слове, служащем сигналом 
определенного кода» [Сулименко 2006: 36]. Имена темный, светлый в 
этом смысле можно рассматривать как средство доступа к культурным 
реалиям того времени и к особенностям групповых менталитетов русских 
за рубежом. 

 Существуют данные о когнитивной универсальности бинарных 
оппозиций [Руднев 1999: 39] и положения, доказывающие связь 
оппозиций свет/тьма с мифологическим сознанием и религиозным 
опытом человека. Добавим, что слова свет, квет, свят по 
«Православному богословскому словарю» родственны между собой 
[Степанов 2001: 855]. Современные исследователи относят процесс 
ментализации (ранней концептуализации) к деятельности славянских 
переводчиков с греческого. Под ментализацией понимается такой 
процесс, когда славянский переводчик греческих текстов 
«интерпретирует некоторый смысл прежде всего для себя, а уж как 
следствие этого – для адресата» [Там же; автор указывает на  работу Е. М. 

                                                 
8 «Свободная Россия»: еженедельная газета. Буэнос-Айрес, 1918, 27 янв. 
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Верещагина]. Отметим здесь значимость сакральных концептов Темное и 
Светлое, которые связаны с переживанием русским человеком своего 
особого ментального отношения к предмету во все времена.  

Для публикаций антибольшевистской направленности характерны 
эпитет т е м н ы й  и метафора темнота в сочетаниях с целым рядом 
наименований референтов: темная масса, темный народ, темная 
толпа, темные люди, темные личности, темный солдатский штык, 
темная улица, темное сознание, темные страсти; темнота народная. 
Слово с в е т л ы й ограничено употреблением в значении ‘радостный’ 
(светлое пробуждение всей России) и символическим смыслом ‘откуда 
исходит свет; истинный’ (светлый стяг терпимости и закона; светлый 
дух).  В текстах слово светлый никак не связано парным 
противопоставлением со словом темный. Зато используется 
подразумевающий тьму (в значениях ‘невежество’ и ‘неизвестность’) 
фразеологизм «проливать  свет».  

Главным значением слова т е м н ы й  в антибольшевистской 
газете стало значение, относящееся к характеристике сознания широких 
кругов простонародного населения (массы). «Темный» значит 
‘невежественный’, ‘отсталый’, а также (в силу этого) ‘обманутый’. Слово 
является косвенным аргументом при объяснении причин происходящего 
в России:  

•  Раздраженные инстинкты этой темной массы нашли 
выразителей своего зоологического анархизма… (НГ) 

• … от имени социалистической демократии, в угоду 
большевикам натравливает дикую, темную толпу на кадетов (ОД) 

 • <…> обманутые люди, побратавшись с венценосным тираном-
Вильгельмом, шли кровавым боем на родную землю и на своих 
братьев,… а пушки, пулеметы и ружья, данные им народом для 
защиты своей родины обратили на свои собственные исторические 
святыни древнего Кремля, на просвещенную свободолюбивую молодежь, 
которая хотела остановить их, темных, обманутых! (НГ).   

Синонимичным слову «темная масса» по смыслу является слово 
чернь в значении ‘невежественная, некультурная среда, толпа’. Речь идет 
об отпоре   «владычеству и притязаниям разнузданной черни, 
руководимой демагогами» (ОД). Как видно, в качестве причины и 
виновника происходящего указываются не «притязания» темной массы, а 
сознательные действия ее вожаков и «темных людей, собравшихся 
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вокруг Смольного» (НГ). Сочетание темные люди (личности) 
актуализируется в значении ‘подозрительные’ и ‘преступные’. Смысловые 
варианты использования концепта «темный» в антибольшевистской 
газете невелики, но они устойчиво ассоциируются с образом врага и 
семантикой орудийности.  

В пробольшевистской печати использование изучаемых 
оппозитивов менее заметно. Нам встретилось словосочетание темная 
сила, должно быть хорошо известное читателям-рабочим по тексту 
«Интернационала» («Вихри враждебные веют над нами / Темные силы нас 
злобно гнетут»). Используется идеологема затемнители рабочих, 
подразумевающая вредное влияние профсоюзных «лжелидеров» на 
сознание простых рабочих. Знаком светлого будущего в 
пробольшевистской газете «Голос труженика» выступает слово солнце.  
Как символ народного счастья, оно включено в пафосную идеологему 
солнце свободы, равенства и братства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Стоит подчеркнуть, что слова-оппозитивы 
старый/новый и светлый/темный возбуждают в памяти человека 
связанные с ними концепты, активизируют сложные сущности и поэтому 
способны имплицитно выразить ментальные состояния и картину мира с 
точки зрения идеологически трактуемого добра и зла, пользы и вреда. 
Модальные отношения одобрения/неодобрения выражаются в 
высказываниях словами, которые (в широком смысле) выступают 
признаками связи сообщаемого с идеологией говорящих. 

У изданий разной идеологической ориентации степень 
распространенности изучаемых оппозитивов различна. В газетном 
дискурсе РЗ  распространена оппозиция старое/новое (модель общего 
Пути человечества), где старому соответствуют больше отрицательных 
коннотаций, а новому – положительные. Очевидна бόльшая 
поляризованность оценочных коннотаций этих оппозитивов в 
пробольшевистской печати, в то время как в антибольшевистской 
встречаются для каждого оппозитива как отрицательные, так и 
положительные коннотации. Однако если учесть ярко выраженный 
критико-полемический уклон антибольшевистского дискурса, то можно 
отметить маркированную семантику отрицания в его дискурсе. Даже 
оппозитив новое получает полемически отраженную отрицательную 
коннотацию, так как трансформируется модальностью неприятия. 
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Если первая оппозиция старый/новый распространена в обоих 
идеологических дискурсах, то вторая оппозиция светлый/темный 
характеризует в большей степени антибольшевистский дискурс. 
Интерпретация оппозитивов неравномерная. В антибольшевистской 
печати больше акцентирован оппозитив темный, а в пробольшевистской 
печати символ будущего народов в виде сияющего света (солнце). В 
пробольшевистском дискурсе в целом больше полярных коннотаций (без 
оттенков пейоративного в старом и мелиоративного в светлом) и 
преобладает связанная с оппозитивами мифологизированная полярность 
представлений.  

Оппозитивность выражается двумя путями: модально, как 
идеологически мотивированный оценкой смысл, и конструктивно, как 
выражение оппозиций в речевом «теле» дискурса.  

В политике велика роль слова как среды оценочного сознания. 
Вместе с тем, слова могут быть самые простые, понятные любому 
слушателю – участнику массовых мероприятий или читателю газеты. 
Семантика дискурса не выводится только из лингвистики: должно 
учитываться постижение неких структур знания вместе со словами.  

В отечественной науке вопрос экспликации русской ментальности в 
слове, в философских системах национального характера, в константах 
русской культуры (то есть решение вопроса реконструкции не 
осознаваемых людьми представлений и соответствующих им норм 
поведения) раскрывается на материале словесной культуры. В целом 
считается: русская культура реально существует в той мере, в какой 
существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих 
культурные концепты [Степанов 2001: 8]. Место категории 
«национальная ментальность» расположено не только и не столько в 
границах истории или социологии, сколько в пространстве культуры, 
преимущественно словесной.  

Категория «групповой менталитет» исторически и социально может 
быть ограниченной. Ментальную идентичность образуют ценностные 
ориентации и речемыслительные процессы, которые связаны с набором 
смысловых ассоциаций в сфере сознания, превращая слова в 
семантические формы, отображающие групповой менталитет в 
социокультурном контексте.  

Расхождение того, что «находится в головах», и того, что веками 
существовало в русской культуре [см. Колесов 1999: 121-130], было 
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разительным в эпоху революционного кризиса. Под воздействием новых 
условий общественного бытия складывалось и реализовывалось в 
действиях другое сознание. Предположительно, можно говорить о 
последствиях трансформации элементов русской ментальности в 
дискурсах, отображающих групповой менталитет. 

Важным условием м е н т а л и з а ц и и – устойчивого процесса 
активации нужного идеологу состояния сознания воспринимающих текст 
– является усвоенная ими социально-культурная парадигма представлений 
о желаемой и действительной реальности.  
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ՏԱՏՅԱՆԱ ԿՐԱՍՆՈՎԱ - ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ 
ԷՔՍՊԼԻԿԱՑԻԱՅԻ ԽՆԴԻՐԸ՝ ՌՈՒՍ ԱՐՏԵՐԿՐԻ ԹԵՐԹԻ 
ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ (1918-1921) 

Հոդվածում ներկայացված է հեղափոխության և քաղաքացիական 
պատերազմի ընթացքում ռուսական սփյուռքի լրագրային քաղաքական 
խոսույթի իմաստային-գործառական վերլուծություն: Վերլուծությունը 
իրականացված է հակադրային /հականիշների/ մեկնաբանման ծրագրով: 
Ներմուծվել է “հակադրություն” եզրույթը, որը նշանակում է 
“գաղափարական գնահատականով եղանակավորում”, որը առկա է 
գիտակցության սուբյեկտի գործողություններում և դրսևորվում է որպես 
ժխտողական վերաբերմունք, ինչը ձևավորվել է իմաստային 
հակադրության տեսանկյունից իրականության մեկնաբանության 
արդյունքում: Քննարկվել են այնպիսի հականիշ զույգեր, ինչպիսիք են 
հին/նոր, մութ/լույս, որոնք  ռուսական մշակույթում նախատիպի 
կարգավիճակ ունեն: 
 
TATYANA KRASNOVA - ON THE  PROBLEM OF EXPLICATION OF 
RUSSIAN  MENTALITY ELEMENTS IN THE NEWSPAPER DISCOURSE OF 
RUSSIAN DIASPORA (1918-1921) 

The article is devoted to the semantic-functional analysis of the 
political newspaper discourse of the Russian Diaspora in the period of the 
revolution and the civil war. The oppositions (antonyms) program of 
interpretation is implemented. The paper introduces the term 
“oppositivnost”, meaning “ideologically estimated modality”, evident in the 
activities of the subject of consciousness and manifested as attitude of 
rejection that has emerged as a result of the reality interpretation from the 
perspective of ideological opposition. Such opposition pairs as old/new, 
dark/light, that have archetype status in Russian culture have become the 
object of study. 
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ՀՏԴ 81'362 
 

«ՆԱԽԱՆՁ» ԻՄԱՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ և ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ 
 

ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Հիմնաբառեր՝ դարձվածային միավոր, տարբերակիչ իմաստային 
բաղադրիչ, լեզվամտածողություն 

 
  Յուրաքանչյուր լեզու, որպես տվյալ ժողովրդի մտածողության ձև` 

ունի իր լեզվամտածողությանը բնորոշ դարձվածքներ: Դրանք 
արտահայտչական այն լեզվամիջոցներն են, որոնք արտացոլում են 
ժողովրդի լեզվամտածողության ինքնատիպությունը, ի հայտ են բերում 
ազգային սովորություններն ու բարքերը։ Դրանք խոսքի կենդանության  
արտահայտչամիջոցներ են, որոնք մեծ դեր են կատարում՝ խոսքն 
օժտելով պատկերավորությամբ։  

  «Դարձվածքը լեզվի արտահայտչականության կարևորագույն միջոց 
է, լեզվական ոճավորման անհրաժեշտ տարր: Լեզվի դարձվածքները այդ 
լեզվի աղն ու համեմունքն են, տվյալ լեզուն կրող ժողովրդի հոգևոր 
մշակույթի հարստությունը: Դարձվածները իմաստավորվել են ժողովրդի 
դարավոր փորձով. այդ առումով էլ հանդես են գալիս կյանքի բոլոր 
բնագավառներում և բանավոր ու գրավոր խոսքի բոլոր ոճերում ՝ խոսքը 
դարձնելով պատկերավոր, կուռ և արտահայտիչ՝ նրան տալով 
դիպուկություն ու սեղմություն» [Բադիկյան 2002:3]: 

  Սույն հոդվածի ուսումնասիրության առարկան է «նախանձ» 
իմաստ արտահայտող դարձվածային միավորների համեմատական 
վերլուծությունը հայերենում և անգլերենում: Հայերենի և անգլերենի 
դարձվածային միավորները կարելի է դասակարգել ըստ տարբերակիչ 
իմաստային բաղադրիչների: Համաձայն Ա. Սուքիասյանի «Հայոց 
լեզվի դարձվածաբանական բառարանից» [Սուքիասյան:1975] դուրս 
գրված միավորների «նախանձ» իմաստ արտահայտող դարձվածային 
միավորները դրսևորվել են հետևյալ տարբերակիչ իմաստներով՝ 
չարակամություն, ցավ, ոխ, ցանկություն: 

  
1.Նախանձը չարակամություն է :  
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Այս խմբում ընդգրկվել են հետևյալ դարձվածային միավորները՝ 
Աչքը չվերցնել ՝ մեկին չհանդուրժել, նախանձել, մեկի 
հաջողությունը չտանել  
Աչքը վերցնել (հարցականով) ՝ նույնն է՝ աչքը չվերցնել 
Աչքը վրան մնալ՝ (միայն II կամ III դեմքով՝) նախանձել, 
չմակություն անել: 
Աչքը տնկել (կամ ցցել) (մի բանի)՝ նախանձով նայել մի բանի 
Աստված չար աչքից պահի (ըստ սնոտիապաշտության)՝ 
աստված զերծ պահի այն փորձանքից, որ կարող է գալ «չար» 
աչքից (նախանձից, խարդախությունից) 
Չար աչք ունենալ (խեթ աչք ունենալ)՝ նախանձոտ հայացք, 
նայվածք ունենալ, որ դժբախտության, վնաս է պատճառում: 
Չար աչքով նայել կամ մտիկ տալ՝ անբարյացակամ 
վերաբերմունք ցույց տալ՝ վատը ցանկանալ 
Չար աչք գալ կամ դիպչել՝ մեկի նախանձոտ աչքից 
անհաջողություն ունենանալ 

 
Ինչպես ցույց են տալիս տվյալ խմբում ընդգրկված միավորները՝ աչք  

բառույթը բոլոր դարձվածային միավորների մեջ առկա բաղադրիչն է: Հայ 
լեզվամտածողության մեջ նախանձն առաջանում է, երբ մարդն իր աչքով 
է տեսնում ուրիշի հաջողությունը. ավելին, այն կարող է նույնիսկ վնասել ( 
օրինակ՝աստված չար աչքից պահի): 

2.Նախանձը ցավ է: 
Այս խմբում տեղ են գտել հետևյալ դարձվածային միավորները՝  

Աչքը ծակել՝ նախանձ առաջացնել, չհանդուրժել, չտանել, 
տհաճություն պատճառել: 
Աչքը (աչքերը) հանել՝ մեկի նախանձը շարժել 
Աչքը տրաքվել՝ նախանձել, չարակամել  
Աչքը ծակել՝ նախանձ շարժել 
Սիրտը տրաքել՝ նախանձել ուրիշի սիրտը պայթել լավը տեսնելով 
սիրտը տրաքացնել՝ նախանձ առաջացնել 
Փորը պատռվել՝ սաստիկ նախանձել 
Ինքն իրեն (իրան) ուտել կամ ինքզինքը ուտել՝ զայրույթից 
բորբոքվել (նախանձից, խանդից) 
Իր միսը կրծոտել՝ ինքն իր մեջ բարկանալ (կարող է նախանձից, 
խանդից) 
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Դափնինները հանգիստ չեն տալիս (գրք)՝ մի բանի կամ մի 
հաջողության վրա նախանձել ( Աթենքի հայտնի քաղաքական 
գործիչ Թեմիստոկլեսի հետևյալ արտահայտությունը՝ 
«Միլթիադես, դափինները, թույլ չեն տալիս ինձ քնելու») 

Այս խմբում ընդգրկված դարձվածային միավորները պարունակում 
են աչք, փոր, սիրտ բաղադրիչները:Հայ լեզվակրի համար մարմնի այս 
մասերն են «վնասվում» նախանձից: 
Քանի որ թե´ ստուգաբանական [տես՝ Հ. Աճառյան 1977] և թե´ 
բացատրական բառարանները [տես՝ Աղայան:1976]: 

 
 առաջարկում են նախանձի և խանդի իմաստների հոմանիշություն, կան 
դարձվածային միավորներ, որոնք ունեն այս երկու իմաստն էլ (իր միսը 
կրծոտել, ինքն իրեն (իրան) ուտել կամ ինքզինքը ուտել): 

 
3.Նախանձը ոխ է  
Այս խմբում ընդգրկվել է հետևյալ դարձվածային միավորը՝  
Օձություն անել՝ նենգություն, չարակամություն, խարդախություն 

անել, նախանձել: 
Հայկական պատկերացումներում օձն ունի հակադիր իմաստներ, 

այն և՛ վրիժառու է, և՛ նենգ, և՛ բարիքներ, գանձեր առաքող, և՛ 
հովանավոր: Այն նաև իմաստության, ողջամտության, ճարտար լեզվի 
խորհրդանիշ է (օձի լեզու,օձի խելք) [տես՝ Ն.Մանուկյան 30:2015] :  

4.Նախանձը ցանկություն է, փափագ:  
Այս խմբում ընդգրկվել են այն դարձվածային միավորները, որոնք 

արտահայտում են ցանկության իմաստ, որը երբեմն մղում է անձին 
մրցակցության, նվաճելու փափագի:  

Աչքը տեսնել՝ ատամը չկտրել՝ (խսկց)՝ ցանկանալ, բայց 
չկարողանալ հասնել  

                                                 
 Հարկ է նշել,որ Ա.Սուքիասյանի բառարանում տեղ են գտել փորը,  միտքը 
սատանան մտնել (փորի մեջ սատանա լինել)՝  չար լինել, փորը օձ մտնել ՝ 
մեկին վնասելու չար դիտավորությունից հանգիստ չունենալ ,ոխը առնել՝ 
վերժխնդիր լինել , բոստանը քար գցել՝ վնաս հասցնել, ատամները 
չխչխկացնել, կրճտել կամ կրճտացնել՝ ոխի, վրեժի զգացմունք տածել, (փխբ) 
դարձվածքային միավորները, որոնք ունեն վրեժխնդրության, ոխի իմաստ, 
սակայն մեր կողմից չեն ընդգրկվել նախանձի ոխի իմաստն առկայացնող 
խմբում,քանի որ տվյալ միավորներում նախանձի իմաստը համատեքստային է:  
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Աչքե տես բերնե կարոտ (բրբ)` ցանկանալ, բայց 
չկարողանալ հասնել 
Աչքը վրան մնալ՝  փափագել, ( նաև նախանձել) 
 

 Անգլերենում նախանձ (envy) արտահայտող դարձվածային 
միավորները ավելի քիչ են, քան հայերենում: Համաձայն «Oxford 
Dictionary of Proverbs»՝ բառարանի  նախանձ (envy) իմաստ 
արտահայտող դարձվածային միավորները ներկայացել են հետևյալ 
տարբերակիչ իմաստներով՝ չարակամություն, ոխ : 

 
1.Նախանձը չարակամություն է  

   Այս խմբում ընդգրկվել են հետևյալ դարձվածային միավորները՝ 
 

An evil can crack a stone (բառացի՝ չար աչքը կարող է քար 
տրաքացնել (կոտրել)) 
Beware of an evil eye (բառացի՝հեռու մնալ չար աչքից) 
To cast on/over evil spell on smb. (բառացի ՝աչքով տալ 
մեկին) 

Տվյալ օրինակները ցույց են տալիս անգլիացի լեզվակրի չար աչքի 
մասին սնահավատ պատկերացումները, ինչն առկա է նաև հայ 
լեզվամտածողության մեջ: 

 
2. Նախանձը ոխ է 
Այս խմբում ընդգրկվել է հետևյալ դարձվածային միավորը՝ 

To bear, nurse, have, hold a grudge against sb/to bear sb a 
grudge (բառացի՝ նախանձ, նենգություն ունենալ մեկի 
հանդեպ )  

                                                 
 Ինչպես և հայերենում, այնպես էլ անգլերենում կան դարձվածքային 
միավոր,որոնք ունեն ոխի իմաստ, օրինակ՝ to put smb’s pipe out (բառացի ՝ 
խանգարել հաջողությունը), to stead the spotlight ( բառացի՝ խանգարել 
հաջողությանը), to put smb off his stribe /off his strock (բառացի ՝ խանգարել 
մեկին), to stand in smb’s light (բառացի ՝ մեկի լույսը փակել, խանգարել), to have 
it in for sb  (բառացի ՝ ցանկություն ունենալ վնասել մեկին),to cut the ground 
from (under) sb/sb’s feet  (բառացի ՝ խանգարել մեկի պլանները выбить почву 
из под ног ): Սակայն վերջիններս կարող են ստանալ նախանձի իմաստ միայն 
համատեքստում:Տվյալ դարձվածքային միավորը մեր կողմից չեն ընդգրկվել 
նախանձի ոխի իմաստն առկայացնող խմբում: Նման համատեքստային 
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Նախանձ իմաստ արտահայտող հայերեն և անգլերեն դարձվածային 
միավորների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ քանակական 
առումով հայերենում վերջիններս ավելի շատ են, քան անգլերենում: 
Ակնհայտ է, որ երկու լեզուների լեզվակիրների լեզվամշակութային 
առանձնահատկությունները մասամբ տարբեր են, սակայն կան նաև 
ընդհանրություններ: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ  
1. Թե՛ հայերենում և թե՛ անգլերենում առկա են չարակամություն և 

ոխ իմաստային բաղադրիչ պարունակող դարձվածային 
միավորներ: 

2. Երկու լեզուներում էլ չարակամություն իմաստային խումբը 
առկայանում է չար աչքի սնահավատ պատկերացմամբ: Պետք է 
նշել,որ հայերենում տվյալ խմբում տեղ գտած որոշ դարձվածքներ 
(իր միսը կրծոտել, ինքն իրեն (իրան) ուտել) նախանձ իմաստից 
բացի արտահայտում են նաև խանդ իմաստը, ինչը կարելի է 
բացատրել հայերենում նախանձ և խանդ բառերի արմատների 
ծագումնբանական ընդհանրությամբ: 

3. Թե՛ հայերենում և թե՛ անգլերենում գրանցվել են ոխ իմաստային 
բաղադրիչ պարունակող դարձվածային միավորներ: Սակայն 
հայերենում առկա միավորը (օձություն անել) վառ պատկերում է 
հայկական մշակույթում ընդունված խորհրդանիշը, իսկ 
անգլերենում տվյալ խմբում ընդգրկված դարձվածքները չունեն 
խորհրդանշային հենք: 

4. Հայերենում դարձվածային միավորների կազմում առկա են աչք, 
փոր, սիրտ բաղադրիչները, մասնավորապես ցավ իմաստային 
խմբում ընդգրկված միավորներում: Անգլերենում տվյալ 
իմաստային բաղադրիչ պարունակող դարձվածային միավորներ 
չեն գրանցվել: 

5. Ի տարբերություն անգլերենի՝ հայերենում առանձնացվել են 
ցանկություն իմաստային բաղադրիչ պարունակող դարձվածային 
միավորներ: 

                                                                                                                 
դարձվածք է նաև to eat one’s heart out (բառացի ` սիրտը կրծել), որը կարող է 
համատեքստում ստանալ նախանձ կամ խանդ իմաստը: 
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Իմաստային բաղադրիչների տարբերությունները հայերենում և 
անգլերենում պայմանավորված են տվյալ լեկազվակիրների 
պատմական,մշակութային արժեհամակարգային 
առանձնահատկություններով: 
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НАЗЕЛИ АКОПЯН – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ ВЫРАЖАЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ «ЗАВИСТЬ» В АРМЯНСКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена исследованию армянских и английских 
фразеологических единиц, выражающих значение «зависть». Была 
совершена попытка классификации и рассмотрения данных единиц в 
рамках определенных семантических групп. Сравнительный анализ 
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фразеологических систем в различных языках выявил как сходства, так и 
отличия, которые тесным образом связаны с мировозрением, культурой и 
историческими традициями народа, говорящего на данном языке. 
 

NAZELI HAKOBYAN – THE COMPARATIVE ANALYSIS OF 
PHRASEOLOGICAL UNITS CONVEYING THE MEANING «ENVY» IN 
ARMENIAN AND ENGLISH 

The present article aims to  study the Armenian and English 
phraseological units expressing the meaning «envy». An attempt has been 
made to classify them according to certain semantic groups. The comparative 
analysis of the phraseological systems of different languages reveals the 
common and distinctive features which are closely tied with the background 
knowledge, cultural and historical traditions of a nation speaking the 
language. 
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УДК  81'362 

ПОСЛОВИЦЫ  ВЫРАЖАЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ «ЗАВИСТЬ/ENVY» В 
АРМЯНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
НАЗЕЛИ АКОПЯН 

Ключевые слова:  паремиологическая единица, языковое сознание, 
семантический  признак 
 

Огромную роль в передаче мудрости от поколения к поколению 
играют пословицы, поговорки, несущие в себе моральные ценности, в 
которых «закреплена память, история и этнический менталитет народа» 
[Воркачев 2004: 95]. Лексические единицы с маркированной 
этнокультурной спецификой часто входят в состав фразеологических 
единиц, пословиц и поговорок.  

В течение многих веков эти высказывания проявляли способность 
народа отбирать и осмысливать наиболее характерные, типичные 
стороны явлений природы, труда, быта, семейного и общественной 
жизни и тому подобное.Таким образом, они помогали накопить 
жизненный опыт, а также подчеркивали особенности взаимоотношений 
между людьми. 

Пословица - это «короткое, образное, точное народное выражение 
поучительного характера, выражает преимущественно морально-
этическую проблему, обобщает и типизирует различные явления жизни и 
входит, в свою очередь, к разговорной речи» [Кунин 1972: 251]. 

Пословицы –«это устойчиво воспроизводимые в речи афоризмы 
фольклорного происхождения, имеющие как образную, так и 
безобразную структуру значения, эквивалентные суждению, относительно 
независимые от внешнего контекста и обладающие подтекстом» 
[Никифорова 2006: 108]. 

Данная статья посвящена изучению  паремиологических единиц 
выражающих значение «зависть/envy»  в английском и армянском 
языках. В данном исследовании мы попытались путем сопоставительного 
анализа, установить сходства и различия значения «зависть/envy» в 
английском и армянском языковых сознаниях. Источником языкового 
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материала послужили английские и армянские словари пословиц и 
поговорок. 

В результате семантической выборки было выявлено 37 пословиц и 
поговорок в английской паремиологии, в армянском языке таких единиц 
оказалось 32. 

Согласно некоторым исследованиям в английском и армянском 
языках  ряд пословиц со значением «зависть/envy»  имеют признак 
«опасности» не только для окружающих, но в первую очередь для самого 
завидующего. В английском языке встречаем: Envy eats nothing but it 
own heart: Envy envies itself, Envy never has a holiday. В армянском 
языке существуют такие паремии, как: Ասեղ խեթողը մախաթ կստանա; 
Ինչ փրթես ուրիշի ամանը, կգա քո գդալը . По количественному рангу 
английских единиц намного больше, чем армянских. 

В то же время в английских паремиях зависть рассматривается как 
«преувеличенная похвала и откровенная лесть»: Envy is the sencerest 
form of flattering; Envy is a kind of praise. В армянском  языке не 
найдены эквиваленты, отражающие это значение. 

Зависть не терпит превосходства, достоинства, а тем более счастья 
других. В данном случае зависть рассматривается как 
«недоброжелательство». Следующие английские паремии доказывают 
это: Envy can abide no excellency; Honour is always attended on by 
envy. В армянском языке встречаем: Բախտավոր մարդը շատ 
նախանձողներ կունենա; Անպատիվ մարդուն նախանձող չկա. В этом 
случае английских паремий больше, чем армянских.  

В английской паремиологии считается, что зависть не появиться в 
душе настоящего друга, благородного человека: Envy never dwells in 
noble soul. Она разрушается под влиянием настоящей дружбы; Envy is 
destroyed by true friendship; Ընկերոջ նախանձից վատ բան չկա ; 
Ավելի լավ է թշնամին ատի, քան ընկերդ նախանձի.Необходимо 
отметить, что в армянской паремиологии единиц, выражающих эту 
коннотацию меньше, чем в английском языке. 

Как в английском, так и в армянском зависть осмысляется, как 
«желание иметь то, что имеет другой». В английском языке: The girl 
looks fine, but she isn’t mine; Grass is always greener on the other side 
of the fence (kill); в армянском языке: Հարևանի հարսը սիրուն է; 
Հարևանի մառանից գաթի հոտ կուգա . 
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Тот факт, что паремии, содержащие понятие «зависть – желание 
иметь» преобладают в армянском языке, не случаен. Это объясняется 
тем, что армянскому народу характерна сила воли и желание достигать 
своей цели. Армянин не нуждается в льстивости и угодничестве, он не 
любит отставать от других. Зависть же побуждает в нем желание быть 
первым. Это усердие зарождается от так называемого армянского 
понятия «թասիբ» (букв. честь), которое переводится в словарях как 
«чувство достоинства», но не тем мене не передает всю тонкость 
значения данного слова. Не случаен тот факт, что коннотация значения 
слова «թասիբ» не имеет аналогов ни английском, ни в русском языках. 
Это чувство присуще армянскому народу, оно побуждает не к злой, 
нежелающей добра зависти, а к так называемой «доброй зависти» (բարի 
նախանձ (белая зависть), которая соответствует английскому «admiring 
envy». Слово «добрая» смягчает злонамеренную зависть и несет в себе 
значение «целеустремленности». В этом случае армянских паремий 
больше чем английских. 

«Ненасытность, жадность» зависти встречается как в английской, 
так и в армянской паремиологии; Envy and conventiousness are never 
satisfied; Grasp all, lose all;в армянском: Շատի հետևից ընկնողը, 
քիչն էլ կկորցնի; Տանձն ինձ, խնձորն ինձ, սերկևիլն էլ սիրտս 
կուզի.Армянские паремии по количественному рангу приоритетны, чем 
английские паремии. 

«Досада», «ненависть», «жалость», «обида» также являются 
отличительными признаками зависти. Зависть не знает благодарности и 
признательности: Better be envied than pitted; It is better be spited 
than pitied. Ավելի լավ է նախանձեն, քան խղճան: 

 В армянском паремиологическом фонде была выявлена одна 
единица, соответствующая следующей группе английских паремий. Здесь 
зависть приобретает признак «неизлечимости»: If envy were a fever, all 
mankind would be ill; If envy were a rash, the whole town would be ill, в 
армянском: Բոլոր ցավերին բժշկություն կա, նախանձին` ոչ. 

     Анализ единиц в обоих языках показывает также наличие 
«корысти», «выгоды». В английском языке: He cares not whose child 
cry so his laugh; Sweep before your own door. В армянском языке: Իմ 
գործը աջ է, ով ուզում է թող հաչե: Մեկի մորուքը վառվեց, մյուսն 
ասաց` սպասիր ծխախոտս կպցնեմ. В количественном плане единицы, 
отражающие данный признак, равны. 
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   Важно отличить, что многие из английских и армянских паремий 
отражают эмоциональную сторону жизни человека, следовательно, при их 
восприятии в языковой памяти всплывают ассоциативно-образные 
коннотации. Часто продуктивным являются органы человека (глаза, 
руки). 

  Глаза выступают как главный орган, наделенный желанием 
овладеть чем-либо. Английские пословицы гласят: Envy has smarting 
eyes; Cast no greedy eye at another man’s pie; It catches your eye, but 
you can’t catch it. В армянской паремиологии встречаются такие 
единицы как:Ագահի աչքի հողով կկշտանա.В данном случае «зависть» 
рассматривается в коннотации «дурного глаза»: Նախանձի աչքը հեռուն 
է տեսնում. 

      В заключении данного исследования были сделаны следующие 
выводы: 

 Проанализованные паремиологические единицы английского и 
армянского языков позволяют выделить следующие признаки  
«зависти/envy»: 
1) опасность, угрожающая самому завидующему; 
2) преувеличенная похвала и откровенная лесть; 
3) недоброжелательство, раздражение на чью-либо удачу, успех; 
4) зависть в дружбе; 
5) желание того, что есть у другого; 
6) жадность, ненасытность; 
7) досада, ненависть, жалость, обида; 
8) неизлечимость; 
9) корысть, выгода; 
10) дурной глаз. 

Анализ паремий, объединенных значением «зависть/envy» показал, 
что по рангу количественной представленности наиболее 
многочисленным оказываются английские паремии, имеющие признак 
«опасности». Следующую группу представляют паремии с признаком 
«недоброжелательства» и на третьем месте оказываются паремии с 
признаком «дурного глаза». В армянской паремиологии наиболее 
многочисленной оказывается, группа паремий с признаком «желание 
иметь», следующая группа «жадность, ненасытность» и на третьем 
месте оказываются паремии имеющие признак «корысти». 
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Паремии с признаком «зависти в дружбе», «неизлечимости» в  
английском языковом сознании и с признаками «опасности для самого 
себя», «выгоды» в армянском языке имеют специфический характер, 
т.к. многие реалии типичны только для армянской культуры, но 
существуют в английском языке ввиду ряда различий, имеющихся в 
мировоззрении изучаемых культур. 

Паремиологические единицы армянского и английского языков 
позволяют выделить следующие ценностные составляющие значения 
«зависть/envy» в обоих языках: 1.назидательный характер по отношению 
к завистливым людям; 2.зависть, обида и зложелание является 
нарушением норм межличностного общения; 3. осторожное отношение к 
завистливым людям. 

 В ходе проведенного исследования было выявлено определенное 
количество паремиологических единиц, выражающих значение «зависть/ 
envy» как в армянском, так и в английском языках. В своих проявлениях 
английские паремиологические единицы сходны по многим признакам с 
армянскими паремиями, но отличаются только по одному признаку, а 
именно по признаку «зависти - похвалы» (2). 
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ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ – «ՆԱԽԱՆՁ» ԻՄԱՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ 
ԱՍՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ  ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 
    Սույն հոդվածն ուսումնասիրում է «envy/նախանձ» իմաստ 
արտահայտող ասացվածքներն անգլերենում և հայերենում: 
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ չնայած անգլերենի և հայերենի 
«envy/նախանձ» իմաստով ասացվածքներում արտահայտված 
զուգորդումների  որոշ նմանություններին՝ յուրաքանչյուր լեզու  «նախանձ» 
իմաստն առկայացնում է  յուրովի: 
 
NAZELI HAKOBYAN – PROVERBS CONVEYING THE MEANING «ENVY» IN 
ENGLISH AND ARMENIAN 
     The present article aims at defining the fragment of the semantic space 
which includes the proverbs conveying the meaning of ‘‘envy/նախանձ’’ in 
English and Armenian. The research shows that in spite of the similarity of 
some associatiations expressed in these proverbs, each language 
conceptualizes the idea of envy in its own way. 
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ՀՏԴ 81'42 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՆ ԽՈՒՍԱՆԱՎՈՂ 
ԽՈՍՈՒՅԹԸ ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՏԱՐՐԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԻՑ 

ՍՈՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Հիմնաբառեր՝ իրադարձություն, բառային տարրաբաշխում, 
պաշտոնական հայտարարություններ, ԱՄՆ, իրադրային կառույց 

 
Անցյալում տեղի ունեցած որոշ իրադարձություններ կարևորվում են 

ինչպես ներկայի, այնպես էլ ապագայի համար: Սա ենթադրում է, որ 
դրանք պետք է ենթարկվեն շարունակական հետազոտության 
ամենատարբեր հայեցակետերից: 1915 թվականին Արևմտյան 
Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները անցյալի այն 
իրողություններից են, որոնք մշտապես գտնվել ու գտնվում են տարբեր 
հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Այս անագորույն 
իրադարձությունների պատմական փաստն անհերքելի է, իսկ դրանց 
միջազգային ճանաչումը՝ առաջնային ու արդիական:  

Մեր օրերում ցեղասպանության ճանաչման երևույթը 
քաղաքականացված է և իր հիմքում կրում է պետական 
քաղաքականության ենթատեքստը: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, 
զբաղեցնելով առաջնային դիրք պետությունների քաղաքական 
դիրքորոշումներում, քաղաքական ու պաշտոնական տարբեր 
փաստաթղթերով և ուղերձներով բազմիցս անդրադարձել ու 
անդրադառնում է ցեղասպանության իրադարձություններին: 1915 
թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ ամերիկյան քաղաքական 
խոսույթում ներկայացված հայտարարությունների տողատակերում 
թաքնված իմաստների գիտական բացահայտումը և դրանց 
իմաստաբանական ուսումնասիրությունը առաջին անգամ ներկայացվում 
է իրադարձությունների իմաստաբանության լույսի ներքո: 
Իրադարձությունների իմաստաբանության ուսումնասիրությունը թույլ է 
տվել բացահայտել այս կամ այն խոսույթի՝ տվյալ իրավիճակին 
համապատասխանող իմաստը: Ելնելով խնդրի արդիականությունից՝ 
սույն հոդվածը նպատակադրված է ուսումնասիրելու ցեղասպանության 
վերաբերյալ ԱՄՆ քաղաքական խոսույթը, որը բնութագրում և 
առանձնացնում ենք որպես քաղաքական խոսույթի խուսանավող տեսակ՝ 
անդրադառնալով ցեղասպանությունը բնութագրող գործողությունների 
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իրադրային տարրաբաշխմանը: Իմաստաբանական 
հետազոտությունների շրջանակներում իրադրային կառույցը, հանդես 
գալով որպես բառային միավորի իմաստաբանական մակարդակներից 
մեկը, ընդունվում է խոսքային իմաստաբանության կառուցվածքային 
նկարագրության համար: Իրադրային կառույցի շրջանակներում 
ներկայացվում է բայերի տարրաբաշխումը բառային հասկացութային 
կառույցի շրջանակներում: Բառային հասկացութային կառույցի միջոցով 
տարբերակվում են պրեդիկատների իմաստի որոշակի մասերը: 
Յուրաքանչյուր բայ ներկայացնում է որոշակի իրադարձություն, որը 
կազմված է տարբեր ենթաիրադարձություններից և հնարավոր 
հետևանքային իրավիճակներից: Մեր ուսումնասիրության կենտրոնում 
գտնվող ու առաջարկվող նոր տեսության շրջանակներում իսկապես 
կարևորություն է ներկայացնում իրադրային տարրաբաշխում 
հասկացությունը, որը շատ հաճախ հանդիպում է բառային 
տարրաբաշխում (lexical decomposition) անվամբ: Թեմայի շրջանակներում 
հետազոտություն անցկացնող մասնագետները գտնում են, որ բառային 
տարրաբաշխման գաղափարը կարևոր է մասնավորապես 
շարահյուսական ձևի և իմաստի հարաբերության բացահայտման համար 
[R. Jackendoff 1990; D. Dowty 1979:Pustejovsky 2000}: Ռ. Ջեկենդոֆֆը 
նշում է, որ  բառիմաստը պետք է ունենա ներքին կառուցվածք լեզվի 
ստեղծարար կիրառության շնորհիվ [R. Jackendoff 1990:120]: 

1915 թվականի իրադարձությունները հիմնականում ներկայացվում 
է սպանել կարգի բայերով: Այդ բայերը հարում են մահ հասկացույթին: 
Մահ-ը պարզ իրավիճակային պրեդիկատ է, մինչդեռ դրանից սերած 
բայերը անցողական պրեդիկատներ են, որոնց կատարած գործողության 
հետևանքով ստեղծվում է մահվան իրավիճակ:  

Իրադրային տարրաբաշխման ժամանակ պատճառականության 
մեջ հիմնականում ներկայացվում են երկու իրադարձություններ՝ CAUSE 
(ՊԱՏՃԱՌ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ) և BECOME (ԴԱՌՆԱԼ), ինչպես նաև 
հետևանքային իրավիճակը՝ որպես իրադրային երրորդ բաղադրիչ: 
Արգումենտային կառույցում ներկայացվում են գործողություն կատարող 
ագենտը, ՊԱՏՃԱՌ հանդիսացող պրեդիկատը և բարձրագույն 
իրադարձությունը՝ e (event-իրադարձություն):  

Սույն վերլուծության շրջանակներում կարող ենք առանձնացնել 
գործողություն ցույց տվող և իրավիճակային իրադարձություններ՝ 
այդպիսով ներկայացնելով իրադարձությունների արգումենտային 
կառուցվածքը: ԱՄՆ քաղաքական խոսույթում ցեղասպանության 
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իրադարձություններն հիմնականում արծարծվում են բուն հիշատակվող 
իրադարձության շրջանակներում: Հիշատակվող իրադարձության 
շրջանակներում 1915 թվականի իրադարձությունները ներկայացվում են 
հիմնականում երեք բառային հասկացութային կառույցների 
շրջանակեներում:  

Առաջին կառույցում քննվում է մահ հասկացույթը, 
համապատասխանաբար մահվան իրադարձությունը՝ իր 
ենթաիրադարձություններով: Այս բայերը տարրաբաշխվում են մի 
կառույցի, որը կազմված է այնպիսի պրեդիկատներից, ինչպիսիք են ACT, 
DO, CAUSE, BECOME պրեդիկատները: DO-ն կիրառում ենք 
հայեցակերպային դասերի գործողությունների համար, CAUSE-ը՝ 
նպատակին հասած գործողությունների համար, իսկ BECOME-ը՝ 
կատարված ավարտված գործողությունների համար: Ներկայացված երեք 
տեսակի պրեդիկատները միանշանակ է, որ չեն կարող լինել 
համաժամանակյա, ուստի նրանց միջև եղած հարաբերությունը պետք է 
լինի պառճառական: Ըստ այսմ` պրեդիկատային տարրաբաշխման 
սկզբունքից ելնելով՝ կարող ենք ասել, որ եթե որևէ բայով ներկայացված 
գործողությունը պատճառ է հանդիսանում պացիենտի իրավիճակի 
փոփոխության, ապա այն ներկայացվում է իմաստաբանական երկու 
պրեդիկատներով՝ ACT և BECOME, որոնցից առաջինը նշանակվում է 
գործողության իրադարձությամբ, իսկ մյուսը՝ իրավիճակի փոփոխության 
իրադարձությամբ: CAUSE պրեդիկատն իր մեջ պարունակում է  
իմաստաբանական երկու արգումենտներ, որոնք համապատասխանում 
են շարահյուսական ենթակային և խնդրին, և որոնք մակերեսային 
կառույցում ընկալվում են որպես բայի շարահյուսական արգումենտներ: 
Նմանատիպ հարաբերության ժամանակ [[X ACT] CAUSE [Y BECOME 
<dead>] կառույցում սպանել, կոտորել, ջարդել, ոչնչացնել բայերի 
ագենտը ACT պրեդիկատի ագենտն է, մինչդեռ Y-ը, որը ենթարկվում է 
իրավիճակի փոփոխության, արդեն սպանել բայի պացիենտը չէ, այլ 
անանցողական մահ իրադարձության համար ագենտն է: ԱՄՆ 
պաշտոնական հայտարարություններում և ուղերձներում 
ցեղասպանության հետևանքով ստեղծված մահվան իրավիճակը 
հիմնականում առկայցվում է kill, massacre, murder, annihilate բայերով 
ներկայացված իրադարձություններով. 
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ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑ         
 

DEATH                              CAUSE  
               Massacre 

 Murder            BECOME NOT ALIVE 
                 Kill                                 

                   Annihilate                               
                                                                                                      

 
Երկրորդ կառույցում քննվում է տառապանք հասկացույթը՝ իրենից 

սերած իրադարձություններով՝ անապահովություն, տառապանք, սով: 
Բառային հասկացույթային կառույցի շրջանակներում բայի բառային 
փոխակերպումը ներկայացվում է հակադրությամբ, որը 
համապատասխանաբար ներկայացրել ենք BECOME (դառնալ) 
պրեդիկատով: Տառապանքի իրադարձությունները մեկնաբանվում են 
հետևյալ իրադրային հասկացութային կառույցներով.  
 

ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑ 
        գործողություն      իրավիճակ 
 
 [ x Act & CAUSE y]                 BECOME  [NOT SAFE (Armenians)]  

         ԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑ    
BECOME  [NOT FED (Armenians)]   [NOT RELIEVED (Armenians)]  
 
ԱՄՆ պաշտոնական հայտարարություններում և ուղերձներում 

ցեղասպանության հետևանքով ստեղծված տառապանքի իրավիճակը 
հիմնականում առկայցվում է endanger, starve, suffer բայերով 
ներկայացված իրադարձություններով:  

Բառային հասկացութային երրորդ կառույցը ներկայացնում է 
տեղափոխություն հասկացույթը: Տեղափոխություն հասկացույթից 
հիմնականում սերում են բռնի տեղափոխության իրադարձություններ, 
մասնավորապես՝ տեղահանություն (diplace), բռնարտաքսում (forced 
excile) և տարագրություն (deportation): Ցեղասպանության 
համատեքստում տեղափոխությունը իրականանում է մարդու կամքից 
անկախ իր բնակավայրից բռնի ուժող հեռացմամբ, բռնարտաքսմամբ ու 
վտարմամբ: Տեղափոխություն իրադարձությանը, այն ԱՄՆ 
պաշտոնական հայտարարություններում և ուղերձներում հիմնականում 
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առկայցվում է displace, deport, exile բայերով ներկայացված 
իրադարձություններով:   

 
ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑ          

գործողություն                   իրավիճակ 
  
 
[ x ACT & CAUSE y]         BECOME  [NOT STAYED (1,5 mln Armenians) 
 ԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑ  
 
1915 թվականի իրադարձությունները ներկայացոնղ 

բառիմաստների ուսումնասիրության լույսի ներքո և բառային 
(իրադրային) տարրաբաշխման արդյունքում թերևս պարզ ու որոշակի են 
դառնում խուսանավող խոսույթի առանձնահատկությունները: ԱՄՆ 
պաշտոնական հայտարարություններում ցեղասպանությունը 
ներկայացնող բայերը տարրաբաշխվում են բառային այնպիսի 
միավորների, որոնց ներկայացնող իրադրային կառույցներում 
արտապատկերված են կորստի, մահվան, տառապանքի, 
տեղափոխության իրավիճակներ արտահայատող միավորներ` իրենց 
ենթաիրադարձություններով, սակայն ստեղծված իրավիճակի 
պատասխանատուները միանշանակ չեն նշվում: Փոխարենը նշվում են 
պատմական թվականներ և այլևս գոյություն չունեցող կայսրություն. 
ենթադվրում է, որ խոսողն իրազեկված է պատմության անցքերին, և որ 
հիշյալ թվականներին, հիշյալ կայսրության ժամանակաշրջանում տեղի է 
ունեցել որոշակի իրադարձություն:  
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СОНА АКОПЯН –  ИЗБЕЖАНИЕ США ОБСУЖДЕНИЯ ГЕНОЦИДА 
АРМЯН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ СОБЫТИЙ 

   Статья пытается анализировать структуру событий Геноцида 
армян, выраженную в официальных заявлениях американских политиков. 
Исследование затрагивает понятие лексического изложения, с помощью 
которого можно раскрыть тайные значения дискурса. Наш анализ 
ориентирован на избежание дискурса со стороны США и посредством 
разложения каузативных глаголов можно с легкостью понять 
маневрирующие стратегии, использованные в официальных заявлениях. 

 
 

SONA HAKOBYAN - THE US EVASIVE DISCOURSE ON ARMENIAN 
GENOCIDE FROM THE EVENT DECOMPOSITION PERSPECTIVE  

The article tries to analyze the event structure of Armenian Genocide 
expressed in the US politicians’ official statements. The study touches upon 
the concept of lexical decomposition which enables to reveal the hidden 
meanings of discourse. Our analysis is focused on the US evasive discourse 
and reveals how decomposition of causal verbs makes the maneuvering 
strategies used in the official statements easy to understand.  
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ՀՏԴ 84.09 
ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԷԹՈՍԸ ԱՆԱՏՈԼ ՖՐԱՆՍԻ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

ԷԼԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր`  ինքնակենսագրական վեպ, առասպել, հորինվածք, 
անցյալի հուշեր և հիշողություններ, անտիկ աշխարհ, պատում, հայացք, 
իրական և հորինված աշխարհ, պատրանք,  տեսողական 
փոխաբերություն 

   
  Անդրե Ժիդը իր «Եթե հատիկը չմեռնի» (Si le grain ne meurt) 
ինքակենսագրական պատմվածքում գրել է. «Որքան էլ, որ մեծ լինի 
ճշմարտությունը պատմելու ցանկությունը,  հիշողությունները միայն կիսով 
չափ են անկեղծ, ամեն ինչ այնքան բարդ է, որ  դժվար է  այդ մասին 
խոսել: Միգուցե վեպում ճշմարտությանը ավելի մոտ ենք գտնվում»: 1 
Կարծես, թե շարունակելով Անդրե Ժիդի միտքը, Ֆրանսուա Մորիակը իր 
ինքնակենսագրական  «Մի կյանքի սկիզբ» (Commencements d`une vie) 
վեպում գրել է. «Միայն հորինվածքն է (fiction) որ չի խաբում. այն 
կիսաբաց է անում մարդկային կյանքի   ծածուկ մի դուռ, որտեղից դուրս 
են սահում նրա հոգու  մութ և անծանոթ կողմերը»։2 

   Այսպիսով, ֆրանսիացի երկու հայտնի գրողներ՝ Անդրե Ժիդը և 
Ֆրանսուա Մորիակը  հաստատում են այն միտքը, որ ոչ այդքան 
կենսագրական վեպը կարող է առավել ճշգրտորեն վեր հանել հեղինակի 
իրական կերպարը, քան ինքնակենսագրական ստեղծագործությունը, 
քանի որ հեղինակը, գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար իր հերոսների 
միջոցով դրսևորում է իր սեփական հույզերը, մտքերը,  սեփական 
հիասթափությունները, որի վառ ապացույցն է Ֆլոբերի հայտնի 
ձևակերպումը. «Տիկին Բովարին ես եմ»: Նա իր հերոսուհուն է վերագրել 
իր սեփական ռոմատիկ երազանքները և իր խոր հիասթափությունը այդ 
գծուծ և ողորմելի իրականության հանդեպ:  

Պետք է ասել, որ Ա.Ժիդը և Ֆ.Մորիակը ինքնակենսագրական 
ստեղծագործությունների վերաբերյալ իրենց դատողություններում 

                                                 
1 André G., Si le grain ne meurt, Souvenirs et voyages, Gallimard, 2001, p . 316 
2 Mauriac F., Commencements d`une vie,  Editions Grasset, Paris, 1967,introduct. p.5-
6 
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առավել կարևորում են անկեղծությունը, քան ճշմարտությունը, 
գնահատելով առավել շատ իսկությունը, քան ճշգրտությունը:  

Եթե գրական ցանկացած ստեղծագործություն իր մեջ 
պարունակում է ինքնակենսագրական տեղեկատվություն, ապա 
ճշմարտության աստիճանը արդյո՞ք չի վերագնահատվում ընթերցողի 
տեսանկյունից,  արդյո՞ք «ես»-ի ճշմարտության փնտրտուքի ընթացքում 
հեղինակը և ընթերցողը պատրանքի զոհ չեն դառնում:  Նույնիսկ, եթե 
չընդունենք  սկեպտիցիզմի (թերհավատության) ուսմունքը, որը կասկածի 
տակ է դնում մինչև իսկ մարդու գոյությունը, ինքներս մեզ հարց ենք 
տալիս, թե արդյո՞ք  գոյություն ունի մարդ արարածի ճշմարտությունը, և 
պատասխանը կլինի հետևյալը. այն գոյություն ունի, եթե ընկալվում է։ Եվ, 
ինչպես ասում է Պոլ Վալերին .“Մարդ արարածի իրական գաղտնիքները 
իր համար առավել գաղտնի են, քան մեկ ուրիշին”, 3   հետո նա 
ավելացնում է, որ կյանքը պատշաճ և վայելուչ դարձնելու համար 
անհրաժեշտ է դուս գալ ճշմարտության սահմաններից, քանի որ 
“իրական ճշմարտությունը” “ոչինչ է կամ տձև և սովորաբար անորոշ և ոչ 
հստակ”: 

  Ուսումնասիրելով Անատոլ Ֆրանսի մի շարք, այսպես կոչված 
ինքնակենսագրական ստեղծագործություններ (Իմ ընկերոջ գիրքը, 
Փոքրիկ Պիեռը, Պիեռ Նոզիերը), համոզվում ենք, որ Ֆրանսը ևս 
փորձում է դուրս գալ իրական ճշմարտության սահմաններից և ստեղծել 
մի աշխարհ, որը կարծես մրցակցում է  իրականության հետ, մի աշխարհ, 
որը ներկայացված է այնպիսի պարզ օբյեկտիվությամբ, որ ընթերցողին 
թույլ է տալիս այն գնահատել որպես իրական: Այդ իրական աշխարհը 
նույն հավասար հիմունքներով ստեղծվում է նաև Ֆրանսի 
առասպելներում: Ընդհարապես, Անատոլ Ֆրանսը սիրում է թափանցել 
հեռավոր անցյալ, սկսած՝ անտիկ աշխարհից մինչև իր մանկության 
տարիները։  «Մարդիկ, որոնք ինձ ասել են, որ ոչինչ չհիշեմ իմ 
մանկության առաջին տարիներից, ինձ շատ են զարմացրել: Ինձ համար, 
ես պահպանել եմ վառ հիշողություններ, այն ժամանակվանից, երբ շատ 
փոքր եմ եղել»:4 «Իմ կնքամայրը! Ես նրան դեռևս չէի տեսել․ ես նրան 
բոլորովին չէի ճանաչում։ Ես նույնիսկ չգիտեի, որ նա գոյություն ունի։ 
Բայց ես շատ լավ գիտեի, թե ինչ է նշանակում կնքամայր․ ես այդ մասին 
կարդացել էի հեքիաթներում և տեսել էի նկարներում․ ես գիտեի, որ 

                                                 
3 Valéry P., La Tentation de (saint) Flaubert, Callimard, 1957, la Pléiade, I, p.613-619. 
4 France A., Le livre de mon ami, Gallimard, 1977, I chapitre, p.4  



338 

 

կնքամայրը բարի փերի է։ Իմ կնքամայրը շատ գեղեցիկ էր։ Երբ ես նրան 
տեսա, անմիջապես ճանաչեցի։ ճիշտ նա էր, ում ես սպասում էի, նա իմ 
բարի փերին էր․․» 

 Անատոլ Ֆրանսի վեպերը ծայրաստիճան ընկղմված են առասպելի 
մեջ: Սխալ կլիներ հաստատել, որ դրանք փորձում են ներկայացնել 
պատմական կամ կենսագրական որևէ ճշմարտություն, կարծում ենք, 
դրանք  ներկայացնում են պատմության յուրօրինակ մի տեսակետ:  

Անատոլ Ֆրանսը երբեք չի վարանում թափանցել առասպելի մեջ 
յուրօրինակ հայացքի օգնությամբ, կամ տեսողական պատկերների 
միջնորդությամբ: Հայացքը այն միջոցն է, որով հեղինակը ստիպում է 
գոյություն ունենալ այդ աշխարհը և ամբողջ այդ աշխարհը գոյություն 
ունի իր տեսանկյան միջոցով: Հայացքից է բխում Ֆրանսի կերպարների 
իրական լինելու հիմնական սկզբունքը: Այդուհանդերձ, այստեղ է Ֆրանսի 
հայացքի ողջ պարադոքսը, այն ինչ գոյություն ունի պարտադիր չէ, որ 
լինի իրական: Այս ակնկալիքով է, որ մարդը ցանկանում է հասկանալ իր 
գոյության իմաստը, որը զարգանում է միայն առասպելում: Հենց այստեղ 
է գիտակցական գոյության հուսախաբությունը: Անատոլ Ֆրանսի համար 
նույնպես այդ իրականությունը անընբռնելի է, այն անողոքաբար 
քողարկված է առասպելով, և միայն առասպելն է, որ օգնում է հասկանալ 
այդ իրականությունը, քանի որ յուրօրինակ հայացքի միջոցով ստեղծված 
ընթեռնելի պատկերները, կարծես փակցված են անըմբռնելի 
պատկերների՝ իրականության վրա և դառնում են հզոր մի ուժ այն 
վերծանելու։ Եվ այդ հզոր ուժը՝ առասպելը, իր ամբողջ փայլով ու 
շքեղությամբ, այս աշխարհը չի դարձնում առավել տեսանելի, այլ այն 
դարձնում է առավել հասկանալի, որը քիչ թե շատ հնարավոր է 
մեկնաբանել։5 

Օրինակ, Պիեռ Նոզիերը աշխարհի մասին իր առաջին ընկալումը 
ձևավորում է նկարազարդ աստվածաշնչի միջոցով. «Աշխարհի մասին իմ 
առաջին գիտելիքները ես ստացել եմ իմ հին նկարազարդ 
աստվածաշնչից։ Այնտեղ պատկերված էին XVII դարի նկարների մի 
շարք, որտեղ երկրային դրախտը ուներ հոլանդական մի շքեղ 
բնապատկերի  թարմություն: Բրաբանտական ձիերի, ճագարների, 
փոքրիկ խոզուկների միջև երևում էր Եվան՝ իր ֆլամանդական».6 

                                                 
5 Marie-Claire Bancquart, A.France un sceptique passionné, Calmann-Lévy, 1984, 
p.438 
6 France A., Pierre Nozière, , Pléiade, tome III, p. 487. 
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Պիեռ Նոզիերը հիացմունքով է դիտում մոլորյալ աշխարհի այս 
հիասքանչ, բայց նաև պարզամիտ ներկայացումը; Եվ այդ աշխարհը 
Ֆրանսի մանկության անքակտելի մասն է կազմում։  

Անատոլ Ֆրանսի ստեղծագործություններում հիշողությունները և 
պատկերենրը շաղախվում են, ստանում են փայլ- տեսողական 
փոխաբերություն (metaphore), և այդ յուրօրինակ հիշողությունների լույսի 
ներքո ընթերցողը հայտնվում է բեմահարթակի վրա, դառնալով 
նկարագրվող իրադարձությունների անմիջական մասնակիցը և դրանք 
անցկացնելով սեփական հայացքի ֆիլտրով, ձևավորում է իր իսկ 
տեսակետը։ Այսպիսով,  կերպարների հոգեբանական պատկերը առավել 
հանգամանալից ներկայացնելու նպատակով, Անատոլ Ֆրանսը հաճախ 
իր վեպերը սկսում է բացառապես տեսողական մատնանշումներով, թույլ 
տալով ընթերցողին մխրճվել ներկայացված պատումի խորքերը, 
առաջնորդվելով նույնիսկ պատմողի հայացքով: «Ես հագել էի իմ 
հողաթափերը և տնային խալաթը։ Մաքրեցի կառամատույցում փչող 
սառը քամուց առաջացած արցունքը, որը մթագնել էր տեսողությունս։ Մի 
պայծառ կրակ բոցկլտում էր իմ աշխատասենյակի վառարանում։ Սառցե 
բյուրեղները ձարխոտի ծաղկած տերևների տեսքով զարդարել էին 
պատուհանների ապակիները՝ շղարշելով իմ հայացքը և թույլ չտալով 
տեսնել Սենան՝ իր կամուրջներով և Վալուաների  Լուվրը»:7 

Ֆրանսիացի բանաստեղծ, էսսեիստ, գրականագետ Մարի-Քլեր 
Բանկարը, խոսելով Անատոլ Ֆրանսի ստեղծագործությունների մասին, 
ասում է. «Անատոլ Ֆրանսի գրքերը, իր համար նախ և առաջ, մի 
տարածք են, մի բնապատկեր, որտեղ նա զբոսնում է և որտեղ նա հիշում 
է իր մանկությունը»։ 8 Շարունակելով իր միտքը Մ.-Ք. Բանկարը նշում է, 
որ եթե նկատի ունենանք երիտասարդ Ֆրանսի ձևավորումը հայրական 
գրադարանում, ապա շատ բաներ բացատրվում են նրա 
ստեղծագործություններում:  

Ֆրանսի ստեղծագործություններում մենք հաճախ ենք հանդիպում 
նրա հերոսներին՝ գիրքը ձեռքին (Պիեռ Նոզիերը կամ փոքրիկ Սերվիենը) 
, քանի որ գրքի աշխարհը Անատոլ Ֆրանսի մանկության և 
պատանեկության աշխարհն է։ Իրականում, Ֆրանսի 
ստեղծագործությունների մեծ մասում միախառնված, նույնիսկ խճճված են 

                                                 
7 France A., Le crime de Sylvestre Bonnard, La Bûche, Edition 1922, p.3 
8 Bancquart M.-C., parle de camouflage de l`enfance en paradis, Pléiade, tome II, 
p.183 
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գիտությունը, կյանքը և երազանքը, որտեղ հավասարաչափ 
ներկայացված են գիտնականի լուրջ կերպարը՝ շրջապատված գրքերով և 
թեթևաշունչ պատմողը։ Անատոլ Ֆրանսը, կարծես պատմում է իր մասին, 
երբ ստեղծում է Սիլվեստեր Բոնարի կերպարը, որն անցկացնում է իր 
կյանքը գրադարանում, միևնույն ժամանակ երազելով  մեկ այլ կյանքի 
մասին։  

Իսկ Ֆրանսի մի շարք նովելներ և հեքիաթներ, ինչպես օրինակ 
Բալթազարի հեքիաթը, որը մեզ տանում է քրիստոնյա անտիկ աշխարհ, 
Սագաթաթիկներ թագուհու պանդոկը, կամ «Մեղուն» («Abeille») 
հեքիաթը՝ իր բարեհոգի թզուկներով, ապացույցն են այն փաստի, որ 
Ֆրանսը՝ իր ժամանակի մեծանուն վարպետը, կարողացել է պահպանել 
մանկան իր անեղծ հոգին։ 

Եվ, ինչպես հաստատում են Անդրե Ժիդը և Ֆրանսուա Մորիակը,   
«նույնիսկ հորինվածքը  “ստեղծում է” ճշմարտություն, որի հիմքում 
գիտակից ցանկությունը  հուզական, զգացմունքային հիշողությունն է, որ 
անգիտակցաբար ձևափոխում է անցյալը»: 9 

Ֆրանսի ստեղծած կերպարները՝ պատմաբան, բազմագիտակ, 
Ինստիտուտի անդամ Սիլվեստր Բոնարը, հեգնասեր, բարեկիրթ Աբբա 
Ժերոմը՝ խճողված կրոնական և աշխարհիկ գիտելիքներով, ինչպես նաև 
այլ հերոսներ բացահայտում են Ֆրանսին որպես  «թաքնված 
ինքնակենսագրական հեղինակի», որը պատմում է հետաքրքիր մի 
մանկության մասին, որը նա չի ունեցել, բայց որի մասին երազել է։  

Ֆրանսի ինքնաբուխ և անմիջական շարադրանքի հիմքում ընկած 
են հեղինակի մանկական և պատանեկան հիշողությունները, իր 
սեփական նախասիրություններն ու ցանկությունները։  «Իմ ընկերոջ 
գիրքը» (Livre de mon ami) վեպի  IX գլխում Ֆրանսը գրում է. «Ես սիրում 
էի գեղեցիկ լատիներենը և գեղեցիկ ֆրանսերենը և այդ սերը դեռևս չէի 
կորցրել՝  չցանկանալով հետևել իմ երջանիկ ժամանակակիցների 
խորհուրդներին և օրինակին՝ ես մնացի դասական»:10   

Հիրավի Ֆրանսը խոսում է իր մասին, լատիներենի և գեղեցիկ 
ֆրանսերենի նկատմամբ իր սիրո մասին, որը նա երբեք չի կորցրել, 
չնայած իր ժամանակակիցների խորհուրդներին, համառորեն 
շարունակում է մնալ դասական գրող։ 

                                                 
9 Vercier Bruno et Le carme Jacques, La littérature en France depuis 1968, 1992, 
p.150-155 
10 France A., Le Livre de mon ami, Gallimard, 1977 chapitre IX, p.38 
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Նույն ստեղծագործության X գլխում Ֆրանսը գրում է. «Ես ձեզ հիմա 
կպատմեմ, թե ինչ եմ տեսնեւմ, երբ անցնում եմ Լյուքսեմբուրգյան այգով 
հոկտեմբերի առաջին օրերին, այն ժամանակ, երբ այգին մի փոքր տխուր 
է և ավելի գեղեցիկ, քան երբևէ․ քանի որ դա տարվա այն եղանակն է, 
երբ տերևները թափվում են մեկ առ մեկ արձանների սպիտակ ուսերին։ 
Այդ ժամանակ ես տեսնում են այգում մի փոքրիկ մարդուկի, որը ձեռքերը 
գրպանը դրած, պայուսակը ուսին, գնում է քոլեջ՝ թռչկոտելով ինչպես 
ճնճղուկ»։11  

Այս հատվածում այնքան անկեղծ և այնքան պատկերավոր է  
նկարագրված  Լյուքսեմբուրգյան այգին աշնանային իր 
գունագեղությամբ, որ ընթերցողի առջև մտովի հառնում է ինքը՝  Անատոլ 
Ֆրանսը։ 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ «Անցյալի» հանգիստ չտվող 
հուշերի արտացոլումը Ֆրանսի ստեղծագործություններում, կարծես նրա 
համար դառնում է մանկության «վերակառուցման» անհրաժեշտություն։ 
Եվ, ինչպես Ֆրանսն է ասել իր ելույթներից մեկի ժամանակ. «Այո, 
ապագան պատկերների մի հավաքածու չէ, որ հնարավոր է թերթել, այդ 
անցյալն է, որ զվարճալի և բազմազան մի ատլաս է, որը մեզ կրթում  և 
հիացնում է»։12 

 
 

ЭЛЕН АЙРАПЕТЯН - ЭТОС АВТОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНАТОЛЯ 
ФРАНСА 

 Образы, созданные Франсом выявляют «скрытого 
автобиографического автора», который рассказывает об интересном 
детстве, которого у него не было, но о котором он мечтал. В основу 
авторского спонтанного и непосредственного изложения заложены  
детские и подростковые воспоминания автора, его собственные 
предпочтения и желания. Отражение навязчивых мыслей Прошлого в 
произведениях Франса становится для него необходимостью 
«переустройства» детства.  
                                                 
12 France A., Le Livre de mon ami, Gallimard, 1977 chapitre X, p.46 
13 La conférence d’ Anatole France à la Société historique d’Auteuil et de Passy de 
1894 
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ELEN HAYRAPETYAN - AUTHOR’S ETHOS IN ANATOLE FRANCE’S WORKS  
The characters of Anatole France’s novels reveal the "hidden 

autobiographical author" who tells about the interesting childhood he has 
never lived, but has always dreamed of.  
France’s spontaneous and direct narration is based on the author's memories 
of childhood and adolescence, his own preferences and desires, and the 
reflection of the memories of the Past in his works becomes a necessity for 
the "reconstruction" of childhood. 
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ՀՏԴ 81'42 
 

ՀԱՐՖԸ՝ՈՐՊԵՍ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿ ՍԻԲԱՎԵՅՀԻԻ 
«ՔԻԹԱԲ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ վանկաչափություն, հարֆ, ամանակ 

Հայտնի է, որ միջնադարում եղել են լեզվաբանական հարուստ 
ավանդույթներ: Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը կապված էր 
Արաբական խալիֆայության՝ կայսրության մակարդակի վերածվելու հետ1: 
Օտարազգիները, ովքեր լեզուն յուրացնելու փուլում էին, պետք է այն 
ուսումնասիրելու ճանապարհներ փնտրեին 2 : Բնիկ ժողովուրդների 
մշակույթն ուսումնասիրող գիտության այդ ոլորտը հասել է մեծ 
նվաճումների3: 

Լեզվաբանական դպրոցները կոչվում էին քաղաքների անուններով, 
որոնցից առավել հայտնի էին Բասրան և Քուֆան4: Առաջինի հիմնադիր 
ալ-Խալիլ իբն Ահմադ ալ-Ֆարահիդիի (718-791) գաղափարներից շատերը 
տեղ են գտել ոչ միայն սեփական, այլև իր աշակերտների 
աշխատություններում5: Իր աշակերտներից ազգությամբ պարսիկ Աբու 
Բիշր իբն Ուսման ալ Բասրին (760-797), ով հայտնի է Սիբավեյհի 
անունով 6 , հեղինակել է «ալ-Քիթաբ» տասհատորյա առաջին 

                                                 
1 de Saussure, F. (1986). Course in general linguistics (3rd ed.). (R. Harris, Trans.). 
Chicago: Open Court Publishing Company. (Original work published 1972). էջ 9-10, 
15 
2 РыбалкинВ.С., Классическоеарабскоеязыкознание, Киев 2003 
3  Звегинцев В. А. История арабского языкознания. Краткий очерк. — 3-е, 
стереотипное. — Москва: КомКнига, 2007., էջ 3 
4 Jonathan Owens, A house of Sound Structure, of marvelous form and proportion: an 
introduction, Oxford University press, 2013, էջ 8 ([http://www.arabistik.uni-
bayreuth.de/de/download/A_House_of_Sound_Structure_of_Marvelous_form_and_Pro
portion.pdf]) 
5 Introduction to Early Medieval Arabic: Studies on Al-Khalīl Ibn Ahmad, ed. Karin C. 
Ryding. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1998, էջ 3 
6 حيدرغضبان،الدرسالنحويفيبغداد،كليةاالداب،جامعةبابل، � 2012 
([http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/repository1_publication392
5_18_238.pdf]) 
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քերականական աշխատությունը7: Գրքի ամբողջական անունն է՝ «սա 
Սիբավեյհիի գիրքն է քերականության մասին և կոչվում է ալ-քիթաբ»: 
Այստեղ մենք հերթական անգամ հանդիպում ենք «հարֆ» եզրույթի 
կիրառությանը, որն այս անգամ կուսումնասիրենք որպես 
վանկաչափական նվազագույն միավոր: 

Գրքի առաջին մասում մենք հանդիպում ենք առանձին գլխի, որը 
վերաբերվում է վերջավորություններին8: 

حرف اإلعرابفظ في الحرف وذلك الحرف لكّل منھا ضرب من الل  
Այստեղ բացատրվում է, թե ինչ է նշանակումحرف اإلعراب  

արտահայտությունը՝ բառի հոլովման տեսանկյունից. Կապերից (որպես 
խոսքի մաս) յուրաքանչյուրը ազդում է հաջորդող բառի վերջին հարֆի 
վրա՝ ձևավորելով հարֆ ալ-՛իռաբ, այսինքն՝ հոլովառում: 

 فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف اإلعراب
Իռաբ (հոլովում և խնդրառություն) – նշանակում է ռաֆ’ (ուղղական 

հոլով՝ ու), ջառռ (սեռական հոլով՝ ի), նասբ (հայցական հոլով՝ ա) և ջազմ 
(խնդրառություն՝ ձայնավորի բացակայություն): Ինչպես տեսնում ենք, 
Սիբավեյհին առավել մանրամասնորեն ու հետևողական է բացատրում 
քերականական կանոնները, քան դա արել է իր ուսուցիչ ալ-Խալիլ իբն 
Ահմադը. ցուցադրվում են օրինակներ, տրվում են ամբողջական 
բացատրություններ: 

يته بفالن اخترت فالناً من الرجال وسم  : فتقولحروف اإلضافة وإنما فصل ھذا أنھا أفعال توصل ب
 كما

Ձևույթների մասին բաժնում 9  հեղինակը օգտագործում է 
«արմատային հարֆեր» արտահայտությունը` 

االستعمال أن توصل بحرف اإلضافة فيأصلھا  كانالحروف  فھذه  
Այս հարֆերը արմատներ են, որոնք գործածվում են լծորդական 

կապակցությունում: Այստեղ հարկ է նշել, որ արաբերենում արմատը 
բաղկացած է երեք վանկաչափական միավորներից, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի մեկական բաղաձայն ու ձայնավոր հնչյուններ: 
Արմատների մի մասը կարող է ունենալ 4, հազվադեպ՝ 5 կամ 3 այդպիսի 
հարֆեր, իսկ ածանց-հարֆերը կարող են տատանվել 1-5 սահմաններում: 

                                                 
7 KeesVersteegh, The Arabic Linguistic Tradition, Part of the Landmarks in Linguistic 
Thought series, vol. 3. London: Routledge, 1997, էջ 4 
ھذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية� 8  
ھذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين� 9  
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Աշխատությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ հարֆեր են 
կոչվում բառի այն հատվածները, որոնք ունեն այս կամ այն ձայնանիշը: 
Որոշյալ հոդի մասին հատվածում10 տրվում է ձևակերպում. 

الحرفأنھم أدخلوا األلف والالم في ھذا   
Ավելացնում են ալիֆը և լամը գոյականի առաջին հարֆի վրա: 

Ալիֆ՝ «ա» հարֆի անվանումն է, լամ՝ «լ» հարֆի: Որոշյալ հոդը գրվում է 
բառի սկզբում՝ կցվելով նրա առաջին տառին: 

 وقد قُرئ ھذا الحرف على وجھين
Այս հարֆը կարդացվում է երկու եղանակով… դժվար չէ հասկանալ, 

որ խոսքը վանկ-տառի մասին է: 
Չորրորդ հատորում ևս, ինչպես և երրորդում, հաճախ հանդիպում 

ենք հարֆ եզրույթին՝ որպես վանկաչափական միավորի: Ինչպես նաև 
կարելի է տեսնել մանրամասն բացատրություն արմատական ու 
ածանցյալ հարֆերի մասին: Հայտնի է, արաբերենում արմատը 
բաղկացած է հիմնականում երեք, հազվադեպ՝ չորս, երբեմն՝ հինգ 
հարֆից: Ինչ վերաբերում է ածանցակերտ հարֆերին, ապա դրանց թիվը 
կարող է տատանվել մեկից հինգի սահմաններում: Դրանք հայտնի են 
«հավելյալ հարֆեր» անունով: Հերթական գլխում 11  կարդում ենք 
ածանցակերտ հարֆերի մասին կանոնը: 

Բայանունների մասին հատվածում 12 , հարֆ-տառերի հետ 
զուգահեռ, կարող ենք տեսնել այլ դերանուններ13` 

 ألنھا حروف ضارعت بما بعدھا ما بعد حروف
Հարֆերը հասկացվում են որպես վանկաչափական միավորներ ոչ 

միայն անունների, այլև բայերի պարագայում` 
ھا ما أال ترى أن جوابه جزم فلھذا اختير النصب وكرھوا تقديم االسم ألنھا حروف ضارعت بما بعد

  بعد حروف الجزاء وجوابھا كجوابه وقد يصير معنى حديثھا إليه
Այստեղ արդեն կարդում ենք, որ բայերի վերջին միավորը նույնպես 

կարող է փոփոխության ենթարկվել՝ կախված տարբեր մասնիկներից: 
Եզրակացություն: Սիբավեյհիի աշխատությունն ուսումնասիրելիս 

կարող ենք հանգել հետևյալ եզրահանգումների. 
1. Շարունակելով ուսուցչի՝ ալ-Խալիլ իբն Ահմադի գործը, 

Սիբավեյհին նույնպես բացատրում է հարֆ եզրույթը որպես բառի 
մասնիկ՝ մեկ ձայնավորից ու մեկ բաղաձայնից բաղկացած: Ըստ 

                                                 
الالمھذا باب ما يجعل من األسماء مصدراً كالمصدر الذي فيه األلف و� 10  
باب ما إذا طُرحت منه الزائدتان اللتان بمنزلة زيادة واحدة رجعت حرفاً � 11  
ھذا باب يحمل فيه االسم على اسم بني عليه الفعل مرةً � 12  
حرف الجزاء� 13  
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երևույթին, դա իր մեջ կարող է պարունակել նաև զրոյական 
բաղաձայն կամ զրոյական ձայնավոր, այսինքն՝ դրանցից մեկի 
բացակայությունը պատճառաբանվում է որպես դրա զրոյական 
գոյություն՝ պահպանելով հարֆի կառույցը: 

2. Ժամանակակից լեզվաբանության մեջ այն 
պնդումները, որոնք առաջ են քաշվում արևմտյան լեզվաբանության 
կողմից՝ հարֆը նմանեցնելով տառին, սխալ են: Տառն իր մեջ 
պարունակում է հիմնականում մեկ հնչյուն, հազվադեպ՝ երկու կամ 
երեք, սակայն չի կարող ամբողջ այբուբենը լինել բացառություն: 
Արաբերենում հնչյունաբանական նվազագույն միավորն ամանակն 
է: 

 
 

АЙК АРУТЮНЯН - ХАРФ КАК ПРОСОДИЧЕСКАЯ ЧАСТИЦА В КНИГЕ 
«КИТАБ» СИБАВЕЙХИ 

 Во время расцвета Арабского халифата сформировалась Арабская 
лингвистическая традиция. Ученик аль-Халиля, основателя Басрийской 
лингвистической школы, Сибавейхи, известен своей книгой “Китаб”, 
которая является первым трудом об арабской грамматике. В нем он 
употреблял термин ''харф'' как просдическую единицу. В новое время есть 
два основных направления с точки зрения применения этого термина: на 
западе его интерпретируют как букву или знак, а в восточной школе, 
ссылаясь на уникальность термина, его не переводят. Для того, чтобы 
адекватно трактировать термин, следует рассмотреть его употребление в 
первоисточниках. 
 
HAYK HARUTYUNYAN - HARF AS A PROSODICAL PARTICLE IN «KITAB» 
BY SIBAWAYH 
  During the peak of Arab Caliphate, the Arabic linguistic tradition was 
developed. А student of al-Khalil, the establisher of Basra linguistic school, 
Sibawayh, is known with his book “Kitab” which is the first work about the 
Arabic Grammar. There he used the term ‘’harf’’ as a prosodic unit and 
morpheme. There are two main notions about the term nowadays: western 
schools believe it is a letter or character, while the eastern ones prove the 
uniqueness of the term without translation. In order to understand the 
meaning of the term, we need to check the first sources where that term is 
used. 
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ՀՏԴ 81'42 
ՀԱՐՖԸ՝ՈՐՊԵՍ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿ ՍԻԲԱՎԵՅՀԻԻ 

«ՔԻԹԱԲ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ խոսքի մասեր, փոխառություն, հարֆ 
 

Ժամանակակից լեզվաբանության զարգացումը ծագումնաբանորեն 
կապվում է մի քանի լեզվաբանական ավանդույթների հետ, որոնցից 
առավել հայտնի են հնդկական, հունական, հռոմեական, արաբական, 
եվրոպական1 և չինական ավանդույթները2: Դրանք կապված էին այս կամ 
այն պետության՝ կայսրության մակարդակի վերածվելու հետ, երբ 
այլազգի հպատակներին սեփական լեզուն ու մշակույթը սովորեցնելու և 
այդպիսով պետությունն ամրապնդելու կարիք էր ստեղծվում3: 

Լեզվակիր արաբները միշտ չէ, որ կարող էին հեղինակել 
քերականական աշխատություններ, իսկ օտարազգիները, ովքեր լեզուն 
յուրացնելու փուլում էին, պետք է այն ուսումնասիրելու տարբեր 
ճանապարհներ փնտրեին 4 : Տեղի ժողովուրդների մշակույթն 
ուսումնասիրող գիտության այդ ոլորտը հասել է մեծ նվաճումների 5 : 
Այդպիսով՝ արաբ ու այլազգի քերականները սկիզբ են դնում ինչպես 
լեզվաբանական ավանդույթին, այնպես էլ՝ բառագիտությունը: 
                                                 
1Եվրոպական կամ արևմտյան լեզվաբանական դպրոցը սկզբնավորվել է վաղ 
միջնադարում և անցել զարգացման չորս փուլ՝ լատինական ժառանգության և 
սխոլաստիկայի ձևավորման (6-12-րդ դարեր), փիլիսոփայական քերականության 
սկզբնավորման (13-14-րդ դարեր), վերածննդի (15-16-րդ դարեր) և 
ռացիոնալիստական (17-18-րդ դարեր): Այս հատվածում նկատի է առնվում 
եվրոպական միջնադարյան լեզվաբանությունը: 
2 История лингвистических учений; средневековый восток. — под ред.: 
Десницкая А.В., Кацнельсон С. Д. — Ленинград, Наука, 1981, էջ 6 
([http://www.genling.nw.ru/hl/080.pdf]) 
3 de Saussure, F. (1986). Course in general linguistics (3rd ed.). (R. Harris, Trans.). 
Chicago: Open Court Publishing Company. (Original work published 1972). էջ 9-10, 
15 
4 Рыбалкин В.С., Классическоеарабскоеязыкознание, Киев 2003 
5 Звегинцев В. А. История арабского языкознания. Краткий очерк. — 3-е, 
стереотипное. — Москва: КомКнига, 2007., էջ 3 
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Արաբական լեզվաբանական դպրոցները կոչվում էին այն 
քաղաքների անուններով, որտեղ հիմնադրվել էին: Առաջին 
կենտրոններից էին Բասրայի և Քուֆայի քերականական դպրոցները6, 
որոնց հիմնադիրներն են համապատասխանաբար ալ-Խալիլ իբն Ահմադ 
ալ-Ֆարահիդին և Աբու Ջաֆար Մուհամմադ ալ-Ռուասին7: Հարավային 
Իրաքի այդ երկու դպրոցների միջև քերականական տարբեր հարցերում 
կային տարբեր մոտեցումներ8: 

Բասրայի լեզվաբանական դպրոցի ներկայացուցիչ Աբու Աբդ ալ-
Ռահման ալ-Խալիլ իբն Ահմադ ալ-Ֆարահիդիի (718-791) 
գաղափարներից շատերը տեղ են գտել ոչ միայն սեփական, այլև իր 
աշակերտների աշխատություններում9: Իր աշակերտներից ազգությամբ 
պարսիկ Աբու Բիշր իբն Ուսման ալ Բասրին (760-797), ով հայտնի է 
Սիբավեյհի անունով10, հեղինակել է «ալ-Քիթաբ» տասհատորյա առաջին 
քերականական աշխատությունը11: Գրքի ամբողջական անունն է՝ «սա 
Սիբավեյհիի գիրքն է քերականության մասին և կոչվում է ալ-քիթաբ»: 
Այստեղ մենք հերթական անգամ հանդիպում ենք «հարֆ» եզրույթի 
կիրառությանը, այդ թվում նաև որպես վանկաչափական նվազագույն 
միավոր: 

Անուն խոսքի մասին վերաբերող հատվածում 12  կարելի է 
հերթական անգամ հանդիպել իդաֆայի (լծորդական կապակցություն)` 

  . مررت زيداً   : لتفكأنك ق اإلضافةوإن كان الفعل ال يصل إليه إال بحرف 
Եթե բային չի միանում որևէ հարֆ (այսինքն՝ կապ՝ որպես խոսքի 

մաս,)՝ բացի իդաֆա կազմող կապից, ապա կիրառում ենք ուղիղ խնդիր: 
                                                 
6 Jonathan Owens, A house of Sound Structure, of marvelous form and proportion: an 
introduction, Oxford University press, 2013, էջ 8 ([http://www.arabistik.uni-
bayreuth.de/de/download/A_House_of_Sound_Structure_of_Marvelous_form_and_Pro
portion.pdf]) 
7 Goodchild, Philip. Difference in Philosophy of Religion, 2003. էջ 153. 
8 Wolfdietrich Ficsher, Zur herkunft des Grammatishen terminus Harf, Jerusalem 
Studies of Arabic and islam, 1989, էջ 134-145 
9 Introduction to Early Medieval Arabic: Studies on Al-Khalīl Ibn Ahmad, ed. Karin C. 
Ryding. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1998, էջ 3 
10 حيدرغضبان،الدرسالنحويفيبغداد،كليةاالداب،جامعةبابل، � 2012 
([http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/repository1_publication392
5_18_238.pdf]) 
11 KeesVersteegh, The Arabic Linguistic Tradition, Part of the Landmarks in Linguistic 
Thought series, vol. 3. London: Routledge, 1997, էջ 4 
ھذا باب يحمل فيه االسم على اسم بني عليه الفعل مرةً � 12  
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. ألن حرف الجر ال يضمر وسترى بيان ذلكحرف جر وال يجوز أن تضمر فعالً ال يصل إال ب  
Հերթական անգամ նաև տեսնում ենք հարֆ ջառ երկիմաստ 

եզրույթը. բայը չի կարող ներառել հարֆ ջառ, քանի որ հարֆ ջառը չի 
ազդում բայի վրա : Եզրույթը մի կողմից նշանակում է կապ (որպես խոսքի 
մաս), որից հետո գրվող անունը դրվում է ջառ դիրքով, 
համապատասխանելով հայերենի սեռական հոլովին: Մյուս կողմից հարֆ 
ջառ է կոչվում նաև անվան վերջին տառը, որը կրում է քասրա՝ ի 
ձայնավոր: 
 Նման արտահայտության, որը նշել ենք շեղատառով, մենք 
հանդիպում ենք ևս մեկ անգամ: Առաջին անգամ հանդիպում ենք 
«հրամայական հարֆ» և «ժխտման հարֆ» եզրույթները՝ 

  روف األمر والنھيحباب حروف أجريت مجرى حروف االستفھام و 
Երրորդ հատորում մենք հանդիպում ենք դարձվածի մասին գլխի13, 

որը ձևավորվում է դերբայի կամ բայանվան միջոցով: Այստեղ կարդում 
ենք «կոչական հարֆ» եզրույթը՝ 

ً  حرف النداءإال أن ھذا يجري على  وستراه إن شاء هللا عّز وجّل في بابه في باب النداء مبيّنا  
Հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում «հինգ հարֆերի 

գլուխը»: Այստեղ մենք տեսնում ենք հինգ բառեր, որոնք դրվում են 
նախադասության սկզբում ու ազդում են ենթակայի վրա: Վերջինս դրվում 
է հայցական հոլովով: Հեղինակը նշում է՝ 

 وھي أّن ولكّن وليت ولعّل وكأنّ 
Այդ հարֆերն են՝որ, բայց, եթե, միգուցե, կարծես:Արաբական 

երկրներում, ինչպես նաև արևելյան լեզվաբանական դպրոցներում 
ընդունված է այս խմբին ավելացնել ևս մեկը՝ «իրոք» (իննա14):Ավելին, այս 
խումբը հայտնի է «իննա վա ախավաթուհա»անունով15 (բառացի՝ իննան և 
իր քույրերը): Սիբավեյհին այս բառը չէր ներառել: Հետագայում կրկին 
հանդիպում ենք հարֆ եզրույթը, հաճախ՝ «հարցական դերանուն» 
իմաստով: Առանձին գլուխ է նվիրված բացառման մասնիկներին16` 

 فحرُف االستثناء إال
Բացառման հարֆ է համարվում «իլլա» մասնիկը (առանց) : Հարկ է 

նշել, որ բացառված անունը դրվում է հայցական հոլովով: 
  . االستفھاملم تغيّرھا عن حال الجزاء كما لم تغيّرھا عن حال حروف الجّر ف

                                                 
ھذا باب ما ينتصب ألنه حاٌل صار فيھا المسئول والمسئول عنه� 13  
إنّ � 14  
إن وأخواتھا� 15  
ھذا باب االستثناء� 16  
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Բացի վանկաչափական նվազագույն մասնիկ իմաստն 
արտահայտելուց՝ հարֆ եզրույթը նաև խոսքի մաս է: Սիբավեյհիի 
համանուն աշխատության մեջ առաջին իսկ հատորում՝ արաբական 
լեզվաբանության մասին գլխում հանդիպում ենք այդ ձևակերպմանը. 

اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل  : فالكلم  
Խոսքը իրենից ներկայացնում է անուն, բայ և հարֆեր. վերջիններս 

արտահայտում են այնպիսի իմաստ, որով նման չեն ոչ բային, ոչ 
անուններին: 

Նմանատիպ ձևակերպումը վերագրվում էր դեռ չորրոդ խալիֆին՝ 
Ալի իբն աբի Տալիբին, ով շիա մուսուլմանների առաջին իմամն 
է17:Սակայն այս պնդումը հանդիպում ենք միայն վերոնշյալ հեղինակի 
մոտ, ով հղում էր կատարել Ալիի մասին միջնադարյան պատմվածք, 
մինչդեռ աղբյուրներն ուսումնասիրելիս մենք նման բան չհանդիպեցինք: 
Առաջին իսկ հատորում, որտեղ խոսվում է դերբայների մասին18, մենք 
կարդում ենք հետևյալը. 

ً   : تقول  .  " ما   " بلغة أھل الحجاز ثم يصير إلى أصله وذلك الحرف    ما عبد هللا أخاك وما زيد نطلقا
Այստեղ կշվում է, որ ما (մա) բառը հարֆ է: Թարգմանաբար այն 

նշանակում է որպես «ինչ», կամ որպես ժխտական մասնիկ: Մի դեպքում, 
մեր քերականական համակարգով այն կհամարվեր դերանուն, մյուս 
դեպքում՝ բայակազմական մասնիկ: Այն, որ դերանունների մի մասը 
անուններ չեն համարվում արաբերենում, մենք համոզվեցինք վերը: 

Հարֆերի՝ որպես խոսքի մասի, մեջ նույնպես կա տարբերություն. 
Դրանց մի մասը համարվում է նախդիր կապ (դարձյալ հարֆ), իսկ մյուս 
մասը՝ պարագա (զարֆ19): Դրա մասին կարդում ենք համապատասխան 
գլխում20` 

صرفته حرفوإن جعلته اسماً للكلمة لم تصرفه وإن جعلته لل  
Այստեղ «հարֆ» եզրույթը գործածվում է որպես խոսքի մաս՝ բառի 

լայն իմաստով: Այն ընդգվծել է շեղատառով:Վեցերորդ հատորում մենք 
հանդիպում ենք այդ թեմայի շարունակությունը, սակայն այլ գլխում21:Այլ 
հատորներում նույնպես հանդիպում ենք «հարֆ» եզրույթի 
գործածությանը, սակայն դա հանդիպում է այն իմաստներով, որոնցով 

                                                 
17 Wolfdietrich Ficsher, Zur herkunft des Grammatishen terminus Harf, Jerusalem 
Studies of Arabic and islam, 1989, էջ36 
ھذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين� 18  
ظرف� 19  
باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرھا من األسماء� 20  
ھذا باب الظروف المبھمة غير المتمكنة� 21  
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կիրառվել է վերը նշված կանոններում, ձևակերպումներում կամ առանձին 
դեպքերում: 

Եզրակացություն: Սիբավեյհիի աշխատությունը ուսումնասիրելիս 
կարելի է գալ հետևյալ եզրահանգումների՝ 

1. Հարֆ եզրույթի ուսումնասիրության արդյունքը ցույց է տալիս մի 
քանի տարբեր իմաստներ, որոնց հիմքերը հասնում են վաղ 
միջնադար՝ արաբական քերականության առաջացման շրջան: 
Հնարավոր է տեսնել, որ հարֆը համարվում է մաս՝ խոսքի մաս, 
նախադասության մաս՝ բառ, բառի մաս՝ տառ-հնչյուն: 

2. Լեզվաբանության գլոբալ զարգացման պայմաններում կարելի է 
ընդունել ընդհանուր եզրույթներ, որոնք կիրառելի են բոլոր 
լեզուների համար՝ միաժամանակ նշելով տվյալ լեզվաբանական 
ավանդույթին համապատասխան եզրույթը: Դա անհրաժեշտ է 
լեզվակիրների ու լեզուն ուսումնասիրողների մինչև փոխըմբռնում 
սահմանելու և լեզուն հեշտ յուրացնելու համար 
 

 
АЙК АРУТЮНЯН - ХАРФ КАК МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТИЦА В КНИГЕ 
«КИТАБ» СИБАВЕЙХИ 
  Арабская лингвистическая традиция сформировалась в конце 7-го и 
в начале 8-го века. Это было пиком расцвета Арабского халифата, 
который существовал на территории Ближнего Востока, Северной 
Африки и Пиренейского полуострова, со столицей Багдад. Первые 
языковеды были не только арабами, но и коренными жителями Халифата. 
Лингвистические школы назывались именами городов, в которых они 
были основаны. Среди них более известны Басрийская и Куфийская 
школы, во главе грамматистов аль-Халиля ибн Ахмада аль-Фарахиди и 
Абу Джафар Мухаммад аль-Руаси. Ученик аль-Халиля, Сибавейхи, 
известен своей книгой “Китаб”, которая является первым трудом об 
арабской грамматике. В новое время есть два основных направления с 
точки зрения применения этого термина: на западе его интерпретируют 
как букву или знак, а в восточной школе, ссылаясь на уникальность 
термина, его не переводят. Для того, чтобы адекватно трактировать 
термин, следует рассмотреть его употребление в первоисточниках 
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HAYK HARUTYUNYAN - HARF AS A MORPHOLOGICAL PARTICLE IN 
«KITAB» BY SIBAWAYH 

The Arabic linguistic tradition was developed at the end of the 7th and at 
the beginning of the 8th century. It was the peak of Arab Caliphate which 
existed in the territory of Middle East with the capital of Baghdad. The first 
linguists were not only Arabs, but indigenous inhabitants of the Caliphate as 
well. The linguistic schools were called after the cities where they were 
established. Among them the more famous were Basra and Kufa schools. 
Their founders were al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi and Abu Jafaar 
Muhammad al-Ruasi. A student of al-Khalil, Sibawayh, is known with his book 
“Kitab” which is the first work about the Arabic Grammar. He used there the 
‘‘term’’ harf as a morpheme. There are two main notions about the term 
nowadays: western schools believe it is a letter or character, while the eastern 
ones prove the uniqueness of the term without translation. In order to 
understand the meaning of the term, we need to check the first sources 
where that term is used. 
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ՀՏԴ 81'362 

IL SALE, IL VINO, L’UOVO NELLE ESPRESSIONI IDIOMATICHE, UN 
CONFRONTO FRA L’ITALIANO, L’ARMENO E L’INGLESE 

FRUNZE HOVHANNISYAN 
AREVIK GRIGORYAN 

Parole chiave: espressione idiomatica,  locuzione,  abbinamento, derivare, 
analisi,  equivalente,   percezione 

 Nell’articolo abbiamo cercato di presentare le caratteristiche 
semantico-funzionali delle frasi idiomatiche piu` usate che contengono nomi 
alimentari di sale, vino e uovo in italiano,in armeno e in inglese, facendo un 
confronto tra di loro. Espressioni idiomatiche sono espressioni convenzionali, 
caratterizzate dall'abbinamento di un significante fisso (poco o niente affatto 
modificabile) a un significato non composizionale [Casadei 1994: 61]. I modi 
di dire sono presenti nella vita di tutti i giorni e nei discorsi quotidiani. Nella 
maggior parte dei casi il parlante ne fa uso in modo inconsapevole, senza 
rendersi conto del loro significato e della loro origine, in quanto sono 
profondamente radicati nella propria cultura.I modi di dire hanno raramente 
traduzioni corrispondenti nelle varie lingue e spesso il loro significato e` reso 
da locuzioni molto diverse che non hanno nulla in comune con i loro 
significati letterali [Sensini 1997: 607]. e noi abbiamo cercato di trovare quei 
pochi casi e farne un confronto rivelando i loro significati concettuali. 
 Sale e` il nome corrente del cloruro di sodio, elemento molto 
importante nell’alimentazione e carico di simbologie fin dai tempi piu` remoti. 
Era previsto nei riti sacrificali da Ebrei, Greci e Romani come simbolo 
d'incorruttibilità; veniva sparso sulle rovine delle città nemiche rase al suolo a 
simboleggiare la futura sterilità della zona; era considerato sicura protezione 
contro gli influssi maligni con particolare riguardo alle streghe, mentre dal 
tempo dei Longobardi in poi, se offerto insieme al pane, era il segno 
dell'accettazione di un ospite straniero e della sua inviolabilità. Nel rito 
cristiano del Battesimo viene esorcizzato e posto in bocca al battezzando a 
simboleggiare la forza spirituale e l'incorruttibilità morale della sapienza, dopo 
che Cristo ebbe definito “sale della terra” i propri discepoli [Matteo,5,13] in 
quanto votati a dare “sapore” alla vita, e quindi a darle significato, mediante 
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la diffusione della parola di Dio e salvando così il mondo dalla corruzione, da 
cui in italiano e in inglese deriva il modo di dire: 

-Essere il sale della terra 

 -the salt of the earth 

- լինել աղը երկրի 

Significa una persona ottima,onesta. 

Possiamo citare anche i Romani che lo chiamavano Oro bianco,e che proprio 
dal termine Sal derivarono il "salario" cioè la paga che i soldati ricevevano.In 
Egitto il sale era concesso solo al Faraone: tutti questi esempi vanno a 
dimostrare quanto fosse importante questo elemento per le civiltà che ci 
hanno proceduto nel tempo, ed alcuni di questi significati sono ancora 
conservati nei modi di dire : 

-Sali attici 

-Attic salt 

-Ատտիկյան աղ 

Significa le arguzie sottili e garbate proprie degli antichi scrittori attici. Con lo 
stesso significato ci sono altri modi di dire in italiano, in armeno e in inglese : 

-Rispondere col sale e pepe (significa reagire, ribattere, rispondere in termini 
polemici con parole pungenti e mordaci), oppure senza sale ‘è scritto senza 
sale’ 

-Without salt, insipid ‘it's an insipid piece of writing’ 

-Խոսքի մեջ աղ չկա-խոսքը անհամ է՝ բովանդակալից չէ 

Facendo analisi comparativa abbiamo trovato altri modi di dire che hanno lo 
stesso significato sia in italiano, sia in inglese che in armeno, per esempio: il 
sale provoca un forte bruciore su una ferita aperta e ritarda la cicatrizzazione, 
da cui abbiamo il modo di dire: 
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-Sparege sale sulle piaghe /ferite  

-rub salt into somebody's wounds 

- աղ ցանել/լցնել վերքին  

Il sale,inteso come simbolo di saggezza: 

-Avere poco sale nel cervello/in zucca ,essere indietro di sale(essere poco 
intelligenti, capire poco) 

- prendere qlco. con un grano di sale (Cioe` non deve essere presa in 
considerazione come una cosa assolutamente vera o perfetta)  

-not to have much sense, to take sthg. with a pinch of salt 

 -Խելքդ աղ անեմ- անխելք ես, խելքդ բան չի կտրում 

Il sale, inteso con il significato di colore: 

-capelli sale e pepe(una parte nera e una parte bianca) 

-pepper-and-salt hair 

-աղ ու պղպեղ մազեր 

Ci sono oltre significati unici che si usano solo in una di queste lingue e non 
c’e` quel significato nelle altre due lingue  in questione(per esempio c’e` un 
particolare significato in armeno e non c’e` quell’uso in italiano e in inglese e 
viceversa). 

Per esempio in italiano e in inglese c’e`: 

-Mettere il sale sulla coda (catturare o fermare qualcuno, come arrivandogli 
tanto vicino da poterlo afferrare.È un detto scherzoso che allude a un 
immaginario sistema di caccia consistente appunto nel mettere il sale sulla 
coda della preda.) 

- Put salt on his tail  

In inglese e in armeno c’e` questo significato : 
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-Throw salt on someone’s game 

- բրբ. աղ ու մուր եղավ(la gioia e` stata interrotta,cioe` si usa con il significato 
di incasinare,fare danni) 

In italiano si dice : 

-Restare/rimanere di sale/trasformarsi in una statua di sale(cioe` restare 
stupefatti, come paralizzati dallo sbalordimento.) 

Il detto fa riferimento ai molti personaggi dell'antichità che secondo la 
tradizione furono trasformati in statue di sale. In particolare allude alla moglie 
di Lot [Genesi,XIX,24-26], che fu così punita poiché, nonostante l'espresso 
divieto di Dio, si era voltata indietro a guardare le città di Sodoma e Gomorra 
distrutte dalla collera divina. 

Anche in inglese ci sono molte espressioni con dei significati molto 
interessanti che non hanno equivalenti in italiano e in inglese: 

-above the salt  

Significa reputazione,questo termine deriva dalla gerarchia dei nobili , 
quando nel Medioevo,che    il sale era un lusso allora, iniziano a mettere sul 
tavolo, i nobili si siedevano al di la` del sale, piu` vicini ai signori, invece quelli 
di   ceto piu` basso  si siedevano al di sotto di sale  

 -Any /lawyer/teacher/doctor etc./worth their salt(let.Un 
avvocato/insegnante/medico,ecc/ degno del proprio sale, cioe` e` bravo nel 
proprio lavoro ) 

-have something hung up and salted (significa sa gia` tutto, a volte pero` inteso 
con ironia) 

-go back to the salt mines(significa ritornare al proprio lavoro,ma il parlante 
e` come uno schiavo che lavora nelle cave di sale ,a cui non piace quello che 
fa) 

Dalla tradizione armena di ricevere il visitatore con il pane e il sale in armeno 
ci sono molti modi di dire, per esempio: 
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-Աղ ու հացը /հացը աչքներդ բռնի/բռնացնի/կուրացնի- (let.che il pane dato 
da me ti  accechi) 

-Աղ ու հացը գետնովը տալ/ոտքի տակ տալ/ոտնատակ 
անել/մոռանալ/ուրանալ(significa rinnegare) 

-Աղ ու հացը կտրել/ուտել(significa mangiare insieme, essere ad una tavola 
insieme) 

-Աղ ու հացով մարդ(significa una persona ospitale) 

-Մեր հացի մեջ աղ չկա(nel senso che non c’e` sale nel nostro pane, cioe` 
tutti ci tradiscono, dimenticano, rinnegano quello che gli abbiamo fatto.) 

 
Il vino da millenni è presente nella vita dell’uomo, è per molti un eccezionale 
segno di civiltà, provatangibile della capacità dell’uomo di trasformare un 
semplice frutto della terra in una bevanda degna degli dei.Al vino è stato 
attribuito un alto valore simbolico i cui significati esprimono la vita quotidiana 
e il misterodell’esistenza del cosmo . “Secondo la leggenda sulla pianura 
dell’Ararat Noe’ pianto` il primo grappolo d’uva. E` cosi` che la terra degfli 
armeni viene considerata la patria dell’uva. Essi credevano infatti che l’uva 
della pianura dell’Ararat si distinguesse da quella di altri luoghi. Aveva un 
sapore originale, era dolce e non per caso quando gli abitanti del luogo lo 
mangiarono, a loro piacque molto, iniziarono subito a pensare cosa fare per 
assaggiare questo frutto mereaviglioso non solo in autunno, ma anche in 
inverno. Versarono i grappoli dorati d’uva in una cantina. Erano convinti che 
si potesse conservare e che con l’arrivo della neve avrebbero potuto 
assaggiare questo frutto delizioso. Venne l’inverno. La gente ando` in cantina 
e vide i grappoli tondi dell’uva schiacciati, diventati come acqua. Non volendo 
buttare via questo strano liquido si buttarono sopra e bevvero tutto il succo 
delizioso. Subito dopo l’umore di tutti si alzo` ed inizio una gioia pazza. In 
seguito la gente comincio` a schiacciare l’uva per poterne ricevere il succo 
divino, cosi` nacque il vino” [A.Gasparyan 2014:44-41].Da li` deriva 
l’espressione 

-Գինին գլուխն ընկնել/զարկել/խփել(let. Il vino da` alla testa) 
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Il ruolo del vino nella vita italiana e` centrale e celebrato, come mostrano i 
proverbi e i modi di dire sul vino, Il vino e` dappertutto in Italia, ed e` la 
bevanda alcolica piu` comune per tutto il paese. La storia del vino e` ricca ; 
nel passato, il vino fu una bevanda economica. Un mercante di vino, come 
disse il proverbio, fu un “mercante poverino, mercante d’olio, mercante 
d’oro”. Questo stato e` stato cambiato nel XX secolo, quando il mondo e` 
diventato interconnesso e internazionale, quando il vino italiano hanno 
cominciato a comprare i ricchi. Nel 1500 il vino aveva due funzioni principali: 
cura medicinale, consumo alcolico: 

-Buon vino fa buon sangue  

-Due dita di vino, sono un calico al medico 

-Il vino buono è il bastone dei vecchi 

-a glass of wine a day keeps the doctor away 

Questi altri proverbi derivano dal medioevo, quando l’acqua non era buona 
ed era pericolosa per la salute. Era meglio bere il vino che acqua, perche 
l’acqua non era pulita 

-Bevi l’acqua come il bue, e il vino come il re 

-Bevi il vino e lascia andar l’acqua al mulino  

-L’acqua fa male e il vino fa cantare 

Poiche il vino puo` dar colore ai pallidi cagionevoli di salute e agli anemici, era 
somministrato come medicamento. Attualmente questo rimedio empirico ha 
trovato conferme scientifiche, ovviamente nel rispetto della misura. 

In una frase “Il primo bicchiere giova alla sete, il secondo al buon umore, il 
terzo al piacere, al quarto segue l’ubriacchezza, al quinto l’ira, al sesto le liti, 
al settimo il furore, all’ottavo il sonno, al nono la malattia ” 

Questi sentimenti, sanita`, letizia e ubriacchezza, fanno il cuore della 
percezione di vino.  
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Comunque sugli effetti negativi di vino, cioe` l’ubriachezza, la cattiva salute, il 
disagio in italiano, in armeno e in inglese la maggior parte dei modi di dire 
sul vino sono negativi, il che vuol dire che c’e` anche una percezione negativa 
del vino come per esempio: 

-Chi del vino e` amico, di se stesso e` nemico 

-Consiglio in vino non ha mai buon fine 

-A molti abbrevia i giorni la cucina, աd altri il troppo amor per la cantina 

-Contro i pensieri un gran rimedio è un bicchier di vino 

-Գինու մեջ խեղդել-մոռացության տալ(let.affogarsi nel vino) 

-Իրեն գինու տալ(let.darsi al vino) 

-Գինու տոպրակ(let. Un pacchetto del vino) 

-գինի կապել փորները (let.versare solo il vino nella pancia) 

-wine and dine somebody 

Ci sono dei modi di dire con lo stesso significato in italiano e in inglese, ma 
non in armeno, per esempio: 

-In vaso mal lavato, il vino è tosto guastato 

- unclean bottles damage wine 

-finire a tarallucci e vino 

-To make it up before a glass of wine" oppure "To end up good friends" 

Il Vino e' un pensiero d'amor 

e- Wine is love -Wine is like a loving thought 

-La vita è troppo breve per bere Vino Cattivo 

-Life is too short to drink a bad wine 
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--Al buon vino non bisogna frasca 

- good wine needs no bush 

-nella botte piccola c'è il vino buono 

-  The small barrel (cask) preserves the best wine. 

- Il vino è donna 

- Women and wine oppure Women in Wine 

Ci sono alcuni che si incontrano in tre lingue: 

-mettere nell'otre vecchio il vino nuovo 

- You cannot put new wine in old bottles 

-հին գինին նոր տիկի մեջ լցնել 

-Migliorare con il tempo come il vino 

- It gets /you get better over time, like a good wine 

-լավ գինու նման քանի գնում, լավանում ես 

Nella lingua armena c’e`anche una maledizione: 

-գերեզմանիդ վրա գինի լցնեմ 

Fin dai tempi dei Sumeri, dall’antica civilta` egizia, dalla Grecia Antica, dalla 
Palestina della Bibbia, passa per civilta` latina, tocca la letteratura volgare del 
Medioevo, si estende alla produzione europea rinascimentale e barocca, a 
quella illuminista per approdare infine all’eta` contemporanea con i romanzi 
di Ignazio Silone, Steinbeck e la fantascienza di Jack Vance. Mokti scrittori ed 
artsiti italiani, armeni, inglesi hanno osannato il vino. Molti ne hanno tratto 
l’ispirazione nel sostenere e nell’esaltare la loro creativita`. 

....et pero`credo che molta felicita` sia agli homini 

-Che nascono dove si trovano i vini buoni... 
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[Leonardo da Vinci] 

Anche nella letteratura armena ci sono tante frasi per esaltare il vino, ma la 
frase piu` nota a tutti gli armeni, appartiene a Hovhannes Tumanyan: 

-Ինչը կհաղթեր կյանքում հերոսին, թե չլինեին կինն ու գինին.... 

Nell’antica Roma l’uovo era riservato agli ospiti più importanti sull’esempio 
degli antichi egizi che, considerandolo un alimento non solo energetico, ma 
anche pregiato ed esclusivo, ne avevano fatto monopolio per faraoni, 
sacerdoti e nobili. 
Nel medioevo, il medico di Teodorico, Antimo, tra il 511 ed il 526, scrisse il 
libro Dietetica, in esso si spiega la necessità di un nutrimento razionale e 
vengono indicati gli alimenti comuni e come utilizzarli. Relativamente alle 
uova, era solito dire che: se uno mangia uova di gallina, quante ne potrà, 
otterrà un vigore fisico superiore a quello assicurato da ogni altro cibo. 
Sempre nel Medioevo, ai tempi di Carlo Magno, ma anche successivamente, le 
uova erano considerate di grande valore tanto da essere accettate dai 
feudatari in pagamento dei vari canoni, compresi quelli delle terre in affitto. 
Facendo analisi comparativa dei modi di dire che hanno come elemento 
primario la parola “uovo” abbiamo trovato dei modi di dire che esprimono lo 
stesso significato in queste tre lingue: l’armeno, l’italino, l’inglese, per 
esempio: 

-camminare sulle uova 

-ոտքիդ տակ հավկիթ հո չկա 

-walk on eggs 

-cercare i peli nell’uovo 

-to look for hairs in the egg oppure to be picky to nitpick  

-ձվի դեղնուցի մեջ մազ փնտրել 

-l’uovo di Colombo 

-Columbus’ egg 



362 

 

-Կոլումբոսի ձու 

l'uovo di colombo il detto significa una soluzione molto semplice cui nessuno 
pensa proprio per questa ragione. Si dice che un giorno, alla tavola di un 
Grande di Spagna, i detrattori di Cristoforo Colombo gli confutarono la teoria 
sulla rotondità della Terra e con questa il merito della scoperta dell'America. 
Egli allora prese un uovo e sfidò i convitati a farlo star ritto su una delle due 
estremità. Quando questi si arresero, Colombo schiacciò leggermente la parte 
inferiore dell'uovo ottenendo il risultato promesso. Tutti protestarono dicendo 
che quella era una soluzione troppo semplice, e Colombo rispose: “Sì, ma 
bisognava pensarci”. L'aneddoto, attribuito da Giorgio Vasari a Francesco 
Brunelleschi a proposito della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, non 
è non provato ed è ritenuto del tutto leggendario. 

Pero` per esprimere lo stesso significato molto spesso le tre lingue usano 
diversi tipi di comparazione, per esmpio: 

-mangiare l’uovo in corpo alla gallina 

-ջուրը չտեսած բոբիկանալ 

-meglio un uovo oggi che una gallina domani 

- a bird in the hand is worth two in the bush 

ci sono dei modi di dire che hanno i loro equivalenti in una di queste lingue, 
per esmpio italiano e inglese: 

-Sono pieno come un uovo 

- I am as full as an egg 

-uovo buono 

- good egg (una persona buona ed affidabile) 

-uova marcia-  

rotten egg (una cattiva persona) 
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-avere un uovo in faccia 

- have egg on one’s face (vuole dire essere imbarazzati per qualcosa) 

mettere tutte le uova in un unico cesto- put all one’s eggs in one basket(viene 
usata per indicare le situazioni in cui si accumulano risorse in unico posto 
rischiando di perdere tutto in un colpo solo) 

Ci sono equivalenti interssanti anche in armeno e in italiano: 

-toserebbe un uovo 

- հում հավկիթ ուզող 

-Appena nascere d’un uovo 

-Նոր ձվից դուրս գալ 

-La prima gallina che canta ha fatto l’uovo 

-ածան հավը կչկչան կլինի 

Ci sono altri equivalenti in inglese e in armeno: 

-can't boil an egg 

- ձու խաշել էլ չգիտի 

-You cannot make an omelet without breaking eggs 

- ձվածեղի խաթեր թավի կոթը պաչել 

Ci sono ovviamente dei modi di dire che derivano dalle tradizioni e, quindi, 
sono presenti in quelle comunita`, per esempio dall’immagine tradizionale 
italiana dell’intellettuale con la testa calva, deriva il modo di dire: 

-testa d’uovo- l’intellettuale 

In inglese c’e` l’espressione: 
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-one's (butter and) egg money(let.soldi di (burro) e uova di qualcuno) (soldi 
aggiuntivi che una donna che lavora in una fattoria, potrebbe guadagnare, e 
che sono messi da parte) 

Anche in Armenia c’e` la tradizione di dipingere le uova di Pasqua(detto in 
armeno Zatik) ma non con fiori e altre decorazioni colorate come avviene in 
Europa Orientale: qui si dipingono immagini di Gesu`, della Madonna o scene 
relative alla Pasqua. Le uova si scontrano in una “battaglia” in cui vengono 
sbattute le une alle altre. 

Ma in Armenia di solito le uova vengono colorate in rosso, da cui derivano 
alcuni modi di dire come: 

-Կարմիր ձուն զատկին կսազի(let.l’uovo rosso va per la Pasqua) 

-Կարմիր ձու տու, կարմիր օր տամ(let.dammi un uovo rosso, ti do un bel 
giorno ) 

-Զատիկի ձու(l’uovo di Pasqua, che significa colore rosso) 

Nei modi di dire in armeno non si usa la parola di solito “l’uovo di gallina”, 
perche dicendo uovo si intende quella di gallina, invece quella di altri animali 
si precisa: 

-Օձի ձու(uovo di serpente, significa una cosa rara)  

La tradizione vuole che il primo uovo, la gallina nera depone durante il giorno 
dell’Ascensione, sia un uovo magico chiamato 

Uovo dell’Ascensione  

La tradizione vuole anche che il cosidetto Uovo dell’Ascensione compia i 
seguenti prodigi: 

Se viene esposto al temporale scongiurerebbe la grandine; 

Se lo si scalda al fuoco, trasuda un liquido che guarirebbe  i neonati affetti 
da tare congenite; 
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Se viene collocato ai piedi di un albero  raccoglierebbe intorno a se le 
formiche che lo infestavano; 

Se si segna la fronte di un malato con l’uovo, lo si potrebbe guarire... 

Percio` da un malato con l’uovo moribondo si diceva, che  

Non lo camperebbe ne l’Uovo dell’Ascensione 

  Concludendo possiamo dire che le espressioni idiomatiche riferite agli 
alimenti che abbiamo esaminato in armeno, in inglese e in italiano si dividono 
in quelle che hanno la stessa etimologia e vengono considerate delle 
universaglie culturali e quelle che esprimono lo stesso significato attraverso le 
stesse unita` linguistiche confermando cosi` le somiglianze esistenti tra queste 
lingue. Facendo analisi comparativa abbiamo trovato degli equivalenti, ma si 
puo` confermare anche che la maggioranza delle espressioni idiomatiche sono 
tipiche ad una lingua particolare, cioe` hanno strettamente un carattere 
nazionale  e come regola sono delle unita` linguistiche intraducibili. Esse di 
solito derivano dalla letteratura nazionale, dalla religione e dalla storia del 
popolo. 
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ՖՐՈՒՆԶԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ԱՐԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ – ԱՂ, ԳԻՆԻ, 
ՁՈՒ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ  ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՏԱԼԵՐԵՆՈՒՄ, ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ         
 Սույն հոդվածը նվիրված է իտալերենում, անգլերենում և 
հայերենում սննդանուններ պարունակող որոշ դարձվածքների 
իմաստաբանական ուսումնասիրությանը: Հեղինակները իրենց 
ուշադրությունը սևեռել են ոչ միայն վերոնշյալ դարձվածքների 
իմաստաբային  առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը, այլ 
նաև հաշվի են առել այդ դարձվածքների սոցիալ-մշակութային 
տեսանկյունը: 
 

ФРУНЗЕ ОГАНЕСЯН, АРЕВИК ГРИГОРЯН – СЕМАНТИКО -
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗИОЛОГИЗМОВ С 
<<ПИЩЕВЫМ>> КОМПОНЕНТОМ В ИТАЛЯНСКОМ, АНГЛИЙСКОМ  И  
АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ.        
 В каждом языке есть свой перечень фразиологических единиц. Они 



367 

 

служат средсвом освоения мира и передают национально-культуное 
своеобразие языка. Данное  исследование посвящено изучению 
семантических и функьциональных  характеристик фразиологизмов  с  << 
пищевым>>  компонентом в итальянском, английском  и армянском 
языках. 
 

FRUNZE HOVHANNISYAN, AREVIK GRIGORYAN- IDIOMS CONTAINING 
WORDS SALT, WINE, EGG AND THEIR COMPARISON IN ITALIAN, 
ARMENIAN AND ENGLISH                                  
  The given article is devoted to the semantic-functional peculiarities of 
some idioms containing a food term in Italian, English and Armenian. Not only 
the semantic-functional peculiarities of the above mentioned idioms are 
analyzed, but socio-cultural and national aspects are also taken into account. 
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ՀՏԴ 81'362 

ԿՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԻՄԱՍՏԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՏԱԼԵՐԵՆՈՒՄ, ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 

ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ 

ՖՐՈՒՆԶԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ԷՄՄԱ ԲԱԼԱՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ բայի սեռ, հարակատար դերբայ, կրավորական սեռ, 
ներգործական սեռ, միջնածանց, բացառական հոլով,անդրադարձ 
բայեր,անցողական բայեր, փոխակերպում 
 

Սեռը բայիմաստի էությունից բխող, այդ էությամբ 
պայմանավորված քերականական կարգ է: Սեռով արտահայտվում են 
գործողության տարբեր հարաբերումները առարկաներին՝ մի կողմից 
գործողին, մյուս կողմից գործողության առարկային:  
Օրինակ՝  

Նրանք ցուցադրել են բոլոր հուշադրամները: ⇒ Ցուցադրվել են 
բոլոր հուշադրամները։ 

[www.hhpress.am] 
 

Gli agenti hanno avvicinato il cittadino. ⇒ Il cittadino è stato avvicinato 
dagli agenti. 

[www.ilsole24ore.com] 
 
A former employee stole the piece from the museum. ⇒ The piece was 
stolen from the museum by a former employee. [www.bbc.co.uk] 
 
Ինչպես հայերենում, այնպես էլ իտալերենում և անգլերենում, 

առաջին նախադասության բայն (ցուցադրել, avvicinare, to steal) 
արտահայտում է  այնպիսի գործողություն, որն անմիջական կերպով 
անցնում է առարկային (հուշադրամները, cittadino, piece): Երկրորդ 
նախադասությունը արտահայտում է միևնույն իրողությունը, սակայն 
գործողության իրական առարկան այստեղ դարձել է կրող ենթակա, իսկ 
իրական ենթական (նրանք, gli agenti, a  former employee) այստեղ դարձել 
է ներգործող խնդիր:  Նախադասությունների նման փոխակերպումները 
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պայմանավորված են նրանով, թե խոսողը ինչն է ուշադրության 
կենտոնում առնում, ինչն է նրա համար նախապես հատնի կամ դիտվում 
որպես հայտնի և ինչն է բացահայտվում: 

Հայերենում բայի սեռի մասին առաջին անգամ նշել է 
Դ․Թրակացին իր հայերենի քերականության թարգմանության մեջ։ 
Այստեղ նա օգտագործում է 2 եզր՝ տրամադրություն (հունարենից՝ 
diathesys)  և սեռ (լատիներենից՝ genus)։ Համաձայն Մ․ Աբեղյանի, 
հայերենում բայը ունի չորս եղանակ՝ ներգործական, կրավորական, 
պատճառի և չեզոք։ [Խլաթյան 2010։133]  

Իտալերենում ներգործական (voce attiva), կրավորական (voce 
passiva)  և անդրադարձ (voce riflessiva) բայերը իրարից տարբերակելու 
համար, բացի «forma» (հայերեն՝ ձև) եզրից լայն կիրառվում են նաև 
«voce» և «genere» (հայերեն՝ սեռ) եզրերը։ Սակայն այս եզրերը շատ 
ընդհանարական են և կարող են նշանակել նաև այլ քերականական 
կարգեր։ Հենց այս պատճառով որոշ լեզվաբաններ, նախընտրում են 
կիրառել ավելի կոնկրետ եզր, այն է՝ «diàtesi» (հունարեն diàthesis  բառից 
՝ «բաշխում», «դասակարգում»)։ Իսկ որոշ լեզվաբաններ օգտագործում են 
«direzione» (հայերեն՝ ուղղություն) եզրը։ [Սենսինի 2013։ 233-241] 

Իտալերենում բայը ունի երեք սեռ՝ ներգործական (voce attiva), 
կրավերական (voce passiva) և անդրադարձ (voce riflessiva)։ 

Հայերենում բայն ունի երեք սեռ՝ ներգործական, կրավերական և 
չեզոք։ 

Անգլերենում բայն ունի երկու սեռ՝ ներգործական (active voice ) և 
կրավերական (passive voice):  

Ինչպես արդի արևելահայերենում, այնպես էլ ժամանակակից 
իտալերենում և անգլերենում, կրավորական սեռն օգտագործվում է երկու 
դեպքում՝ 

 Երբ չգիտենք, թե ով է կատարում գործողությունը՝ 
Ինչպես օրինակ՝ 

Otto persone, sono state trovate morte nel villaggio di Sukameriah. 
[www.ilsole24ore.com] 
 
Օլիմպիադան որպես երևույթ այս անգամ նորից առավելագույնս 
քաղաքականացվում է: [www.civilnet.am] 
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Many lives have been lost. [www.bbc.co] 
 

Նման նախադասություններում, գործողությունն իրականցնող անձի 
անհայտ լինելու պատճառով, ավելի նպատակահարմար է կրավորական 
կառույցի օգտագործումը:  

 
 Երբ ավելի շատ հետաքրքրում է գործողությունը,  այլ ոչ այն 

կատարողը: 
 
Oggi le opere di Eugenio Corti sono tradotte in tutto il mondo. 
[www.lastampa.it] 
Դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի դին կտեղափոխվի Հայաստան: 
[www.civilnet.am] 

Entire districts of the city have been destroyed. [www.bbc.co.uk] 

Նման նախադասություններում, հեղինակը ընթերցողի 
ուշադրությունը սևեռում է գործողության վրա և, այս դեպքում, 
նախադասության իրական ենթական մղվում է երկրորդական պլան: 

Պետք է նշել, որ բայի սեռը սերտորեն առնչվում է անցողականության 
և անանցողականության հետ: Եթե բոլոր անցողական և անանցողական 
բայերը ունեն ներգործական սեռ, ապա կրավորական սեռ կարող են 
ունենալ միայն անցողական բայերը։ Ինչպես իտալերենում, այնպես էլ 
հայերենում և անգլերենում միայն անցողական բայեր ունեցող 
նախադասությունները կարող են կրավորական դառնալ: Սա կարելի է 
բացատրել նրանով, որ անցողական բայը ունենում է ուղիղ խնդիր, որն էլ 
փոխակերպման ժամանակ դառնում է նախադասության քերականական 
ենթական: [Սենսինի 2013: 242] 
Ինչպես օրինակ՝ 
  

Ieri marocchina  di 26 anni è stata liberata dai carabinieri. ⇒  
Ieri i carabinieri hanno liberato una marocchina  di 26 anni. 
[www.lastampa.it] 

 
Նրա բոլոր ստեղծագործությունները ընդունվում էին 
ընթերցողների կողմից: ⇒  
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Ընթերցողները ընդունում են նրա բոլոր 
ստեղծագործությունները: [www.hhpress.am] 

 
The bodies were found by employees. ⇒  
Employees found the bodies. [www.bbc.co.uk] 

Իտալերենում և անգլերենում որոշ բայեր համարվում են անցողական 
կամ անանցողական կախված իրենց իմաստներից։ Բայի 
արտահայտության պլանը, այսինքն՝ ձևը չի փոխվում։ Հայերենում նման 
բայերի ցանկը մեծ չէ։ Համաձայն տվյալ համատեքստում բայի 
ստանձնած իմաստի, այն կարող է լինել ներգործական կամ 
կրավորական սեռի։ Հայերենում ներգործական սեռի բային ավելացնելով 
–ցն- միջնածանցը կարող ենք այն դարձնել անցողական։ Այս բայերը 
կոչվում են պատճառական բայեր։ Ինչպես օրինակ՝ մեծանալ- մեծացնել, 
աճել- աճեցնել, հարստանալ- հարստացնել և այլն։  

Ինչպես նշեցինք, անգլերենում և իտալերենում բայի ձևը մնում է 
նույնը, փոխվում է միայն անցողականությունը։  
Այսպես օրինակ՝ 

 Վերջին տարիներին նա հարստացել է։  
 Նա հարստացրել է բազմաթիվ մարդկանց: 
 

 In questi anni lui è arricchito․ 
Lui ha arricchito molta gente. 
 

 In recent years he has enriched․ 
He has enriched many people. 
 
Հարկ է նշել․ որ ժամանակակից հայերենում –ցն-   միջնածանցը 

կարող է լիովին փոխել ներգործական բայի իմաստը։ Օրիանակ 
նստեցնել բայը ոչ միայն նստել բայի պաատճառական ձևն է, այլև 
նշանակում է բանտարկել։ Կամ նմանատիպ օրիանակ է կերցնել բայը, 
որը ոչ միայն ուտել տալ իմաստն ունի, այլև՝ հարմար պատասխանել։ 
[Խլղաթյան 2010: 122-147] 

Զուգադրվող երեք լեզուներում էլ ներգործական կառույցի 
նախադասությունը կրավորականի փոխակերպելիս տեղի են ունենում 
հետևյալ փոփոխությունները՝ 
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 ուղիղ խնդիրը դառնում է նախադասության քերականական  
ենթակա,  

 բայը դառնում է կրավորական,  
 տրամաբանական ենթական  դառնում է ներգործող խնդիր: 

  Հարկ է հիշել, որ ներգործական կառույցի նախադասությունը 
կրավորականի փոխակերպելիս տվյալ նախադասության իմաստը չի 
փոխվում։ Այսինքն՝ փոխվում է նախադասության արտահայտության 
պլանը, իսկ բովանադակության պլանը մնում է նույնը։ 
Այսպես օրինակ՝  

Il subacqueo è stato immediatamente soccorso dallo staff medico ⇒ 
Lo staff medico ha immediatamente soccorso il subacqueo. 
[www.ilsole24ore.com] 
 
Նրա բոլոր ստեղծագործությունները ընդունվում էին 
ընթերցողների կողմից: ⇒ 
Ընթերցողներ ընդունում էին նրա բոլոր ստեղծագործությունները: 
[www.hhpress.am] 

 
He was apprehended by police. ⇒ Police apprehended him. 
[www.bbc.co.uk] 
 

  Սույն նախադասությունները արտահայտում են միևնույն իմաստը։ 
Փոխվում են դերակատարների քերականական հարաբերությունները 
միմյանց միջև սակայն ոչ դերերը նախադասության մեջ։ Ժամանակակից 
լեզվաբանության համաձայն ներգործական կառույցը կրավորականի 
փոխակերպելիս փոխվում է նախադասության մակերեսային այլ ոչ 
խորքային կառույցը։ 

Անդրադառնալով կրավորական սեռի կազմությանը արդի 
արևելահայերենում, ժամանակակից իտալերենում և անգլերենում պետք է 
նշել, որ արդի արևելահայերենում կրավորական սեռի բայի ներգործող 
խնդիրն արտահայտվում է բացառական հոլովով, կողմից կապով ու 
համապատասխան բառի տրական ձևով, ինչպես և գործիական հոլովով:  
Ինչպես օրինակ՝ 

Հայկական կինոյի շաբաթը կազմակերպվել է Լիտվայում ՀՀ 
դեսպանության և Լիտվայի կինոմատոգրաֆիստների միության 
կողմից: [www.civilnet.am] 
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Նրա բոլոր ստեղծագործությունները ընդունվում էին 
ընթերցողների կողմից: [www.hhpress.am] 
 

Իտալերենում կրավորական սեռի բայի ներգործող խնդրին նախորդում է 
da  նախդիրը: 
Ինչպես օրինակ՝ 

Il subacqueo è stato immediatamente soccorso dallo staff medico… 
[www.ilsole24ore.com] 
 

Le 85 opere di Juan Mirò dovevano essere battute oggi da Christiès. 
[www.ilsole24ore.com] 

Անգլերենում կրավորական սեռի բայի ներգործող խնդրին նախորդում է 
by նախդիրը: 
Ինչպես օրինակ՝  

Migrants have been subjected to abuse by guards at the camps. 
[www.bbc.co.uk] 
 
He was apprehended by police. [www.bbc.co.uk] 

 
Իտալերենում բայը, որպես կանոն, թվով և սեռով համաձայնեցվում է 
նախադասության ենթակային: 
Օրինակ՝  

Otto persone, sono state trovate nel villaggio di Sukameriah. 
[www.ilsole24ore.com] 
 
I reali britannici saranno ricevuti dal presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. [www.ilsole24ore.com] 

 

Հայերենում և անգլերենում բայը համաձայնեցվում է ենթակային միայն 
թվով և, ի տարբերություն իտալերենի, սեռի համաձայնեցում գոյություն 
չունի, ինչպես օրինակ՝ 

Որոտանի հէկի վաճառքը թույլատրվեց: [http://civilnet.am] 
Շատ գնչուներ չեն ինտեգրվում Ռումինիայի հասարակությանը: 
[www.civilnet.am] 
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Adam Driver had been offered a number of exciting roles. 
[www.bbc.com] 
More than 30 people were killed in the violence. [www.bbc.com] 

Հայերենում բայի կրավորական սեռը ձևով և իմաստով 
հակադրվում է ամենից առաջ ներգործականին: Կրավորական սեռի 
բայաձևը կազմվում է ներգործականից –վ-  ածանցով, որը դրվում է 
դերբայների մեջ՝ դերբայական մասնիկից անմիջապես առաջ, իսկ 
եղանակային ձևերի մեջ՝ խոնարհման վերջավորությունից առաջ (գր-վ-ել, 
գր-վ-ած, գր-վ-ում): Շատ կարևոր է –վ- միջնածանցի կայունությունը: 
Որպես քերականական իմաստի ձևաբանական ցուցիչ, -վ-ն պետք է 
անպայման շարժական լինի, ազատորեն ավելացվի բային կամ 
անջատվի նրանից, այդ ընթացքում, իհարկե, փոխելով սեռային իմաստը: 
Այսպիսով, ներգործական սեռի բայերը, ստանալով  –վ-  ածանցը, 
վերածվում են կրավորականի, իսկ կրավորականներն էլ՝ զրկվելով 
դրանից, վերածվում են ներգործականի: Այս օրինաչափությունը գրեթե 
բացարձակ է: Սա հայերենում կրավորական սեռի կազմության միակ 
տարբերակն է: [Խլղաթյան 2010: 132-146] 
Ինչպես օրինակ՝  

Նոյեմբերին ակնկալվում էր համաձայնագրի նախաստորագրումը: 
[www.civilnet.am] 
 
Կառույցի հետագա ճակատագիրը որոշվելու է համագումարի 
ընթացքում: [www.civilnet.am] 
 

Իտալերենում կրավորական սեռը կազմվում է 4 եղանակով՝ 
1. Essere (լինել)  օժանդակ բայի միջոցով, որն ավելացվում է բայի 

անցյալ հարակատար ձևին: Սա, իտալերենում, կրավորական սեռի 
կառուցման ամենատարածված տեսակն է: Հայերենում այս տեսակը 
բացակայում է, սակայն անգլերենում գոյություն ունի, քանի որ 
անգլերենում նույնպես կրավորական սեռը կառուցվում է  to be (լինել)  
բայի միջոցով: 

Ինչպես օրինակ՝  
Il subacqueo è stato immediatamente soccorso dallo staff medico… 
[www.ilsole24ore.com] 
 



375 

 

Almeno 20 mila persone erano state  fatte evacuare. 
[www.ilsole24ore.com] 

 
2. Venire (գալ)  սպասարկու  բայի միջոցով, որն օգտագործվում է 

պարզ ժամանակաձևերում: Այս տեսակը իտալերենում 
օգտագործվում է այն դեպքում, երբ նախադասության բայը ունի 
ածականի իմաստ, ինչպես նաևշատ հաճախ, երբ ցանկանում ենք 
նշել գործողության կատարման ընթացք,չավարտվածության 
հատկապես իրավաբանական և լրագրային խոսույթում: 
 Օրինակ, եթե ասում ենք «Լa porta era aperta», essere  բայի միջոցով 
նախադասությունը կրավորական իմաստ չի արտահայտում: Սակայն, 
եթե նույն նախադասությունը կառուցում ենք venire բայով, «La porta 
veniva aperta (da ...)» ունենում ենք կրավորական կառույց:   

 
Հայերեն համարժեքը կլինի՝ La porta era aperta= Դուռը բաց էր:  

   La porta veniva aperta= Դուռը բացում էր: 
 
Ինչպես նաև շատ հաճախ, երբ ցանկանում ենք նշել գործողության 
կատարման ընթացք, չավարտվածության հատկապես 
իրավաբանական և լրագրային խոսույթում կիրառվում  է venire 
սպասարկու բայը: 
 
Օրինակ՝ I lavori di conrollo veniamo correti dall’ insegnante due volte al 
mese. 

 
Կրավորական սեռի կառուցման այս տեսակը գոյություն չունի ո՛չ 
հայերենում, ո՛չ էլ իտալերենում: 
 
3. Andare բայի միջոցով: Այս տեսակը բավականին քիչ է տարածված 

իտալերենում: Ի տարբերություն essere-ով և venire-ով կազմված 
նախադասությունների, andare-ով կազմված կրավորական 
նախադասությունը արտահայտում է անհրաժեշտության, 
պարտադրանքի  իմաստ: Թարգմանության ժամանակ անգլերենում 
կամ հայերենում կարելի է օգտագործել  must, have to, should, պետք 
է եղանակավորող բայերը:  

Ինչպես օրինակ՝ 
La domanda va inviata entro 90 giorni. [www.ilsole24ore.com] 
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Դիմումները պետք է ուղարկվեն 90 օրվա ընթացքում:  
 
Applications must be sent within 90 days. 
 

4. Si դերանվանական մասնիկի միջոցով: Այս տեսակը նույնպես 
բացակայում է հայերենում և անգլերենում: Տվյալ մասնիկը, 
օգտագործվելով ներգործական սեռի 3-րդ դեմք եզակի կամ հոգնակի 
թվով բայի հետ, նախադասությանը կրավորական իմաստ է 
հաղորդում: 

Ինչպես օրինակ՝ 
In Italia si mangia molta pasta. [http://lastampa.it] 
 
Senza lavorare non si può vivere. [www.ilsole24ore.com] 
 

Այս տեսակը օգտագործվում է իտալերենում այն դեպքում, երբ ենթական 
կոնկրետ անձ չէ: Տվյալ դերանվանական մասնիկով կազմված 
նախադասությունը համարվում է անդեմ նախադասություն: Անգլերենում 
նմանատիպ նախադասությունը կարող է ունենալ երկու համարժեք 
կառույց՝ 
 
 Ենթակա + կրավորական սեռի բայ + անորոշ դերբայ 

He was expected to come. [www.bbc.co.uk] 
 
 It + կրավորական սեռի բայ + that…  

It was expected that he would come. 
Երկու նախադասությունների դեպքում էլ իտալերենում և հայերենում, 
համարժեքը տալու համար, գործածվում է միայն մեկ տարբերակ, այն է՝ 
 Ci si aspettava che sarebbe venuto. ⇒ Ակնկալվում էր, որ նա կգար: 
 
Անգլերենում կրավորական սեռը կառուցվում է երկու եղանակով 
1. To be բայի տարբեր ժամանակաձևերով, որը դրվում է բայի անցյալի 

հարակատար դերբայի վրա: Այս տեսակը օգտագործվում է 
անգլերենում գրեթե միշտ: Հայերենում կրավորական սեռի 
կառուցման այս տեսակը բացակայում է, սակայն, ինչպես նշեցինք, 
այս տեսակը գոյություն ունի իտալերենում: 

Ինչպես օրինակ՝  
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Vitamin C has been used as an alternative therapy. [www.bbc.co.uk] 
 
The film will now be directed by Gavin O'Connor. [www.bbc.com] 
 

2. To get  բայի միջոցով: Այս տեսակը անգլերենում հազվադեպ է 
օգտագործվում: Կրավորական կառույցի նախադասության մեջ to be 
բայի փոխարեն օգտագործվում է  to get, այն դեպքում երբ հեղինակը 
ցանկանում է շեշտադրել անցումը մի վիճակից մյուսին, այն էլ այն 
դեպքում, երբ  to get բայը դարձվածային բայի հիմքն է կազմում: 
Անգլերենում այս տեսակը օգտագործվում է հիմանականում բանավոր 
խոսքում։ 

Օրինակ՝ 
The actor got married last year. [www.bbc.co.uk] 

Կրավորական սեռի կառուցման այս տեսակը բացակայում է և՛ 
հայերենում, և՛ իտալերենում: 
  Զուգադրվող լեզուներում կրավորական կառույցները առավել շատ 
կիրառվում են գրավոր խոսքում, քան բանավորում։ Սա կարելի է 
բացատրել այն փաստով, որ բանախոսի խոսքը ինքնաբերական է  և 
յուրաքանչյուրիս համար բանավոր խոսքում ավելի նախընտրելի է 
հնարավորինս պարզ կառույցների օգտագործումը։ Իսկ գրավոր խոսքում, 
անհատը կարող է հանգիստ մտածել միտքը ձևակերպելուց առաջ, 
այնուհետև նոր գրի առնել այն։ Այս դեպքում արդեն նախապատվությունը 
տրվում է բարդ կառույցներին։ 

Ուսումնասիրելով կրավորական սեռը հայերենում, իտալերենում և 
անգլերենում նկատում ենք, որ առավել շատ են նմանությունները։ 
Տարբերությունները ի հայտ են գալիս կազմության ժամանակ։ Սա 
բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ուսումնասիրվող երեք լեզուներն 
են պատկանում են հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին։ 
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ФРУНЗЕ ОГАНЕСЯН, ЭММА БАЛАЯН - СТРУКТУРНО- 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ЗАЛОГА В 
ИТАЛЬЯНСКОМ, АРМЯНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматриваются структурно - семантические особенности 
пассивного залога в итальянском, армянском и английском языках. 
Основная цель данной статьи изучить семантические, функциональные и 
структурные характеристики пассивного залога в выше упомянутых 
языках. 

 
FRUNZE HOVHANNISYAN, EMMA BALAYAN -  THE  SEMANTIC AND 
STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE PASSIVE VOICE IN ITALIAN, 
ARMENIAN AND ENGLISH 
  The article touches upon the semantic and structural peculiarities of 
the Passive Voice in Italian, Armenian and English.  
The main goal of the present article is to look into some semantic, functional 
and structural characteristics of the Passive Voice in the above mentioned 
languages. 
 
FRUNZE HOVHANNISYAN, EMMA BALAYAN - LE  PECULIARITÀ  
SEMANTICHE,  FUNZIONALI E STRUTTURALI DELLA VOCE PASSIVA IN 
ITALIANO,INGLESE ED ARMENO 
  Nell’ articolo gli autori hanno cercato di rivelare le caratteristiche 
semantico-funzionali e strutturali della voce passive come una categorie 
grammaticale del verbo in italiano, inglese ed armeno. 
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УДК  811.161.1 
 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГЛАГОЛОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ   
(НА ПРИМЕРЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ2) 

 
ДАВИД ГАРИБЯН  

 
Ключевые слова: глагол, лексикографический тип, семантическая 
структура 

 
Настоящая статья не является исчерпывающим 

лексикографическим портретом в смысле [Апресян 2009] и [Апресян 
1997], однако в ней представлены наиболее общие практические 
наблюдения,  служащие основой для полноценного интегрального 
описания данного лексикографического типа (ЛТ). Именно в этом 
отношении статья является набросками к лексикографическом портрету, 
о чем и говорится в заглавии. Основным предметом анализа при этом 
являются модель управления и семантическая запись, выявляемые на 
примере лексемы противостоять2. 

Лексемы вокабулы противостоять, в отличие от своих ближайших 
аналогов, лексем вокабулы бороться, характеризуются константной 
моделью управления: формой Sдат.  

     1.Теперь корабль не противостоял стихии – он был ее частью 
[Евгений Водолазкин. Лавр (2012)]  

1.1 Мы адекватно можем противостоять противнику с той 
техникой, которую мы сегодня модернизируем, она позволяет нам 
решать поставленные задачи. [Сергей Саркисянц. Война будет 
экономной// «Эксперт» 2015]  

1.2Они выдвигали в целом резонные требования социально эконом
ического характера, которые должны были противостоять 
разрушению социального государства.  

1.3 Потом ему страшно захотелось сесть на дорогу, и не было 
никакой возможности  противостоять этому желанию [Виктор 
Пелевин. S.N.U.F.F (2011)]  

1.4 Совместное применение с гелем для суставов даст вашему 
организму уникальную возможность противостоять недугу с удвоенной 
силой.  [«Тигровый глаз» болеть не дает // «Знание - сила», 2005]  
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1.5.Этому определению противостоит традиция истолкования с
имвола как  знакового выражения высшей и абсолотно незнаковой 
сущности [Ю.М.Лотман. Символ в системе культуры (1982-1992)]]. 

Как показано в 1.5, лексемам вокабулы противостоять может быть 
свойственна также и факультативная валентность инструмента, 
выражаемая либо посредством сSтвор либо формой с помощью Sтвор: 

1.6.Гидролизу можно противостоять с помощью 
соответствующего сшивающего агента. [Я. Пустыльник. Клеи для 
обуви: какие лучше? (2003) // «Кожа и обувь», 2003.03.19]  

В 1 – 1.4 последовательно отражены лексемы вокабулы 
противостоять в своих основных значениях. Значения лексем данной 
вокабулы, согласно Большому толковому словарю под редакцией 
С.А.Кузнецова [Большой толковы словарь русского языка 2000], сводятся 
к следующим: 1. 'Быть противопоставленным друг другу, находится в 
противоречии друг с другом', 2. Сохранять устойчивое положение под 
действием, напором чего-либо; оказывать сопротивление чему-либо'. 
Первое значение представлено употреблениями типа бедность 
противостоит богатству, второе иллюстрируется конструкциями 
противостоять порывам ветра, противостоять натиску 
противника. Из списка и природы приведенных дефиниций становится 
ясно, что в указанном словаре отражены не все лексемы вокабулы, что 
обусловлено, в частности, неразличением таких значений как 
'противостоять силе, каузируемой человеком' (аналог бороться3) и 
'сопротивляться природной силе' (аналог бороться 5.1). Кроме того, 
здесь не учтено значение 'сопротивляться болезни'.  Исходя из того, что 
полисемия противостоять носит подчеркнуто радиальный характер (как 
будет показано ниже), организуясь вокруг смысла 'место' и связанного с 
ним смысла 'движение', мы находим целесообразным принять в качестве 
рабочих дефиниций значений основных лексем вокабулы 
нижеследующие: 

 'Сопротивляться стихийной силе' (противостоять 1) 
 'Сражаться с кем-либо' (противостоять 2) 
 'Противостоять силе каузированной кем-либо или чем-либо' 

(противостоять 3) 
 'Сопротивляться чувству' (противостоять 4) 
 'Сопротивляться болезни' (противостоять5)  
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 'Быть противопоставленным совокупности идей' 
(противостоять 6) 

Лексема противостоять1 представлена в 1, противостоять2 – в 
1.1, противостоять3 в 1.2, противостоять4 – в 1.3, противостоять5 
– в 1.4, противостоят6 представлена в примере 1.5. Значение 'пытаться 
получить что-либо' представленное конструкциями типа Команды 
противостоят друг другу в чемпионате нами не рассматривается ввиду 
того, что дублирует семантическую структуру бороться3 и  
несущественна с точки зрения выявления основных принципов 
структурной организации семантической записи, в той или иной степени 
инвариантной для всех лексем рассматриваемой вокабулы.  

Как было отмечено выше, сквозным смыслом, характеризующим 
все лексемы рассматриваемой вокабулы, является смысл 'место' и 
производный от него смысл 'движение'. Действительно, прототипическая 
ситуация, обозначаемая противостоять1, заключается в том, что что-то 
или кто-то оказывается на пути какой-либо природной силы, пытаясь 
сохранить устойчивое положение. Субъект противостоять, таким 
образом, является объектом воздействия какой-либо силы. Смыслы 
‘место’ и ‘движение’  фигурируют в значениях всех лексем 
противостоять, ослабевая вплоть до полного выветривания в 
семантической структуре противостоять3 и противостоять4. Однако 
и в случае выветривания данных смыслов конструкции с упомянутыми 
лексемами характеризуются особенностями, унаследованными ими от 
прототипической ситуации, организованной вокруг смыслов 'место' и 
'движение', о которых речь пойдет ниже. В приведенном выше списке 
особняком стоит противостоять5 – лексема, обнаруживающая 
наибольшую степень расхождения с прототипическим значением 
противодействия. 

Семантическая запись противостоять2 может быть представлена 
следующим образом: ‘А2 пытается каузировать положение дел, 
неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у А1,продвигаясь в 
направлении А4 (прессуппозиция) А1 находится на пути продвижения А2, 
пытаясь не допустить каузации положения дел, неприемлемого для А1 
(ассерция). Как можно заметить, противостоять2 во многом дублирует 
ассертивно-пресуппозитивную структуру бороться2. Так, семантическая 
запись ближайшего аналога рассматриваемой лексемы имеет следующий 
вид: ‘А2 пытается каузировать положение дел, неприемлемое для А1 или 
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угрожающее нахождению А3 у А1 (прессуппозиция); А1 предпринимает 
усилия А4 (пресуппозиция); говорящий считает, что А4 относится к  
классу усилий А5, которые предпринимаются людьми для нейтрализации 
усилий А2, каузирующих нежелательное для А1 положение дел или 
угрожающих нахождению А3 у А1’ (ассерция). 

 В двух приведенных толкованиях, несмотря на их структурное 
сходство, наблюдаются также  весьма важные различия: 
противостоять2  лишен интерпретативных компонентов значения – в 
частности, путативного компонента 'считать', а также интерпретируемого 
и интерпретирующего. Другое краеугольное отличие от бороться2 
заключается в том, что в семантической структуре противостоять2 
акциональность (в смысле предела имеющихся возможностей, 
направленных на изменение мира) субъекта несколько ограничена тем 
фактом, что он не может полностью искоренить ситуацию, каузируемую 
А2, но может остановить ее развитие на отдельно взятом локальном 
уровне. Именно поэтому противостоять2 употребляется с бороться2 
для наиболее полной характеристики ситуации противодействия. При 
этом противостоять2 обычно указывает на тот период, когда ввиду 
определенных причин акциональность субъекта была ограничена. 

2. По большому счету, мы боролись и противостояли вместе и 
сообща, и потому победили и добились ощутимых результатов. 

При отрицания последовательное употребление бороться и 
противостоять выражает отсутствие ситуации противодействия как 
таковой. 

Подобные употребления характерны также и для противостоять 
5. 

2.1. В советской биологической науке борются и противостоят д
руг другу две школы. [Ю. А. Жданов. Во мгле противоречий // Вопросы 
философии, 1993] 

Главнoe отличие от бороться 2, как уже было отмечено, 
заключается в отсутствии интерпретативных смыслов. Это обусловлено 
тем, что в ассертивной части толкования противостоять2 наличествует 
стативный смысл 'находиться', который по своей природе не может 
выступать ни в роли интерпретирующего, ни интерпретируемого. Сам по 
себе отрывок ассертивной части толкования 'А1 пытается не допустить 
каузации положения дел, неприемлемого для А1' может выступать в роли 
интерпретирующего, однако смысл 'находиться' не может фигурировать в 
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качестве такового. В противном случае некое действие 
интерпретировалось бы в качестве состояния, что противоречит 
принципу параллелизма, согласно которому интерпретирующее и 
интерпретируемое должны относиться к одному и тому же классу ФКП. 
Подобное положение вещей обусловлено ассертивно-пресуппозитивной 
структурой семантической записи противостоять2. С этой точки зрения 
возникает вопрос о целесообразности вынесения стативного смысла 'А1 
находится на пути продвижения А2' в ассертивном отрезке толкования в 
прессуппозицию. Однако подобная семантическая структура не 
выдерживает теста на отрицание. Так, не противодействует2 означает, 
скорее всего, что субъект не только не пытается не допустить каузации 
нежелательной ситуации, но и не находится на пути противодействующей 
ему силы. Для того, чтобы выразить отрицание, не затрагивающее части 
толкования, вершину которого образует стативный смысл, необходимо 
наращивание дополнительных модальных смыслов типа 'не в состоянии'. 
Однако и в этом случае получаемый смысл 'А1, находясь на пути 
продвижения А2, не в состоянии не допустить каузации положения дел, 
неприемлемого для А1' характеризовался бы внутренней 
противоречивостью, поскольку нахождение на пути некой силы является 
непременным предусловием или даже способом противодействия ей. 
Модифицированный посредством модальных компонентов смысл, таким 
образом, не соответствует какой-либо лексеме той или иной вокабулы ЛТ 
противодействия. 

Другое отличие противостоять2 от бороться 2  заключается в 
том, что в конструкциях с первой лексемой может актуализироваться 
дополнительный участник в позиции субъекта, как это показано в 2.2 

2.2Толпа, которая тогда собралась ,не могла противостоять 
натиску спецподразделений спецподразделений. [Александр 
Архангельский. Александр Стефанович: Грачев не был путчистом. 
Теленовости (2001) // «Известия», 2001.08.17] 

Отметим невозможность подобного выражения объекта при 
бороться 2: *бороться с натиском врага. В общем случае, однако, 
подобное выражение объекта является факультативным: противостоять 
натиску спецподразделений - противостоять спецподразделениям. 
Характерной особенностью подобной конструкций является то, что 
объектным актантом предикатного имени, выступающего в роли объекта 
при противостоять2, является субъект противостоять2, что 
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подтверждается соответствующими трансформациями: X противостоит2 
Y-у Z-а – X подвергается Y-у Z-а. Относительно противостоять2 X является 
агенсом, относительно предикатного слова Y – пациенсом, выступая, в 
рамках одной конструкции в двух семантических функциях. Эта 
особенность производна от стативного смысла 'находиться' и 
особенностей прототипической ситуации: тот, кто стоит на пути той или 
иной силы, становится объектом ее воздействия.  Весьма показательным 
является то, что указанное явление характерно также и для 
противостоять3,  противостоять4 и противостоять5 в 
семантической структуре которых происходит выветривание стативного 
компонента 'находиться', от которого, собственно, и производна данная 
особенность. В примере 2.3 группа подлежащего выполняет 
семантическую роль Агенса при глаголе противодействовать и 
Пациенса при девербативе исламизация. 

2.3. Маленькие страны не в силах противостоять исламизации 
В 2.4 аналогичную конструкцию оформляет противостоять5 с той 

разницей, что субъект противостоять5 является не объектом 
предикатного слова в функции глагольного дополнения, а выступает в 
роли Субъекта состояния по отношению к последнему. 

2.4.Например, одни пациенты мобилизуются и активно 
противостоят болезни и боли <…>. [Цвет боли // «Наука и жизнь», 
2008]  

Однако подобные конструкции с синтаксическим субъектом, 
синкретично выражающим одновременно две семантические роли, не 
являются обязательными для лексем вокабулы противостоять. Так, 
объект предикатного слова в дополнении может иметь самостоятельное 
выражение, как это явствует из 2.4.1, где лексема история выполняет 
семантическую роль Пациенса при девербативе фальсификация, 
выступающего в функции синтаксического объекта противостоять3. 

2.4. Имя Русь одно способно противостоять 
националистическим фальсификациям истории. [Рустам Рахматуллин. 
Имя Русь // «Новый Мир», 2009] 

Аналогичная десинкретизация выражения семантический ролей 
характерна и для противостоять5 и представлена  в 2.4.2: 

2.4.2 Медицина не в силах противостоять всем заболеваниям 
человека. 
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   Речь, таким образом, идет о том, что лексемы вокабулы 
противостоять чаще “притягиваются” к конструкциям, в которых 
субъект противостоять является объектом предикатного имени, 
выступающего в качестве дополнения.  
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ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԴԱՎԻԹ – ՀԱԿԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԲԱՅԵՐԻ 
ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ПРОТИВОСТОЯТЬ2 ԲԱՅԻ ՀԻՄԱՆ 
ՎՐԱ)          
 Հոդվածը նվիրված է հակադարձության բայերի իմաստաբանական 
նկարագրությանը: Հոդվածի հիմնական նպատակը հակադարձության 
բայերի իմաստաբանական գրառման վերհանումն է: 
 

DАVID GHARIBYAN – LEXICOGRAPHICAL PORTRAIT OF VERBS OF 
COUNTERACTION 
  The article is devoted to the semantic description of verbs of 
counteraction. The main purpose of the article is to compose semantic 
definition of  verbs of counteraction. 
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УДК 811.161.1 
 

ЭНКЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ В 
СТАРОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 17-ГО ВЕКА 

НИНА ГАРИБЯН  

Ключевые слова: старорусский язык, возвратное местоимение, 
энклитическая форма  
 
        В старорусском языке возвратное местоимение (как и личные 
местоимения) в дательном и винительном падежах характеризовалось 
наличием двух форм: полной и краткой (дат.п. – собе, си; вин.п. – себе, 
ся). Краткие формы являлись энклитическими, т.е. не имели 
самостоятельного ударения и примыкали к  глаголу. Обычно для кратких 
форм было характерно беспредложное употребление:  
  Прииместа си на спасение и на благоденствие, миру же всему на 
исцеление недугом…(“Повесть о Марфе и Марии”); 

…которая страна  и стена имеет двои врата в ряд по себе,  и 
одни врата затворити,и замки закрепити,  а  другия – бутто ся 
отворити, да и те вполы. (“Новая повесть о преславном Российском 
царстве”); 

…тако и ты, пропоица, для ковша душу свою топиш, пьющему 
потакаеш, льстиш, вежлив ся твориш пред ним… (“Служба кабаку”). 

Как мы увидели, в приведенных случаях энклитические формы 
возвратного местоимения самостоятельного ударения не имеют, они 
примыкают к глаголам и семантически, и грамматически, подчеркивая 
тем самым их логическое выделение. 

Несмотря на то, что краткие формы возвратного местоимения без 
предлога были доминирующими, в памятниках русской литературы XVII 
века в отдельных случаях встречаются также предложные конструкции с 
краткими формами возвратного местоимения в винительном падеже. Это 
может быть объяснено  в одних случаях тем, что предложные формы 
были точнее и выразительнее, в других случаях их использование 
способствовало соблюдению ритмического рисунка и количества слогов в 
строке, иногда употребление с предлогом краткой формы вместо полной 
имело место из-за стремления к краткости в предложении. Однако, по 
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мнению ряда ученых, краткие формы винительного падежа по 
происхождению не были энклитическими и произносились с 
самостоятельным ударением [Ремнева, Савельев, Филичев 1999: 49]. 
М.А.Гадолина считает, что в праславянском языке единственными 
формами винительного падежа были краткие формы *mе, *tе, *sе. В 
дальнейшем формы родительного падежа единственного числа 
проникают в винительный падеж единственного числа, “…вытесняя, в 
силу своей двусложности и, следовательно, большей тонированности, 
краткие образования винительного единственного, в первую очередь, из 
сильных позиций” [Гадолина 1963: 58].  Как отмечает М.Л.Ремнева, 
“…формы винительного падежа мя, тя, ся; на, ва; ны, вы не являются 
энклитиками; они давнего происхождения и в старославянском языке 
имели самостоятельное ударение” [Ремнева 2004: 211]. Это доказывается 
наличием в  старорусских памятниках XVII века предложных конструкций 
с краткими формами винительного падежа (хотя конструкции такого рода 
немногочисленны): 

Но даждь ми на ся рукописание мало некое, и аз исполню желание 
твое. (“Повесть о Савве Грудцыне ”); 

А неразумныя рабы и рабыня смирением и крепостию наказуя, и 
исправляше, и на ся вину возлагаше.(“Повесть об Ульянии Осорьиной”); 

И нехотения ради невестня и ея сродников и доброхотов (кроме 
ея злодеев) не можаше ю вскоре взяти и за ся пояти, дондеже 
сродников идоброхотов невестних силою и некоим ухищрением их 
победит и под ся покарит, тогда и невесту за ся со всем ея 
богатеством получит. (“Новая повесть о преславном Российском 
царстве”). 

Как видно из приведенных примеров, предложные краткие  формы 
синонимичны полным, в частности, здесь и те, и другие формы 
выражают объектное значение. 

В некоторых случаях синонимичными полным формам могут быть и 
беспредложные краткие формы, которые, по сути, не являются 
энклитическими, так как несут на себе самостоятельное ударение: 

Всяк ся ублюет, толко не всяк на собя скажет. (“Служба кабаку”); 
Предзрех господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да ся 

не подвижу…(“Жизнеописание Епифания”). 
Наиболее частотным значением, которое выражается краткой 

формой возвратного местоимения в старорусском языке, является 
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возвратность. Выражая значение возвратности, ся в подавляющем 
большинстве случаев графически сливается с глаголом: 

Он же на ложе в тосках мечущеся и биющеся и стонуще и 
кричаще люте зело… (“Повесть о смерти воеводы  М.В. Скопина-
Шуйского”); 

И не бе никому с срамотою своею нигде же скрытися. (“Сказание 
Авраамия Палицына”); 

Она же оттоле побеже от нихъ и скрыся в некоторую яму. 
(“Повесть о Соломонии Бесноватой”); 

И ведаемся мы с вами, турскими почасту на море и за морем на 
сухом пути. (“Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков”). 

Таким образом, в старорусских текстах исследуемого периода 
преобладало слитное написание частицы ся (си) с глаголом. Однако 
подобное написание еще не было нормой, как в современном русском 
языке, потому что нередко встречается и самостоятельное употребление 
ся: 

Яко бог прославится в разумном человеце, свет бо ему разум, им же 
ся озаряет разсуждение…; …и тайная наша вся си являше в позор 
человеком. (“Служба кабаку”); 

Что ты время сие продолжаеши и о грехах своих долго ся не 
каеши? (“Сказание о куре и лисице”); 

Тогда восхотеста си уверити видение, аще истинна суть…  
(“Повесть о Марфе и Марии”); 

…да егда си отступят, тогды его отвезут в Суздаль град. 
(“Повесть о смерти воеводы  М.В. Скопина-Шуйского”) 

В приведенных отрывках из произведений старорусской литературы 
XVII века энклитические формы возвратного местоимения еще пишутся 
раздельно, что говорит об их определенной самостоятельности. 
Возвратное местоимение ся  может располагаться дистантно, то есть 
может быть отделено от глагола или глагольного слова частицами и 
другими словами, в частности, местоимениями: 

Обращ же ся Исус и рече им…; …разумея же свое невежество, 
припадая, молю  ти ся и еже от тебя помощи прося…; …он же, не вем, 
где, скрыл их; мнит ми ся, Никону отдал.  (“Житие протопопа 
Аввакума”); 

…сему не удивляеши ли ся? (“Повесть о боярыне Морозовой”); 
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Кто бо слыша твое воровство, и терпению и наготе не удивит 
ми ся…; …телеса же своя наготою одеяша, срамные уды обявеша, 
несрамляху бо ся лица человеча… (“Служба кабаку”); 

Отець же ея и мати начаша въ нощи запирати ю во храмине 
едину бояху бо ся егда они чернии прихождаху к неи, она же в то время 
бываше вне ума.  (“Повесть о Соломонии Бесноватой”). 

Нужно отметить, что почти во всех случаях, когда краткая форма 
возвратного местоимения находится в постпозиции и не отделяется от 
глагола другими словами, она графически сливается с глаголом, то есть, 
как уже было отмечено выше, доминирует слитное написание ся с 
глаголом. Как отмечает П.Я. Черных, “… широко распространенное во 
второй половине XVI века и еще нередкое в начале XVII века, в годы 
народных движений и польско-шведской интервенции, употребление 
частицы ся отдельно от глагола и в положении перед глаголом… 
…постепенно прекращается к концу столетия” [Черных 1953: 43]. 

В отдельных случаях фиксируется некоторая промежуточная стадия, 
когда в пределах одного предложения можно наблюдать и слитное 
написание -ся с глаголом, свойственное современному русскому языку, и 
краткую форму местоимения ся со значением возвратности, графически 
отделенную от глагола: 

Щеголял бы да играл, да боялся бою и людей ся стыжу.(“Азбука о 
голом и небогатом человеке”) 

Можно также наблюдать двойную реализацию возвратности, когда 
наличествует и старая норма (как энклитика), и новая форма (как 
постфикс): 

         И хотя паки и на двор выидет …  и опять ся воротится в 
ызбу влезет… (“Слово о мужах ревнивых”) 

Подобное употребление свидетельствует о том, что еще происходит 
процесс оформления морфологического средства выражения залоговых 
отношений. Что касается свободного употребления частицы -ся в живом 
разговорном языке XVII века, то П.Я.Черных отмечает, что “…в 
московском просторечии ся могло употребляться свободно еще в 
последней четверти XVII века” [Черных 1953: 44]. Однако в 
исследованных нами памятниках делового и бытового характера 
свободного употребления ся нам не встретилось. Отметим, что 
памятники делового и бытового характера, как уже было указано выше, 
больше других отражают живую речь эпохи. Это в ряде случаев 
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обеспечивается тем, “…что тексты писаны простыми людьми, не 
имевшими хорошей правописной выучки. В других случаях, в этом 
отношении благоприятствующим фактором оказывается понятное 
желание писцов-профессионалов удовлетворить требования своих 
патронов (если писцы “работали” на последних) или своих клиентов 
(когда писали за плату, скажем, на площадях) в смысле наиболее точной 
передачи их устного изложения. А когда писали расспросные речи, 
соблюдение их точного воспроизведения диктовалось соображениями 
сыска” [Котков 1968: 7]. Говоря о близости памятников делового и 
бытового характера к устной речи, С.И.Котков отмечает также “… такой 
момент общего характера, как отсутствие тогда в русской письменности 
достаточно стабильной орфографии, что, безусловно, облегчало более 
полную реализацию в письме живой народной речи” [Котков 1968: 7]. 
Именно по этим причинам все явления живой устной речи в большинстве 
своем находят свое отражение прежде всего в памятниках делового и 
бытового характера. Отсутствие свободного употребления ся в деловой и 
бытовой письменности говорит о том, что в исследуемый период 
подобное употребление живому языку уже свойственно не было. 

Как известно, в диалектном языке часто сохраняется то, что 
утрачено литературным языком. К.И.Ходова отмечает, что “… отдельные 
говоры русского языка, часто сохраняющие следы глубокой древности, 
по некоторым своим лексическим чертам являются более близкими к 
южнославянским или западнославянским языкам, чем литературный 
язык” [Ходова 1960: 54]. В современных русских говорах краткие формы 
возвратного местоимения наблюдаются и в форме винительного, и в 
форме родительного падежа. Однако эти формы могли возникнуть 
независимо от древнерусского возвратного местоимения, в результате 
стяжения звуков [Кузнецов 1973: 127]. 

Что касается выразителя значения возвратности – постфикса ся, то 
здесь некоторые современные русские говоры, в частности, 
среднерусские и южнорусские, сохранили в этой функции и форму 
краткого возвратного местоимения в дательном падеже – си (ударилси, 
спугалси, боялси, звалси, осталси, кормилси, женилси и т.п.) 
[Мещерский 1972: 197]. 

Энклитические формы возвратного местоимения сохранились в 
ряде славянских языков, в частности, в чешском. В качестве возвратного 
компонента в чешском языке выступают обе формы –  ѕе (исторически 
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форма винительного падежа) и ѕі (исторически форма дательного 
падежа). В отличие от русского языка, ѕе и ѕі сохранили некоторую 
самостоятельность: они располагаются отдельно от глагола (в препозиции 
или постпозиции) и могут быть отделены от него несколькими словами. 
Интересно отметить, что собственно возвратным значением обладает 
форма винительного падежа – ѕе, которая соответствует русскому 
постфиксу -ся (ѕmát se - смеяться). Другой возвратный компонент – ѕі, 
представляющий собой исторически форму энклитики в дательном 
падеже, в определенной степени сохраняет значение действия, 
производимого для себя, в своих интересах: Koupím si nový oblek. – Я 
куплю (себе) новый костюм [Широкова, Адамец, Роговская 1988: 105 - 
106]. 
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ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՆԻՆԱ - ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԷՆԿԼԻՏԻԿ 
ՁԵՎԸ 17-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԻՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 Հոդվածում վերլուծության է ենթարկվում անդրադարձ դերանունի 
էնկլիտիկ ձևը` 17-րդ դարի հին ռուսերենի հուշարձաններում, ինչպես նաև 
նշյալ դերանունի ձևաբանական յուրահատկություններն ու 
շարահյուսական գործառույթները: 
 
 
GHARIBYAN NINA - THE ENCLITIC FORM OF REFLEXIVE PRONOUNS IN 
OLD RUSSIAN TEXTS OF THE 17TH CENTURY    
 The article studies the enclitic form of reflexive pronouns in Old 
Russian texts of the 17th century. Special attention is paid to morphological 
peculiarities and syntactic functions of pronouns mentioned above. 
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Scientific and technological progress, technological developments, 
globalization and interconnected world generally have a significant impact on 
society and consequently on education today. The subject is important in our 
times, because the information-communication technologies have a great 
place in the life of humanity. Undeniable reality is that the establishment of 
civil society and the strengthening of a nation are not only the key to survival, 
but also to the world's scientific, political, cultural and the most important 
argument to be understood. The use of communication-information 
technologies and the World Wide Web are taking firm steps to enter the 
school, classroom, the process of teaching, and here it is important to use 
correctly and competently. Internet, in educational terms, provides very 
serious and varied opportunities (С.А.Снирнов 2000:140,141). Therefore, it 
is essential that we should first teach the student to learn on their own, which 
is a key factor to pave the skills and leverage their own knowledge: 
continuous learning is an interesting, effective, continuous process and it 
requires a lifetime. Therefore, the student must first develop creativity, 
critical thinking, ability to make decisions and form a permanent study 
requirement, as well as the ability to actively apply the acquired knowledge in 
everyday life. Only in this case it will be possible to shift to satisfaction of the 
requirement that the learning process is more student-process, and the 
teacher will be able to act mainly in mentoring and in the role of coordinator, 
which once again will keep the student from excessive pressures.  

The use of electronic means allows providing new material in such a 
way that each student is able to assimilate the relevant opportunities. 

Of course, each lesson can be considered successful if the teacher 
worked hard in preparation class. This is the case if the teacher is the main 
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actor in the education process. However, information-communication 
technologies have come to alleviate the teachers’ complicated and time-
consuming work. Here the teacher has an opportunity to promote student to 
active seeking to achieve any material, information, during which the student 
is able to apply the knowledge to answer a question and solve complex 
problems. And all this, of course, should not be merely localized but embrace 
the entire educational system. 

Information and communication technologies creates a number of 
opportunities for students, serving as a teaching tool for teachers, and 
research tool for teachers and students, and class organization, construction 
tool, and learning and performance tool. Information and communication 
technologies also enable the creation of virtual environments, where it is 
possible to carry out various discussions, projects, active learning, and all this 
without time and space limitation. 

Currently media technologies increase the impact of personality in the 
process of formation. It has especially strong impact on the child, who will 
watch TV with great pleasure than will read book. New information, a strong 
flow of advertisements, the use of computer technologies in TV, game 
appendages and the spread of computers have a great influence on child’s 
upbringing and on his perception of the surrounding world. In this case, his 
favorite game’s nature is changing too; his favorite heroes and preferences 
are also changing. Before, in any theme information the child can receive 
from different channels: a tutorial, teacher’s lectures and class summery. But 
today, in the light of contemporary realities, teachers will need to introduce 
new methods of information in the learning process. And who needs that? In 
the form of TV entertainment programs, child's brain will much more easily 
receive the information presented in class with the help of media assets. In 
the 21st century academic knowledge and critical thinking cannot satisfy to 
success. Certain technical skills are also necessary. Therefore, many students 
tend to acquire knowledge and skills in information technology beforehand, 
thus providing for their successful professional perspective. The software, 
which is fully integrated with the Internet, allows students to create and 
exchange information. And just the idea that his project will see and evaluate 
their peers and parents makes students fully demonstrate their knowledge 
and capability.  

It is necessary to teach every child to absorb, modify and utilize the 
huge masses of information into practical activities in short time. It is very 
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important to organize the learning process in such a way, that child can work 
at the lesson actively and interested. In this matter, the teacher can solve the 
difficult problem with the help of teaching traditional methods and modern 
information technologies, including computer combination. The usage of 
computers during the lesson can make the learning process versatile, highly 
differentiated and customized, can’t it? This learning technique is also quite 
attractive for teachers: it allows identifying and understanding the child's 
abilities and knowledge, pushes to seek training in new, non-traditional 
methods. The effectiveness of education has always depended on teachers’ 
level of training. Today the main personage of learning process is still the 
teacher but informational technologies and educational integration 
contributes to the formation of the new role of the teacher 
(http://scimath.unl.edu/MIM/files/research/Jakopovich_AR_FinalLa.pdf). 

By the usage of ITC, in the preparation for the class teacher should not 
forget that this is a lesson, and therefore, must form the lesson plan based on 
the objectives, while choosing instructional materials he must preserve the 
basic didactic principles of coordination and coherence, accessibility, personal 
approach, cooperation and so on. 

The effectiveness of education has always depended on teachers’ level 
of training. Today the main personage of learning process is still the teacher 
but informational technologies and educational integration contributes to the 
formation of the new role of the teacher. In a high-technological environment, 
the teacher becomes not only a source of information and academic facts, but 
also helps students understand the process of learning. He helps students to 
find the information they need, to determine whether it corresponds the 
requirements, as well as to understand how to use the material so as to 
answer the questions and solve complex problems. Like all professionals, 
teachers should be given the opportunity to improve their abilities, to 
supplement their knowledge and to establish professional relationships with 
partners. Recent studies conducted in the US showed that 39% of the 1,500 
teachers feel ready or well prepared for the importation of information 
technologies in school. 

What is necessary to take into account when planning the use of 
technology? Attempts are being made to resolve this issue (M.L.McNabb and 
oters: 199:15, 16) in contemporary American literature: This is an information 
and communication technologies, which have to reckon with students 
opportunities to guide the educational programs. This approach gives the 
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opportunity to work in groups, which in its turn, contributes to higher 
learning and students have the opportunity to ask questions on the subject 
and get more accessible information 
(htt://www.k12hsn.org/files/research/Technology/ISTE policy brief student 
achievement.pdf). During the educational process it is necessary to create 
appropriate conditions for effective implementation of best technologies and 
appropriate management during schooling. The accounting of physical, 
human, political and financial forecasting factors greatly contribute to the 
effective implementation of technology in schools. Unfortunately, traditional 
training is not able to provide all the necessary tools for students to be 
competitive in the labor market, methods, skills and abilities. Diversity of 
educational plans, programs and the possibility of creating individual projects 
and plans allows teachers to make decisions about what the needs of the 
student and what measures are most appropriate for that purpose. 

Teacher's information and communication awareness, that is, the 
system of total capacity of working with the information and the transfer of 
others, is one of the priorities of modern education and professional 
development of teachers. It is known for a long time ago that each student 
acquires new knowledge in a different way. Before, it was difficult for 
teachers to find an individual approach for each student. And now, computer 
networks and increasing use of electronic means give schools an opportunity 
to provide new information to meet the individual needs of each student. 
Technologies which are used to communicate with each other, providing the 
necessary information in time, can make the education and training more 
interesting and more in line with today's realities. This process is largely 
determined by previous knowledge, expectations and results, which is the 
design of the learning environment. 

Each country has the urgent task of developing the educational system. 
One of the options to solve this problem is the integration into the 
international educational system, watching the education as a promotion of 
national independence. People must have a choice; they should be given the 
opportunity to learn throughout life. They should be able to study at highly 
rated remote universities with minimum material resources and if necessary, 
to combine work and education. The development of active learning methods 
and improvement of the educational system cannot be imagined without the 
investment of pedagogical and informational and communication technologies 
which are designed to more actively promote students' intellectual, creative, 
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emotional and moral development. Technology, as the art and science of 
creating subjects that meet the needs of man and society, is nothing more 
than a way to extend their working skills. In this sense, various forms of 
technology used in schools, facilitate our activities. The ability to use 
computers may be just as important as reading, writing, recording, driving or 
using the phone. Today, the entry of many new items in the curriculum is 
based on the principle of integration. On the other hand, one of the pillars of 
the educational process, are interdisciplinary connections. It is natural that 
technology entry is accompanied by creating such relationships, 
strengthening and security, covering a qualitatively new level. School and 
university education today cannot qualify for the final and complete 
knowledge of the role of the Academy, as each successive explosion of almost 
nullifies the importance of the previous one. That is why a student should first 
learn to teach, that is, to gain self-knowledge skills, as a result, education will 
become a constant, continuous learning throughout life. 

Knowledge should go to the person; it should be affordable and 
available for everyone. The formation of a global computer network enables 
the use of the resources of the entire arsenal of knowledge and intellectual 
potential. Computer training can provide good results only when they fully 
realize that it is the responsibility of everyone, when the problem of mastering 
computer literacy will obtain personal meaning and will be seen as an urgent 
problem. 

The effectiveness of education has always been dependent on the level 
of training of teachers. Today the teacher is still the main character of 
teaching-learning process, but also information technology and the 
integration of education, contributes to the formation of the new role of the 
teacher. In the high-tech environment, the teacher becomes not only a source 
of information and academic facts, but also helps students understand the 
learning process itself. Teacher helps students to find the information they 
need, to determine whether it meets the requirements, as well as to 
understand how they can use this material so as to answer the questions and 
solve complex tasks. It remains only to view learning as Education 
Development of the Republic of Armenia in accordance with international 
standards for information and communication technologies and of course the 
proper use of it. There is a crucial importance that the Armenian teacher has 
not just technical abilities and skills to the student but also can create 
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favorable conditions for the formation of the free individual of national and 
universal values. 
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ԻՌԵՆԱ ՄԱԴՈՅԱՆ – ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍԱՊՐՈՑԵՍՈՒՄ 

Ամբողջ աշխարհում կրթական համակարգի զարգացման աճ է 
նկատվում: Տեխնիկակական միջոցների օգտագործումը հաստատուն 
քայլերով մուտք է գործում ուսումնական գործընթաց: Նշված ոլորտում 
նոր մոտեցումների անհրաժեշտության հարց է առաջանում: 
Պատասխանը պարզ է. 21-րդ դարում, որպեսզի ուսման մեջ հասնեն 
հաջողությունների անհրաժեշտ է տիրապետել այլընտրանքային բոլոր 
հմտություններին: Օրեցօր նոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը 
դպրոցական կրթության ոլորտում պարտադիր բնույթ է կրում, ինչն իր 
հերթին հնարավորություն է ընձեռում ուսուցչին ուսումնական նյութը 
մատուցել աշակերտին առավել մատչելի ձևով: Շատ կարևոր է կարճ 
ժամկետում կարողանալ յուրաքանչյուր երեխայի մեջ զարգացնել 
համապատասխան ունակություն, որպեսզի անցած նյութը հասկանալ, 
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կիրառել այն, օգտագործելով էլեկտրոնային միջոցները: Այսպիսի 
ուսուցման մեթոդը դրական արդյունք է ունենում ինչպես ուսուցչի, 
այնպես էլ աշակերտների համար: Այսօր, ինչպես և նախկինում, 
ուսումնական գործընթացում գլխավոր դեր ունի ուսուցիչը: Նա նման է 
նվագախմբի դիրիժորի և տեխնիակական միջոցների գործածումը 
ուսումնական գործընթացում ավելի կարևորում է այդ դերը: Այս դեպքում 
ուսուցիչը հանդիսանում է ոչ միայն որպես ակադեմիական գիտելիք 
փոխանցող, այլ նաև օգնում է աշակերտին հեշտությամբ սովորել և 
յուրացնել անցած նյութը: Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար 
անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի 
պարապմունքների համար նախատեսված ժամանակն օգտագործվի 
ավելի արդյունավետ, որը և պարապմունքի նպատակն է: 

 
ИРЕНА МАДОЯН – ЭЛЕКТРОННO - ТЕХНИЧЕСКИE  СРЕДСТВA KAK 
СПОСОБПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   
 Развитие системы образования во всем мире находитса в процессе 
прогресса. Использование технических средтв твердыми шагами вошло в 
учебный процесс. Возникает вполе естественный вопрос о необходимости 
нового подхода в данной сфере. Ответ простой-в 21-ом веке для того, 
чтобы в учебе добиться успеха, необходимо владеть всеми 
инновационными средствами. Изо дня в день их использование новых 
технологий преобретает обязательный характер в системе школьного 
образования, что, в свою очередь, дает возможность преподавателю 
наиболее доступно для учеников преподнести учебный материал. Очень 
важно суметь в каждом ребенке развить соответствующее умение за 
небольшой промежуток времени, понять пройденный материал и 
воспроизвести его используя электронные средства. Такой метод 
преподавания дает положительный результат как для преподавателей, так 
и для учеников. Сегодня, как и раньше, главную роль в учебном процессе 
играет учитель. Он исполняет роль дирежора при оркестре и 
использование технических стедств в учебном процессе увеличивает 
важность этой роли. В этом случае педагог является не только истоком 
академических знаний, но и помогает ученикам с легкостью изучить и 
усвоить  пройденный материал. Для достижения желемого результата 
необходимо создать такие условия, чтобы время, отделенное для занятие 
было ипользовано более  продуктивно и с наилучшим результатом, что и 
является целью занятий. 
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ՀՏԴ  82.09 
 

ՆԱԹԱՆԻԵԼ ՀՈԹՈՐՆԻ ԱԼԼՅՈՒԶԻԱՆԵՐԸ ՓՈԼ ՕՍԹԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ պոստմոդեռնիզմ, Օսթեր, Հոթորն, հասարակական 
մեկուսացում, ինքնության փնտրտուք, խորհրդանիշներ 

   ժամանակակից պոստմոդեռնիստ Փոլ Օսթերը Նաթանիել 
Հոթորնի մասին ասել է. «Անցյալի բոլոր գրողներից ինձ ամենամոտը նա 
է: Նրա երևակայության մեջ կա մի բան, որ թվում է, թե հնչում է իմ 
երևակայության հետ, և ես անընդհատ վերադառնում եմ դեպի Հոթորնը, 
անընդհատ սովորում նրանից» [Auster 2003]: Օսթերը համամիտ չէ 
Հեմինգուեյի այն մտքի հետ, թե ամերիկյան գրականությունը սկիզբ է 
առնում «Հեքլբերի Ֆիննից»: Ըստ նրա` ամերիկյան առաջին իսկապես 
կարևոր վեպը «Ալ տառն» է [Morris 2013:175]: Հոթորնի ազդեցությունը 
վառ երևում է Օսթերի գործերում հաճախ հանդիպող, անհատի՝ 
հասարակությունից մեկուսացման թեմայում: Մարդկային շփման կորստի 
վախը ամենուր է Հոթորնի պատմվածքներում: Նրա՝ «Ուեյքֆիլդ» 
պատմվածքում ստեղծած, անբացատրելիորեն անհետացած մի մարդու 
պատմությունը նախատիպ է հանդիսացել Օսթերի  «Նյույորքյան 
եռագրությունը» կազմող երեք՝ «Ուրվականներ», «Կողպած սենյակը», 
«Ապակե քաղաք» վեպերում: «Կողպած սենյակը» վեպի գլխավոր հերոսը՝ 
Ֆենշոն (որի անունն էլ է վերցված Հոթորնի համանուն վեպից) [Varvogli 
2001:5] գրող է, ով չի ուզում հրատարակել իր ստեղծագործությունները: 
Նա Ուեյքֆիլդի պես անհետանում է` ընկերոջը թողնելով իր 
ստեղծագործությունները, կնոջն ու որդուն: Օսթերի «Ապակե քաղաք» 
վեպում նույնպես առկա է Հոթորնի «Ուեյքֆիլդի» թեման: Վեպի գլխավոր 
հերոս Քուինը մոլորության զգացում է ապրում, նա խզել է կապերն 
անցյալի հետ, նոր կյանք սկսել նոր անվան տակ: Կապերն անցյալի հետ 
խզում է նաև Փ.Օսթերի «Մարգարեի գիշերը» վեպի հերոսներից մեկը՝ 
Նիք Բոուենը մահից մազապուրծ լինելուց հետո:  
 «Զրույցներ Փոլ Օսթերի հետ» գրքի նախաբանում խմբագիր Ջեյմս 
Հաթչիսոնը գրել է Օսթերի վրա գործած Ն.Հոթորնի  խոր ազդեցության 
մասին. «Հոթորնի մռայլ, խոհուն կերպարները իրենց լավ են զգում 
Օսթերի հեքիաթների քաղաքային բնանկարներում: Հոթորնը առավել 
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հայտնի է որպես այլաբան, Օսթերի պատմություններն իրենց՝ երբեմն 
կմախքային կառուցվածքով ու միտումնավոր մանրամասնություններով 
կարող են համարվել սոսկ այլաբանության հաջորդ քայլը՝ մտքի 
առակներ» [James M. Hutchisson  2013: xvii]: 
 Հոթորնի հերոսները հաճախ են տեսնում իրենց իսկ 
երևակայությունից ծնված տեսիլքներ: Օրինակ՝ «Աղբյուրի տեսիլքը» 
ստեղծագործության մեջ տեսիլքն իրենից ներկայացնում է իրականում 
գոյություն ունեցող մի աղջնակ, որին հերոսը հրեշտակի կերպար էր տվել 
[Մարգարյան  2006:290]:  
 Օսթերին չենք կարող համարել ոչ ռոմանտիկ, ոչ էլ այլաբան, 
սակայն նրա «Պատրանքների գիրք» ստեղծագործության մեջ կա մի 
ֆիլմի նկարագրություն, որը գրված է հոթորնյան ոճով: «Մարտին 
Ֆրոսթի ներքին կյանքը» վերնագրով ֆիլմի գործողությունները տեղի են 
ունենում հերոսի՝ Մարտինի գլխում, ուստի և նրա երևակայությունից 
ծնված աղջիկը կրում է Կլեր Մարտին անունը: Կլերի կյանքի  
տևողությունը  կախված է Մարտինի գրած պատմվածքից, որի ավարտի 
հետ կավարտվի նաև նրա կյանքը: Մարտինի ու Կլերի կրքոտ սիրավեպի 
խորհրդանիշն է աղջկա սենյակի բուխարին: Պատմվածքի վերջին էջերը 
գրելիս աղջիկն արդեն մահամերձ է, իսկ բուխարու կրակը հանգչելու վրա 
է: Երբ տղան հայտնաբերում է մահացող աղջկան, իսկ բուխարու մեջ 
մարում են վերջին ածխիկները, նա զոհաբերում է իր պատմվածքը 
հանուն պատրանքային սիրո՝ գցելով այն բուխարու մեջ: Կրակը 
բոցավառվում է, իսկ աղջիկը հարություն է առնում: Ֆիլմի վերջում 
տեսախցիկը կանգ է առնում անշարժ տերևներով բարձր բարդու 
վրա,որն էլ խորհրդանշում է Կլերի ու Մարտինի, երևակայականի ու 
իրականի միասնությունը: Սակայն խորհրդանիշներ կան ոչ միայն ֆիլմի 
նկարագրության մեջ, այլ նաև այն պարունակող վեպի մեջ: 
Կարևորագույն խորհրդանիշներից մեկը կրակն է, որը ներկայացվում է 
մեկ որպես սիրո ու կենսական էներգիայի կրակ, մեկ զոհաբերական, մեկ՝ 
որպես կործանիչ կրակ և վերջապես որպես օջախ՝ տան սրբազան 
կենտրոն, որի մարման հետ կյանքը դադարում է: «Ալ տառը» վեպում Ն. 
Հոթորնը հաճախ օգտագործում է կրակը որպես բացասական 
խորհրդանիշ՝ չարագուշակ, կրքոտ, ոչնչացնող, «սատանայական 
վառելիքով կերակրվող կրակ» [Hawthorne 1851:155], սակայն երբեմն նրա 
մոտ կարելի է հանդիպել նաև դրական կոննոտացիա՝ օջախ, տուն 
իմաստով: 
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 Օսթերի «Պատրանքների գիրք» վեպի հերոսներից մեկը՝ Հեկտոր 
Մանն իր այգում ծառեր էր տնկել, որն էլ համարում էր իր կյանքի 
գլխավոր ձեռքբերումը: Վեպում այդ այգին նկարագրվում է որպես 
«փոքրիկ անտառ»: Անտառն այստեղ ներկայացնում է Հեկտորի երկրային 
մեղավոր գոյությունը [Адамчик 2006:254-255]:  Իսկ Հոթորնի համար 
անտառը կյանքի մարմնավորումն է, ինչպես նաև այն ներկայացնում է 
սերը և վայրի բնությունը, որտեղ պուրիտանների խիստ օրենքները չեն 
կարող գործել [Մարգարյան, 2006:289]: 
 Հոթորնի ստեղծագործություններում շատ զգացմունքներ, 
հոգեվիճակներ, վերաբերմունքներ ու տեսակետեր արտահայտվում են 
բնության ու բնական երևույթների միջոցով: Նույն կերպ է վարվում նաև 
Օսթերը իր «Պատրանքների գիրքը» վեպում: Ծառեր, թփեր, արև, 
երկինք, բարդու ճյուղին նստած ագռավ, մրջյունների երթ, քարի վրայով 
սողացող մողես… Հենց այս մթնոլորտն է օգնում Մարտին Ֆրոսթին 
ստեղծագործել: Ծառը մարդու սիմվոլիկ ներկայացումն է, երկինքը 
ներկայացնում է աստվածայնություն [Королев 2006:388], արևը կյանքի, 
լույսի, ուժի, էներգիայի, վերին աստվածայնության, հռչակի, մեծարման 
խորհրդանիշն է, նաև տղամարդու    ստեղծագործող   սկզբի    
մարմնացումն է [Королев 2006:513]: Ագռավն այստեղ  իմաստունություն է 
արտահայտում, մրջյունը աշխատասիրության [Королев 2006:385], իսկ 
մողեսը լռության խորհրդանիշն է [Королев 2006: 210]: 
 Օսթերի «Անցնող իրերի երկրում» և «Պատահականության 
երաժշտությունը» վեպերում նկատվում է անհատի պայքար անտեսանելի 
ուժերի դեմ, ինչպես նաև վառ այլաբանական երանգներ: Հոթորնյան 
«Ուեյքֆիլդի» ներկայությունը «Ուրվականներում» և «Կողպած սենյակում» 
նույնպես կապ են հաստատում այլաբանության հետ [Varvogli 2001:76]: 
 Փոլ Օսթերի «Պատրանքների գիրքը» վեպի հերոսուհիներից մեկի՝ 
Ալմա Գրյունդի նախատիպն է հանդիսանում Նատանիել Հոթորնի 
«Բնածին նշանը» պատմվածքի  հերոսուհի Ջորջիանան:  Սակայն, ի 
տարբերություն  Ջորջիանայի, որին սպանեց իր ամուսինը՝ փորձելով նրա 
դեմքից հեռացնել ձեռքի տեսքով կարմիր բնածին նշանը, որը նա 
համարում էր թաքնված արատի արտահայտություն,  Ալման 
ինքնասպանություն է գործում:  «Անցնող իրերի երկրում» վեպի բնաբանը 
վերցված է Հոթորնի «Երկնային երկաթուղային ճանապարհը» (“The 
Celestial Railroad”) պատմվածքից. «Ոչ շատ շուտ, անցնելով 
երազանքների դարպասով, ես այցելեցի երկրի այն շրջանը, ուր 
տեղեկայված է հայտնի Ոչնչացման քաղաքը» [Varvogli 2001:93]: 
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 Այսպիսով` Հոթորնի ազդեցությունը հիմնականում երևում է Օսթերի 
առավել հաճախ հանդիպող թեմաներում, որոնք են անհատի 
մեկուսացումը հասարակությունից և ինքնության ու անձնային 
նշանակության փնտրտուքները: Բացի թեմաներից Օսթերի 
ստեղծագործություններում հանդիպում ենք հոթորնյան սյուժեներ, 
կերպարներ, անուններ, ինչպես նաև որոշ ստեղծագործություններում 
խորհրդանիշների լայն կիրառում է նկատվում: 
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КРИСТИНЕ МАРГАРЯН - АЛЛЮЗИИ Н.ГОТОРНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
П.ОСТЕРА 
  В статье выявляются готорновские аллюзии в творчестве П.Остера. 
Достаточно глубокое влияние Н.Готорна можно заметить в тематике 
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(социальная изоляция и поиск собственной идентичности), сюжетах, 
персонажах, именах и символах остеровских произведений. 

 
KRISTINE MARGARYAN - HAWTHORNIAN ALLUSIONS IN P. AUSTER'S 
WORKS 
  The article is devoted to N.Hawthorne’s influence on P.Auster’s works. 
It is mainly seen in Auster’s most frequent themes of social isolation and 
search for identity and personal identity. One can also come across 
Hawthornian plots, characters, names, as well as the use of symbols in 
Auster’s works. 
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ՀՏԴ 81'255 
ՈՃԱԿԱՆ ՀՆԱՐՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Օ՛ՀԵՆՐԻԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ 
 

ՆԱԻՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ Օ՛Հենրի, պատկերայնության միջոցներ, ոճական հնարներ, 
մշակութային համարժեք, ուղիղ փոխանցում 

 
Գեղարվեստական տեքստի թարգմանության ուսումնասիրությունը 

ենթադրում է գեղարվեստական տեքստի պատկերայնության միջոցներին 
և թարգմանական հնարներին առնչվող մի շարք հիմնախնդիրներ: 
Գեղարվեստական պատկերայնությունը վերարտադրելիս` գրեթե 
անհնար է պատկերացնել աղբյուր և թիրախ տեքստերի  
նույնականություն: Աղբյուր  լեզվից թիրախ լեզու բառերի փոխանցումը 
ենթադրում է, մի կողմից, աղբյուր լեզվի մշակութային 
առանձնահատկությունների  փոխադրում  թիրախ լեզու, մյուս կողմից` 
թիրախ լեզու փոխանցման արդյունքում  խզվում է սերտ կապը աղբյուր 
լեզվի հետ: Վերջինս պայմանավորված է գեղարվեստական տեքստի` 
թիրախ լեզվամշակույթին հարմարեցումով և թիրախ լեզվի կրողներին 
գեղարվեստական  տեքստը ընկալելի  դարձնելու նպատակադրումով: 

Բնագրի և թարգմանվածքի միջև համարժեքությունը կարող է ձեռք 
բերվել բազմազան թարգմանական փոխակերպումների միջոցով 
(հավելում, բացթողում, մշակութային համարժեք, պատճենում), ինչպես 
նաև՝ բառացի թարգմանության միջոցով (ուղիղ փոխանցում/նույնական 
թարգմանություն):  

Ուսումնասիրության լեզվանյութ են ծառայել Օ՛Հենրիի “While the 
Auto Waits” /«Քանի դեռ սպասում է ավտոմեքենան» և Confessions of a 
Humorist”/«Մի երգիծաբանի խոստովանանքը» պատմվածքները: 

Վերլուծենք Օ’Հենրիի “While the Auto Waits” /«Քանի դեռ սպասում 
է ավտոմեքենան» պատմվածքի հայերեն թարգմանվածքը: 

Օրինակ 1. 
Promptly at the beginning of twilight, came again to that quiet 

corner of that quiet, small park the girl in gray. She sat upon a bench and 
read a book, for there was yet to come a half hour in which print could be 
accomplished [https://americanliterature.com/author/o-henry/short-
story/while-the-auto-waits]. 
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Երբ մթնշաղը տարածում էր թևերը, մոխրագույն զգեստով մի 
աղջիկ գալիս էր այդ լուռ, գողտրիկ զբոսայգու մտերմիկ անկյունը, և 
քանի որ մինչև մութն ընկնելը դեռ կես ժամ կար, նստում էր նստարանին 
ու գիրք էր կարդում [Էջ 419]: 

Պատմվածքի ընդհանուր համապատկերը նկարագրելիս` դիպուկ 
կերպով հեղինակն օգտագործում է կրկնություն` that quiet corner of that 
quiet, small park, որի իմաստային լիցքը թարգմանիչը հաջողությամբ 
փոխադրել է այդ լուռ համարժեքով` դուրս թողնելով խոսքաշարում 
երկրորդ անգամ կրկնված այդ ցուցական դերանունը: Այստեղ 
թարգմանիչը կիրառել է ուղիղ փոխանցում (direct transfer)  և 
բացթողում (omission) թարգմանական հնարները: Հետաքրքրական է, 
որ պատմվածքի առաջին նախադասության promptly at the beginning of 
twilight հատվածը թարգմանիչը փոխադրել է փոխաբերություն հնարի 
ներմուծմամբ` երբ մթնշաղը տարածում էր թևերը, որը մշակութային 
համարժեք/հարմարեցում (cultural adaptation) թարգմանական հնարի 
կիրառման օրինակ է, քանի որ հեղինակն օգտագործել է հայ 
լեզվամշակույթին բնորոշ փոխաբերություն: Իսկ բնագրի in which print 
could be accomplished հատվածը հայերեն թարգմանվածքից լիովին 
դուրս է թողնվել: Հետևապես, այստեղ ևս արձանագրվում է բացթողում 
թարգմանական հնարը:  

Օրինակ 2. 
A large-meshed veil imprisoned her turban hat and a face that 

shone through it with a calm and unconscious beauty. She had come 
there at the same hour on the day previous, and on the day before that; 
and there was one who knew it [https://americanliterature.com/author/o-
henry/short-story/while-the-auto-waits]. 

Նրա գլխանոցը երիզված էր նուրբ ու թափանցիկ շղարշով, որի 
ներքո շողշողում էր աղջկա մեղմիկ, կուսական գեղեցկությամբ 
օժտված դեմքը: Արդեն երրորդ օրը, նույն ժամին նա գալիս էր այդ 
մտերմիկ անկյունը: Մի երիտասարդ գիտեր այդ մասին [էջ 419]: 

Պատմվածքի գլխավոր կերպարին բնութագրելիս` հեղինակը 
գործածում է փոխաբերություն` a large-meshed veil imprisoned her 
turban hat, մակդիր` a calm and unconscious beauty, կրկնություն` on the 
day previous, on the day before that, որում դրսևորվում է ևս երկու 
պատկերաստեղծ հնար` բաղաձայնույթ (արտահայտված d բաղաձայնի 
կրկնությամբ), և շրջուն շարադասություն` on the day previous, որոնք 
թարգմանիչը փոխադրել է տարբեր թարգմանական հնարների 
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կիրառմամբ: Այսպես, բնագրի` a large-meshed veil imprisoned her 
turban hat հատվածի imprisoned բայի իմաստային լիցքը թարգմանիչը 
փոխադրել է նրա գլխանոցը երիզված էր նուրբ ու թափանցիկ շղարշով 
համարժեքով` կիրառելով մշակութային համարժեք թարգմանական 
հնարը: Փաստորեն, հայերեն թարգմանվածքում չի փոխադրվել 
փոխաբերություն պատկերաստեղծ հնարը: Իսկ բնագրի` a face that 
shone through it with a calm and unconscious beauty հատվածում calm և 
unconscious մակդիրները թարգմանիչը փոխադրել է մեղմիկ և 
կուսական համարժեքով` որի ներքո շողշողում էր աղջկա մեղմիկ, 
կուսական գեղեցկությամբ օժտված դեմքը: Աղբյուր լեզվի calm և 
unconscious բառային միավորները, որոնք պատկերում են երիտասարդ 
աղջկա գեղեցկությունը, հայերեն թարգմանվածքում (մեղմիկ, կուսական) 
էլ ավելի են ընդգծում  գեղեցկության և գրավչության խորհրդանիշ-
պատկերը: Տվյալ պարագայում ևս արձանագրվում է մշակութային 
համարժեք թարգմանական հնարի կիրառում: 

Բնագրի` at the same hour on the day previous, and on the day 
before that արտահայտությունները թարգմանիչը փոխադրել է արդեն 
երրորդ օրը, նույն ժամին համարժեքով: Նշվածից հետևում է, որ աղջկա 
երեք օր անընդմեջ զբոսայգի այցելությունը պատկերող և ընդգծող 
կրկնություն շարահյուսական հնարը դուրս է թողնվել հայերեն 
թարգմանվածքում: Հետևապես, թարգմանիչը կիրառել է բացթողում և 
մշակութային հարմարժեք թարգմանական հնարները: 

Օրինակ 3. 
“Do you know,” he said, speaking the formula with which park 

chairmen open their meetings, “that you are quite the stunningest girl I 
have seen in a long time? I had my eye on you yesterday. Didn’t know 
somebody was bowled over by those pretty lamps of yours, did you 
honeysuckle?” [https://americanliterature.com/author/o-henry/short-
story/while-the-auto-waits]. 

- Գիտե՞ք, -երիտասարդն իր խոսքը այնպիսի մի հնացած 
արտահայտությամբ սկսեց, որպիսին բարբառում էին զբոսայգու 
թափառաշրջիկ հռետորները, երբ հանդիպման ժամանակ սկսում էին 
իրենց ճառը, - մինչև հիմա տեսածս աղջիկներից ամենագեղեցիկը դուք 
եք: Երեկ ես աչք չկտրեցի ձեզնից: Մի՞թե, անուշիկս, չեք էլ նկատել, որ 
ինչ-որ մեկը ձեր այդ շողշողուն աչքերի պատճառով խելքը թռցրել է [էջ 
419-420]: 
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Աղջկա գեղեցկությունը պատկերելիս` հեղինակը կիրառում է 
քերականական շեղում` the stunningest girl, անդեմ նախադասություն` 
Didn’t know somebody […], և փոխաբերություն` those pretty lamps of 
yours; honeysuckle, որոնք թարգմանիչը փոխադրել է տարբեր 
թարգմանական հնարների կիրառմամբ: Բնագրի` the stunningest girl 
բառակապակցությունը թարգմանիչը փոխադրել է աղջիկներից 
ամենագեղեցիկը համարժեքով, որը միևնույն ուժգնությամբ չի 
արտահայտում the stunningest girl բառակապակցության իմաստային 
լիցքը և հայերեն թարգմանվածքում քերականական շեղում չի դրսևորում: 
Բնագրի those pretty lamps of yours և honeysuckle 
փոխաբերությունները թարգմանիչը փոխադրել է ձեր այդ շողշողուն 
աչքերի պատճառով և անուշիկս համարժեքներով: Այստեղ թարգմանիչը 
կիրառել է մշակութային համարժեք թարգմանական հնարը` բառերի 
իմաստային լիցքը լավագույնս արտահայտելու նպատակադրումով: 

Հաջորդ օրինակը, որը հարստության, շքեղության և 
փառամոլության գաղափարն է երևակում, հետևյալն է. 

Օրինակ 4. 
“-- Mr. Parkenstacker, because I wanted to talk, for once, with a 

natural man – one unspoiled by the despicable gloss of wealth and 
supposed social superiority. Oh! You do not know how weary I am of it – 
money, money, money! And of the men who surround me, dancing like 
little marionettes all cut by the same pattern. I am sick of pleasure, of 
jewels, of travel, of society, of luxuries of all kinds” 
[https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/while-the-auto-
waits]. 

- Պարոն Փարքենսթեքեր, որովհետև ուզում էի գոնե կյանքում մեկ 
անգամ զրուցել իսկական մարդու հետ, մարդ, որը չի կուրացել ոսկու 
անարգ փայլից ու չի փչացել կարծեցյալ բարձր հասարակական  դիրքից: 
Ես գիտեմ, չեք հավատա, բայց մինչև կոկորդս կուշտ եմ թե այդ 
հարստությունից` ամենուր դրամ, դրամ, և թե'  բոլոր ինձ 
շրջապատողներից` ամենուրեք փոքրիկ, պարող խաղատիկնիկներ: 
Հոգնել եմ ամեն տեսակ զվարճություններից, թանկարժեք զարդերից, 
ճամփորդություններից, բարձր հասարակությունից, շքեղությունից [էջ 
421]: 

Բնագրում հեղինակը դիպուկ կերպով գործածում է մակդիր` with a 
natural man, by the despicable gloss of wealth, համեմատություն` dancing 
like little marionettes all cut by the same pattern, և կրկնություն` money, 
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money, money, և I am sick of pleasure, of jewels, of travel, of society, of 
luxuries of all kinds, որոնց իմաստային լիցքը թարգմանիչը 
հաջողությամբ փոխադրել է հայերեն թարգմանվածքում: Այսպես, աղբյուր 
լեզվի with a natural man և by the despicable gloss of wealth 
արտահայտությունները թարգմանության հայերեն տարբերակում 
փոխանցվել են իսկական մարդու հետ և ոսկու անարգ փայլից 
համարժեքներով` մշակութային համարժեք թարգմանական հնարի 
կիրառմամբ: 

Հարստության խորհրդանիշ-պատկերը` money, money, money, 
հայերեն թարգմանվածքում փոխանցվել է դրամ, դրամ համարժեքով: 
Այստեղ թարգմանիչը կիրառել է նույնական թարգմանություն` ուղիղ 
փոխանցում: Հարկ է փաստել, սակայն, հայերեն թարգմանվածքում 
money/դրամ բառը կրկնվում է երկու, ոչ թե երեք անգամ: Նշվածից 
հետևում է, որ թարգմանիչը կիրառել է նաև բացթողում թարգմանական 
հնարը: 

Շքեղությունը և փառամոլությունը պատկերող I am sick of 
pleasure, of jewels, of travel, of society, of luxuries of all kinds աղբյուր 
լեզվի հետևյալ տողերը թարգմանիչը փոխադրել է հոգնել եմ ամեն 
տեսակ զվարճություններից, թանկարժեք զարդերից, 
ճամփորդություններից, բարձր հասարակությունից, շքեղությունից 
համարժեքով: Այստեղ թարգմանիչը, կիրառելով ուղիղ փոխանցում 
թարգմանական հնարը, աննշան փոփոխություններ է կատարել հայերեն 
թարգմանվածքում` luxuries of all kinds արտահայտությունը 
փոխադրելով նախադասության սկիզբ: Հետևապես, արձանագրվում է և' 
ուղիղ փոխանցում, և' մշակութային  համարժեք թարգմանական 
հնարները: 

Այսպիսով, Օ’Հենրիի “While the Auto Waits”/«Քանի դեռ 
սպասում է ավտոմեքենան» պատմվածքի թարգմանության հայերեն 
տարբերակում գերակշռում է մշակութային համարժեք թարգմանական 
հնարի կիրառումը:   

Օ’Հենրիի Confessions of a Humorist”/«Մի երգիծաբանի 
խոստովանանքը» պատմվածքի թարգմանության հայերեն տարբերակի 
պատկերայնության թարգմանական հնարներին և խնդիրներին 
անդրադառնանք ստորև: 

Օրինակ 5. 
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There was a painless stage of incubation that lasted twenty-five 
years, and then it broke out on me, and people said I was It […] But they 
called it humor instead of measles [p.300]. 

Գաղտնի շրջանն աննկատ ընթացավ քսանհինգ տարի, հետո 
ցան դուրս եկավ, և մարդիկ ախտորոշեցին հիվանդությունս <…> Բայց 
նրանք այն ոչ թե կարմրուկ անվանեցին, այլ` հումորի զգացում [էջ 
454]: 

Պատմվածքի սկզբում հիմնական պատկերային տարրը` humour, 
պատկերելիս` հեղինակը գործածում է փոխաբերություն` and people said I 
was it. Իսկ հայերեն թարգմանվածքում թարգմանիչը դա փոխադրել է և 
մարդիկ ախտորոշեցին հիվանդությունս համարժեքով: Հայերեն 
թարգմանվածքում ակնհայտ չէ բնագրում it դերանվան փոխաբերական 
և բառախաղային բնույթը: Իսկ then it broke out on me 
փոխաբերությունը թարգմանիչը փոխադրել է հետո ցան դուրս եկավ 
համարժեքով` ուժեղացնելով փոխանցվող բառիմաստը: Այսպիսով, 
փոխաբերություն պատկերաստեղծ հնարը հայերեն թարգմանվածքում 
թարգմանիչը փոխադրել է մշակութային համարժեք թարգմանական 
հնարի կիրառմամբ: 

Հաջորդ հատվածը, որում ներկայացված է հանրաճանաչ և 
հանրահայտ լինելու գաղափարը, հետևյալն է. 

Օրինակ 6. 
ա/ By degrees my fame spread, and I became a local “character.” 

Our town was small enough to make this possible. The daily newspaper 
quoted me. At social gatherings I was indispensable [p. 301]. 

բ/ My townspeople began to look upon me as a citizen of some 
consequence instead of the merry trifler I had been when I clerked in the 
hardware store [p. 303]. 

ա/ Աստիճանաբար հռչակս տարածվեց, և քանի որ մեր քաղաքը 
բավական փոքր էր, ես դարձա տեղական «դեմք»: Օրաթերթն ինձնից 
մեջբերումներ էր անում: Առանց ինձ ոչ մի հավաքույթ չէր լինում [էջ 454]: 

բ/ Համաքաղաքացիներիս աչքում ես արդեն կարևոր 
անձնավորություն էի և ոչ թե երկաթեղենի առևտրական տանը ծառայող 
անհոգ կատակասեր [էջ 456]: 

Վերոնշյալ առաջին օրինակում /ա/ երգիծաբանի 
հանրաճանաչությունը պատկերելիս` Օ’Հենրին գործածում է 
փոխաբերություն` a local “character”, որը թարգմանիչը փոխադրել է 
տեղական «դեմք» համարժեքով` մշակութային համարժեք 
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թարգմանական հնարի կիրառմամբ: Երկրորդ օրինակում /բ/ the merry 
trifler փոխաբերությունը թարգմանիչը փոխադրել է անհոգ 
կատակասեր համարժեքով` փորձելով հասնել ամբողջական լեզվական 
ձևակերպման: 

Օրինակ 7. 
I was a lugubrious fox praising the singing of my friends, the crows, 

that they might drop from their beaks the morsels of wit that I coveted [p. 
304]. 

Տխրատես աղվեսի նման ես գովում էի ընկերներիս ագռավների 
երգելը, որպեսզի նրանք կտուցներից ցած գցեին սրամտության 
պատառները, որոնց ծարավի էի [էջ 457]: 

Բնագրի I was a lugubrious fox փոխաբերությունը թարգմանիչը 
փոխադրել է տխրատես աղվեսի նման համարժեքով` ուղիղ փոխանցում 
թարգմանական հնարի կիրառմամբ: Ավելին, տխրության գաղափարը 
թարգմանիչը փոխանցում է տխրատես ածականով, որում տխրության 
իմաստն ավելի ուժեղ է արտահայտված: Իսկ that they might drop from 
their beaks the morsels of wit փոխաբերությունը թարգմանիչը 
փոխադրել է որպեսզի նրանք կտուցներից ցած գցեին սրամտության 
պատառները համարժեքով` ուղիղ փոխանցում թարգմանական հնարի 
կիրառմամբ: Թարգմանիչը հաջողությամբ փոխադրել է բնագրի ոճը և 
տեքստի ներուժը: 

Օրինակ 8. 
Did the minister give out the long-meter doxology, at once I began: 

“Doxology-sockdology-sockdolager-meter-meet her” [p. 304]. 
Հենց որ քահանան երգում էր ութվանկանի տողերով 

փառաբանությունը, ես սկսում էի: «Փառաբանություն-բառաբանություն-
ութվանկանի-սուտվանկանի…» [էջ 457]: 

Վերոնշյալ օրինակում հեղինակը գործածում է բաղաձայնույթ 
հնարը` “Doxology-sockdology-sockdolager-meter-meet her”, որը 
թարգմանիչը փոխադրել է «Փառաբանություն-բառաբանություն-
ութվանկանի-սուտվանկանի» համարժեքով: Թարգմանիչը գործածում է 
պարզ, չեզոք բառային միավորներ, բայց և այնպես լիովին չի փոխադրում 
բնագրի բաղաձայնույթ պատկերաստեղծ հնարը: 

Հաջորդ օրինակը, որում դրսևորվում է երգիծաբանի երբեմնի 
մոլուցքը` ժողովրդի բառուբանից երգիծապատումներ գրառելու, 
հետևյալն է. 

Օրինակ 9. 
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In conclusion, I will say that to-day you will find no man in our town as 
well liked, as jovial, and full of messy sayings as I. My jokes are again noised 
about and quoted; once more I take pleasure in my wife’s confidential chatter 
without a mercenary thought, while Guy and Viola play at my feet distributing 
gems of childish humor without fear of the ghastly tormentor who used to 
dog their steps, notebook in hand [p. 309]. 

Ամփոփելով ասեմ, որ այսօր մեր քաղաքում դուք չէք գտնի ավելի 
սիրված, ավելի զվարթ, և ուրախ ասույթներվ լիքը մի մարդու, քան ես եմ: 
Իմ կատակները նորից աղմուկ են բարձրացնում և մեջբերվում են: Կրկին 
հաճույք եմ քաղում կնոջս վստահալից զրույցներից, առանց շահատենչ 
մտքի, մինչ Գայն ու Վիոլան խաղում են ոտքերիս մոտ, շաղ տալով 
մանկական  հումորի գոհարներ, չվախենալով զարհուրելի չարչարողից, 
որը կրնկակոխ հետապնդում էր իրենց ծոցատետրը ձեռքում [էջ 462]: 

Բնագրի ghastly tormentor բառակապակցությունը, որում 
դրսևորվում է մակդիր պատկերաստեղծ հնարը` ghastly ածականի 
ներմուծմամբ, թարգմանվել է զարհուրելի չարչարող համարժեքով: 
Այստեղ թարգմանիչը կիրառել է ուղիղ փոխանցում թարգմանական 
հնարը: Իսկ who used to dog their steps փոխաբերությունը թարգմանվել 
է որը կրնկակոխ հետապնդում էր իրենց համարժեքով: Թարգմանիչը 
դուրս է թողել steps հոգնականաձև գոյականը, իսկ to dog բայը 
փոխադրել կրնկակոխ հետապնդել բառային միավորներով: Վերջինս 
հաջողությամբ փոխանցում է to dog բայի իմաստային լիցքը և 
արտահայտչականություն և պատկերավորություն է հաղորդում հայերեն 
թարգմանվածքին: 

Այսպիսով, Օ’Հենրիի Confessions of a Humorist/Մի երգիծաբանի 
խոստովանանքը պատմվածքի թարգմանության հայերեն տարբերակում 
հաջողությամբ փոխանցվել է պատմվածքի ընդհանուր համապատկերը` 
թարգմանական տարբեր ռազմավարությունների և հնարների 
կիրառմամբ` ուղիղ փոխանցում, մշակութային համարժեք, բացթողում 
և կրճատում: Ընդ որում, գերակշռում է ուղիղ փոխանցում և 
մշակութային համարժեք հնարների կիրառումը: 

Ընդհանրացնելով՝ փաստենք, որ Օ՛Հենրիի “While the Auto Waits” 
/«Քանի դեռ սպասում է ավտոմեքենան» և Confessions of a Humorist”/«Մի 
երգիծաբանի խոստովանանքը» պատմվածքներն աչքի են ընկնում 
ոճական հնարների և պատկերայնության միջոցների լայն 
գործածությամբ, որոնց իմաստային լիցքը հաջողությամբ փոխանցվել է 
հայերեն թարգմանվածքներում: 
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НАИРА МАРТИРОСЯН – ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАССКАЗАХ О'ГЕНРИ  
 В статье рассаматривается вопрос эквивалентности в переводе и 
соответствующие виды, на основе точек зрения разных ученых. 
Проведенное исследование показало, что принципы эквивалентности при 
художественном переводе не однозначны. 
 
 
NAIRA MARTIROSYAN – TRANSLATION PECULIARITIES OF THE 
STYLISTIC DEVICES IN THE SHORT STORIES BY O’HENRY  
 The article deals with the problem of equivalence in translation. The 
study of the data reveals that the principles of equivalence in translation of 
fiction are different. Various translation transformations are applied to 
achieve equivalence. 
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ՀՏԴ 81'42 
ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ 

 ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿ ՄՈՏԵՑՈՒՄ 
 

ԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝   տեքստի  մեկնաբանություն,  տեքստ, ենթատեքստ, 
իրադարձություն, հաղորդագրություն, տեղեկատվություն,  հասցեատեր, 
մեդիահաղորդակցություն, հետազոտություն 
 
         Հերմենևտիկան ծագում է հունարեն «Hermesta» բառից, որը 
նշանակում է «մեկնաբանություն» և նեղ իմաստով, հերմենևտիկա 
նշանակում է տեքստի մեկնաբանման արվեստ: Քանի որ տեքստը բարդ 
և բազմաշերտ միավոր է, ապա դրա հետազոտման  համար պահանջվում 
են  յուրահատուկ մեթոդներ: Եվ պետք է ասել, որ հերմենևտիկան 
առաջարկում է տեքստի  օբյեկտիվ իմաստի բացահայտման, ինչպես նաև 
հեղինակից կախված՝ սուբյեկտիվ իմաստի բացահայտման  իր 
յուրահատուկ միջոցները:  
         Դեռևս միջին դարերում, հերմենևտիկան որդեգրել է «Տեքստը 
կարդա սկզբից մինչև վերջ» կանոնը, որը կարևորում է այն հիմնական 
գաղափարը, որ տեքստի մեկ հատվածի իմաստը կախված է ամբողջ 
տեքստի իմաստից, իսկ  ամբողջի իմաստի ճիշտ ընկալումը բերում է այդ 
և մյուս հատվածների իմաստների համարժեք ընկալմանը: Այսպիսով, 
կատարվում է շրջանաձև շարժում՝ հատվածներից  դեպի ամբողջ  և 
հակառակը:   

Պետք է ասել, որ մեկնաբանության համակարգված կանոնների 
դեռևս առաջին հավաքածուն պատկանում է Ավգուստինին: 
«Քրիստոնեական ուսմունքը (դոկտրինա)» աշխատության մեջ, որը նա 
գրել է մոտ 30 տարի, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես Սուրբ 
գիրքը կարող է թափանցել մարդու հոգին: Ավգուստինը առաջարկում է 
նշանի բնորոշումը, որը մինչև այսօր օգտագործվում է նշանագիտության 
կողմից: Ըստ այդ բնորոշման, արհեստական նշանները ստեղծվել են 
մարդկանց կողմից բնական նշանների նմանությամբ և «հոգում 
ստեղծված պատկերի միջոցով կատարվում է անցում իմաստից դեպի 
նշանակություն»: Այսպես, օրինակ թաց հողը առաջացնում է ոչ միայն 
միտք հողի, այլև անձրևի մասին:      
 Սակայն հաղորդակցության ընթացքում շատ հաճախ առաջանում է 
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թյուրըմբռնում և ահա այստեղ է, որ անհաժեշտություն է առաջանում 
մշակել տեքստի, ընդ որում և՛ բանավոր, և՛ գրավոր, մեկնաբանման 
որոշակի մեթոդների կիրառում: Ինչպես նշում է Հումբոլդտը. «մարդիկ 
իրար հասկանում են ոչ թե այն պատճառով, որ փոխադարձաբար 
ընդունում են իրերի նշանները և ոչ էլ այն պատճառով, որ նրանք 
փոխադարձորեն կանխանշված են միևնույն հասկացությունը արարելու, 
այլ այն պատճառով, որ նրանք հպվում են իրենց հուզական 
պատկերացումների շղթայի միևնույն օղակին, հարվածում են իրենց 
հոգու երաժշտական գործիքի միևնույն ստեղին, ի պտասխան որի,  ամեն 
մեկի մեջ առաջանում են համապատասխան, բայց ոչ նույնական 
հասկացություններ»[Гумбольд 1984:14] :     
 Եթե հաշվի առնենք, որ գոյություն ունեն տեքստի տարբեր 
տեսակներ, որոնց մեջ զանգվածային լրատվական միջոցների տեքստերը 
առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում, ապա հերմենևտիկայի 
հիմնական խնդիրը` տեքստի իմաստի բացահայտումը, տվյալ 
պարագայում, դառնում է մասնավոր խնդիր, և հերմենևտիկայի 
հիմնական սկզբունքների կիրառումը հնարավոր է դառնում միայն այն 
դեպքում, եթե լրագրողական տեքստերը դիտարկում ենք որպես 
հաղորդակցական յուրօրինակ գործունեություն:    
 Ընդհանրապես հերմենևտիկան հենվում է տեքստի ավանդական 
մոդելի վրա, համաձայն որի տեքստն ունի իմաստային 
ավարտավածություն, նույնիսկ կատարելություն: Բացի դրանից, 
հերմենևտիկայի համար տեքստը գոյություն ունի ավանդույթում: Իսկ 
տեքստի իմաստային ավարտվածությունը՝ ըստ ավանդական 
հերմենևտիկայի, ենթադրում է տեքստի սկզբնաղբյուրի` հեղինակի, 
առկայություն: 20-րդ դարի  հերմենևտիկայի համար հեղինակի հոգու 
հետազոտումը կենտրոնական չէ: Գլխավորը՝ իմաստի բացահայտումն է, 
որի վրա էլ կառուցվում է հեղինակի և մեկնաբանողի երկխոսությունը: 
Սակայն հերմենևտիկան հեղինակի գաղափարից ամբողջապես չի 
հրաժարվում, քանի որ տեքստի իմաստային ավարտվածությունն 
ենթադրում է տեքստի հեղինակի անձնական հաղորդակցում՝ իր հոգում 
այդ իմաստների ինքնաառաջադրման միջոցով:  
Իհարկե,  ցանկացած ստեղծագործություն որոշակի իմաստով տեքստ է: 
Բայց սովորական ստեղծագործությունն ունի հեղինակ կամ հեղինակային 
խումբ, իսկ բովանդակությունը ստանում է ժանրային բնութագրիչներին 
համապատասխան ձև:  
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         Ռադիոյի և հեռուստատեսության ի հայտ գալով, դասական 
ստեղծագործության կարգավիճակն ու նշանակությունը արմատապես 
փոխվեցին:  Հայտնվում է ԶԼՄ հասկացությունը: «Ստեղծագործությունը» 
աստիճանաբար իր տեղը զիջում է «տեղեկատվական տեքստին»:  
Տեքստի մեկնաբանման համար ավանդական հերմենևտիկայի 
միջոցների կիրառումը հանդիպում է որոշակի դժվարությունների: Նախ, 
որ ԶԼՄ-ների տեքստերը ունենալով հասցեատեր, այնուամենանիվ միշտ 
չէ, որ ունեն իմաստային ավարտվածություն և կատարելություն, քանի որ 
դրանք հանդիսանում են տեղեկատվության փոխանցման օղակներից 
մեկը: Այսինքն, այստեղ արդեն ուսումնասիրության առարկան ոչ թե 
տեքստն է, այլ գերտեքստը (հիպերտեքստ) կամ ինտերտեքստը, որում 
կոնկրետ տեքստը հանդես է գալիս որպես մի պարբերություն՝ հատված: 
Գերտեքստը կամ ինտերտեքստը կատարում են անվերջ ու մշտական 
մեջբերումներ, հղումներ  մեկ տեքստից մյուսին: Չկա հիմնական տեքստ, 
որից կարող է բխել հետագա զարգացման ընթացքը  և այն ուղղորդող 
պահերը, որոնք օգնում են համարժեքորեն ըմբռնել տեքստը: Բացի 
դրանից,  ԶԼՄ-ների տեքստերի վերլուծության ժամանակ անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել հաղորդակցման “աղավաղվածությունը”, որն առավելապես 
բխում է տեղեկատվության հասցեատեր-սպառողի վերաբերմունքի վրա 
ազդելու իր ձևերի և միջոցների ընտրությունից: Այսինքն, մեդիա  
խոսույթը ենթադրում է <<Կողմնակալ հաղորդակցություն, որն իր 
արտադրանքի, ռազմավարության, լրատվության, և նպատակի 
ընտրություն է կատարում>>[V. Abad et I. Compiegne 1992:8]: 
      Օրինակ, անցած դարի 50-ական թվականներին Գերմանիայի 
Ֆեդերատիվ Հանրապետության փոխարեն արևմուտքի զանգվածային 
լրատվական միջոցները օգտագործում էին <<միջին Գերմանիա>> 
անվանումը, այսինքն քաղաքական խոսույթում աշխարհագրական 
անվանումը շրջանառվում է որպես քաղաքական իրողությունները 
չընդունելու ցանկության դրսևորում, տեղեկատվության շահարկման 
մտադրություն, ինչն էլ  հանգեցնում է <<անկեղծ հաղորդակցման 
աղավաղվածության>>:         
 Բացի դրանից,  ԶԼՄ-ների տեքստերի վերլուծությունը մեծ 
կարևորություն է տալիս նաև տեղեկատվության փոխանցման 
առանձնահատկություններին: Ոչ միայն հեռուստատեսությունը, այլև 
լրագրերն են  լրատվությունը սկսում <<փաստերի>> շարադրմամբ և այդ 
շարադրումը հավակնում է անվիճելի ճշմարտության, այլ ոչ թե այդ 
ճշմարտության նկարագրության կարգավիճակի:       Դա հատկապես 
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ցայտուն է երևում տեսողական ԶԼՄ-ների օրինակով, երբ իրականության 
պատկերը, որն ի դեպ, նկարահանված, հնարավոր է նաև մոնտաժված և 
խմբագրաված  ինչ-որ մեկի կողմից,  ներկայացվում է որպես 
իրականություն: Ժամանակակից ԶԼՄ-ները, կարծես թե, ասում են 
<<Ինքներդ տեսեք, աշխարհն այսպիսին է>> և, հիմնականում, 
բացակայում են այն գործիքները, որոնք կուղորդեին տեղեկատվություն 
ստացողներին՝ համարժեք ընկալելու  ներկայացվող փաստերը և 
իրականությունը:        
 Տեղեկատվության և ընդհանրապես, տեքստի համարժեք 
ընկալման դժվարությունները ի հայտ են գալիս, երբ հիմնական իմաստը 
արտահայտված է ոչ բացահայտ՝ ներակա մակարդակում: Օրինակ, 
պետությունների ղեկավարների հանդիպման մասին տեղեկատվությունը 
կարող է սահմանափակվել արարողակարգային միջոցառումների 
նկարագրությունով, իսկ հանդիպման խնդիրներն ու նպատակները, 
այսինքն` բովանդակային մասը, կարող է անհայտ մնալ լայն լսարանի 
համար: Այստեղ արդեն, տեքստի համարժեք մեկնաբանության համար 
պահանջվում են քաղաքագիտական, տնտեսագիտական, 
պատմագիտական որոշակի գիտելիքներ, որոնց հիման վրա էլ, 
ընդհանուր առմամբ կարելի է դատել հաղորդագրության ոչ ակնառու 
պարունակության մասին: Հերմենևտիկայում այդպիսի 
մեկնաբանությունը կոչվում է պատմական և հենվում է որոշակի 
պատմական  շրջանում հասարակության կյանքի մասին գիտելիքների 
վրա: Բացի դրանից տեղեկատվական տեքստի իմաստը կարող է ունենալ 
որոշակի օբյեկտիվ չգիտակցված տարր, ինչպես նաև սուբյեկտիվ 
հոգեբանական բաղադրիչ:  
          ԶԼՄ-ների տեքստերի հերմենևտիկական մեկնաբանության 
ինքնատիպությունը կախված է տեղեկատվական տեքստի տեսակից, որը 
կարող է լինել նկարագրական, վերլուծական-մեկնաբանական և այլն:
 Նկարագրական տեղեկատվությունը տեղեկատվական հաղորդման 
հատուկ տիպ է, որի դեպքում հիմնական իմաստը բացահայտ կերպով չի 
մատուցվում, քանի որ հաղորդման գլխավոր նպատակը որոշակի 
իրադրության նկարագրությունն է և, պետք է ասել, որ հետազոտման 
հերմենևտիկական մեթոդները, ինչպես օրինակ մեկնաբանությունը կամ 
տեսողական պատկերների վերծանման մեթոդները այստեղ շատ քիչ են 
օգտագործվում, քանի որ հաղորդման նպատակը շատ պարզ է, և 
հասցեատիրոջ կողմից այդպիսի հաղորդագրությունը չըմբռնելը 
բացառվում է: Իսկ տեղեկատվական հաղորդումների վերլուծական 
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մեթոդները կիրառվում են արդեն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտություն է 
առաջանում ներկայացնել նկարագրվող իրադարձության ամբողջական 
իմաստային պատկերը, քանզի նկարագրվող իրադարձության առանձին 
փուլեր անհասկանալի են տեղեկատվության հասցեատերերին:
 Ուստի թյուըմբռնումներից խուսափելու համար ժամանակակից 
հերմենևտիկան դիմում է  ավելի լայն ենթատեքստի: Ենթատեքստային 
մեկնաբանությունը ենթադրում է ամբողջ իրադարձության և դրա 
առանձին հատվածների, ինչպես նաև  դրանց առաջացման կոնկրետ 
պայմանների ուսումնասիրություն: Այդ ընթացքում առաջադրված 
բացատրական թեզերը դիմանում են ստուգմանը, եթե  չեն հակադրվում 
ամբողջ ընդհանուր ենթատեքստին, հակառակ դեպքում,  դրանք կամ 
ճշտվում են, կամ փոխարինվում են նորով: 
Այսպես օրինակ, ֆրանսիական <<Libération>> թերթում 2016թվականի 
մարտի 16-ին լույս տեսավ մի հոդված, որի մեկնաբանության համար 
հիրավի պահանջվում է քաղաքագիտական և նույնիսկ պատմական 
որոշակի գիտելիքներ. 

 
<<La Russie a entamé le retrait du gros de ses troupes déployées en 
Syrie, sur une décision inopinée de Vladimir Poutine, qui a estimé que la 
tâche de Moscou était “globalement accomplie”. Si la mission de la 
Russie était de renforcer le régime de Bachar al-Assade pour assurer sa 
survie, alors c’est le cas: ses positions sont consolidées et Alep, deuxième 
ville du pays et principal bastion des rebelle non jihadiste, est assiégé. Du 
point de vue diplomatique, Poutine a réussi à se sortir de l’isolement dans 
lequel l’avait plongé la crise ukrainienne. La Russie s’est à nouveau 
imposée au coeur des négociations internationales et a renoué le contact 
avec les leaders qui avaient commencé à l’évité>>[ Libération, 16 mars 
2016:5]: 

 
 Սույն տեղեկատվությունը վերաբերում է Սիրիայից ռուսական զինված 
ուժերի ետ քաշմանը, և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հանդես է 
գալիս հայտարարությամբ` ընդգծելով, որ Մոսկվան իր առջև դրված 
առաջադրանքը ամբողջապես ի կատար է ածել <<la tâche de Moscou était 
globalement accomplie>>:      
 Բնականաբար, առանց քաղաքագիտական որոշակի գիտելիքների, 
առանց համապատասխան տեղեկատվության Սիրիայում կատարվող 
իրադարձությունների մասին, դժվար է ընկալել Ռուսաստանի 
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նախագահի հայտարարությունը իրականացված առաջադրանքի մասին: 
Ի՞նչ առաջադրանքի մասին է ակնարկում նախագահը: Այս 
տեղեկատվությունը այդ մասին ոչ մի բացատրություն չի տալիս: 
 Պուտինի այս հայտարարությունը հասկանալու և տեքստի լիարժեք 
մեկնաբանման համար անհրաժեշտ է կատարել պատմական և 
աշխարհագրական մի փոքրիկ էքսկուրս:     
 2011 թվականին սիրիացի ժողովրդի դժգոհությունները՝ ուղղված 
սեփական կառավարության և, հատկապես, նախագահ Բաշար Ալ Ասադի 
դեմ հանգեցրեցին քաղաքացիական պատերազմի, որը, դուրս եկավ 
Սիրիայի սահմաններից, ինչպես դա եղավ Աֆղանիստանի, 
Հարասլավիայի դեպքերում: Եվ ինչպես միշտ, բախվում են  
աշխարհաքաղաքական հարթակում հանդես եկող գերտերությունների 
շահերը: Ռուսաստանը, տարածաշրջանում իր դիրքերը ամրապնդելու 
նպատակով, օգտվելով միավորված ազգերի կազմակերպությունում 
վետոյի իր իրավունքից, խափանում է Սիրիա զորքեր մտցնելու ՄԱԿ-ի 
որոշումը: Արդյունքում, սրվում են Ռուսաստանի հարաբերությունները 
արևմուտքի և ԱՄՆ-ի միջև: Ռուսաստանը մնում է միայնակ, կամ գրեթե 
միայնակ:          
 Իրավիճակը լիարժեք մեկնաբանելու համար հարկ է հիշել 
պատմական ևս մի իրադարձություն:  Դեռևս 1956 թվականից 
Ռուսաստանի և Սիրիայի միջև սկսվում են բարեկամական 
հարաբերություններ, երբ կնքվում է առաջին լուրջ տնտեսական 
պայմանագիրը երկու երկրների միջև: Որոշ ժամանակ անց Սիրիայում 
սկսվում է այսպես կոչված արաբական սոցիալիզմ, որը ավելի է խթանում 
ռուս-սիրիական հարաբերությունների ջերմացումը: Սակայն 90-ական 
թվականներին սովետական կայսրության փլուզումից հետո, ինչպես նաև 
ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիային Իրաքի դեմ պատերազմի մեջ ներքաշելու 
պատճառով ռուս-սիրիական հարաբերությունները, որոշ առումով, 
սառում են: Սակայն 2003 թվականին Պուտինի արտաքին հաջող 
քաղաքականության շնորհիվ Ռուսաստանը կրկին վերականգնում է իր 
դիրքերը Միջին Արևելքում՝ հատկապես Սիրիայում, բարի դրացիական 
հարաբերություններ ստեղծելով նախագահ Բաշար Ալ Ասադի հետ, իսկ 
2008 թվականին կնքվում է մեկ այլ համաձայնագիր՝ երկու երկրների 
միջև տնտեսական ավելի լուրջ հարաբերություններ ստեղծելու մասին:
 Այսպիսով, ռուսական զորքերի գտնվելը Սիրիայում կարող է 
բացատրվել մի քանի պատճառներով.  
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1. Սիրիայում ոչ կայուն իրավիճակը կարող էր խթան հանդիսանալ  
Ռուսաստանի ներսում գտնվող Չեչնիայում  կամ Դաղստանում  նոր 
հակամարտություն  սկսելու, որը, բնականաբար, դեմ էր 
Ռուսաստանի շահերին: 

2.  Սիրայում հակամարտության շարունակման և Բաշար Ալ Ասադի 
կառավարության տապալման դեպքում, Սաուդյան Արաբիայի և 
Քաթարի դերը մեծանում է տարածաշրջանում, իսկ վերջիններս 
այնքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չեն Ռուսաստանի հետ և 
սերտ համագործակցում են Ամերիակայի և Արևմուտքի հետ: 

3.  Եվ, ի վերջո, Ռուսաստանը՝ հանձինս իր ներկայիս նախագահ 
Պուտինի հանդես է գալիս որպես պետական ինքնիշխանության մեծ 
ջատագով, և ըստ Կրեմլի՝ Սիրիայում պետական հեղաշրջման փորձը 
կատարվել է ընդդեմ օրինական (լեգիտիմ) ճանապարհով ընտրված 
նախագահի, ի դեմս Բաշար Ալ Ասադի, որը հակասում է 
միջազգային իրավունքին:  
Այսպիսով, ռուսական զորքերի առկայությունը  Սիրիայում օգնեց 
Բաշար Ալ Ասադին մնալ երկրի նախագահ, և որ շատ կարևոր է 
Ռուսաստանի համար՝ աշխարհին ցույց տալ իր գերտերություն 
լինելը, որի արդյունքում միջազգային հարաբերություններում 
Ռուսաստանը վերականգնեց իր նախկին դիրքերը. “ La Russie s’est à 
nouveau imposée au coeur des négociations internationales” :  

Ահա, թե ինչ առաջադրանքի մասին է հայտարարում Պուտինը, որը նա 
համարում է ամբողջապես իրականացված, ուստի և  ռուսական զինված 
ուժերը այլս անելիք չունեն Սիրիայում:   
 Այսպիսով, սույն հաղորդագրության լիարժեք ըմբռնման համար 
մենք դիմեցինք առավել լայն ենթատեքստի, քանի, որ նկարագրվող 
առանձին իրադարձություններ (ինչպես օրինակ, ռուսական զինված 
ուժերի ներկայությունը Սիրիայում, հետո դրանց ետ քաշվելը, նախագահի 
հայտարարությունը՝ Մոսկվայի առաջադրանքի ամբողջական 
իրականացման մասին և այլն ) անհասկանալի են մնում ընթերցողի 
համար: Ենթատեքստային մեկնաբանությունը մեզ հնարավորություն 
ընձեռեց ուսումնասիրել առանձին քաղաքական և պատմական 
իրադարձություններ և դուրս բերել ամբողջ տեղեկատվության համարժեք 
իմաստը:   
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АННА МЕЛКОНЯН - ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ЯЗЫКА СМИ 
  В данном разделе делается попытка выявить и специализировать 
общие герменевтические принципы постижения смысла текстов , 
функционирующих в СМИ. Герменевтика в узком значении  этого 
термина означает искусство (технику) интерпретации  текстов. 
Поскольку в герменевтике главной проблемой является  проблема 
понимания смысла текстов, то специфика герменевтики по отношению к 
языку СМИ определяется  теми задачами, решение которых и будет 
определять основное содержание  герменевтического аспекта языка  
СМИ. 
 
ANNA MELKONYAN - HERMENEUTICAL APPROACH TO THE 
INTERPRETATION OF MASS MEDIA TEXTS 
  The present paper aims at revealing and specifying the general 
hermeneutical principles of understanding the meaning of the texts in Mass 
Media. Hermeneutics, in the narrow sense of the term, means an art (a 
technique) of text interpretation. 
As the main object of hermeneutics is the understanding of a text, the 
specificity of hermeneutics related to the language of Mass Media is 
deteremined by the problems the solution to which will define the main 
content of the hermeneutical aspect of the language of Mass Media. 
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ՀՏԴ 81'27 
ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ  

ՀԱՅԿԱԿԱՆ և ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ  
ԱՆԻՄԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ 

 
ԱԼԼԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ հեղինակային անիմալիստական հեքիաթ, բաղաձայնույթ, 
բնաձայնություն, փոխաբերություն, մակդիր, փոխանունություն, 
դարձվածք, բառապաշար 
 

 Ինչպես վիպական բանահյուսության հիմնական տեսակ` հեքիաթն 
իր ապաժամանակայնության, ընդհանրականության, 
համադրականության հատկանիշների շնորհիվ իրացվել և իրացվում է 
տարբեր ժամանակներում և մշակութային ենթատեքստերում [3]: Առավել 
հետաքրքրական է հեքիաթի լեզվի, ոճի ու պոետիկայի 
ուսումնասիրությունները: Հեքիաթի բուն ոճագիտական-պոետիկական 
ուսումնասիրության անհրաժեշտության միտքն առաջին անգամ 
հայտնվում է Վ. Պրոպի և Մ. Լյութիի աշխատություններում: Մ. Լյութին 
իրավացիորեն կարևորում էր հեքիաթի ոճի յուրահատկությունը որպես 
այլ ժանրային ոճերից հստակ տարբերակվող մի ուրույն երևույթ և նշում 
վերջինիս ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը: Հեքիաթի ոճական 
հատկանիշներին անդրադառնալով՝ նա նշում է, որ հեքիաթի ընդհանուր 
ժանրային ոճը պարզորոշ դրսևորվում է՝ չնայած պատումի անհատական 
և ազգային առանձնահատկություններին [11:48]: Նա նաև նշում է, որ 
հասկանալիորեն հեքիաթի ոճը կարող է փոխվել պատմողից պատմող, 
ժողովրդից ժողովուրդ, դարաշրջանից դարաշրջան: Այնուհանդերձ, 
գոյություն ունի հիմնական մի ձև, որին հեքիաթը որպես պատումի 
տեսակ շարունակաբար ձգտում է: Այս հիմնական ձևի առկայությունը 
գրեթե երբեք ամբողջովին չի ընկալվում, սակայն ներկա է աննկատ 
յուրաքանչյուր հեքիաթի ետևում [12]: 

Հեքիաթի ոճի ուսումնասիրության շնորհիվ միայն կարելի է 
խորապես ըմբռնել տվյալ ժողովրդի ազգային բնութագիրն ու ոգին: 
Անգլիական և հայկական հեղինակային հեքիաթների պոետիկայի 
առանձնահատկությունների թվում կարելի է առանձնացնել դրանց ճկուն 
սյուժեները, յուրահատուկ կոմպոզիցիոն հնարքները, կրկնությունների և 
կաղապարային արտահայտությունների հմուտ գործածությունը:  
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Հայկական և անգլիական կենդանիների մասին հեքիաթների 
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս վեր հանել 
լեզվաոճական մի շարք հնարներ հետևյալ երկու մակարդակներում` 

1. Հնչունային մակարդակ 
Հնչունային երանգավորման միջոցով հեղինակը ստեղծում է իր 

ընթերցողի համար մի ուրույն աշխարհ, ուր ամեն կենդանի ու առարկա 
ունի իր հնչյուններն ու մեղեդին: Երկու լեզուների հեքիաթանյութի 
ուսումնասիրության արդյունքում, հնչունային մակարդակում կարելի է 
նշել կենդանիների կերպարների առանձնահատկությունները արտացոլող 
հետևյալ ոճական հնարքները.  

ա) բաղաձայնույթ 
Բաղաձայնույթը` որպես յուրահատուկ ոճական հնարք, գրական 

տեքստին հաղորդում է ձայնային արտահայտվածություն և հնչերանգ: 
Այսպես, օրինակ, Վիննի Թուխի խոսքի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ դրանում շատ է հանդիպում [w] հնչյունը: Օրինակ` 

“That was what I wanted to ask you”, - said Pooh. [13] 
Այս հնչյունը մարդիկ արտաբերում են հոգոց հանելիս, 

հոգնածության վիճակում, ինչը և հեղինակին հիմք է տվել իր հերոսի 
անունը դնել Winnie-The-Pooh: 

Հաջորդ օրինակում նշված բառերի հնչյուններն ավելի 
պատկերավոր են դարձնում տեսարանը ընթերցողի համար. 

'It is,' said the Elephant's Child, and before he thought what he was 
doing he schlooped up a schloop of mud from the banks of the great grey-
green, greasy Limpopo, and slapped it on his head, where it made a cool 
schloopy-sloshy mud-cap all trickly behind his ears. [10]  

Նույն ոճական հնարքի օգտագործումը կարելի է գտնել նաև 
հայկական հեքիաթանյութում: Սակայն, հայկական հեքիաթներում 
հանդիպած օրինակները քանակապես զգալիորեն զիջում են 
անգլիականին. 

Ա~խ մռռանը, մռռանը, վեր է ընկել մառանը...Էլ ի’նչ Բտո, ի’նչ 
Ֆստան, - ճստաց Բստոն ճսճստան: [2] 

բ) բնաձայնություն 
Բնաձայնությունները ևս հատուկ են կենդանիների խոսքին: Ի 

տարբերություն բաղաձայնույթի, այս ոճական հնարքը հավասարապես 
լայնորեն գործածվում է թե՛ հայկական, և թե՛ անգլիական հեքիաթներում: 

Երկու լեզուների հեքիաթները համեմված են նման օրինակներով, 
որոնք գեղարվեստական տեքստը դարձնում են առավել պատկերավոր և 
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թույլ են տալիս ընթերցողին մտովի վերապրել հերոսների յուրաքանչյուր 
շարժումն ու զգացողությունը: 

But Nutkin skipped up and down, singing - "Hum-a-bum! buzz! buzz! 
Hum-a-bum buzz!  [15] 

And to this day if you meet Nutkin up a tree and ask him a riddle, he 
will throw sticks at you and stamp his feet and scold, and shout - "C u c k - 
cuck-cuck-cur-r-r cuck-k-k!" [15] 

Այսպես մի քանի անգամ մկնիկը վազում էր այս ու այնկողմ, իսկ 
փիսիկը նրան խանգարում էր`  մինչև որ մկնիկը  հոգնեց ու կանգառավ: 
Նա իր պսպղուն աչիկները ճպճպացնելով փիսիկի վրա, աղերսագին 
ճստճստացրեց. 

- Դե լավ, դու, դու փափկամազիկ ես, մի վիրավորվիր: [7] 
- Ախ, գող կատու, փիշտ, փիշտ, փիշտ, 
Խանգարում ես միշտ, միշտ, [2] 
2. Բառային մակարդակ 
ա) փոխաբերություններ 
Հեքիաթի միջավայրին փոխաբերությունները կարող են հարմարվել 

գլխավորապես կերպարանափոխության՝ մետամորֆոզի ենթարկվելու 
պայմանով: Ինչ-որ առումով կերպարանափոխությունը կարելի է համարել 
ժանրորոշիչ ոճական հնար: Այս պարագայում ուսումնասիրության 
առարկա են դառնում հրաշապատում հեքիաթները: Կենդանիների մասին 
հեքիաթներում փոխաբերությունները սակավաթիվ են: 
Փոխաբերություններն առավել հաճախ հայտնվում են վերնագրերում և 
գործող կերպարների անուններում: Անհրաժեշտ է նշել, որ դրանք առավել 
բնորոշ են հայկական հեքիաթանյութին: 

Բայց ա ՜յ քեզ անհաջողություն. լուսնի դեմքը պատեցին ամպերը 
ու ճանապարհը մթնեց: [6] 

Այնտեղի երկինքն էլ մի տեսակ խփնված է. մեկ կրակ է թափում, 
մեկ գլխիդ դույլով ջուր լցնում: [4] 

Անգլիական հեքիաթներում փոխաբերությունների բացը լրացվում է 
մի շարք այլ պատկերավոր արտահայտչամիջոցներով, ինչպիսիք են 
մակդիրները, համեմատությունները, չափազանցությունները, ինչպես 
հետևյալ օրինակում. 

Presently the Parsee came by and found the skin, and he smiled one 
smile that ran all round his face two times. [10] 

բ) մակդիրներ 
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Անիմալիստական հեքիաթներում օգտագործվում են նաև 
մեծաքանակ թվով մակդիրներ: Հայկական հեքիաթանյութը առատ է 
նման օրինակներով. 

Փիսիկի խուտուտն իսկույն վերացավ, որովհետև շնիկն 
արդեն  ցավեցնում էր, և նրա քաղցրածոր մլավոցը փոխվեց  մլռտոցի: 
[7] 

- Ես ծաղկապոչ Աղվեսն եմ, 
Անտառը իմ պարտեզն է, [6] 
Անգլիական անիմալիստական հեքիաթին ևս խորթ չեն գունեղ և 

պատկերավոր մակդիրները. 
In the beginning of years, when the world was so new and all, and the 

Animals were just beginning to work for Man, there was a Camel, and he 
lived in the middle of a Howling Desert because he did not want to work; 
and besides, he was a Howler himself. [10] 

գ) փոխանունություններ 
Վերջինս հեքիաթում անվանաստեղծման ամենաարդյունավետ 

միջոցներից է: Երկու լեզուների հեքիաթանյութում էլ դրանք հանդիպում 
են գլխավորապես վերնագրերում և հերոսների անուններում, օրինակ՝ 
«Չալ Պուտիկը, Փափլիկ Մազիկն ու Բարակ Պոչիկը», Չալիկ հավիկը, 
Դեղնակտուցը, Ճերմակաթևը, Թմբլիկ ճուտիկը, Չալիկ աքլորը, Սևուկը, 
Մլավանը, Winnie-the-Pooh, Eeyore, Tom Thumb, Flopsy, Mopsy, Cottontail, 
Bi-Coloured-Python-Rock-Snake, Yellow-Dog Dingo, Stickly-Prickly 
Hedgehog, Slow-and-Solid Tortoise և այլն: 

դ) դարձվածքներ 
Թե՛ հայկական, և թե՛ անգլիական հեղինակային անիմալիստական 

հեքիաթները առատ են դարձվածքներով. 
Տեր Աստված, արևին ինչ ասես մտքովդ անցնում է: Իհարկե, եթե 

աղիներիդ մեջ սատանաներ չկան ու չեն ոռնում: [4] 
Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարիլ: [1] 
"A minnow! A minnow! I have him by the nose!" cried Mr. Jeremy 

Fisher, jerking up his rod. [14] 
Till at last there was only one small fish left in all the sea, and he was 

a small 'Stute Fish, and he swam a little behind the Whale's right ear, so as 
to be out of harm's way. [10] 

ե) բառապաշար 
Չի կարելի անտեսել նաև այն բառապաշարը, որով գրված են երկու 

ժողովուրդների հեքիաթները: Այստեղ անհրաժեշտ է խոսել 
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խոսակցական, բարբառային բառերի, ինչպես նաև հեքիաթներում տեղ 
գտած հեղինակային նորաբանությունների մասին: 

 բարբառային արտահայտություններ 
Հայկական անիմալիստական հեքիաթների ուսումնասիրության 

արդյունքում վեր են հանվել մեծ քանակությամբ բարբառային 
արտահայտություններ, ինչը կարող ենք համարել հայկական հեքիաթի 
լեզվին և բառապաշարին հատուկ առանձնահատկություն: 

Վերջն էլ գնում են քյոխվի մոտ գանգատ: [2] 
- Սոված ենք, սոված, նանի, մի ճոթ հաց… 

Լաց էին լինում, մոր փեշից բռնում, հետևից գնում: [2] 
 առօրյա խոսակցական բառեր 

Թե՛ հայկական և թե՛ անգլիական հեքիաթանյութում տեղ են գտել 
մի շարք առօրյա խոսակցական բառեր, որոնք ուրույն նրբերանգ են 
հաղորդում հեքիաթին` դարձնելով այն առավել մոտ իրականությանը, 
կենցաղին: 

Իրենց գործն անեն, անցնեն արևին յոնջա ուտեն: [4] 
-Վա՛յ, մամա, ջան, - ճչաց փոքրիկ քույրիկը: [6] 
Stir your stumps, Toad, and look lively! [8] 

 հեղինակային նորաբանություններ 
Եվս մեկ կարևոր առանձնահատկություն կարելի է համարել 

հեղինակային նորաբանությունների առկայությունը հայկական և 
անգլիական հեղինակային անիմալիստական հեքիաթներում: Անգլիական 
հեքիաթանյութում հանդիպում են -y և -ish վերջածանցներով, ինչպես 
նաև սղված հնչյուններով բազմաթիվ օրինակներ: 

He felt singy, in a thistly corner of the forest. [8] 
They had a beautiful time in the 'sclusively speckly-spickly shadows of 

the forest, while the Leopard and the Ethiopian ran about over the 'sclusively 
greyish-yellowish-reddish High Veldt outside, wondering where all their 
breakfasts and their dinners and their teas had gone. [10] 

'Member it wasn't the Low Veldt, or the Bush Veldt, or the Sour Veldt, 
but the 'sclusively bare, hot shiny High Veldt, where there was sand and 
sandy-coloured rock and 'sclusively tufts of sandy-yellowish grass. [10] 

Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հայկական հեքիաթանյութում 
գրեթե բոլոր հեղինակային բառերի կազմությունը կատարվում է 
փոխակերպման միջոցով` հիմնականում ձայնարկությունները հանդես են 
գալիս բայի դերում` 
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Կատուն կերակուր է եփում, ճաշ պատրաստում: Աքլորը կիկիլիկի 
կանչում, տունն է սրբում: [2] 

- Հը~մ, - հմեց Մլավանը և արագ-արագ սկսեց մտածել, թե 
որտեղից կարելի է շտապ փող ճարել`օրենք գնելու համար: [4] 

Այդուհանդերձ, հայկական հեքիաթներում ևս կարելի է հանդիպել 
վերջածանցի միջոցով կազմված նորաբանություններ: 

Ճանապարհին աքաղաղը կտցահարեց սպիտակին ու շշպռեց. 
-Քեզնից մեծ գործեր ես բռնում, հավությունդ արա էլի: [5] 

 հնաբանություններ 
Անգլիական հեքիաթները համեմված է նաև հնաբանություններով, 

որոնք խոսքը դարձնում են ավելի խորհրդավոր և ազդեցիկ: 
'Come hither, Little One,' said the Crocodile. 'Why do you ask such 

things?' [10] 
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ անիմալիստական 

հեքիաթները լավագույն գրական նյութն են ազգային մշակույթի և դրա 
ասոցիատիվ մտածողության առանձնահատկություները վեր հանելու 
համար: Հեքիաթների մանրազնին ուսումնասիրությունը կարող է 
նպաստել առավել արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցմանը:  
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АЛЛА МИНАСЯН – ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛИЙСКИХ И АРМЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ 
СКАЗОК         
 Данная статья посвящена рассмотрению фонологических, 
лексических и стилистических особенностей анималистических текстов, 
которые маркируют национально-языковую картину мира и позволяют 
рассмотреть анималистическую сказку как метатекст для интерпретации 
содержательной структуры национальной концептосферы языка.  

 
ALLA MINASYAN – LINGUO-STYLISTIC PECULIARITIES OF ENGLISH AND 
ARMENIAN LITERARY ANIMALISTIC TALES     The 
article deals with phonetic and lexical stylistic devices used in English and 
Armenian literary animalistic tales. The thorough analysis of animalistic tales 
helps to identify cultural and conceptual peculiarities of both nations. 
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UDC 81'255 
 

ON THE PROBLEM OF TRANSLATION EQUIVALLENCE IN THE FIFTH 
EPISODE “LOTUS EATERS” IN “ULYSSES” BY JAMES JOYCE’S  

 
ZARUHI MISAKYAN 

 
Translation is like a woman.  

If it is beautiful, it is not faithful. 
 If it is faithful, it is most certainly not beautiful. 

Yevgeny Yevtushenko1 
 

Key words; translation equivalence, stream of consciousness, flowerography, 
denotation 
 

In the 20th century literature one of the large-scale figures who had a 
tremendous influence upon European cultural consciousness is, beyond any 
doubt, the Irish writer James Joyce. It is common knowledge that his novel 
Ulysses is one of the most remarkable works of modernist literature 
portraying its leading character Leapold Bloom’s course of an ordinary day, 
June 16, 1904.  Many literary critics and scholars were, however, bewildered 
with the complexity of the monster-novel and it was only in 1904 when Joyce 
provided his friend and the Italian translator Pablo Linati with some 
clarifications on his book. “I think that in view of the enormous bulk and the 
more than enormous complexity of my damned monster-novel it would be 
better to send him a sort of summary-key-skeleton-scheme (for home use 
only)”. 2 Joyce once said that he had "put in so many enigmas and puzzles that 
it will keep the professors busy for centuries arguing over what I meant," 
which would earn the novel "immortality"3 

He penetrated into the world of literature through the so called literary 
method known as the stream of consciousness. The whole episode alongside 
with the novel itself is a mere reflection of human internal discourse, the style 
known in specialized literature as the stream of consciousness. This term, 

                                                 
1 https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/y/yevgenyyev391310.html 
2 http://www.drb.ie/essays/taming-the-monster  
3 https://www.createspace.com/5035795  
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however, belongs to the American philosopher William James who deemed 
the stream of consciousness as the stream of water where the thoughts, 
emotions and sensations as well as associations are merged into one and then 
get interrupted as unexpectedly as they do in a simple human dream. The 
purpose of this style is to outspur inner timber of characters' needs and 
desires, their joys and despairs. 

James Joyce’s Ulysses is composed of 18 episodes, each of which has 
its own category: title, scene, hour, organ, color, symbol, art, meaning, and 
technic. In this respect it should be noted that the categories of the fifth 
episode are as follows: title - lotus eaters, scene -  the bath, hour -  10.00 am, 
organ - genitals, color - dark brown, symbol - Eucharist, art – 
Botany/Chemistry, meaning - the temptation of faith, technic -  narcissism.  

 Within the framework of the current article we will endeavor to reveal 
the problem of translation equivalence in the fifth episode of Ulysses known as 
Lotus Eaters, namely in the works of Armenian and Russian translators S. 
Мkrtchyan and V. Hinkins. More specifically, the analysis will be based on the 
five approaches of translation equivalence. They are as follows:4 

 
 1. The communicative approach  
2. The preservation of the definite situation 
3. The preservation of the syntactical structure  
4. The preservation of the logical structure 
 

The communicative approach of the translation presupposes the 
transmission of the set of emotions intended by the author and provoking 
emotional feedback on the part of the reader. 

The preservation of the definite situation implies that there is no 
coincidence between word-stock and grammar of the original text, 
nonetheless the translation reflects the same situation. 

The preservation of the syntactical structure, as the phrase implies, 
mirrors not only the communicative function of the translation, but also 
getting through the situation of the original text and trying at best to preserve 
the syntactical structure of it. The term is known as parallelism. 

                                                 
4 http://referatdb.ru/filosofiya/86263/index.html  
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The preservation of the logical structure objectifies the translator’s 
attempt to reproduce, as much as possible, the meaning of language units by 
means of word for word translation.   

It is worth mentioning that in Greek mythology the lotus-eaters (Greek: 
λωτοφάγοι, lōtophagoi), also referred to as the lotophagi or lotophaguses 
(singular lotophagus /ləˈtɒfəɡəs/) or lotophages (singular lotophage 
/ˈloʊtəfeɪdʒ/), were a race of people living on an island dominated by lotus 
plants. The lotus fruits and flowers were the primary food of the island and 
were narcotic, causing the people to sleep in peaceful apathy. 5  The chapter 
Lotus Eaters was chiefly anchored with the symbolic meaning of the flower 
lotus. More specifically, the chapter objectifies the narcotic seduction of the 
flower, as a result of which the users of lotus abandon their responsibilities, 
forget their ways home, laze around in the corners and take no trouble to 
speak their thoughts out leaving them half-finished. Undoubtedly, given these 
tricks. Joyce anticipates his nimble readers to exploit their agility in the 
process of decoding the monster-book, insofar as much of what Joyce 
depicted in Ulysses chiefly depends on the cognitive background of his 
readers. The following excerpt will stand as an evidence to the above 
mentioned statement: 
 
Not doing a hand's turn all day. Sleep six months out of twelve. Too hot to 
quarrel. Influence of the climate. Lethargy. Flowers of idleness. (p.69) 
   
  Judging by the above mentioned example, it is obvious that the 
language units used in the extract are deliberately left half-finished or 
embedded in order to reflect and emphasize the mood of idleness and 
lethargy taking place in the episode. A bright manifestation of the idleness 
and inactivity can also be observed in the following singled out extract.  
 
Hope he’s not looking, cute as a rat. He held unfurled his Freeman. Can’t 
now. Remember write Greek ees. Bloom dipped, Bloo mur: dear sir. Dear 
Henry wrote: dear Mady. Got your lett and flow. Hell did I put? Some pock or 
oth. It is utterl imposs. Underline imposs. To write today. 
On. Know what I mean. No, change that ee.   

                                                 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus-eaters 
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  The reduction of the phrase, word or a preposition is a stylistic 
technique Joyce named  mimical or imitational. Such style of writing imitates 
the atmosphere governing in the episode. More specifically, the 5th episode 
of Ulysses portrays the atmosphere of heat, laziness, idleness which coincides 
with Joyce’s style of writing resulting in the word reduction in the newly 
started sentences. Such kind of reductions could be deemed as rough 
mistakes in ordinary communication unless they are used in fiction as literary 
devices allowing to emphasize the specificities of character’s inner speech. 

Joyce created the episode Lotus Eaters through the symbolism of 
flowers. What does the symbolism of flowers mean? The humanity has been 
trying to reveal this phenomenon throughout the centauries on the basis of 
different legends about flowers since any flower exemplifies a human quality. 
In this respect it should me mentioned that the language of flowers is known 
as flowerography which transmits different attitudes and emotions of flowers. 
It is of no less importance to mention that during Victorian era, liberating 
experiences were not in fashion, as a result of which the language of flowers 
served to express human’s feelings in secret. 

Lotus eaters are known in Greek mythology as a fairy nation living in 
Libya.  In Homer’s “Odysseus” in the country of lotus eaters people who were 
eating the flower were falling into an oblivion, therefore according to Greek 
mythology they spent half of the year sleeping. It is believed that lotus has a 
quality of an opium which produces a sleeping effect as a result of which the 
main character of the Ulysses Henry Bloom whose surname is also a flower 
name tries to escape from the reality. 

The following examples were singled out to observe the actualization of 
translation equivalence in the Armenian and Russian translations of the 
episode. 
 
 By Brady's cottages a boy for the skins lolled, his bucket of offal linked, 
smoking a chewed fagbutt. A smaller girl with scars of eczema on her 
forehead eyed him, listlessly holding her battered cask- hoop. Tell him if he 
smokes he won't grow. O let him! His life isn't such a bed of roses. Waiting 
outside pubs to bring da home. (J. Joyce, 1992/ 70) 
 
У коттеджей Брэди шатался маьлчишка- свалочник, примкнув ведерко 
с требухой, сосал жеваный окурок. Девчонка помладше, с изъеденным 
коростой лбом, глазела на него, вяло придерживая ржавый обруч.  
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Сказать ему: если курит – перестанет расти. Да ладнио, остав в 
покое! И так житье у него не рай. Ждать у трактира, тащить 
папашу домой. (С. Хоржуй, В. Хинкинс 2000/ 70) 
 
Բրեյդիի քոթեջների մոտ աղբ քչփորող մի տղա էր կանգնած, փորոտիքով 
լի շղթայած դույլի կողքին նա ծամած ծխուկ էր փստացնում: Մի աղջիկ, 
նրանից փոքր, ճակատին` թրմորի սպիներ, նայում էր նրան` անփույթ 
բռնած տաղկառից մնացած ծուռտիկ օղը: Ասե՞մ նրան, որ եթե ծխի, չի 
մեծանա: Այսինքն`թող ծխի՜: Առանց էդ էլ նրա կյանքը մի բան չէ: 
Սպասում է գարեջրատան մոտ, որ հայրիկին տուն տանի: (Ս. Մկրտչյան, 
2012/ 89). 
 

In the above mentioned example the expression under discussion is 
“the bed of roses” which means a situation of comfort or ease. As it can be 
seen from the above brought translations, the phraseological unit “a bed of 
roses” was translated into a Russian expression «не житье, а рай», whereas 
this phrase found its Armenian equivalent in the sentence «Առանց էդ էլ նրա 
կյանքը մի բան չէ»: 

 It is worth mentioning that both Armenian and Russian translators 
managed to convey the meaning of the expression with precision by adjusting 
the phrases to the linguo-cultural perceptive ability of their readers. In both 
of the translations we can observe that the phrase “a bed of roses” has a 
metaphorical actualization in both of the languages, otherwise it would have 
distorted its original meaning and contradicted the context. However, taking 
into account the fact that the episode of Lotus Eaters is abundant in flower 
names, we have to admit that S. Mkrtchtyan should have preserved the 
ideology of the episode. Thus, we may offer the following translation of the 
phrase “a bed of roses” which would somehow objectify the air of the 
characters in the episode:   

«His life isn't such a bed of roses» could have been translated as «Առանց 
այդ էլ նրա կյանքը վարդերի բուրաստան չէր»: 

  Taking into consideration the above mentioned paradigm of the theory 
of translation equivalence, we may postulate that the phraseological unit “a 
bed of roses” and its corresponding translations both into Armenian and 
Russian is in conjunction with the first and second approaches  as both S. 
Mkrtchyan and V. Hinkins succeeded in conveying the author's intention. 
However the same cannot be said about the preservation of the syntactical 
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and logical structure of the phrase as both of the translators tried to be 
faithful to the linguo-cultural identity of their readers.  
  The example below is a letter to Mr. Bloom from Martha. It is equally 
important to mention that Martha, who was a typist Mr. Bloon chose to assist 
him in his literary works, was in a secret liaison with Bloom. Her letter 
indicates her anxiety about meeting Bloom in person which they had not done 
until then. Accordingly the letter below is an example of sadomasochistic 
proposals addressed to Mr. Bloom.  
 
He tore the flower gravely from its pinhold smelt its almost no smell and 
placed it in his heart pocket. Language of flowers. They like it because no-one 
can hear. Or a poison bouquet to strike him down. Then walking slowly 
forward he read the letter again, murmuring here and there a word. Angry 
tulips with you darling manflower punish your cactus if you don't please 
poor forgetmenot how I long violets to dear roses when we soon 
anemone meet all naughty nightstalk wife Martha's parfume. (J.Joyce, 
1992/ 78) 
 
С глубокомысленным взглядом он отколол цветок от бумаги понюхал 
его почти исчезнувший запах и положил в кормошек у сердца. Язык 
цветов. Им это нравится, потому что нельзя подслушать. Или 
отравленный букет, разделаться с ним. Шагая медленно дальше, он 
перечел еще раз письмо, шепча отдельные слова про себя. Сердились 
тюльпаны на тебя маленький мужецвет проучить твой кактус 
если ты пожалуйста бедняжка незабудка я так мечтаю фиалки мой 
милый розы когда же мы анемоны встретимся противный ночной 
пестик жена духи Марте. (С. Хоржуй, В. Хинкинс, 2000/ 76) 
 
Մոռացված` նա թղթից պոկեց քորոցով ամրացրած ծաղիկը, հոտոտեց 
նրա անհոտությունն ու այն դրեց ծոցագրպանը: Ծաղիկների լեզուն: Դուր 
է գալիս մարդկանց, որովհետև չեն լսում: Կամ թունավոր մի ծաղկեփունջ` 
մարդամեկի հախից գալու համար: Հետո, դանդաղ քայլելով, նա նորից 
կարդաց նամակը` ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ բառ մրմնջալով: 
Զայրացած վարդակակաչներ եմ քո վրա սիրելի մարդածաղիկ 
կպատժեմ քեզ կակտուս եթե հանկարծ խնդրում եմ խեղճ անմոռուկ 
որքան եմ կարոտում մանուշակներ առ սիրելի վարդեր երբ մենք շուտ 
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հողմածաղիկ հանդիպենք չարաճճի գիշերացողուն կին Մարթայի 
օծանելիք: (Ս. Մկրտչյան, 2012/ 95)  
 

We can clearly see that Martha’s letter was written in complete 
flowerography which, definitely conveys certain semantic meaning but as it 
has been already mentioned above, flowerography was used to express 
ulterior meanings especially of romantic character.  

The place of tulips in combination with the adjective angry is if no 
accidence in the above stated example as the expression angry tulip 
symbolizes dangerous indulgence, since Bloom, being married, was in secret 
love affair with Martha. Not only does Martha express her anger using the 
word tulip but also declares about her love. From the perspective of 
translation equivalence the word tulip has found its denotational reflection in 
both Armenian and Russian languages. Thus, we may conclude that the 
translation of the word tulip coincides with the logical approach of translation 
equivalence. 

The next flower Martha uses in her letter is manflower which is 
translated as «մարդածաղիկ» and «мужецвет». Intriguingly, the research 
has shown that this type of flower exists in neither of the three languages. 
This is a neologism created by James Joyce which coincides with the logical 
approach of translation equivalence, that is literal or direct translation of the 
language unit into the target language. In this particular case manflower, 
same as Mr.  Bloom, can be viewed as a pun fitting in the chain of the flower 
theme in the episode. 

The next flower worth analysis is cactus. According to the its symbolic 
meaning cactus means lust and sexual attraction between two people6 . 
However Martha attaches the word cactus to Bloom meaning to stress Bloom's 
timidity, as according to its peripheral meaning cactus implies enduring all 
things, no matter how painful or difficult. Since Bloom was trying to satisfy 
Martha's passion only through correspondence, she called him a cactus 
objectifying his abstinence from any type of physical contact. Both in Russian 
and Armenian, the translation of cactus coincides with the logical preservation 
approach of translation equivalence.  

                                                 
6 http://www.flowermeaning.com/cactus-flower-meaning/  
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  We can clearly see form the English example that the flower 
forgetmenot is not hyphenated which is a bright manifestation of Joyce’s style 
of writing who takes the language under his ownership and creates new 
stereotypes. Both Armenian and Russian languages have their own 
equivalents of the flower: «անմոռուկ», «незабудка». The translation 
approach in both of the target languages is logical. The flower forgetmenot 
was used to express some sort of ultimatum to from Martha to Bloom 
meaning if he forgot her, she would punish him.    
 Attention should be paid to the phrase my dear roses. Its symbolic 
meaning is love and beauty. The phrase found its logical and syntactical 
equivalent both in the Russian and Armenian languages. 

The symobilc meaning of anemone is forsaken or forgotten love and 
affection. Martha stresses the flower as she felt abandoned. 

The last but not the least, however strange it may seem the flower 
nightstalk does not exist in English thesaurus. It is a trick implemented by the 
author to convey a meaning which can be divided either into night and talk 
which means talk at night or night stalk, the latter meaning the main stem of a 
plant, or the narrow stem that joins leaves of flowers. Obviously, the second 
meaning is more likely to be meant in the extract since it objectifies the flower 
theme of the episode. V.  Hinkins translates nightstalk into «ночной пестик» 
whereas the word stalk is translated into Russian as «стебель, ножка, 
черенок». What concerns the Armenian translation equivalence of the words 
nightsalk it turned out to be «գիշերացողուն», whereas such word cannot be 
found in Armenian dictionaries. Hence, it can be deemed as skillfully crafted 
neologism implemented by S. Mkrtchyan. In the train of these thoughts it is 
should be added that Martha intended to demoralise Molly by calling her a 
nighstalk. Her intention becomes even more apparent by attaching the word 
naughty to nightstick. It is an indisputable fact that Molly had an extramarital 
relationship with many of her lovers. As it can be observed in the Russian 
translation «пестик» completely exemplifies Molly's character. According to 
Russian-Russian dictionary by Yephremova «пестик» indicates female private 
organ of a flower7. In this particular case Martha, comparing Molly to a 
private organ which is located directly in the center of the flower, emphasized 
her ability of insemination like any living being.  As to the translation 

                                                 
7 http://enc-dic.com/efremova/Pestik-70993.html  
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equivalence, it should be noted that the translation of nightstalk corresponds 
to the communicative and situational approach of the translation equivalence 
as both of the translators managed to transmit the authorial intent. 

To recapitulate, it is worth mentioning that due to the communicative 
approach of translation equivalence both translators succeeded in revealing 
the main idea of the fifth episode of Ulysses originated from the ninth episode 
of Homer's Odysseus. 

 
REFERENCES 

 
1. Акимов, Э. Б. “Поэтика раннего Джойса”. Дис. на соиск. уч. ст. 
канд. фил. наук. Н. Новгород, 1996. 
2. Антонова Е. Я. “Пространство и время в ранней прозе Джеймса 
Джойса (“Дублинцы” и “Портрет художника в юности”)”: Автореф. дис. 
(10.01.05...). Москва, 1999. 
3. Бархударов  Л. С. “Язык и перевод”, 
М.,1975(http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/barhud-trdoc.shtml) 
4. Виноградов В. С.  Введение в переводоведение (общие и 
лексические вопросы)", Москва 2001. 
(http://www.helpforlinguist.narod.ru/VinogradovVS/VinogradovVS. 
5. Ивлева А.Ю. “Упорядоченный космос Дж.Джойса(литература 
потока сознания в эпоху постмодернизма). Мировая литература в 
контексте культуры”.Сб.материалов межд.конф. “Иностранные языки и 
литературы:актуальные проблемы методологии исследования”, Пермь, 
2007. 
6. Комиссаров В.Н. “Теория перевода (лингвистические аспекты)”. - 
М., 1990. (http://www.comtutor.ru/book/Teoria_perevoda_Komissarov/84) 
7. Мисакян З. Р. “Способы оформления конструкций с чужой речью и 
особенности их фоностилистичской и синтаксической организации в 
романе Дж. Джойса "Улисс". Дис. канд. фил наук. Ереван, 2013. 
8. Хоружий, С.С. Хинкинс В.А.“Комментарии // Джойс, Джеймс. 
Улисс”. - М.:Республика, 200. 
9. Bertrand Rassel. Logical Positivism, "Revue Internationale de 
Philosophie", IV,1950 (http://www.iep.utm.edu/russ-met) 
10. Eliot T.S. “Ulisses, Order, and Myth // James Joyce”: Two decides of 
criticism. Ed. by Seon Givens. -N.Y.: Vanguard Press, 1948. 
11. Ellmann R. “Ulysses on the Liffey”. Oxford University Press, 1972.  



439 

 

12. James Joyce “ Ulyssess”1992 
13. Ս. Մկրտչյան “Ուլիսես”,  Հեղինակային հրատարակչություն, 
Երևան, 2012      
 
ԶԱՐՈՒՀԻ ՄԻՍԱԿՅԱՆ - ԾԱՂԿԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՋԵՅՄՍ ՋՈՅՍԻ «ՈՒԼԻՍԵՍ» ՎԵՊԻ 
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ` «ԼՈՏՈՓԱԳՈՍՆԵՐ» ԴՐՎԱԳՈՒՄ   
 Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Ջեյմս Ջոյսի 
«Ուլիսես» ստեղծագործության հինգերորդ` «Լոտոփագոսներ» դրվագում 
առկա լեզվական միավորները և համեմատել դրանց թարգմանության 
համարժեքության առկայացումը՝ Վ. Հինկինսի ռուսերեն և Ս. Մկրտչյանի 
հայերեն թարգմանություններում: Մասնավորապես ուսումնասիրվում  է 
հինգերորդ` «Լոտոփագոսներ» դրվագում տեղ գտած ծաղկանունների 
թարգմանության համարժեքությունը: 

ЗАРУИ МИСАКЯН - О ПРОБЛЕМЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПЕРЕВОДА 
ЯЗЫКА ЦВЕТОВ В ПЯТОМ ЭПИЗОДЕ «ЛОТОФАГИ» РОМАНА УЛИСС
 Пятый эпизод романа «Лотофаги» занимает особое место в романе 
Дж. Джойса «Улисс», так как задача данной главы -  подчеркнуть 
значимость праздности и апатии. В мифологии лотофаги -  жители 
острова в Ливии, славились будучи любителями лотоса. Цель данной 
работы – анализ проблемы эквивалентности перевода пятого эпизода в 
русском и армянском переводах романа «Улисс» осуществляемые 
переводчиками В.А. Хинкинсом и С. Мкртчяном. 
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УДК 81'27 

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛЕВОГО МЕТОДА В 
ЯЗЫКОЗНАНИИ 

СЕРИНЕ МИСИСЯН 
 

Ключевые слова: полевой метод в языкознании, полевая теория, 
полевой подход, семантическое поле, семасиология. 
 

Одним из самых значительных достижений лингвистики XX в. 
справедливо считается концепция полевого принципа системной 
организации языковых явлений. В этот период в семасиологических 
исследованиях наблюдается повышенный интерес к так называемому 
«полевому» подходу. Несмотря на то, что методологическое обоснование 
полевая теория с соответствующим метаязыком получает лишь в конце 
первой трети XX в. сам метод имеет достаточно долгую историю.  

Спустя 100 лет после Лейбница, стремившегося к созданию 
универсального словаря, представляющего слова в соответствии с 
природой обозначаемых вещей, уже появляются первые эмпирические 
исследования семантического поля. Так, в 1856 г. К.Хейзе исследует 
лексическое поле Schall, которое правильнее было бы назвать 
концептуальным, поскольку в нем выделяются пустые множества, не 
лексикализованные языком, т.е. лакуны1. 

В сущности схема Хейзе содержит настоящий структурно-
семантический анализ, хотя автор, по всей видимости, не имел такого 
намерения и, возможно, структурно-полевой метод применил интуитивно 
для установления иерархической организации лексической группы Schall.  

В 1910 г. в статье Р. Мейера «Семантические системы» появляется 
первая типология семантических полей. Автор их называет «системами 
значений». Эти системы по природе обозначаемых вещей, согласно 
Мейеру, делятся на «естественные» (например, наименования флоры и 
фауны), «полуискусственные» (терминологические системы) и 
«искусственные» (наименования объектов вторичной природы, 

                                                 
1  Heyse K.W. System der Sprachwissenschaft. Nach dessen Tode; hrsg von Dr 
Steinthal. - Berlin, 1856. 
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окружающей человека) 2 . Понятие «система значений» понимается 
Мейером как «упорядоченность определенного числа выражений с той 
или иной точки зрения»3. Значимость статьи Мейера состоит также в том, 
что полевой подход здесь увязывается с компонентной методикой 
анализа с помощью «дифференциальных факторов», хотя этот опыт и не 
опирается на формально-теоретическую базу.  

В идейно-теоретическом плане возникновение полевой теории 
часто связывается с учением Ф. де Соссюра о «значимости языковых 
сущностей», приобретаемых ими лишь внутри замкнутых систем, и с 
возрождением в XX в. учения В. Гумбольдта о «внутренней форме языка», 
понимаемой как «постоянный и гомогенный элемент в деятельности ума, 
который поднимает артикулированный звук до выражения мысли» 4 и 
предопределяет закон лексической членимости языка.  

На становление теории и метода семантического поля большое 
влияние оказало новое направление психологии - гештальтпсихология, 
поднявшая бунт против «атомизма» классической психологии в 1912 г.5. 
Именно гештальтпсихологии лингвистическая наука обязана отказом от 
атомистического подхода к описанию языковых явлений и поворотом от 
диахронного к системно-синхронному языкознанию. Таким образом, 
переход к изучению словарного состава языка как структурно-системного 
образования совпадает с общим развитием науки как системы знаний о 
мире.  

В этом смысле вполне закономерно происхождение самого термина 
«поле» в применении к языковым явлениям. Употребление этого термина 
восходит к Г. Ипсену, который определяет его содержание как 
«совокупность слов, обладающих общим значением»6. Появление этого 
                                                 
2 Meyer R.M. Bedeutungssysteme // Zeitschrift fьr vergleichende Sprachforschung auf 
dem Gebiete der indogermanischen Sprache. Gцttingen,1910. С.359 
3 Там же 
4 Humboldt W. von. Ober die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 
ihren Einfluβ auf die geistiger Entwicklung des Menschengeschiechts // Gesarn. 
Werke, 7. Berlin, 1848. С.43 
5 Miodunka W.Teoria pуl jezykowych. Spolezne i indywidualne ich uwarunkowania - 
Warszawa-Krakуw, 1986. С. 14 
6 Ipsen G. Der alte Orient und die Indogermanen // Stand und Aufgaben der 
Sprachvwissenschaft // Festschrift fьr W. Streiberg. Heidelberg, 1924. С. 225 
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термина в лингвистике объясняется либо прямым заимствованием из 
физики в гуманитарные науки, такие как лингвистика, психология, 
социология, биология, либо опосредованным заимствованием через 
гештальтпсихологию.  

В любом случае термин «поле», впервые в лингвистике 
употребленный Г. Ипсеном вполне отвечает духу времени. Так как  в 
различных контекстах этим термином обозначаются разные понятия, 
такие как, например, силовое поле, биополе, психическое поле, поле 
деятельности, языковое поле и т.д., то можно сомневаться в 
целесообразности этого обозначения, полагая к тому же, что в 
языкознании оно зачастую  заменяет термин «система», лишенный 
ненужной образности. В подобном сомнении, безусловно, есть резон, 
однако растущее число работ, авторы которых применяют именно это 
обозначение, убеждает в том, что термин «поле» прочно вошел в 
концептуальную парадигму современной семантики, и поэтому вряд ли 
правомерно менять существующее обозначение.  

Полисемия термина «поле» не позволяет дать исчерпывающий 
обзор его трактовок различными авторами, поэтому 
считаемцелосообразным в рамках данного диссертационного 
исследования представить концепции тех исследователей, чьи взгляды в 
лингвистических кругах пользуются особой популярностью. 

Полевой подход получил свое теоретическое обоснование в трудах 
представителей двух направлений. 

Первое из них -Begriffsfeldforschung (Л. Вайсгербер, Й. Трир) - 
исследует понятийное содержание языка по концептуальным полям. 
Данный подход позволяет выявить своеобразие духовного мира и 
особенности национального характера носителей языка.  

Первой попыткой структурального анализа семантической стороны 
языка является теория семантического поля Й. Трира. Именно концепция 
Трира, точнее Трира-Вайсгербера, вызвала плодотворную дискуссию в 
языкознании, отражая в себе, как в зеркале, сильные и слабые стороны 
подхода основоположников к построению теории семантического поля.  

Теория Трира теснейшим образом связана с учением Гумбольдта о 
внутренней форме языка. Вслед за Гумбольдтом и Соссюром, Трир 
основывает свою концепцию на понимании синхронного состояния языка 
как замкнутой стабильной системы, определяющей сущность всех 
составных ее частей. Трир утверждал, что значение слова определяется 
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его окружением. Считая, что «все получает смысл только из целого» и что 
«слово имеет смысл только потому, что его имеют также другие, смежные 
с ним слова»,  Й. Трир исходит из соссюровского понятия значимости7. В 
другой работе Трир полемически заостряет эту мысль, утверждая, что 
«вне поля слово вообще не может иметь значения»8. Заслуга Трира в том, 
что он разграничил понятия «лексическое поле» (Wortfelder) и 
«понятийное поле» (Begriffsfelder) и ввел эти термины в лингвистический 
обиход.  По мнению Трира,  объединение этих двух полей образует, 
замкнутые, двусторонние автономные единицы языка, так называемые 
«языковые поля» (SprachlicheFelder). Таким образом, языковое поле 
занимает как бы промежуточное положение между лексическим массивом 
языка, состоящим из минимальных зависимых единиц, и лексико-
семантической системой языка, которая конституируется языковыми 
полями.  

Установлением такого изоморфизма между лексикой и понятийной 
сферой обусловлено понимание внутренней формы языка как выражения 
мироощущения его носителей, которое изменяется с течением времени. 
Например, при рассмотрении интеллектуального поля с ядром из трех 
слов в средневерхненемецком языке - wĭsheit(общее обозначение) - 
kunst«социальное знание и поведение» - list«техническое знание и 
умение», Трир говорит об изменении внутренней формы языка в связи с 
изменением, произошедшим в данном поле к 1300 г.: wĭsheitприобретает 
религиозно-мистическое содержание, kunst, напротив, употребляется для 
обозначения светского знания, listвообще исчезает, и на его месте 
появляется wissen«знание искусства».  

Следует отметить, что для Трира термин «Семантическое поле» 
является метафорой, за которой стоит определенный эмпирический 
материал и соответствующий способ его анализа.  

Л.Вайсгербер, так же как Трир, считает слово минимальной 
зависимой единицей, которая существует только благодаря целому, т.е. 
лексическому полю.«Чтобы понять значение отдельного слова, - пишет 

                                                 
7 Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte 
eines sprachlichen Feldes. - Heidelberg, 1931. С. 417 
8 Trier J. Sprachliche Felder // Zeitschrift fьr deutsche Bildung, 1932, 8/9. С.5 
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Вайсгербер, - надо представить все поле и найти в его структуре место 
этого компонента»9 . Как и Трир, Вайсгербер считает слово неразрывным 
единством одного имени и одного понятия, т.е. исключает существование 
полисемии: «в языке нет никаких многозначных слов, давших пищу 
многим рассуждениям»10. Поэтому, например, утверждается, что, сколько 
в языке существует цветов, столько в нем и понятий, и «всякий, 
изучающий этот язык, вынужден воспринять это членение и повторить 
его для себя... и всякий, кто врастает в язык, вынужден строить свое 
видение мира в соответствии с этим предначертанным в родном языке 
способом»11. Значения слов, по мнению Вайсгербера, лишь препятствуют 
исследованию понятийного содержания языка, за которым должен 
сохраняться безусловный приоритет. Поэтому, исследуя структурно 
расчлененные концептуальные сферы, связанные с формированием 
«интеллектуального образа мира», Вайсгербер резко выступает против 
семасиологии как науки о значениях слов.  

Таким образом, Вайсгербер выражает идею жесткой зависимости 
мировоззрения от языковых решений, выступая европейским глашатаем 
сильной версии гипотезы языковой относительности.  

Будучи категорически против идеи единства человеческого 
мышления, имеющего надъязыковой характер, Вайсгербер ссылается на 
аргумент о неизбежном искажении смысла при переводе с одного языка 
на другой. Смысл меняется якобы потому, что логика каждого языка 
вырастает на почве родного языка, и «то, что в другом языке имела бы 
место та же логика, представляется невероятным»12 .  

Главное отличие вайсгерберского подхода от трировского 
заключается в способе выделения семантического поля: у Трира это 
ономасиологический способ, у Вайсгербера - семасиологический, хотя 
итог одинаковый - языковое поле, образующее как бы промежуточный 
мир (Zwischenwelt) между внешним миром и сознанием человека 
определенной языковой общности.  

                                                 
9 Weisigerber L. Gruidzьge der inhaltbezogenen Grammatik. - Dьsseldorf, 1962. 
С.185 
10 Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. - М., 1993. С.67 
11 Там же . С.74 
12 Там же . С.93 
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Оживленное обсуждение концепции Трира-Вайсгербера 
продолжается в течение долгого времени вплоть до 80-ых годов.  

Второе направление -Wortfeldforschung (Г. Ипсен, В. Порциг, А. 
Йоллес, К. Ройнинг и др.) - рассматривает словарный фонд языка по 
различным лексико-семантическим группам, что позволяет выявить 
особенности того или иного языка. 

К месту отметить, что концепции второй группы ученых настолько 
разнообразны по области и методам исследования, что выделение их в 
отдельное направление несет условный характер.  

Понятие «семантическое поле» получилоширокое распространение 
после выхода в свет работ Г. Ипсена. Употребляя слово «поле» в 1924 г., 
как бы мимоходом, Г. Ипсен вряд ли осознавал, какая переменчивая 
судьба его ожидает, хотя сам первоначально под семантическим полем 
понимал группу слов, связанных только семантически, а в дальнейшем, 
занимаясь изучением названий металлов, уже как группу слов, 
объединенных вокруг ядерного слова как формально, так и 
семантически13 . Таким образом, не совсем ясно то, какой критерий - 
семантический или формальный - должен интегрировать слова в одно 
семантическое поле. Правда, знаменитая аналогия семантического ноля с 
мозаикой, принадлежащая Ипсену, имплицирует семантический критерий: 
«Как в мозаике соединяется здесь слово со словом, одно вплотную к 
другому, так что в итоге их контуры совпадают, и все вместе они 
восходят к смысловому единству высшего порядка, не опускаясь до 
гнилых абстракций»14.  

Весьма оригинальной представляется концепция А. Йоллеса. 
Согласно ученому, слова группируются в определенное семантическое 
поле при условии наличия между данными словами семантических связей. 
Поэтому определение типов значения является первым шагом на пути 
отнесения слов к единому семантическому полю. Йоллес исходит из 
наличия в языке значений, которые не могут быть выражены отдельными 
словами и которые предлагается именовать термином «синонимон» 

                                                 
13 Ipsen G. Der neue Sprachbegriff // Zeitschrift fоr Deutschkunde, 1932,  С. 14 
14 Ipsen G. Der alte Orient und die Indogermanen // Stand und Aufgaben der 
Sprachvwissenschaft // Festschrift fьr W. Streiberg. Heidelberg, 1924. С.225 
 



446 

 

(synonymon), понимая под этим обозначением ядро поля, к которому 
стремятся все его члены.СинонимонЙоллеса постоянно изменяется, 
дополняется и расширяется (в отличие от трировского понимания поля 
как неизменяемой во времени содержательной субстанции), поскольку, 
чем важнее становится конституирующее данную группу понятие, тем 
больше слов в нее втягивается, чтобы полнее выразить конкретный 
синонимон, например, links: rechtsв немецком языке, gauche: droitво 
французском языке, левый: правый в русском языке. Примечательно, что 
концепция синонимона как минимального семантического поля, 
состоящего всего из двух членов, заимствованная, как утвержает Йоллес, 
у древнего грамматика Дионисия Фракса, в пух и прах разбивается И. 
Триром, как и концепция В. Порцига.   

Вначале В. Порциг, как и Йоллес, понимает Bedeutungsfeld только 
как элементарное образование, противопоставляя его трировской 
концепции, однако после критики начинает признавать трировское поле, 
называя его паратактическим, т.е. парадигматическим, в отличие от 
своего синтагматического поля15.  

Термин «синтаксическое поле» введен В. Порцигом. Первоначально 
этим термином обозначались словосочетания и синтаксические 
комплексы, основанные на «сущностных связях значений». Подобные 
связи можно найти, например, в сочетаниях глагола с именами 
существительными и прилагательными: действие - орудие действия 
(sehen«видеть» - dasAuge«глаз», greifen«хватать» - die Hand «рука»), 
действие - субъект действия (bellen«лаять» - derHund«собака», 
wiehen«ржать.» - dasPferd«лошадь») и т.д. Каждое такое семантическое 
или семантико-синтаксическое поле обусловлено лексической 
валентностью сочетающихся слов и моделью синтаксических отношений. 
Существование подобного  поля свидетельствует о том, что своеобразие 
семантической структуры языка выражается не только в характерных для 
данного языка семантических связях слов, но и в ассоциативно-
синтаксических связях. Поэтому «элементарные семантические поля» 
Порцига подразумевают структурно-семантический анализ между 

                                                 
15 Porzig W. Das Wunder des Sprache. Probleme, Methoden und Ergebnisse der 
modemen Sprachwissenschaft - Bern-Mьnchen, 1967. С.127 
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производящими и производными единицами, т.е. словами и 
словосочетаниями, и анализ форм производности. В этом плане можно 
отметить близость семантических полей Порцига и разноуровневых 
функциональных (лексико-грамматических) полей, предполагающих 
анализ средств выражения определенной семантической категории. 
Различие здесь относится, главным образом, к подходу или способу 
выделения семантического поля. Если Порциг исходит из значения 
конкретных языковых единиц, то межуровневый анализ исходит из 
понятия, не соотнесенного с конкретной лексикой. Начало таких 
исследований можно найти уже у Л. Вайсгербера, который рассматривает 
разные средства выражения аспектуальности в языках, такие как 
лексические (разноуровневые глаголы), словообразовательные 
(например, в русском языке: звенеть - зазвенеть), грамматические 
(например, в немецком языке: erhatgeschwommen “он плыл” – 
eristgeschwommen “он приплыл”).  

Особенность концепции Порцига заключается в том, что им 
применялся явно лингвистический подход. Именно за счет этого 
синтагматические поля Порцига пользуются, можно сказать, 
единодушным признанием специалистов, в отличие от семантических 
полей Й. Трира.  

Идеи А. Йоллеса получили развитие также в трудах другого ученого 
– К. Ройнинга, отмечавшего, что в языке вообще, а в лексике в 
частности, на каждое понятие или слово нужно смотреть как на 
определенный центр, ядро, окруженное родственными по своей природе 
сферами и кругами. В основе методики К. Ройнинга лежат два основных 
положения, которые не были учтены Й. Триром. 

1) Значение слов можно с большей или меньшей степенью точности 
вывести только на основе их употребления в контексте. 

2) То, что выражается одним словом, может быть выражено 
группой слов. Слово существует автономно, в то же время необходимо 
иметь в виду целое лингвистическое поле – синонимичные ему слова.  

Своеобразным обзором основных концепций семантического поля 
является труд Г.С. Щура «Теория поля в лингвистике», в которой автор 
анализирует концепции на основе гипотезы о существовании различных 
типов групп в языке. В основе объединения элементов в группы, как 
отмечает Щур, лежат инвариантный и функциональный принципы. 
Большое внимание ученый уделяет проблеме соотношения понятий 
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«поле», «система», «структура», «связи», «отношения», 
«противопоставления». Изначально Щур планировал рассмотреть 
морфосемантические поля в морфологии. Но в ходе исследования 
выяснилось, что более цлесообразно подробнее изучить концепции поля 
в языкознании.  

Работа Щура ценна тем, что, в отличие от других работ, касаюэихся 
данной темы, здесь не просто дается теоретическое обоснование понятия 
«поле» в лингвистке, но также делается успешная попытка ответить на 
очень важный вопрос: «Правомерна ли эта категория в языкознании и как 
она соотносится с другими категориями лингвистического анализа»16. 

Важно отметить, что труд Щура вобрал в себя интереснейшие 
положения концепций ряда авторов, ранее обращавшихся к данной 
проблеме. Целью Щура являлось не столько цитирование и 
использование материала в качестве предмета анализа, сколько 
предоставление читателю возможности судить о взглядах других 
исследователей не по чужим интерпретациям, а по собственным 
высказываниям. Подход Щура в некотором смысле можно назвать 
новаторским, ведь он различные теории поля в языкознании анализирует 
не по авторам, а по методам интерпретации ими материала.  

Итак, рассмотрев концепции обоих направлений, занимавшихся 
разработкой теории семантического поля, можно прийти к выводу, что 
главное различие между направлениями Begriffsfeldforschung и 
Wortfeldforschung- это понимание природы самого предмета 
исследования. Для Begriffsfeldforschung это - нечто, лежащее в сфере 
«чистых понятий», для Wortfeldforschung - конкретные языковые 
данности (к примеру, словосочетания у В.Порцига или этимологические 
группы у Г.Ипсена). 

Следует отметить, что в представленных выше теориях поле в 
основном трактуется как одноуровневое образование, т. е. включающее 
единицы либо лексического, либо словообразовательного, либо 
словообразовательного уровней. Подобный подход был общепринятым в 
первый период развития теории семантического поля. Однако в 
последние десятилетия в лингвистике наблюдается тенденция 
рассматривать поле в качестве комбинированной структуры, вбирающей 

                                                 
16 Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. М.: Наука, 1974. С.3 
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в себя единицы разных уровней. Появление этой тенденции 
ознаменовало второй этап в исследовании теории семантического поля. 
Этот этап характеризуется стремлением рассматривать поле как 
разноуровневое образование. Подобный подход нашел отражение в 
теории функционально-семантических полей. Его преимущество 
заключается в том, что он дает исследователю возможность рассмотреть 
языковое явление как с точки зрения его внутренней организации, так и в 
плане его функционирования. Теории функционально-семантического 
поля посвящен ряд работ советского и российского лингвиста А.В. 
Бондарко. 

 
ՍԵՐԻՆԵ ՄԻՍԻՍՅԱՆ - ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ  ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
  Հոդվածը նվիրված է լեզվաբանությունում դաշտային մեթոդի 
կայացման և զարգացման խնդրին: Սույն հոդվածի շրջանակներում 
հեղինակը ներկայացնում է դաշտային մեթոդի կայացման և զարգացման 
հարցում իրենց զգալի ներդրումը ունեցած լեզվաբանների 
հայեցակարգերը: Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել դաշտային 
մեթոդի, հատկապես իմաստաբանական դաշտերի մեթոդի կայացման 
հիմնական փուլերը, արտացոլել մոտեցումների առավելություններն ու 
թերությունները: 
 
SERINE MISISYAN - ON THE PROBLEM OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF  THE FIELD METHOD IN LINGUISTICS  
 The article is devoted to the consideration of formation and 
development of the field method in linguistics. The aim of this article is to 
present the conceptions of the scientists who made a significant contribution 
to the development of field theory in general, and to the theory of semantic 
field in particular. 
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COGNITIVE STYLISTIC ANALYSIS OF “FIFTY SHADES OF GREY” BY  E. 
JAMES 
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inputs, figures, frames 
 

The study comes to be an extensive cognitive stylistic analysis of 
romance novel ''Fifty shades of grey'' by British author E.L. James. Fifty 
shades trilogy is a tale which obsesses and possesses the reader for a long 
time. "Fifty Shades of Grey" is the story of a 22-year-old college student, 
Anastasia, who begins a relationship with a 27-year-old very successful and 
powerful businessman, Christian Grey. She meets him while interviewing him 
for her college newspaper. When they later meet up in Portland, Oregon, he 
rescues her after she over-imbibes and she ends up chastely spending the 
night in his Heathman Hotel room. He is intrigued by her and offers her a 
non-disclosure agreement and a contract that keeps their relationship purely 
sexual and defines it as one of "dominance and submission." She doesn't sign 
the agreement but loses her virginity to him. The novel plays on tension over 
the nature of their relationship and the possibility of romance and love as well 
as Ana's sexual explorations in Christian's darker tastes in sexuality. Christian 
is a control freak with physical and mental scars from child abuse before 
being adopted by loving parents. However, he is likely as seduced by emotion 
for her as she is enticed by sexual explorations and a romantic relationship 
with him. 

The study of the text falls within cognitive stylistics, which “combines the 
kind of explicit, rigorous and detailed linguistic analysis of literary texts, with a 
systematic and theoretically informed consideration of cognitive structures 
and processes that underlie the production and reception of 
language”[Semino and Gulpeper, 2002:50]. What is new about cognitive 
stylistics is the way in which linguistic analysis is systematically based on 
theories that relate linguistic choices to cognitive structures and processes. 
Cognitive stylistics deals with the cognitive processes which occur during the 
act of reading and influence text interpretation. It takes into account both the 
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formal features of language and the nonlinguistic context of the readers in 
constructing meaning out of a text, therefore veering away from 
“impressionistic reading and imprecise intuition” [Stockwell 2002 :2]. Since 
readers are active constructors of meaning carrying different backgrounds 
and context, cognitive stylistics claims that it is impossible to find the meaning 
of the text. The following are some theories and analytical frameworks 
commonly used in cognitive stylistic analysis [Stockwell 2002]:  

1. Schema Theory – It  describes the process of how we incorporate our 
world knowledge to the interpretation of texts through the process of 
defamiliarization, or the restructuring of existing schemas to create a 
new perspective of the world.  

2. Foregrounding Theory –It explains the readers’ ability to use prior 
knowledge in facilitating recognition of spatial foregrounding through 
parallelism and deviation and identifying the parts of the text which 
should be given attention.  

3. Cognitive Metaphor Theory – It states that thought processes, and 
not just language, are metaphorical and that our schematic 
knowledge contributes to how we construct new perspectives of 
ourselves, our lives and our world. Metaphor used in language 
merely manifests how the mind operates, reflecting the metaphors in 
one’s conceptual system [Lakoff and Johnson 1980; Turner 1987] 

4. Blending Theory –It establishes the idea that meaning is a result of 
blending elements from various input sources [Fauconnier and 
Turner 2002].  

By using cognitive stylistic analysis, the interpretation of the text will be 
based on the interaction among the linguistic elements of the text, the 
appropriate schema, personal experiences, cultural, literary and linguistic 
background of the readers.  

The novel begins with the frustrations of Anastasia who is an English 
language major in Washington State University. She is going to study for her 
final exams and her roommate Kate becomes ill and is unable to interview 
Christian Grey, a 27 year-old entrepreneur for the college newspaper. From 
the setting itself, we could visualize the image of the room and presuppose 
the place our characters live. Using the concept of figure and ground, we will 
analyze how the choice and positioning of the words in this description aids 
the readers on what they should expect in the story and on how these affect 
their interpretation of the text. In the image we make out in this description, 
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for instance, we know that there is a mirror and bed in the room portrayed as 
the foreground and the girl has high temperature lying on it. Besides, the 
image of high-storied building is created as a foreground symbol of wealth, 
expressed by the description of architect’s utilitarian fantasy. Using our 
linguistic and world knowledge of what is often associated to something rich 
and billionaire like  we come up with the ideas of the atmosphere being smart 
and uncomfortable /Surely it is obvious that I am just visiting, I don’t fit in 
here at all/.Ana finds Christian attractive as well as intimidating. As a result, 
she stumbles through the interview and leaves Christian's office believing it 
went poorly. Ana does not expect to meet Christian again, but he appears at 
the hardware store where she works. Reading the description on Christian, 
our schema tells us that he lives his life in control and portrays a dictatorial 
presence. The choice of words also helps  our making sense of the text. For 
instance, we may note. Mr. Grey  had a dark and twisted childhood. He fights 
to maintain control of his emotions and memories, but they creep into every 
aspect of his life. He has terrifying nightmares filled with snippets of dark 
and evil memories from his birth. These memories help the reader to 
understand his actions, thoughts, and his greed for wealth as an adult. 
Through the love of a young woman, we begin to realize that his past is the 
basis for his thought processes and actions. The Shadow is what causes him 
to feel haunted, lost, angry, lonely, controlling, and self-loathing. This 
triggers our schema of Mr. Grey entering into a relationship and expressing 
his sexual needs through a sadist lifestyle. Using figure and ground, we 
automatically know that Grey should be given more importance than the rest 
of the images. This is portrayed by the succeeding sentences which all 
describe him. Grays’s figure gets our attention and sustains throughout the 
next sentences.  Grey is a dominate sadist, he does not have friends because 
of trust issues that stem from his very early childhood. His early years are 
what make up his Shadow. For most of his life he chooses to repress the 
memories of his youth. He believes his past is just that, his past, and that is 
where it should stay. According to Stockwell “characters are figures against 
the ground of their settings have boundaries summarized by their proper 
names, and… carry along or evolve specific psychological or personal traits” 
[Stockwell 2002:15].  From this aspect we can state that like the color grey 
has many grades or shades, Mr. Grey also has different faces, i.e. he is 
complex and he can be tender, nasty or furious. From cognitive stylistic 
analyses point of view by cognitive metaphor one should understand the idea 
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or conceptual domain in terms of another. ‘'Fifty shades of grey'' comes to be 
understood as a novel having a figurative title which is commonly illustrated in 
the whole text. In one of the online dictionaries the expression ''fifty shades'' is 
presented as one word ''fifty shade'' with the meaning of person who has lots 
of different mood changes1. ''Fifty shades'' is also a metaphor for Mr. Grey's 
mood and aspect. This means that Mr. Grey has different moods in a short 
period of time. Christian Grey is an essentially fucked up individual with at 
least different personalities. The expression ‘'shades of grey'' in its turn imply 
that something is elusive or has multiple meanings. Vividly, ''Fifty shades of 
Grey'' is a title as well as a play on words expressing Christian Grey's 
personality.  

If from the cognitive metaphor theory point of view metaphors are 
analyzed as stable and systemic relationships between two conceptual 
domains, from the blending theory framework the basic unit of cognitive 
organization is not the domain, but the ‘’mental space’’ is a partial and 
temporary representational structure which speakers construct when thinking 
or talking about a perceived, imagined, past, present, or future situation 
[Fauconnier 1994]. Mental spaces (or, 'spaces', for short) are not equivalent to 
domains, but, rather, they depend on them: spaces represent particular 
scenarios which are structured by given domains. For instance, a Bending 
Theory account of our research would involve a space in which the agent is 
acting in the dark  and grey shadowed world. While this representation 
appeals to our knowledge of visual experience, the recruited structure is only 
a small subset of knowledge of that domain. In short, a mental space is a 
short-term construct informed by the more general and more stable 
knowledge structures associated with a particular domain.  

Adopting the analysis approach of Ungerer and Schimid (2001) and 
Fauconnier we try to analyze the following utterances from the story:  
 

1. You have to kiss a lot of frogs before you find your prince 
 
The utterance prompts for an integration network in which there are three 
inputs. In the first input in contains FEELING frame, containing different 
kinds of kisses, which are the result of person’s emotional condition, in the 

                                                 
1 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fifty+shades  
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second input it contains ANIMAL frame, including frog, used metaphorically, 
and PERSON frame, the prince, i.e. an animal becomes human in 
comparison.   
 

 
     

   
 
 
 
                                             COMPARISON 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. There's a very fine line between pleasure and pain. They are two sides 
of the same coin, one not existing without the other.”  

 
The utterance prompts for an integration network where one input contains 
PLEASURE AND PAIN frame. The lines people pass can be either very painful 
or enjoyable. The second  input contains FIGURE frame which shows one and 
the same figure in two sides, interrelated to each other. In these two inputs 
there are three important images: pleasure, pain and coin. The meaning 
contained is more than the sum of its component parts. During the blending, 
the background information about these images is completed into the blend. 
Different figures will give people different impression and psychology feeling. 
The reader can use the different impression of these two figures to deduct 
the condition of the pleasure and pain. They are compared with the two sides 
of coin. Seeing this comparison, people can easily get the information that the 
competitive reality will make it hard for people to accomplish their lives even 

AGENT 
KISSER 
EFFECT 
Emotion 

AGENT 
Prince 
EFFECT  

Mutual Emotion  

Theme-AGENT 

FROG-becomes 
humanized  
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though the life is pleasant and wonderful. Hearing this, people may show a 
bitter smile about the gap between pain and pleasure.  

 
 

 
 
 
                                                  COMPARISON 
 
                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
The study shows how the author’s skillful stylistic usage of language 

enables the readers to construct a vast and detailed alternative world in their 
minds, making use of the combination of general knowledge and the 
information provided by the text. The analyses provide some hints on  how 
the writer develops the ideas in the text, why he makes use of particular 
words and sentences. From the study one finds it easier to understand the 
text because it follows what happens in the mind and how the brain works. 
Within the scope of cognitive stylistic reading there can be created different 
meanings and processing unfamiliar words, structures and content synthesize 
them to create meaning out of the narrative. Adopting different theories of 

Pleasure: small 
or great  

Pain: favourable 
/unfavourable  

Agent: 
PEOPLE/who 

experience the 

SHAPE:  
Coin 

People pass very fine lines full of 
wonderful  and pleasant 

moments. However, the reality is 
very cruel and there can be 

painful days as well. These two 
feelings, indeed, cannot be 

separated as the two sides of the  
coin.  

Life  
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cognitive analyses it becomes critically interesting to analyze various styles 
which becomes promising and actual within the framework of cognitive 
stylistic analyses.   
 

REFERENCES 
 

1. Evans, Vyvyan & Melanie Green., Cognitive Linguistics -an Introduction. Edinburgh: 
Edinburgh University Press,  2006  

2. Fauconneir, G., Mappings in Thought and Language. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1997 

3. James E.L ''Fifty shades of grey'', Random House (UK)  2011 
4. Lackoff, G. and Johnson, M.,  Metaphor s We live By Chicago,11: 

University of Chicago Press. 1980 
5. Semino, E. and Culpeper, J. (eds)  Cognitive Stylistics: Language and 

Cognition in Text Analysis. Amsterdam: John Benjaminsv)  2002 
6. Stockwell, P.  ‘Miltonic Texture and the Feeling of Reading,’ in: 

Elena Semino and Jonathan Culpeper (eds) Cognitive Stylistics: 
Language and Cognition in Text Analysis, Amsterdam: John Benjamins 
, 2002,  

7. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fifty+shades  
09.02. 2017  

 

ԻՐԻՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ - Է. ՋԵՅՄՍԻ «ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆԻ ՀԻՍՈՒՆ 
ԵՐԱՆԳՆԵՐԸ» ՎԵՊԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ 
ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԻՑ      
 Սույն հոդվածով անդրադարձ է կատարվում ճանաչողական 
ոճագիտության մեթոդներով իրականացվող վերլուծություններին, որոնք 
դեռևս նորույթ են հայ լեզվաբանական հետազոտությունների 
շրջանակներում: Հոդվածը ներկայացնում է վերջին ժամանակներում մեծ 
արդիականություն վայելող  «Մոխրագույնի հիսուն երանգները» վեպի 
համապարփակ վերլուծությունը ճանաչողական հայեցակետից՝ 
ներկայացնելով բրիտանացի գրող Է. Ջեյմսի ոճը և ընթերցողի վրա 
վերջինիս գործած ազդեցությունը պատկերավորման և մտածելակերպի 
հայեցակետից: 
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ИРИНА МХИТАРЯН – КОГНИТИВНО - СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РОМАНА Э. ДЖЕЙМСА ‘‘ ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО’’.  
  В настоящей статье отражаются методы когнитивной стилистики, с 
помощью которых  осуществляется анализ, который пока еще является 
новизной в армянских лингвистических исследованиях. Статья 
представляет анализ пользующегося большой актуальностью в последное 
время романа "Пятидесяти оттенков серого" с точки зрения 
когнитивности, представляя стиль британского писателя Э. Джеймса и 
его воздействие на читателя с точки зрения изобразительности и образа 
мыслей. 
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ՀՏԴ 81'27 
 
«ՎԵՐՆԱԳԻՐ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԻՑ 
(Օ՝ՀԵՆՐԻԻ  «ՇՈՂԱՑՈՂ ՈՍԿԻՆ» ՎԵՊԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 
ԻՐԻՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ վերնագիր-ստեղծագործություն փոխհարաբերություն,  
դարձույթ-վերնագիր 

 
Վերջին ժամանակներում տեքստի լեզվաբանության շուրջ 

կատարվող ուսումնասիրություններում բազմիցս անդրադարձ է 
կատարվել գեղարվեստական  ստեղծագործության վերնագրի 
վերլուծությանը և տեքստում դրա արտապատկերմանը:  Սույն 
հոդվածում, սակայն, քննում ենք վերնագիրը հեղինակային 
վերաբերմունքի եւ գնահատողականության հայեցակետից:   

Գաղտնիք չէ, որ ստեղծագործության  կառուցվածքում վերնագիրը 
գտնվում է առաջնային պլանում և ստեղծագործության կառուցվածքում 
ունի էական նշանակություն: Դիտարկելով վերնագրի և տեքստի միջև  
եղած կապը, իբրև տեքստի լիիրավ բաղադրիչ, վերնագիրն ընկալվում է 
որպես տեքստից դուրս գտնվող խոսքային տարր: Վերնագիրը գտնվում է 
տեքստից վեր, այն անջատվում է վերջինից որոշակի «տարածությամբ», 
ինչը թույլ է տալիս իրացվել որպես խոսքի ինքնաբավ միավոր: Ոսպես 
խոսքային ինքնուրույն միավոր՝ վերնագիրը կարող է ընկալվել իբրև 
գնահատողականություն: Ուստի, տեքստի լիարժեք ամբողջականությունն 
ապահովելու համար վերնագիրը դաառնում է տեքստի պարտադիր 
տարրերից մեկը:  

Վերնագրի նշանակությունը կարևվորվում է այն հանգամանքով, որ 
այն ոչ միայն գրավում է ընթերցողի ուշադրությունը, այլև՝ լուսաբանում 
բազմաթիվ հեղինակային մեկնաբանություններ՝ տեքստում ներառված 
բառերի իմաստային կառուցվածքը լրացնելով առնշանակային 
իմաստներով: Ուստի հարկ է հընթացս նշել, որ վերնագիրն այն առաջին 
ազդանշանն է, որը դրդում է մեզ կամ ընթերցել գեղարվեստական 
ստեղծագործությունը, կամ մի կողմ դնել այն  [Евса 1985]: Նախորդելով 
տեքստին՝ վերնագիրը որոշակի տեղեկատվություն է կրում 
գեղարվեստական ստեղծագործության բովանդակության մասին: 
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Ստեղծագործությունը և վերնագիրն ունեն ընթերցողական 
հետաքրքրությունը շարժող, ուշադրությունը գրավող հուզական 
երանգավորում: Սրանով պայմանավորված անհրաժեշտ է խոսել 
վերնագրի և տեքստի միջև առկա կապի մասին: Տեքստի վերնագիրն 
ունի երկակի իմաստ. մի կողմից այն լեզվական կառույց է, որը 
նախորդում է տեքստին՝ գտնվելով նրա «վերևում» կամ նրա դիմաց 
(ուստի վերնագիրն ընկալվում է որպես լեզվական տարր, որը գտնվում է  
տեքստից դուրս եւ ունի որոշակի ինքնուրույնություն), իսկ մյուս կողմից՝ 
վերնագիրը տեքստի լիիրավ բաղադրիչ տարրն է, որը կազմում է 
վերջինիս բովանդակության մասը եւ կապված է ստեղծագործության՝ 
որպես մեկ ամբողջության այլ բաղադրիչների հետ:Վերնագիրը կարող է 
ընթերցողին նախապատրաստել տեքստին ծանոթանալուն, միևնույն 
ժամանակ դառնալով  հասկանալի միայն տեքստն ընթերցելուց հետո: 

Ըստ ամենայնի, ստեղծագործության անվանումն արտահայտում է 
ամբողջ ստեղծագործության հակիրճ բովանդակությունը եւ հանդես է 
գալիս որպես տեքստի ըմռնման բանալի [Ноздрина 1985: Богданова 
2007: Колеватых 2008: Гаспарян 2011]: Վերնագիրը, արտահայտելով մի 
կողմից միանշանակություն, մյուս կողմից բազմանշանակություն, կարող է 
ընկալվել միայն տեքստի՝ որպես իմաստակառուցվածքային 
ամբողջության դիտարկման դեպքում՝ միաժամանակ բնութագրվելով 
հեղինակային եղանակավորմամբ: Այսինքն՝ վերնագիրը կարևորվում է 
նաև այն տեսակետից, որ պարունակում է իմաստային և գեղագիտական 
որոշակի տեղեկատվություն և ունի կառուցվածքային ու բազմակի 
գործառույթներ իրականացնելու առանձնահատկություն [Кожина 1988: 
Ломзина 1997:75-80: Грунина 1995: 140-146]: Այս առումով հարկ է 
անդրադառնալ այսպես կոչված «դարձույթ» պարունակող վերնագրերին, 
որոնք փոխաբերական իմաստավորմամբ և խոսքային իրադրությամբ 
պայմանավորված գործառում են այլ իմաստ և երանգ արտահայտելու 
համար: 

«Դարձույթ» պարունակողվերնագիրը որպես այդպիսին իր վառ 
արտահայտումն է գտել մեր ուսումնասիրության կենտրոնում գտնվեղ Օ 
Հենրիի «Փայլող ոսկին » ("The Gold that glittered") պատմվածքում: Սույն 
պատմվածքի հենց առաջին տողերում վերնագրին հաջորդում է «Ամեն 
փայլող բան չէ, որ ոսկի է» ("All is not gold that glitters") դարձույթով, որն ի 
սկզբանե արտացոլում է հեղինակային խրատը և խորհուրդն իր 
ընթերցողին: 

The title-story relation 
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A story with a moral appended is like the bill of a mosquito. It bores 
you, and then injects a stinging drop to irritate your conscience. Therefore let 
us have the moral first and be done with it. All is not gold that glitters, but it 
is a wise child that keeps the stopper in his bottle of testing acid. (O` Henry 
"The Gold that glittered"1917, p. 16) 

 
Պատմվածքը մի Կոլումբացի գեներալի մասին է, որը ժամանում է 

Նյու Յորք շահավետ գործարքով հրազեն գնելու համար, և միջնորդներն 
էլ, ենթադրելով գեներալի աներևակայելի կարողությունների մասին, 
ջանում են փող կորզել նրանից: 

"Two days later was the time appointed for the delivery of the arms to 
the General. The Boxes of supposed rifles were stacked in the rented 
warehouse, and the Secretary of War sat upon them, waiting for his friend 
Kelley to fetch the victim"(O` Henry "The Gold that glittered"1917, p. 20). 

 Սակայն իրավիճակն ամբողջովին այլ ընթացք է ստանում, երբ 
ավազակները հայտնաբվերում են, որ գեներալը մտափոխվել է ու 
պատրաստվում է գնել Մադամ Օ՝ Բրայընի հյուրանոցը և ամուսնանալ 
նրա հետ: 

"I have decided" the General, "to buy not guns. I have to-day buy the 
insides of his hotel, and there shall be marrying of the General Perrico 
Ximenes Villablanca Falcon with la Madame o` Brien" Mr. Kelley almost 
strangled. (O` Henry "The Gold that glittered"1917, p. 24) 

 Համատեքստի լարվածությունն առավել է սաստկանում, երբ 
գեներալը շարունակում է գովերգել տիկին Օ՝ Բրայընի (blond) մազերը, 
որոնք համատեքստի զարգացմանը զուգահեռ վերանվանվում են 
ոսկեզօծ (gold): 

"She had blond------------- oh, unimpeachably blond hair which ran 
largely to inches around" 

"As he walked he thought of the wonderful golden hair of Madam O` 
Brien. One shall not  find the most beautiful se-nora in the world, said 
General to himself". (O` Henry "The Gold that glittered"1917, p. 25) 

" But la Madam O` Brien------que magnifica! She is one goddess--- her 
golden hair....." 

(O` Henry "The Gold that glittered"1917, p. 27) 
It is of quite desirable to keep hotels and be with that Juno--- that ox-

eyed Juno. Ah! What hair of gold it is she have!" 
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"Ah, Senor Kelley!" said the General, feelingly and finally, " is it that 
you have never eaten of the corned beef hash that Madam O`Brien she 
make?"(O` Henry "The Gold that glittered"1917, p. 28) 

 Կարելի է նկատել, որ անգլերենում "gold" (ոսկի) բառը, 
պարբերաբար կրկնվելով պատմվածքի տարբեր հատվածներում, 
հագենում է տարբեր լրացուցիչ իմաստային երանգներով և բացի իր 
դարձույթաբանական բնութագրական իմաստից, հեղինակի խոսքում 
դառնում է ոճական հնար (hair of the gold) և հարստացնում 
համատեքստը իմաստային նոր երանգով: 

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերնագրերում 
արտահայտչականության ձևավորման համար օգտագործվող 
դարձույթներն իրենց հերթին ասվածի նկատմամբ ձևավորում են 
որոշակի ընթերցողական վերաբերմունք: Վերնագրում առկա 
հեղինակային գնահատողականությունը խտացնում է հեղինակի  
վերաբերմունքը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում 
(քաղաքական, տնտեսական, բարոյական, փիլիսոփայական, 
մշակույթային և այլն) առկա խնդիրների նկատմամբ. այս կամ այն կերպ 
համոզում ընթերցողին, ձգտում ներազդել նրա վրա և ձևավորել 
համապատասխան ընթերցողական կարծիք: 
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ИРИНА МХИТАРЯН - ВЗАИМОТНОШЕНИЕ ЗАГОЛОВОК -
ПРОИЗВЕДЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРСКОЙ ОЦЕНКИ ( НА 
РАССКАЗА О՛ГЕНРИ  ''БЛЕСК ЗОЛОТО'') 
 Статья  посвящена  взаимотношения ''заголовок-произведение'' с 
точки зрения авторской оценки. В основе нашего исследования лежит 
рассказ О Генри "Блеск Золото"  (The Gold that glittered),  где содержащий 
идиому заголовок подчеркивает авторскую оценку, а в заголовке и тексте 
рассказа наличие слова  "золото" ярко выражает связь ''заголовок- 
произведение''. 
 
IRINA MKHITARYAN - THE CORRELATION OF TITLE-TEXT FROM THE 
PERSPECTIVE OF AUTHOR'S EVALUATION    
 The article touches upon the title-text correlation within the framework 
of the author`s evaluation. In our study we focused on the story written by O` 
Henry (The Gold that Glittered) which is a typical example of title-text 
correlation from the perspective of idiom-containing title expressions. In our 
analysis we posit the idea that the idiom "All is not gold that glitters" is vividly 
represented in the title and the use of the word gold in different contexts 
proves the fact that title-text correlation along with the idiom containing titles 
gives a great hint about the story. 
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ՀՏԴ 81'42 
 

ՄԱՐԴՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՎԱԾ 
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ տեղանուն, իմաստային առանձնահատկություն, 
անվանափոխություն, աշխարհագրական տեղանք, իմաստային 
նրբերանգ, մարդկային գործոն 

Աշխարհագրական անվանափոխությունը աշխարհագրական 
տեղանքի անվանման փոփոխությունն է, որը ըստ էության կարող է լինել 
թե՛ փողոցի հասցեի և թե՛ մի ամբողջ պետության անվանման 
բավականին սկանդալային փոփոխություն: Որոշ դեպքերում 
տեղանունների նորացումը հայտնի է լինում միայն տեղական 
մասշտաբներով, և նոր անունները ճանաչելի չեն լինում այլ երկրների 
կողմից, հատկապես եթե առկա են լեզվական տարբերություններ: 

Անվանափոխությունների օրինակները բազում են, երբ հիմնական 
դրդապատճառները կրում են քաղաքական բնույթ: Այս տեսանկյունից 
դիտարկելիս բացահայտվում են տեղանուններ, որոնք անվանափոխվել 
են տեղի իշխանական համակարգի ղեկավարին գոհացնելու նպատակով: 
Քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ քաղաքը վերանվանվել է իր հին անունով, որը 
ունի միտում՝ վերադարձ դեպի արմատները: Առավել ընդհանրական 
պատճառ է անվանափոխության համար նոր ձեռք բերված 
անկախությունը, երբ ներքին սահմանները փոխվում են՝ երկրների 
բաժանման կամ միավորման դեպքում: Իհարկե, տեղանունների 
նմանօրինակ փոփոխությունը ավելին է, քան զուտ աշխարհագրական 
անվանափոխությունը: Ճիշտ ձևակերպմամբ՝ սա մի նոր և ուրիշ 
«գոյության» ստեղծում է: 

Անվանափոխությունների պատճառները հետաքրքրքկան են և 
անթիվ, օրինակ շատ տեղանքներ փոփոխել են իրենց անվանումները 
կողմնացույցային ուղղությունների բաժանման արդյունքում, ինչպես 
օրինակ՝ 

 North and South Dakota; 
 West Virginia and Virginia և այլն: 
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Միջազգայնորեն կարևոր քաղաքային անվանափոխությունների է 
օրինակ Indiana նահանգի «Lake Station» քաղաքը, որը 1908 թվականին 
անվանափոխվեց «East Gary»-ի, գրավելու համար հարևան «East» 
քաղաքի «US Steel» գործարանի ղեկավարներին՝ միասին նախագծեր 
կյանքի կոչելու մտադրությամբ, սակայն տարիներ անց՝ 1977 թվականին, 
այն նորից վերանվանվեց իր պատմական նշանակություն ունեցող «Lake 
Station» անվանումով, որպեսզի քաղաքը հնարավոր լիներ տարբերակել 
այդ տարիներին արդեն հանցագործ քաղաքի կոչում ստացած «Gary»-ից:  

Մեկ այլ հայտնի օրինակ է «New York» քաղաքը՝ «New York City»-ն, 
որը լինելով  հանդիսանալով Հոլանդական Հանրապետության  
գաղութարարների առևտրային կայանատեղի՝ 1626 թվականին 
անվանակոչվել է «New Amsterdam», հետագայում 1664 թվականին 
քաղաքը, Անգլիայի տիրապետության տակ հայտնվելով, 
անվանափոխվում է «New York»-ի, երբ Չառլս II թագավորը հանձնում է 
այս հողերը իր եղբորը՝ «Duke of York»-ին: Այս անվանափոխության մեջ 
պատկերավոր տեսնում ենք Յորքի Դուքսի անվան անմիջական 
միջամտությունը քաղաքի անվանման փոփոխության մեջ:  

Հայտնի է, որ շատ տեղանքներ Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգներում իրենց անվանումները ստացել են բնիկ Ամերիկա-
հնդկացիական ցեղերից: Օրինակ՝ 

 «Alabama»- փոխառվել է «Alibamu» անունից, մի ցեղ, որի 
անունը ծագել է «Choctaw» արտահայտությունից՝ «մացառուտ 
մաքրողներ» /ալբահ-բույսեր, ամօ- մաքրել/: 

 «Hawaii- փոխ է առնվել «Hawaiki» անունից, որը 
Պոլինեզյանների լեգենդար հայրենիքն է, այս անվանումը ընդունված էր 
ընկալել որպես «Աստվածների վայր» հասկացությամբ:  

 «Michigan» անվանումը սերում է «Ottawa mishigami» 
արտահայտությունից, ինչը թարգմանաբար նշանակում է «մեծ ջուր» կամ 
«մեծ լիճ»: 

 «North and South Dakota»- այստեղ «dakhota» բառը ծագում է 
Sioux լեզվից և նշանակում է «ընկեր» կամ «գաղափարակից»: 

 «Ohio»- անունը ծագում է Seneca լեզվից «ohi: yo» և 
նշանակում է «գեղեցիկ գետ»: 

Նման օրինակները հետաքրքրական են իրենց պատմական 
աղբյուրներով և քաղաքի մասին անվան միջոցով դրական կամ 
բացասական զգացումներ առաջացնելու կարողությամբ: 
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Անսովոր ու մի փոքր էլ տարօրինակ տեղանունները այն 
քաղաքների ու տեղանքների անվանումներն են, որոնք իրենց 
բովանդակային առանձնահատկություններով և իմաստային 
նրբերանգներով առնաձնանում են մնացյալից և դրանով իսկ համարվում 
են ոչ ստանդարտ ու սովորական: Այս շարքում ընդգրկված կարող են 
լինել վիրավորական արտահայտություններ,  ոչ միտումնավոր 
հումորային ու պերճախոս խոսքեր  պարունակող կարճ կամ անսովոր 
երկար անվանումներ: [Pike 2012:230]  

Անսովոր անվանափոխությունների շարքից են օրինակ «Truth or 
Consequences» քաղաքի անվանումը, New Mexico նահանգի այս քաղաքը 
1950 թվականին «Hot Springs» անունից անվանափոխվեց «Truth or 
Consequences»-ի, երբ հայտնի ռադիո ծրագրի հաղորդավար Ռալֆ 
Էդվարդսը հայտարարեց, որ կկազմակերպի իր շոուի հեռարձակումը այն 
քաղաքից, որը առաջինը կանվափոխվի իր շոուի անունով:  [Fletcher; 
Carpenter 2010: 7]  

Փաստորեն մարդկային գործոնը այս փոփոխության մեջ այդ 
պահին իրականացնում էր կարևորագույն առաքելություն. նման 
անվանափոխությամբ տեղի իշխանական համակարգը ակնկալում էր 
զբոսաշրջության ակտիվացում և զարգացում իրենց տեղանքում:  

Montana նահանգի «Ismay» քաղաքի անունը Isabella և May 
անունների միաձուլումից է ստացվել, որոնք  Չիկագոյի ղեկավար Albert J 
Earling-ի դուստրերի անուններն են: Հետագայում, 1993 թվականին 
Կանզաս Սիթիի ղեկավարության որոշմամբ  գովազդային հնարք 
մտածվեց և քաղաքը ոչ պաշտոնական, բայց անվանափոխվեց «Joe, 
Montana»՝ Ազգային ֆուտբոլային լիգայի պաշտպանությունից հետո: 

Մարդկային գործոնը իմաստային առումով կարելի է երկակի 
համարել՝ Texas նահանգի «Clark» քաղաքի անվանափոխության 
դեպքում: Դեռ 2000 թվականին քաղաքը կրում էր իր հիմնադրի՝ Landis 
Clark-ի անունը, իսկ 2005 թվականին անվանափոխվեց «DISH», կնքվեց 
կոմերցիոն շահ հետապնդող մի պայմանագիր, որի արդյունքում քաղաքի 
ողջ բնակչությունը ունենալու էր անվճար բազային հեռուստատեսային 
փաթեթ՝ 10 տարի անընդմեջ, ինչպես նաև նվեր՝ անվճար թվային 
վիդեոնվագարկիչ՝ «Dish Network»  ընկերությունից:  

Texas նահանգի մեկ այլ քաղաք Buffalo-ն 1993 և 1994 թթ.-ին 
ժամանակավորապես փոխեց իր անունը «Blue Star»-ի՝ ի 
պաշտպանություն «Dallas Cowboys» ֆուտբոլային թիմի, իսկ 1999 
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թվականին կրկին անվանափոխվեց այս անգամ «Green Star» -ի՝ ի 
պաշտպանություն «Dallas Stars» հոկեյի թիմի: 

Աշխարհագրական անվանափոխությունները տարատեսակ են, իսկ 
մասնավոր դեպքերում նույնիսկ ոչ սովորական ու ձևաչափերից դուրս: 
Սույն հոդվածում նպատակ կար լուսաբանել թե ինչպես է մարդն իր 
գործունեության ընթացքում միտումնավոր փոփոխում տեղանքների 
անվանումները, և ինչ դասակարգվածությամբ են դրանք տեղի ունենում: 
Այսպիսով՝ կարելի է հստակ տարանջատել անվանափոխության հետ 
կապված մի քանի տեսակ՝ հիմնադրի անունով, պատմական 
գործողություններ, նոր գաղափարներ, կողմնացույցային բաժանումներ, 
վերադարձ դեպի արմատներ և այլն: 
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СУСАННА МХИТАРЯН – СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АМЕРИКАНСКИХ ТОПОНИМОВ ИЗМЕНЕННЫХ В СВЯЗИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
  Данная статья исследует особенности географических названий 
Америки, их изменения в связи деятельности людей.  Географические 
названия считаются неразрывной составляющей культуры и 
основополагающих знаний народов и каждая история каким то образом 
отображается в топонимах,  поэтому исследуя города штатов Америки 
можно иметь внятное понятие какими методами они выбирали имена для 
них. 
  Происхождения географических названий разнообразны: зависящие 
от геологических особенностей местности, животного и растительного 
мира и национальных обычай. 
 
SUSANNA MKHITARYAN - SEMANTIC FEATURES OF AMERICAN 
TOPONYMS CHANGED AS A RESULT OF HUMAN ACTIVITY 
  The article observes the peculiarities of geographical names in America, 
their changes as a result of human activities. Place names provide the most 
useful geographical reference system in the world, so they are considered to 
be an inseparable part of the culture and fundamental knowledge of people. 
Each story is somehow reflected in toponyms, thus, by exploring the cities of 
the states of America one can have a clear notion of what methods they chose 
to name them. 
  The origins of geographical names are diverse, depending on geological 
features of the area, animal and plant world and national traditions. 
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ՀՏԴ 81'362 

ԻՏԱԼԵՐԵՆԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱՅԱԿԱՆ ԵԶՐԵՐԻ 
ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ԵՎ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՆԱՀԻՏ ՄԿՐՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ բառակազմություն, նախածանց, պարզ բայ, բարդ բայ, 
բայական արտահայտություն, բայական լրացումներ, ներգործական սեռ, 
ուղիղ խնդիր, շարադասություն, արվեստի եզր 

  Ինչպես հայտնի է, լեզուների տերմինաբանական բառաշերտում 
բայերը սակավաթիվ են, քանի որ դրանց արտահայտած գործողությունը 
մասնագիտական տեքստերում արտահայտվում է հիմնականում 
դերբայների և գոյականների միջոցով: Արվեստի բառացանկի 
ուսումնասիրությունը հաստատում է այդ լեզվական իրողությունը: Մեր 
կողմից ուսումնասիրված քառալեզու բառացանկում տեղ գտած իտալերեն 
բայ-եզրերի թիվը հասնում է 60-ի, որից 47-ը՝ բայական ձևեր են, օրինակ՝ 
scolpire «քանդակել», incidere «ներփորել», ornamentare «հարդարել», 
pitturare «գեղանկարել», intarsiare «դրվագել», modellare «կաղապարել», 
cesellare «դրվագել», smaltare «արծնապատել» և այլն, իսկ մնացած 13-ը՝ 
բայական նախդրավոր կապակցություններ, ինչպես՝ dipingere 
all’acquarello «ջրաներկով նկարել» և այլն: Հայերենում դրանք ավելի 
շատ են՝ 80, որից 60-ը բայական ձևեր են, ինչպես՝ նախագծել, 
երեսարկել, սալարկել, զարդանկարել, դրվագել, հարդարել, 
(դրոշմա)հատել, զարդանկարել և այլն, իսկ մնացած 20-ը՝ բայական 
կապակցություններ են, օրինակ՝ վրան կառուցել, վերնաշենք կառուցել, 
ջրաներկով նկարել, զարդաքանդակներ կերտել/դրվագել և այլն: 

Հարկ է  նշել, որ թե՛ իտալերենում և թե՛ հայերենում դրանք բոլորը 
ներգործական սեռի բայեր են և արտահայտում են ակտիվ 
ներգործություն: Բայով արտահայտված այդ եզրերը մեծ մասամբ 
պահանջում են այնպիսի լրացում, որը գործողության ընթացքում, նրա 
հետևանքով ենթարկվում է փոփոխության: Հայերենում Ս. Գ. 
Աբրահամյան, Վ. Դ. Առաքելյան և Վ. Ա. Քոսյան  հեղինակային խումբը 
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դրանք անվանում է «փոփոխվող հայցական հոլով»1, օրինակ՝  decorare, 
ornamentare, ornare, abbellire «զարդարել», «հարդարել», adornare 
«հարդարել», ornamentare «զարդանկարել», «զարդաքանդակներ 
դրվագել», «նախշել», mesticare «նախշաներկել», «ներկաստառել»,  
dipingere, pitturare «գեղանկարել»,  progettare «նախագծել», colorire 
«ներկել», intonacare, stuccare «սվաղել», «ծեփել», disegnare «գծագրել», 
smaltare, selciare/pavimentare «սալարկել», porcellenare «արծնապատել»,  
formare, modellare «կաղապարել», «ձևավորել», «մոդելավորել», cesellare, 
caiare «(դրոշմա)հատել», «դրվագել»,  scolpire, modellare «քանդակել», 
curvare «ճկել» և այլն: 

Ուսումնասիրված եզրերի բառապաշարում տեղ են գտել նաև 
«հետևանքի ուղիղ խնդրի հայցականով» բայի լրացումներ: Ըստ վերը 
նշված հեղինակային խմբի՝ «Բայի լրացումը նրա արտահայտած 
գործողության արդյունքն է, նրա հետևանքով ստեղծված առարկան: 
Հետևանքի ուղիղ խնդիրը գործողությունից անկախ գոյություն չունի, այն 
ստեղծվում է միայն դրա ընթացքում: Այսպիսի լրացում կարող են ստանալ 
հետևանքային, արդյունքային գործողություն ցույց տվող բայերը» 2 : 
Օրինակ՝ costruire, edificare, fabbricare, erigere «կառուցել», «շինել», 
«սարքել», ricostruire, riedificare, rimodernare, restaurare «վերակառուցել», 
«վերականգնել»,  demolire «քանդել» և այլն:  

Բայ-եզրերի շարքում տեղ են գտել ածանցավոր բայեր, 
մասնավորապես՝ նախածանցավոր, որոնք կոնկրետացնում, 
տեղայնացնում են բայի արտահայտած գործողության տեղը: Իտալերենի 
բայերից 5-ը կազմված են in- նախածանցով, որը նշանակում է մեջ, 
ներսում, ներքին մասում, օրինակ՝ (in)coranare «պսակել», intagliare, 
incidere «փորագրել», intarsiare «դրվագել», (in)tavolare «երեսարկել», 
«տախտակել», «սալարկել» և այլն:  Հարկ է նկատել, որ վերջիններս 
հայերենում չեն արտահայտվում ո՛չ նախածանցի, և ո՛չ էլ այլ խոսքի 
մասերի միջոցով: Մինչդեռ իտալերենի sopr(a)elevare (ի դեպ, sopra- 
նախածանցը նշանակում է վերևում, վրան) եզրի հայերեն համարժեքն 
արտահայտվում է կայուն բառակապակցություններով՝ վրան կառուցել, 
վերնաշենք կառուցել: Կարելի է նկատել, որ իտալերենի ricostruire, 

                                                 
1 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա.,  Հայոց լեզու, II 
Մաս, Շարահյուսություն, «Լույս» հրատ., Ե., 1975, էջ 58: 
2 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա.,  նույն տեղում,  էջ 
58: 
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riedificare, rimodernare, restaurare «վերակառուցել», «վերականգնել» 
բայ-եզրերի ri- նախածանցը համապատասխանում է հայերենի վերա- 
նախածանցին և առկա է նաև վերջինիս համարժեք եզրերում, մինչդեռ 
rifinire «հարդարել» օրինակի հայերեն համարժեքում այն չկա:   

Արվեստի եզրերի՝ վերևում նշված տեսակների և դրանց 
բառակազմական տարբերակների քանակային պատկերը ներկայացված 
է աղյուսակային ձևով (տե՛ս Աղյուսակ 1-ը):   

Աղյուսակ 1 

Իտալերենի եվ հայերենի արվեստի բայական եզրերի 
բառակազմական առանձնահատկությունների դասակարգման  

քանակային պատկերի աղյուսակ 

(երկու լեզուների նշված բառարաններից քաղված նյութի հիման վրա) 
 Garzanti, 

‘‘Il grande 
dizionario 
della 
lingua 
italiana’’, 
2007 

Silvestrini 
C., 
‘‘Dizionario 
illustrato 
plurilingue 
di arte 
italiana’’,  
2005 

Է. Աղայան, 
«Արդի 
հայերենի 
բացատրա
կան 
բառարան» 

Հացագործյան 
Զ.Ա., Դարբինյան 
Ա.Հ., Հովումյան 
Ն. Գ., 
Սրվանձտյան Գ. 
Հ., «Ռուս-հայերեն 
պոլիտեխնիկակա
ն բառարան», 
1988 

Եզրի 
տեսակը 

Իտալերե
ն  

Իտալերեն Հայերեն Հայերեն 

Պարզ բայ-
եզր 

25 20 8 26

Բաղադրյալ
բայ-եզր 

5 12 18 23

Ընդամենը՝ 30 32 26 49

Այսպիսով, թե՛ իտալերենում, թե՛ հայերենում գրեթե բոլոր բայերը 
ներգործական սեռի են և արտահայտում են ակտիվ ներգործություն: 
Իտալերենի բայ-եզրերի շարքում տեղ են գտել ածանցավոր բայեր, 
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մասնավորապես՝ նախածանցավոր, որոնք կոնկրետացնում, 
տեղայնացնում են բայի արտահայտած գործողությունը, սակայն միշտ չէ, 
որ դրանց հայերեն համարժեքները ևս նախածանցավոր են: 
Իտալերենում բառապաշարի հարստացման ամենատարածված և 
արդյունավետ միջոցներից է բաղադրյալ եզր-նորաբանությունների 
ստեղծումը, որն իրար հետ սերտորեն կապված երկու գոյականի կամ մեկ 
եզրի և այլ բառերի կապակցություն է՝ կայուն բառակապակցություն: 
Վերջիններիս հայերեն համարժեքները գլխավորապես բարդ բառեր են:  

Իտալերենում արվեստի եզր պարունակող բաղադրյալ եզր 
նորաբանությունները կամ բայական կայուն բառակապակցությունները  
անվանականների համեմատությամբ սակավաթիվ են: 
Ոսումնասիրության առարկա դարձած «Գարձանտի իտալերենի 
բացատրական բառարանից» 3  դուրս գրված 30 բայական  
բառակապակցությունների մեծ մասը ներգործական սեռի է, իսկ որպես 
լրացում, դրանք ստանում են ուղիղ խնդիր, ինչը իտալերենում 
արտահայտվում է նախդրի բացակայությամբ, օրինակ՝  guardare 
qualcosa in controluce «ինչ-որ բան լույսին հակառակ կողմից նայել», 
mettere un puntello a una parete «պատի մեջ սեպ խրել», disegnare una 
casetta «տնակ նկարել»,   velare un quadro «նկարը սքողել», tratteggiare 
un volto «դեմք գծապատկերել», tratteggiare un paesaggio «բնանկար 
գծապատկերել», tratteggiare il carattere di un personaggio «կերպարի 
բնավորությունը գծապատկերել»,  staccare un afresco «որմնանկարը 
պոկել», staccare un quadro dal muro «պատից պոկել նկարը», sfumare gli 
azzurri di un quadro «կապույտ գույնը աղոտ դարձնել», schizzare un 
ritratto «դիմանկար գծապատկերել»,  pitturare un cancello «դարբասը 
ներկել», pennellare una porta «դուռը ներկել», miniare un personaggio 
«մարդու կերպար մանրանկարել», incorniciare un ritratto «դիմանկարը 
շրջանակի մեջ դնել», impastare i colori  «գույները խառնել», 
verniciare/dipingere le pareti/una sedia/una porta «դռները/աթոռը/դուռը 
ներկել»,  colorare un quadro/un disegno «նկարին գույն տալ/ավելացնել»,  
chiaroscurare un disegno «նկարի գույները բացից մուգ անել», arabescare 
una volta «թաղը արաբանախշով պատել«, abbozzare un disegno «դիզայն 
գծանկարել»,  dare colore «գույն տալ», dare il chiaroscuro «բացից մուգ 
                                                 
3 Garzanti, Il grande dizionario della lingua italiana, Rotolito Lombarda di Pioltello, 
Milano, 2003: 
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գույներ տալ» կամ «ստվերային և լուսավոր մասեր ստեղծել»,  dare la 
tinta/il colore «գույն տալ», «գունավորել»: Ի դեպ, ինչպես երևում է 
վերևում նշված օրինակներից, dare բայն արդյունավետ և կենսունակ 
գործածություն ունի բայական բառակապակցություններում: Երկու 
լեզուներում բայական կայուն բառակապակցությունների ներգործական 
սեռի բայով արտահայտված բաղադրիչի և նրա ուղիղ խնդիր 
լրացումների շարադասության առնչությամբ  կարելի է նկատել, որ 
իտալերենում ուղիղ խնդիր լրացումները միշտ ունեն հետադաս դիրք 
բայերի նկատմամբ: Հայերենում, ընդհակառակը, դրանք գլխավորապես 
նախորդում են բայերին, սակայն  ի տարբերություն իտալերենի, 
հայերենն այս առումով ավելի ճկուն է, և ուղիղ խնդիր լրացումները, ըստ 
համատեքստի, կարող են նաև հետադաս լինել:     
 Բացի այդ, հայերեն համարժեքներում առկա է հայցական հոլովով 
դրված ուղիղ խնդիր, որի «հիմնական իմաստը այն հարաբերությունն է, 
որն արտահայտվում է գործողության և նրա անմիջական առարկայի 
միջև»4: Քանի որ բոլոր օրինակներում առկա է ազդեցություն, հետևանք, 
ապա գործ ունենք հայցականի երկու իմաստների հետ՝ «ազդվող, 
փոփոխվող առարկայի և հետևանքի ուղիղ խնդրի»5:  Սակայն ինչպես 
գիտենք, առհասարակ հատուկ ոլորտի բոլոր լեզուներում, 
մասնավորապես արվեստի բնագավառի տեքստերում, հաճախ կարելի է 
հանդիպել ոչ դիմավոր ձևերով արտահայտվող գործողության, 
գործընթացի, երբ գոյականաբար գործածվող որոշ դերբայներ ստանում 
են սեռական հոլովով լրացում: Վերջինս կարող է հանդես գալ 
ներգործական սեռի բայերի ենթակայական կամ անորոշ դերբայների 
հետ, որը մեր ուսումնասիրության մեջ զետեղված է անվանական կայուն 
բառակապակցությունների շարքում:       
 A և con նախդիրներով կազմված  իտալերենի նշված կայուն 
բառակապակցություններն ստանձնում են միջոցի պարագա բայի 
լրացման դեր: Հայերեն համարժեքները բայի լրացման դերում հանդես 
եկող գործիական հոլովի իմաստներից խնդրային միջոց են, որի 
նշանակությունը, ինչպես Ս. Աբրահամյան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան 
հեղինակներն են նշում, «ցույց է տալիս գործողության, եղելության 

                                                 
4 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա.,  Հայոց լեզու, II Մաս, 
Շարահյուսություն, «Լույս» հրատ., Ե., 1975, էջ 57: 
5 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., նույն տեղում, էջ 58: 
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միջոցը, այն առարկան, որով, որի օգնությամբ մի բան է կատարվում»6: 

Բացի այդ, երկու լեզուներում էլ ակներև է այն փաստը, որ լրացման 
դերում հանդես են գալիս թանձրացական գոյականներ, ևս մի 
առանձնահատկություն, որը բնորոշ է արվեստի բնագավառի 
գործողությունները, գործընթացները նկարագրող բայերին:   
 Այսպես՝ disegnare a matita «նկարել մատիտով», disegnare a mano 
libera «նկարել ազատ ձեռքով»,  colorare a pastello/a tempera 
«գունավորել ֆլոմաստերով, տեմպերայով», dipingere con il pennello 
«նկարել վրձինով», contornare con una cornice «շրջանակի մեջ 
առնել/ուրվագծել»,  ornare con arabeschi «արաբանախշերով զարդարել»: 
Senza l’ausilio di altri strumenti «առանց այլ գործիքների 
օժանդակություն»  օրինակում  գործ ունենք հակադարձ հիմունքի 
պարագայի հետ, որտեղ արտահայտված է գոյականով բայական 
լրացումը, որը ինչպես գիտենք, իր հերթին կարող է ստանալ իրեն բնորոշ 
լրացումներ: Շարադասության տեսանկյունից  կարելի է նկատել, որ 
միջոցի պարագա բայական լրացումները նույնպես, այդ թվում՝ ուղիղ և 
անուղղակի խնդիրները, լրացումները, իտալերենում բայի նկատմամբ 
մշտապես զբաղեցնում են հետադաս դիրք, իսկ հայերենում դրանց 
գրաված դիրքը կամընտրական է:  

Աղյուսակ 2 

Իտալերենի եվ հայերենի արվեստի բաղադրյալ բայ-եզրերի 
քերականկան առանձնահատկությունների դասակարգման 

քանակային պատկերի աղյուսակ 

       (քառալեզու բառացանկի հիման վրա)  

Իտալերենի բայ-եզրեր Հայերենի բայ-եզրեր
60 (որից 47-ը՝ բայական ձևեր, 
մնացած 13-ը՝ բայական 
նախդրավոր կապակցություններ) 

80 (որից 60-ը՝ բայական ձևեր, 
մնացած 20-ը՝ բայական 
կապակցություններ) 

 

 

                                                 
6 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., նույն տեղում, էջ 78: 
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АНАИТ МКРЯН - СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ ИСКУССТВА В 
ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В настоящей статье исследованы словообразовательные и 
грамматические особенности простых и сложных терминов сферы 
искусства итальянского языка. С точки зрения словообрaзования, особое 
внимание уделено узкоспециальной семантике префиксации. С точки 
зрения грамматики, исследованы особенности терминов искусства, 
касающиеся словопорядка при их употреблении в активном залоге и 
функции прямого дополнения. 
 
ANAHIT MKRYAN - THE GRAMMATICAL AND DERIVATIONAL 
CHARACTERISTICS OF  SOME ART  VERB-TERMS IN ITALIAN AND 
ARMENIAN 
 The aim of the present paper is to elucidate grammatical and 
derivational characteristics of some simple and compound verbs that are art 
terms  in Italian and Armenian. From derivational viewpoint prefixation is 
observed, while from the grammatical perspective the  semantic peculiarities 
of the  voice of the verb and some word order particularities of direct object 
in Italian and Armenian are studied. 
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ՀՏԴ 81'362 

ԻՏԱԼԵՐԵՆԻ ԿԱԶՄԱԽՈՍԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ  
ԱԶԳԱՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԶՈՒԳԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ) 

ԱՐԱՄ ՄԿՐՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ լեզու, մշակույթ, կազմախոսություն, հոգելեզվաբանություն, 
ազգալեզվաբանություն, իրակություն, փոխաբերություն, բովանդակային 
պլան, արտահայտության պլան, իմաստային դաշտ 

 
Լեզուն և մշակույթն ավանդաբար եղել են սերտ 

փոխհարաբերությունների մեջ: Ազգերի մշակույթը, մտածողությունը, 
բնավորությունը, ապրելակերպը, բարոյական արժեքներն ու 
չափանիշները  միշտ արտացոլվել են լեզվի միջոցով:  Բացի այդ, լեզուն 
միշտ համարվել է մշակույթի գանձարանը: Մշակութային արժեքներն 
առկա են լեզվի, քերականության, բառապաշարի, գրականության, 
դարձվածքների, ասացվածքների, ասույթների, թևավոր խոսքերի մեջ:  

Աշխարհընկալման միջմշակութային նմանությունը 
պայմանավորված է աշխարհընկալման այն մարդաբանական 
ընդհանրույթով, որն իր արտացոլումն է ստացել բնական լեզուներում: 
«Իրականում տեքստի ընկալման ամբողջականությունը կախված է 
մշակույթների ընդհանրություններից, ինչպես նաև ընկալողի 
գիտելիքներից, պահանջմունքներից ու նպատակներից: Ընկալելով 
տեքստը` այլ մշակույթ ներկայացնող անհատը մեկնաբանում է այն իր 
սեփական մշակույթի պատկերների ու հասկացությունների միջոցով: 
Հենց սրանով է պայմանավորված այլ մշակույթի երևույթների 
հասկացման ու չհասկացման աստիճանը»1: 

 Ինչպես հայտնի է, ժողովրդի ոգին առավելագույն կերպով 
արտացոլվում է լեզվի ոճական երևույթներում: Օրինակ, «տարբեր 
լեզուներում կարող ենք հանդիպել փոխաբերական իմաստ երևույթի 
տարբեր դրսևորումների և մեկնաբանությունների: Հոգելեզվաբանական 
բազմաթիվ ուսումնասիրություններում փոխաբերացման երևույթը սկսել է 

                                                 
1 Առաքելյան Ռ., Հոգելեզվաբանություն, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 128: 
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դառնալ հատուկ ուսումնասիրության առարկա: Ներկայումս 
փոխաբերության գործընթացի համակարգային ուսումնասիրությունը 
իրականացվում է հոգելեզվաբանական իմաստաբանության 
հայեցակետով»2:  

Ինչպես գիտենք, փոխաբերության երևույթը առավելապես առկա է 
դարձվածային միավորներում: Վերջիններիս արտահայտած իմաստը 
սերտորեն կապված է արտալեզվական երևույթների հետ, ինչպիսին է, 
օրինակ, ազգային լեզվամտածողությունը, որը նույնանում է 
լեզվահոգեբանության հետ: Դարձվածքների առկայությունը 
համընդհանուր բնույթ ունի բոլոր լեզուների համար: Սակայն տարբեր են 
դրանց դրսևորման ձևերը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ 
դարձվածքները, լինելով անջատ գրություն ունեցող լեզվական 
միացություններ, ունեն բառաքերականական և հատկապես՝  իմաստային 
բարդ կառուցվածք, որի հիմքում առավելապես ընկած են 
արտալեզվական գործոններ: «Այդ գործոնները նշանակալից դեր են 
խաղում դարձվածաբանական միավորների՝ ԴՄ-ների, կազմավորման և 
զարգացման մեջ և պայմանավորում դրանց ազգային 
առանձնահատկությունը: Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս համարել, որ 
դարձվածաբանությունը լեզվաբանության գիտաճյուղ է, որտեղ 
առանձնապես վառ են արտահայտված լեզվի ազգային 
առանձնհատկությունները»3:  

Ցանկացած լեզվի դարձվածաբանության ազգային բնույթը նախ և 
առաջ հաստատվում է նրա մեջ գերակշռող զուտ ազգային տարրի 
առկայությամբ: Դա արդյունքն է այն բանի, որ նրա համալրումը և 
հարստացումը, պատմության զարգացման ընթացքում, հիմնականում 
տեղի է ունենում սեփական պաշարների հաշվին: Ճշմարիտ է, որ 
լեզուները պատմական զարգացման ընթացքում ունենում են նաև այլ 
լեզուներից ներմուծված քարացած արտահայտությունների ներհոսք, 
սակայն դրանց թիվը աննշան է: Անհերքելի փաստ է այն, որ լեզվի 
դարձվածաբանական շերտը գոյացել է ազգային հիմքի վրա և արդյունք է 
տվյալ ժողովրդի բազմադարյա մտավոր և հոգևոր ստեղծագործական 
գործունեության:  

                                                 
2 Գալստյան Ա. Ս., Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն, ԵՊՀ 
հրատ., Երևան, 2008, էջ 5: 
3 Назарян А. Г., Фразеология современного французского языка, «Высшая 
Школа», Москва, 1987, էջ 34: 
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Դարձվածաբանության ազգային առանձնահատկություններն ի 
հայտ են գալիս նրա ցանկացած կողմի ուսումնասիրության ժամանակ: 
Հարկ է նշել, որ նման ինքնատիպությունը բնորոշ է ոչ միայն առանձին 
վերցված դարձվածքին, այլև՝ ընդհանուր առմամբ դարձվածաբանական 
ողջ համակարգին:  

Լեզուների դարձվածաբանական համակարգերի 
տարբերությունները, յուրահատկությունները կարելի է վեր հանել 
միմիայն նրանց համադրական-զուգադրական ուսումնասիրության 
միջոցով: Ինքնին հասկանալի է, որ այդ տարբերությունն առավել զգալի է 
լինում այն դեպքում, երբ մենք գործ ենք ունենում գենետիկորեն իրարից 
առավել հեռու կանգնած համեմատվող լեզուների հետ: Եվ 
ընդհակառակը: Որքան գենետիկորեն մոտ են կանգնած համեմատվող 
լեզուները, այնքան ավելի շատ ընդհանրություններ կարելի է վեր հանել 
նրանց մեջ՝ դարձվածաբանության տեսանկյունից: Սակայն կարելի է 
վստահաբար ասել, որ նույնիսկ իրար ամենամոտ գտնվող լեզուների 
դարձվածաբանական համակարգերը ամբողջովին չեն համընկնում:  

Ըստ Ե. Գևորգյանի «Հայերենի դարձվածքները» աշխատանքում 
տեղ գտած հայերեն դարձվածքների դոմինանտ բառերի իմաստային 
դաշտերի վիճակագրության՝ ամենամեծ թիվը կազմող դարձվածքները 
հայերենում կազմված են մարդու մարմնի մասերի անուններով: Տարբեր 
լեզուներում սիմվոլիզմը համընկնում է իր ամենաընդհանուր մասով, բայց 
կարող է լրջորեն տարբերվել նշանի տարրերով և գործառությամբ: 
Հայտնի է, որ աչքը բոլոր շնչավոր էակների տեսողական օրգանն է, 
զգոնության խորհրդանիշը, իսկ ձեռքը այնպիսի գործողությունների և 
իրավիճակների խորհրդանիշը, որտեղ այն օգտագործվում է: Սակայն 
այնպիսի օրգանի անուն, ինչպիսին է լյարդը, իտալերենում և հայերենում 
համարվում է հզորության, քաջության խորհրդանիշ: Սակայն fegato 
«լյարդ» կազմախոսությամբ կազմված բոլոր դարձվածքները չեն, որ 
զուգադրվող լեզուներում ունեն միևնույն իմաստային դաշտերը: Այսպես, 
օրինակ, Սուքիասյան Ա. Մ., Գալստյան Ս. Ա. համահեղինակների 4 , 
«Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան»-ում և Մ. Քուարտու և Է. 
Ռոսսի համահեղինակների «Իտալերենի դարձվածաբանական 
բառարան»-ում տեղ գտած 10-ական դարձվածքները ընդհանուր 

                                                 
4 Սուքիասյան Ա. Մ., Գալստյան Ս. Ա., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական 
բառարան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1975: 
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իմաստային դաշտ են կազմում միայն համարձակ լինել, համարձակվել և 
համարձակ չլինել, չհամարձակվել  հականշային իմաստ արտահայտող 
դաշտերում: Ինչպես երևում է ստորև բերված աղյուսակից, նշված մյուս 
իմաստային դաշտերը բնորոշ են միայն մեկ լեզվին:  

 
Իտալերեն 
դարձվածք  

Իտալերենին 
բնորոշ 
իմաստային 
դաշտ 

Հայերեն 
դարձվածք  

Հայերենին 
բնորոշ 
իմաստային 
դաշտ 

aver fegato համարձակ լինել, 
համարձակվել 

1.լեղի ունենալ

 

  2.լերդդ քանի՞ 
նովի է 

mancare di 
fegato 

համարձակ 
չլինել, 
չհամարձակվել 

լեղի չունենալ

aver mangiato il 
fegato di capra 

շատախոս, 
բերանբաց լինել 

avere un bel 
fegato 

անամոթ,
անպարկեշտ 
լինել 

1.rodersi il 
fegato 

զայրույթից, 
նախանձից 
պայթել 

2.crepare dalla 
bile 

 

1.amaro come il 
fiele 

դառը, կծող, 
վիրավորող լեզու 
ունենալ 
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2.avere il fiele 
nella lingua 

 

1.Ingoiare bile ստիպված լինել 
զսպել զայրույթը 
 

2.inghiottire 
fiele 

 

  1.լեղին ճաքել՝ 
պատռվել՝ ջուր 
դառնալ՝ ջուր 
կտրել 
ցամաքել՝ 
փրթել  

սաստիկ 
վախենալ 

 

  2.լերդը 
կատիկը թռչել 

  3.լերդը ճաքել 
կամ պատռվել 

  4.լերդն ու թոքը 
ջուր կտրել 

 

  լերդն ու թոքը 
այրել կա 
խորովել 

տանջել, 
չարչարել 

 

  լերդն ու թոքը 
չորանալ 

սպասել, աչքը 
ջուր կտրել 
 

  լերդն ու թոքը 
բերանից գալ 

ուժեղ և երկար 
հազալ 
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 Ինչպես նկատում է Պ. Բեդիրյանը, «…միանգամայն բացատրելի ու 
հասկանալի է, քանի որ մարդ արարածը, անհատը իրենով, իր 
զգայություններով, իր զգայարաններով ու օրգանիզմով է կապվում 
աշխարհի հետ, և վերջինս դրանց միջոցով բեկվելով է հասնում նրա 
իմացությանն ու գիտակցությանը» 5 : Անդրադառնալով վերոնշյալ 
հեղինակի կողմից իրականացված վիճակագրությանը՝ Պ. Բեդիրյանը 
նշում է, որ աչք և սիրտ բառերով կազմված են ավելի քան 400-ական 
դարձվածքներ, և որ գլուխ, ձեռք, ոտք բառերով կազմված 
դարձվածքների թիվը, չնայած դրանցից պակաս, նույնպես զգալի է: Ըստ 
մեր հաշվարկների՝ Մ. Քուարտու և Է. Ռոսսի համահեղինակների 
«Իտալերենի դարձվածաբանական բառարան»-ում 6  ավելի քան 8000 
դարձվածային միավորներից 921-ը և Պ. Բեդիրյանի 
«Դարձվածաբանական բացատրական բառարան»-ում  տեղ գտած 1100 
ԿԴ-ներից 400-ը, ավելի քան մեկ երրորդ մասը, կազմախոսական 
բաղադրիչով են:  

Որոշ կազմախոսական դարձվածքներ ՝ ԿԴ-ներ, շատ մոտ են երկու 
լեզուներում, մասնավորապես մարմնի այն մասերի 
առանձնահատկությունների շնորհիվ, որոնց անունները համարվում են 
դարձվածքների դոմինանտ՝ գլխավոր, բաղադրիչները: Սակայն 
յուրաքանչյուր ժողովուրդ ներմուծում է որոշ հետաքրքրաշարժ տարրեր, 
որոնք մյուս ազգերը կարող են և չնշմարել: Այդ է պատճառը, որ որոշ 
դարձվածքների ներուժային հնարավորությունները կարող են միևնույնը 
լինել, սակայն նրանց իրականացումները՝ տարբեր: Իտալերենի 
կազմախոսական բաղադրիչներով կազմված որոշ դարձվածքներ իսպառ 
կարող են բացակայել հայերենից և ընդհակառակը: Օրինակ՝ իտալերենի 
essere la luce degli occhi di qn դարձվածքը հայերենում ունի իր զուգահեռ 
համարժեքը՝ մեկի աչքի լույսը լինել հետևաբար երկու լեզուներում 
միևնույն բովանդակությունն արտահայտվում է միևնույն 
արտահայտության ձևերով: Մինչդեռ իտալերենի costare un occhio della 
testa, բառացիորեն՝ «աչքի լույսի գին, արժեք ունենալ», այսինքն՝ 
«չափազանց բարձր գին, արժեք ունենալ», դարձվածքը հայերենի 

                                                 
5 Բեդիրյան Պ. Ս., Ժամանակակից հայոց լեզվի դարձվածաբանություն, «Լույս» 
հրատ., Երևան, 1973 էջ 91: 
6 Quartu` M., Rossi E., Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, HOEPLI, 
Milano, 2012: 
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դարձվածաշերտում բացակայում է, ինչը նշանակում է, որ  բացակայում է 
նաև տվյալ մշակութային տարրը: 

Իտալերենի և հայերենի կազմախոսական դարձվածքների միջև 
իմաստային  ընդհանրությունները և տարբերությունները վեր հանելու 
նպատակով ուսումնասիրվել է նաև իտալերենի և հայերենի  ԿԴ-ների 
առկայությունը բարկանալ իմաստային դաշտում: Հետազոտության  
նպատակով իտալերեն օրինակները վերցվել են Կ. Լապուչիի 
«Իտալերենի դարձվածաբանական» 7  և նույն հեղինակի՝ «Իտալական 
ասացվածքներ»8 բառարաններից: Հայերենի օրինակները վերցված են Ա. 
Սուքիասյանի «Հայերենի հոմանիշների բացատրական բառարան»-ից9: 
Հետազոտության արդյունքում հետևյալ պատկերն է ստացվել: 

Բարկանալ հասկացույթը ներկայացնող իմաստային դաշտում 
ուսումնասիրելով կազմախոսական բաղադրիչներով կազմված 
դարձվածքների իմաստագործառական առանձնահատկությունները՝ 
արձանագրվել են հետևյալ իրողությունները:  Դիտարկենք միայն աչք 
գլխավոր բաղադրիչով կազմված դարձվածքները: Աչք  բաղադրիչով 
կազմախոսական դարձվածքներ առկա են թե՛ իտալերենում և թե՛ 
հայերենում: Իտալերենում դրանք երկուսն են. առաջինում առանձնանում 
են իրենց յուրահատուկ բառացի թարգմանությամբ՝ perdere il lume degli 
occhi, աչքի լույսը կորցնել, ունի բարկանալու իմաստ, սակայն հայերենում 
այն բառացիորեն գոյություն ունի, այլ՝ կուրանալ նշանակությամբ: 
Փաստորեն այս դեպքում գործ ունենք դարձվածաբանության մեջ առկա 
կեղծ բարեկամներ կոչված իմաստային երևույթի հետ, երբ 
բացարձակապես միևնույն արտահայտության պլանը տարբեր 
բովանդակային պլանների դրսևորման միջոց է, փաստորեն այս դեպքում 
առկա են նույնանուն դարաձվածքներ: Աչք բաղադրիչով մյուս 
դարձվածքները կամ ավելի ճիշտ՝ դարձվածքային տարբերակները՝ avere 
gli occhi fuori dalle orbite/ schizzanti dalle orbite, բառացի՝ աչքերը բնից 
դուրս գալ և աչքերը բնից դուրս պրծնել, որտեղ նկատում ենք, որ 
զայրույթի աստիճանի չափորոշիչ է աչքի բունը, որը հանգիստ ժամանակ 
աչքն իր տեղում է պահում: Աչք բաղադրիչով  հայերենի դարձվածքները, 
սակայն, բարկանալ իմաստն արտահայտում են այնտեղ՝ արյան և կրակի 

                                                 
7 Lapucci C., Modi di dire della lingua italiana, Valmartina Editore in Firenze, 1984: 
8 Lapucci C., Dizionario dei proverbi italianai, Le Monnier, Firenze, 2006: 
9 Սուքիասյան Ա.Մ., Հայերենի հոմանիշների բացատրական բառարան, ԵՊՀ 
հրատ., Երևան, 2009: 
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առկայության շնորհիվ՝ արյունը աչքերը կոխել, աչքերը արյուն կոխել, 
աչքի լույսից պեծ ու կրակ թափվել (վար թափել): 

Այսպիսով, վերևում բերված օրինակներից հետևում է, որ տարբեր 
բովանդակային պլան և միջոցներ ունեցող ԿԴ-ները, զուգադրվող լեզվում 
կարող են լինել անթարգմանելի, քանի որ դրանց 
ազգահոգլեզվաբանական հիմքերը տարբեր են և անընկալելի մյուս 
ազգերի կողմից: Նման ԿԴ-ները հաճախ պարունակում են 
իրակությունների, տաբուի տարրեր, որոնք անծանոթ են լինում 
զուգադրվող լեզվին:  

Լեզվի դարձվածաբանության ամենավառ արտահայտված 
ազգային ինքնատիպությունը կարելի է նկատել լեզվի 
դարձվածաբանական համակարգի ԴՄ-ների իմաստային 
առանձնահատկություններում: Այս յուրահատկությունը դրսևորվում է 
տվյալ դարձվածքային կառուցվածքի տարածվածության աստիճանով: 
Իրոք, դարձվածաբանությունը «պարփակում է իր մեջ այս կամ այն 
ժողովրդի  մշակույթի և հոգեբանության ողջ բարդ համալիրը, նրա 
անկրկնելի արտահայտչական մտածելակերպը» 10 : Այս դրույթի 
ճշմարտացիությունը վավերացվում է նրանով, որ միևնույն 
հասկացության արտահայտման համար տարբեր լեզուներ տարբեր 
պատկերների են դիմում: Օրինակ՝  իտալերենում՝ La barba non fa il 
filosofo (բառացի՝ Մորուքը փիլիսոփա չի դարձնում) - ֆրանսերենում՝ 
L’habit ne fait pas le moine (բառացի՝ հագուստը հոգևորական չի 
դարձնում:) - հայերենում՝ Կոստյո՞ւմը քեզ պետք է զարդարի: Երեք 
լեզուներում էլ դարձվածքների ընդհանուր գաղափարն այն է, որ 
արտաքին պաճուճանքը չէ կարևոր, այլ՝  ներքին, հոգևոր հարստությունը: 

Նկատենք, որ վերը բերված օրինակների հասկացույթները և 
իմաստները ծանոթ են համեմատվող լեզուների կրողներին: Սակայն այն 
պատկերները, որոնք ընկած են այդ իմաստների հիմքում բոլոր 
լեզուներում առանձնահատուկ են, քանի որ արտահայտում են տվյալ 
ժողովուրդների ազգահոգեբանությունը:  

Ըստ Ա. Ա. Լեոնտևի՝ հասարակական հոգեբանությունը և 
սոցիոլոգիան  հետաքրքրվում են մի շարք հարցերով, որոնք կապված են 
ազգային ավանդույթների և սովորույթների հետ, որոնք դիտվում են 

                                                 
10 Назарян А. Г., Фразеология современного французского языка, «Высшая 
Школа», Москва, 1987, էջ 35. 
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որպես ազգային մշակույթի մի մաս11: Այս կապակցությամբ հեղինակը 
առաջ է քաշում որոշ դրույթներ, ըստ որոնց «կան գործոններ, որոնք 
կարող են վերաբերել տվյալ հանրության մեջ թույլատրված և արգելված 
տեսակներին և տարատեսակներին (տաբու՝ երևույթ, որն ուղեկցվում է 
մեղմասույթների առաջացմամբ), այնպիսի կարծրատիպերին, որոնք 
վերարտադրելի են հաղորդակցական ակտերի միջոցով, որոնք տվյալ 
ժողովրդի  ազգային մշակույթի ֆոնդի մասն են կազմում կամ էլ՝ նրա 
կազմում գտնվող որևէ փոքր հանրության ենթամշակույթի մասը, 
հաղորդակցության ընդհանրույթային ակտերի այս կամ այն էթիկետային 
առանձնահատկություններին»12: 

Այսպիսով, ԿԴ-ների ուսումնասիրության ժամանակ 
արտալեզվական կենսափորձին և ընկալմանը կոչ անելը, տանում է դեպի 
ճանաչողական իմաստաբանության մի գլխավոր ընկալում, որը 
վերաբերում է լեզվի հիմքում եղած հասկացութային համակարգի 
բնույթին: Ըստ այդ վարկածի՝ ճանաչողական կառույցները իրենց հիմքը 
քաղում են մարդկանց կենսափորձի ամբողջությունից, մասնավորապես՝ 
մարմնի, ֆիզիկական, ընկալողական փորձից: Ճանաչողական 
իմաստաբանւթյունը ընդունում է, որ չկա անջրպետ մտքի և մարմնի միջև, 
և որ մտավոր հորիզոնը խորապես արմատավորված է ֆիզիկականում, 
քանի որ գլխավոր միջուկը ուղղակիորեն ձևավորվում է մարմնական 
փորձից: Մարմին ունենալու, շարժվելու ունակության, առարկաներ 
տեղաշարժելու փաստը և առհասարակ, մարդու ողջ ֆիզիկական-
ընկալողական գործունեությունը միջավայրի հետ, տեղիք է տալիս մի 
շարք հիմնարար նախահասկացութային սխեմաների, որոնք իրենց 
հերթին հասկացութային համակարգի հիմքն են: 
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АРАМ МКРЯН - ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГОЧЕСКИХ ОБОРОТОВ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА, 
СОДЕРЖАЩИХ СОМАТИЗМЫ, В СОПОСТАВЛЕНИИ С АРМЯНСКИМ 
ЯЗЫКОМ 
  В статье исследованы фразеологические обороты итальянского 
языка, содержaщие соматизмы fegato ‘’печень”, fiele и bile ‘’желчь’’. В 
форме таблиц представлены их семантические поля. Соответствующие им 
армянские фразеологические обороты одновременно встречаются лишь в 
двух семантических полях. В остальных полях каждый из сопоставляемых 
языков проявляет своеобразие как в плане содержания, так и в плане 
выражения. В этой связи исследованы также лежащие в их основе 
экстралингвистические факторы, физические особенности воспрятия и 
секреции, национальный менталитет и психолингвистические особенности 
этносов. 

ARAM MKRYAN - THE ETHNOPSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF  
IDIOMS CONTAINING A SOMATIC TERM IN ITALIAN AND ARMENIAN
 The aim of the given article is to study the semantic and functional 
characteristics of some idioms in Italian containing the somatic terms  
<<liver>> and <<gall/bile>>. The objective of the study conditions the solution 
to a series of problems by studying  all possible semantic fields of the above 
mentioned somatic terms taking into account metalinguistic, psycholinguistic 
and ethnolinguistic  factors. 
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ՀՏԴ 81'362 

ՄԻ ՔԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ /Ջ.Գ. ԲԱՅՐՈՆԻ <<ԼԱՐԱ>> ՊՈԵՄԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՅԵՐԵՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ/ 

ՄԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ հասկացույթ, ըմբոստություն, անհաշտություն,   բախում, 
ազատության  գաղափար, բռնություն, ճնշում 

Ջ. Գ. Բայրոնը 19-րդ դարի անգլիացի բանաստեղծ, ռոմանտիզմի 
ամենաերևելի ներկայացուցիչներից է, Եվրոպայի մեծագույն գրողներից 
մեկը: Բայրոնի պոեմներն, անգլիական այլ ստեղծագործությունների հետ 
համեմատած ինքնակենսագրական են։ Ջ.Գ.Բայրոնը գրել է արևելյան  
պոեմներ /1816-20թթ./, որնցից մեկն է <<Լարան>>: Բայրոնը ներքին 
աշխարհի խնդիրների բախումների, ինչպես նաև արտաքին աշխարհի 
անհաշտության կրողն էր: Որպես ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ` Բայրոնը 
կրում էր ներքին աշխարհի խնդիրների բախումները, ինչպես նաև 
արտաքին աշխարհի անհաշտությունը:   Նրա պոեմների հիմքում ընկած 
է ըմբոստության և ազատության գաղափարը: 

<<Լարա>> դրամայի հերոսի մեջ Բայրոնը դրել է մի ըմբոստ ոգի, 
որը չի կարող հաշտվել բռնության ու ճնշման հետ, նա դժգոհ էր 
մարդկանցից և աշխարհից` չմատնվելով խորհրդածություններին, ուզում 
է հասկանալ չարիքի պատճառը և ձգտում է չարը վերացնել: 
 Ջ.Գ.Բայրոնի ստեղծագործությունները բազմիցս են թարգմանվել, 
ընդ որում տարբեր ժամանակաշրջաններում: /թարգմանիչներն են 
Հ.Սևանը, Վ.Դավթյանը, Վ.Հովակիմյանը և Հ.Թումանյանը, 
Վ.Գևորգյանը/:         
 Սույն հոդվածում քննության ենք առնում <<Արևելյան շարքի>> 
պոեմներից <<Լարան>> և դրա  հայերեն թարգմանության 
համարժեքության վերլուծության որոշ հարցեր:    
 Ըստ այսմ` հիմնականում զուգադրել ենք թարգմանությունն ու 
բնագիրը հետևյալ տեսանկյուններով` բառային փոխակերպումների, 
շարահյուսական փոխա-կերպումների և նախադասության 
հաղորդակցման տեսակներից:    
 Թարգամնության մեջ կան շատ բառային փոխակերպումներ: 
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<<Լարա>> պոեմի թարգմանության մեջ առկա են  բազմապիսի 
փոխակերպումներ, երբեմն նաև այլափոխություններ, մասնավորապես 
բառային և շարահյուսական, սակայն ընդհանուր առմամբ թարգմանիչ 
Հ.Սևանը, որը թարգմանել է նաև այդ շարքի այլ պոեմներ ևս, փոխանցել 
է բնագրի հիմնական գաղափարն ու նշանակությունը: 

Բառային Փոխակերպումներ 

1.Busy բառը թարգմանված է որպես շքեղ –, որը սակայն չի 
փոխանցում զբաղված, մարդաշատ դահլիճի տեսարանը: 

2.And gay retainers gather round the hearth- retainer- ծառա, որը 
հայերենում թարգմանված է որպես ստրուկ: 

3. Crime – հանցանք, հայերենում՝ արյուն: 
4. Then, when he most required commandement, then - 

commandement- հրաման, հայերենում՝ կամք: 
5. Coldness of mien, and carelessness of praise; - խոր 

արհամարհանք: 
6. Join’d the carousals of the great and gay,- Նա ուրախ ու ճոխ 

սեղաններ նստեց: Անգլերենում՝ միանալ խնջույքին արտահայտությանը 
փոխարինում է ճոխ սեղաններ նստել արտահայտությունը: 

  Շարահյուսական փոխակերպումներ 

1.With tongues all loundness, and with eyes all mirth. –Բացում են 
ահա աղմկալից զրույց: Հարկ է նշել, որ անգլերեն նախադասությունը 
վառ է ներկայացնում զրույցի, խոսակցության տեսարանը, քան 
պարզապես աղմկալից զրույց արտահայտությունը:  

 
2.And Lara left in youth his fatherland; 
But from the hour he waved his parting hand 
Each trace wax’d fainter of his course, till all – Այն օրից Լարան 

հետքն իր կորցրեց, 
Անգլերենում՝ Լարայի հետքը դառնում էր աղոտ. Այս 

նախադասությունը ցույց է տալիս աստիճանական նվազում: Անգլերենում 
իմաստն ավելի մեղմ է արտահայտված, տեսարանը վերականգնելու 
հնարավորություն կա, հայերենում կտրուկ է արտահայտված: 

 
3. Within his breast appear’d no more to strive,- մեռել են արդեն նրա 

կրծքի տակ. Անգլերենում խոսքը ձգտման մասին է, հայերենում՝ ունենք 
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մեռել են արտահայտությունը: Անգլերենի մեղմ ձևակերպմանը 
հայերենում նկատվում է ավելի կոպիտ, չոր արտահայտություն: 

 
4. Nor told of wondrous wilds, and deserts vast,- Կարծես չէր տեսել 

չքնաղ անտառներ : Անգլերենում՝ և ոչ էլ խոսում էր չքնաղ անտառների, 
անապատների, այլնի մասին: 

 
5. ‘twas strange-in youth all action and all life, - twas strange 

այնուհետև գծիկ, կարճատև դադար, որը բացատրում է, թե ինչ է 
երիտասարդությունը՝ ամբողջովին գործողություն և կյանք, հայերենում 
թարգմանված է՝ ամեն ինչ էր նա ջահել տարիքին: Հայերեն տարբերակը 
չեզոք է, զուրկ արտահայտչական գունավորումից: 

6. Promises of gladness, peril of a grave, 

In turn he tried-he ransak’d all below, - Անգլերենում ունենք փորձել, 
այնուհետև որոնել բայը, որն  առանձնացված է փորձել բայից գծիկով, 
որն ավելի ուժգին է դարձնում նախադասության ազդեցությունը: 
Հայերենում ունենք մեղմ արտահայտված նախադասություն՝ ամեն ինչ 
կյանքում նա փորձեց հերթով: 

 
Նախադասության հաղորդակցման տեսակներ 

1.Why heard no music, and received no guest? – Անգլերենում ինչու 
հարցական բառով արտահայտված հարցում պարունակող 
նախադասության փոխարեն հայերենում ունենք հաստատական, 
ենթադրական բնույթի, գուցե բառով արտահայտված և այլ իմաստ 
պարունակող նախադասություն: Անգլերեն նախադասությունը՝ ինչու 
երաժշտություն չէր լսում և հյուր չէր ընդունում, հայերեն 
նախադասությունը՝ գուցե գիշերներն հյուր էր ընդունում: 

2. Hark! there be murmurs heard in Lara’s hall- hark 
բացականչական արտահայտությունը հայերենում չկա : In Lara’s hall  - 
գծիկը ոչ միայն դադար է հաջորդ նախադասությունից առաջ, այլև 
բացատրում է ձայնի, հնչյունի բնույթը: 

A sound – a voice – a shriek – a fearful call! 
A long, loud shriek – and silence – did they bear 
That frantic echo burst the sleeping ear ?- անգլերենի հարցական 

նախադասության փոխարեն հայերենում ունենք հաստատական: 
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3. They raise him – bear him: hush! he breathes , he speaks, - hush 

բացականչությամբ հեղինակը ցույց է տալիս զարմանք և ուրախություն, 
որ նա շնչում է: Հայերենում զարմանքն արտահայտված չէ՝ տանում են 
նրան, շնչում է, խոսում: 

 
4. But where was he? that meteor of a night, - հայերենում գիշերվա 

օդերևույթ (մետեոր) բառակապակցությունը չկա, նկատում ենք 
բացթողում, ինչպես նաև անգլերենում երկու հարցական 
նախադասությունների փոխարեն հայերենում ունենք մեկ հարցական 
նախադասություն: 

 
5. What boots the oft-repeated tale of strife, - անգլերենում առանձին 

թվարկվող հարցական նախադասությունների փոխարեն հայերենում ՝ 
ինչպես հարցական բառով արտահայտված հավելում:  

The feast of vultures, and the waste of life? 
The varying fortune of each separate field, 
The fierce that vanquish, and the faint that yield? 
The smoking ruin, and the crumbled wall? 
In this the struggle was the same with all; 
Կարիք կա՞ արդյոք պատմելու կրկին, 
Թե մարտն ինչպես էր բորբոքվում ուժգին, 
Ինչպես էր անգղն ուրախ քեֆ սարքում, 
Ինչպես էր հեղվում արյունը շարքում, 
Ինչպես էր փոխվում բախտը մարտական, 
Ինչպես էր լարվում և՛ կամք, և՛ մկան, 
Եվ ինչպես էին գյուղերն այրըվում,- 
Այստեղ ամեն ինչ նույնն էր, ինչ կռվում: 
6. The foe arrives, who long had search’d the field, 
Their triumph nought till Lara too should yield; 

Թշնամին դաշտն էր զննում անդադար՝ 

Էլ ի՜նչ հաղթանակ՝ երբ Լարան խույս տար,-անգլերենում  ունենք 
հաստատական նախադասություն, հայերենում՝ բացականչական: 
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Նախադասությունների հաղորդակցային պահպանումը, 
փոփոխումը թարգմանական գործընթացում միանշանակորեն ունենում է 
իր ազդեցությունը` բնագրի ճիշտ ընկալման համար: Հեղինակը որոշակի 
ուղղվածություն, նպատակ ունի, և այդ նպատակը կարելի է բնորոշել 
որպես համապատասխան զգացմունքներ առաջանալու, լսողին դրանց 
հաղորդակից դարձնելու ցանկություն:    
 Բայրոնի ստեղծագործություններն իրենց գաղափարական 
բովանդակությամբ դժվարին են թե՛ ընկալման և թե՛ վերարտադրման 
առումով, առավել ևս թարգմանության առումով:  
 Թարգմանությունը համարժեք է, երբ որ պահպանվում է մտքային 
գաղափարախոսությունը:      
 Այսպիսով, Բայրոնի հերոսը հանդես է գալիս որպես դատավոր ու 
վրիժառու` մարդկային արժանապատվության ոտնահարման դեմ: Նա 
ձգտում է կապանքների կործանմանը, որոնք ստիպողաբար 
պարտադրվել են մարդուն` իր ժամանակի հասարակարգի կողմից: 
Խռովահույզ մենախոսությունների մեջ արտացոլվում է այդ 
ժամանակաշրջանում ժողովրդի մեջ փոթորկվող զայրույթը: 
Բանաստեղծը կարողացել է ժամանակի ոգին զգալ ու շատ դիպուկ 
արտացոլել իր ստեղծագործության մեջ: 
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МАНЭ МКРТЧЯН – НЕСКОЛЬКО ПРИМЕЧАНИЙ СВЯЗАНЫХ С 
СООТВЕТСТВИЕМ ПЕРЕВОДА. (НА ОСНОВАНИИ АРМЯНСКОГО     
ПЕРЕВОДА ПОЭМЫ <<ЛАРА>> ДЖ.Г. БАЙРОНА)   
 В статье рассматриваются некоторые нюансы перевода поэмы 
«Лара» из «Восточного цикла» Джорджа Байрона, которые необходимы 
для анализа перевода на армянском языке. Сложность перевода кроется в 
смысловых значениях слов оригинала и их проявлений в переводе Г. 
Севяна. Сопоставляются некоторые лексические, грамматические 
особенности в переводе поэмы «Лара», в результате которых были 
выявлены некоторые смысловые расхождения оттенков слов и фраз 
между армянским и английским языками. 

 
MANE MKRTCHYAN -  SOME OBSERVATIONS ON TRANSLATION 
EQUIVALENCE (BASED ON THE POEM <<LARA>> BY G.G.BYRON AND 
ITS ARMENIAN TRANSLATION)      
 The article considers some nuances of translation of the poem "Lara" 
from the "Eastern Cycle" by George Byron, which are necessary for the 
analysis of the translation into Armenian. The complexity of translation lies in 
the semantics of the words of the original and their manifestations in the 
translation of G. Sevyan. Some lexical and grammatical features are 
compared in the translation by the poem "Lara", as a result of which some 
semantic discrepancies in the meaning shades of words and phrases between 
the Armenian and English languages were revealed. 
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ՀՏԴ 891.99.09 
 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿ ՆՈՐԱՅՐ ԱԴԱԼՅԱՆԻ ՄԵԾ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 
 

ԴԻԱՆԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ պոստմոդեռնիստական աշխարհընկալում, աբսուրդ, քաոս, 
սև հումոր, մահ, միֆակիրառություն, խորհրդանիշ, փոքր մարդիկ 
 
  Խորհրդային «երկաթե վարագույրի» վերացումից և Հայաստանում 
անկախության հաստատումից հետո համաշխարհային գրականության 
մեջ տարածում գտած պոստմոդեռնիստական գաղափարախոսությունը 
իր ազդեցությունն ունեցավ ոչ միայն նոր ձևավորվող գրական սերնդի 
ներկայացուցիչների վրա, այլև մինչ այդ արդեն հայտնի գրողների, որոնց 
թվում է նաև Նորայր Ադալյանը: Ադալյանը արդեն հայտնի էր 
ընթերցողին իր բազում գրվածքներով, քանի որ ստեղծագործել սկսել էր 
դեռևս 60-ական թվականներից: Սակայն գրական մամուլում լույս տեսած 
նրա առաջին պատմվածքներում արդեն երևում էր ընդունված 
կաղապարներից շեղումն ու նորարարության միտումը, քանի որ 
Ադալյանի ստեղծագործությունները շատ ու շատ հատկանիշներով 
տարբերվում էին իր սերնդակիցների արվեստից: Ըստ այդմ` 
ադալյանական արձակը մինչանկախացման փուլում արդեն աչքի էր 
ընկնում դեպի այսպես կոչված եվրոպական մոդեռնը ձգտմամբ, քանի որ 
Ադալյանը նախապատվությունը տալիս էր ոչ թե վերածնվող 
գյուղագրությանը, այլ` քաղաքային արձակին, մարդ-հասարակություն 
փոխհարաբերությանը, ինչպես նաև կորուսյալ հայրենիքի թեմային, որն 
իր վառ դրսևորումը գտավ կապույտ Երզնկայի խորհրդանշային 
պատկերում:  
  Սակայն հետանկախացման շրջանը արդեն նախորդից լիովին 
տարբեր և մի նոր փուլ ձևավորեց Ադալյանի գրական աշխարհում և 
առավել սուր դրսևորում ունեցան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք 
են` աբսուրդը, այլաբանությունն ու սև հումորը: Երկրում տիրող 
անորոշության ու անվստահության զգացումը ստիպեցին շատ ու շատ 
գրողների վերանայել կյանքի հանդեպ մինչ այդ ունեցած վերաբերմունքն 



492 

 

ու պատկերացումները և, ինչու ոչ, նաև որդեգրել պոստմոդեռնիստական 
ինչ-ինչ հատկանիշներ, ինչն էլ պատճառ հանդիսացավ 
ստեղծագործական նոր բնագծերի նվաճման: Պոստմոդեռնիստական 
այդ տարերային շարժումը տարածվեց նաև Ադալյանի «մեծ քաղաքում»: 
Իր ստեղծագործություններում Ադալյանը հաճախ կերտում է այնպիսի 
իրավիճակներ, երբ ընթերցողը դժվարանում է հասկանալ, արդյոք տվյալ 
հերոսը ո՞ղջ է, թե՞ մեռած, քանի որ մահացած լինելով հանդերձ, 
հերոսները շարունակում են լիիրավ մասնակցություն ունենալ սյուժեի 
զարգացմանը: Օրինակ` «Ազնիվ մարդը կավե սափորում» պատմվածքի 
հերոսը միևնույն ժամանակ և՛ մահացած է, և՛ ողջ, քանի որ շարադրում է 
իր և իր կնոջ կյանքի ողջ պատմությունը, որն իրենից բացի ուրիշ ոչ ոք 
չէր կարող իմանալ` չնայած նրան, որ պատմում է, օրինակ` սեփական 
մահվան և դիահրկիզման մասին. «Նա սանրեց մազերս և ինձ, սեղանից 
զգուշորեն բարձրացնելով, հանձնեց տղամարդկանց: Նրանք ինձ մտցրին 
դիակիզարանի շիկացած վառարաններից մեկը, որտեղ ինձնից բացի ոչ 
ոք չկար: Ես ցավ չէի զգում: Միայն շատ շոգ էր: Աչքիս երևաց Մարին: 
Եթե այդ օրը չլիներ, ես երբեք չէի իմանա, որ իմ մոխիրն ընդամենը մի 
քանի բուռ է: Այն ամբողջությամբ տեղավորվեց կավե սափորում, չհասավ 
երկար պարանոցին, որով կարողանում էի ազատ շնչել»1: Տվյալ դեպքում 
բացակայում է սահմանը մեռյալների և ողջերի միջև և «մահանալով» 
պատմության սկզբում` հերոսը շարունակում է մասնակցել դեպքերի 
հետագա զարգացմանը: Նկարագրվածից միայն մի հարց է առաջանում` 
ինչու՞... ինչու՞ է Ադալյանը ցանկանում ջնջել սահմանագիծը և դրանով 
միավորել մահացածներին և ողջերին: Նախևառաջ կարևոր է ասել, որ 
վերը բերված երևույթը հենց պոստմոդեռնիստական փիլիսոփայության 
մեջ ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանի վերացման գեղարվեստական 
արտահայտությունն է: Պատահական չէ, որ գրականության մեջ, 
մասնավորապես Ադալյանի արձակում նման աբսուրդային 
իրավիճակները երևան են գալիս սկսած 90-ական թվականներից, 
որովհետև հենց այդ շրջանից են սկսվում հասարակարգի փոփոխության 
և անցումային փուլի անօրինակ, հաճախ աբսուրդի հասնող երևույթները 
մեր իրականության մեջ:  
  Նման մի անհասկանալի իրավիճակում է հայտնվում նաև 
«Համաճարակ» վեպի հերոսը, քանի որ վեպի սյուժեի զարգացմանը 
զուգընթաց առաջին հայացքից հասարակ և առօրյա կյանքը 
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աստիճանաբար վերածվում է քաոսի, և երբեմնի հարգարժան բժիշկը 
դառնում է հասարակության կողմից մերժված և թշվառ անձնավորություն, 
իսկ քաղաքն ու նրա բնակիչները հիշեցնում են կախարդանքով 
պարուրված հեքիաթային թագավորության: Արդյունքում հերոսը մեն-
մենակ է մնում և ստիպված է թափառել մի քաղաքում, ուր ողջերը մեռած 
են և մեռածները` ողջ. «Ժամանակն անցնում է այնքան դանդաղ, ասես 
ոտքերը կանգ են առել: Ահեղ լռություն: Գրեթե մարդ չկա: Եղածներն էլ 
քայլում են ստվերների նման: Այդ օրը ես ոտնատակ արի ամբողջ 
քաղաքը: Մեկը պառկել էր մայթին` գլուխը կեղտոտ լաթով ծածկված: Ես 
կռացա ու նրա դեմքից հեռացրի լաթը: Նա սառն ու չռված աչքերով ինձ 
նայեց: Ես չիմացա` մեռա՞ծ է թե ողջ» 2 : Ստեղծագործության ողջ 
ընթացքում կատարվող դեպքերը աչքի են ընկնում իրենց 
աբսուրդայնությամբ և ի վերջո բռնկված համաճարակը հերոսներին 
թողնում է սահմանին, քանի որ քաղաքի բնակիչները հավերժ քուն են 
մտնում: Ինչպես հայտնի է, քունը հաճախ դիտարկվում է որպես 
սահմանագիծ կենդանության և մահվան միջև, ուր կյանքը և մահը 
հավասարազոր են միմյանց և հետևաբար այդ տեսանկյունից 
«Համաճարակ»-ի հերոսները, հավերժ քնած մնալով, միևնույն ժամանակ 
և՛ ողջ են, և՛ մահացած: Աբսուրդայնության այս դրսևորումը շատ 
հարազատ է պոստմոդեռնիզմի աշխարհընկալմանը, ուր ջնջված են 
սահմանները տրամաբանականի և անհասկանալիի միջև, և հիմնական 
նպատակը քաոսի հաստատումն է. քաոս, որը պետք է փոխարինի 
կարգուկանոնին ամենուր և ամեն ինչում: Բերված օրինակները ցույց են 
տալիս, որ Ադալյանի արձակը ստեղծված իրականության գրական 
փոխաբերությունն է` արտահայտված պոստմոդեռնիզմի պոետիկայի 
միջոցներով: 
  Քաոսային միջավայրում հանդիպում է նաև «փոքր մարդու» 
կերպարը, ով նախևառաջ բնորոշվում է իր միայնությամբ և 
հասարակության կողմից աննկատ ու արհամարհված լինելով, և մարդն 
օր օրի ավելի է ներքաշվում միայնության շրջան: Ըստ այդմ` 
ներկայացնելով «փոքր մարդու» կյանքի վավերագրությունը` Ադալյանը 
«Պողիկտոս» պատմվածքում կերտում է միայնակի հոգեբանություն 
ունեցող հերոսի, ով, ճիշտ է, շարունակում է արտաքին կապ պահպանել 
իր հարևանների և կամ ծանոթների հետ, սակայն նրանցից և ոչ ոք չի 
կարողանում լցնել ներքին դատարկության զգացումը. «Ես չկարողացա 
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քնել: Ի՞նչ էի մտածում: Շոգը թույլ չէր տալիս որևէ բան մտածել, այլ միայն 
զգալ: Ես զգում էի մենակությունս, որը բուն էր դրել սրտիս մեջ: Սիրտս 
մենակություն էր շնչում և արտաշնչում հազիվ լսելի նվազ 
տրոփյուններով» 3 : Միայնության ու դատարկության զգացումը նոր 
շրջանի գրականության հերոսներին բնորոշ հիմնական հատկանիշներից 
է, որը պոստմոդեռնիզմը ժառանգեց էքզիստենցիալիզմից: Ինչպես 
հայտնի է, էքզիստենցիալիստական փիլիսոփայության հիմնական նյութը 
մարդն է և նրա գոյությունը, ինչի վերաբերյալ էլ տարբեր փիլիսոփաներ 
տարբեր կարծիքներ են առաջադրում: Ըստ Սարտրի` սկզբնական 
մարդկային գոյությունը իրենից ոչինչ էլ չի ներկայացնում, և մարդը մարդ 
է դառնում միայն հետագայում, ընդ որում` այնպիսի մարդ, ինչպիսին 
ինքն է իրեն կերտում: Այսինքն` ըստ էքզիստենցիալիստական 
փիլիսոփայության` մարդն ունի ընտրության հնարավորություն և ըստ այդ 
ընտրության էլ ձևավորվում է նրա անհատականությունը: Կամ, օրինակ, 
Քամյուն գտնում էր, որ մարդկային գոյության միակ նախապայմանը 
դիմադրությունն է այն ամենի հանդեպ, ինչ ճնշում է մարդուն, 
դիմադրություն ընդդեմ կյանքի աբսուրդայնության4: Այս և այլ բազմաթիվ 
տեսակետների մեջ կա մի ընդհանրություն, ըստ որի` մարդը, որպես 
մահկանացու գրեթե մշտապես համակված է անհանգստությամբ, ինչը 
ենթադրում է հենարանի գոյության մասին, սակայն հիմնական խնդիրն 
այն է, որ մարդն այս աշխարհում չունի ոչ մի հենարան, քանի որ եկել է և 
գնալու է: Այս ամենից ելնելով` մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում միայնակ 
է, և էքզիստենցիալիստական գաղափարախոսության համաձայն նա 
ընկալվում է ոչ թե որպես հասարակության անդամ, այլ` միայնակ և մյուս 
մարդկանցից անկախ անհատ, ով գոյություն ունի այնքանով, որքանով որ 
ինքն իրեն կերտում է և հետևաբար միայն ինքն է պատասխանատու իր 
համար և ոչ թե հասարակությունը: Այս ըմբռնումները բնորոշ են նաև 
պոստմոդեռնիզմին, ինչի հետևանքով էլ պոստմոդեռնիստական 
ստեղծագործություններում հերոսները հանդես են գալիս որպես 
հասարակությունից օտարացած և մեկուսացած անհատներ և որևէ 
առնչություն չունեն «մյուսների» գոյության հետ: Ադալյանի 
ստեղծագործությունների հերոսները ևս չեն ցանկանում ազատվել իրենց 
հարազատ դարձած միայնությունից, և նախընտրում են փակված մնալ 
իրենց լաբիրինթոսում: Այս երևույթը ծայրահեղության է հասնում 

                                                 
3 Ադալյան Ն., Պարականոն վիպակներ և պատմվածքներ, Եր., 2012, էջ 30: 
4 Տես` http://www.solecity.ru/philosophy/existensialism  
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հատկապես «Ապոկալիպսիս» վեպում: Աբսուրդային այս վեպը 
ապականված երկրի գեղարվեստական և խորհրդանշական 
վերարտադրությունն է և համատարած աղբի միջոցով հեղինակը ձգտում 
է ներկայացնել իրական կյանքում առկա աղտը: Սակայն Ադալյանը 
ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ մարդկանց 
մոտ բացակայում է աղբը ոչնչացնելու ձգտումը և նրանք առավել 
նախընտրում են իրենք իրենց սեփական բանտը կառուցել, որը պատնեշ 
է դառնում իրենց և արտաքին աշխարհի միջև. «Բանտն ինչպես որ 
քանդել էին` այժմ նույնքան ու ավելի ոգևորությամբ էին շինում, մի 
այնպիսի սրբազան սարսուռով, որին կնախանձեր անցյալի և դեռ գալիք 
ամեն եկեղեցի: Ամբողջ երկրի բազմաբնույթ ներուժն ուղղված էր այդ 
նպատակին…»5:  
  Հետզհետե ավելի ակնհայտ է ուրվագծվում ներքինի և արտաքինի, 
գիտակցության և ենթագիտակցության, հասարակության և անհատի 
բախումը և, նույնիսկ հերոսի փախուստը իրականությունից: Այդպես է 
վարվում, օրինակ` «Մրջնանոց» վեպի հերոսը, ով հեռացել է քաղաքից, 
օտարվել մարդկանցից և միայն երբեմն այցելում է սրճարան և կամ 
զրուցում ծանոթների հետ հեռախոսի միջոցով: Կարելի է ասել որ 
վերջինս անապատում ստեղծում է իր վերացական քաղաքը` փորձելով 
ապրել միայն ինքն իր համար. «Վաղուց անտարբեր ժամանակի 
պայմանականությունների հանդեպ, որոնք շատերի գոյության հողն են, 
նա գոհ էր, որ ապրում է մի ընդհանուր-վերացական դաշտում, որտեղ ոչ 
ոք և ոչինչ, նույնիսկ ինքը չի ճնշում իր ազատությունը»6: Սակայն հերոսին 
չի հաջողվում վերջնականապես ազատվել արտաքին աշխարհի 
գոյությունից, քանի որ անգամ իր կերտած մեկուսարանում անվերջ 
պայքար է մղվում անդեմացած հասարակության դեմ: Արմեն 
Հովակիմյանը, անդրադառնալով այս վեպին, իր ուսումնասիրության մեջ 
նշում է. «Մի կողմից` ամբոխացած հասարակություն, մյուս կողմից` 
ամբոխից խրտնած, իր ես-ին ձգտող անհատ: Մի կոմից` ինքնանպատակ 
նյութաշինությամբ զբաղվող հասարակություն, որ վերածվել է մեծ 
մրջնանոցի, մյուս կողմից` բնության դեռևս անարատ գրկում փրկություն 
որոնող մենակյաց»7:  

                                                 
5 Ադալյան Ն., Ապոկալիպսիս, Եր., 1999, էջ 73: 
6 Ադալյան Ն., Մրջնանոց, Եր.,  2006, էջ 18: 
7 Հովակիմյան Ա., Կռվիր քո դեմ, որ մրջյուն չդառնաս //ՀՀ, 2006, թ., 52, էջ 5: 
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Գրողի երևակայությունը գտնում է փրկության ելքը, այն է` իր մենակյաց 
հերոսի համար ձևավորել մի նոր իրականություն, մի նոր աշխարհ, մի 
նոր մեծ քաղաք` թեև մտացածին: Այս հնարը ևս բնորոշ է 
պոստմոդեռնիստական գաղափարախոսությանը, ուր առկա են բազում 
փոխկապակցված իրականություններ, որոնք կարող են հանդես գալ, 
օրինակ` երազների կամ հալյուցինացիաների միջոցով: Հաստատելու 
համար վերը ասվածը մեջ բերենք Ժենյա Քալանթարյանի 
մեկնաբանությունը. «Գեղարվեստական նոր մտածողության բնորոշ 
կողմերից մեկը իրականության սահմանների ընդլայնումն է 
առարկայական տեսանելի աշխարհից դեպի, քիչ է ասել, 
երևակայությունն ու անտեսանելին, այլ ընդհանրապես դեպի այն ամենը, 
ինչը իբրև ռեալություն կարող է ըմբռնվել մարդու ենթագիտակցության 
խոր շերտերում»8:  
  Երբեմն անգամ ինքը հերոսը չի կարողանում հասկանալ, իր 
շրջապատում տեղի ունեցող դեպքերի իրական և կամ անիրական լինելը, 
ինչպես օրինակ` «Սև քառակուսի կարմիր անապատում» վեպի հերոս 
Ներսեսը: Չնայած նրան, որ վեպը պատմում է Հայոց ցեղասպանության, 
թափված արյան և գաղթի դժվարին ճանապարհի մասին` այն զուտ 
պատմական դեպքերի վավերագրում չէ, և հյուսվող սյուժեի 
սահմաններում առավել մեծ արժեք են ներկայացնում հերոսների 
զգացմունքներն ու հոգեվիճակը: Չարի ու բարու, կարմիրի ու սևի 
հակադրությունը ուղղված է բացահայտելու դաժան ճակատագրի կողմից 
միավորված հայ ժողովրդի ապրումները, և քարավանի յուրաքանչյուր 
անդամ հայ ազգի այս կամ այն հատկանիշի մարմնավորումն է: Սակայն 
դժվարին ճանապարհին հերոսները ստիպված են բախվել դառն 
իրականությանը և ոչ միայն: Ինչպես նշվեց, հաճախ անգամ դժվար է 
տարբերակել ծավալվող դեպքերի իրական և կամ անիրական լինելը: 
Այդպես, օրինակ` Ներսեսին թվում է, թե` սպանում է իրեն հանդիպած 
բուին, սակայն… «Ուռենու հաստ ճյուղին կանգնած էր մի թռչուն: Բու՞ է, 
թե՞ նման է բուի: Ներսեսը մոտեցավ, մեկնեց ձեռքը և բվանման թռչունին 
վզից բռնեց: Ամուր մատներով բռունցքի մեջ սեղմեց ու խեղդեց նրան: 
Արդեն չէր կասկածում` բու է: Հետո գցեց ոտքերի տակ և կոխկոտում էր, 
ճզմում, տրորում, փետրավոր մարմինը խառնում հողի հետ, քրքրում, 
հողին հավասարեցնում: Երբ ոտքը ետ քաշեց, բուն թափ տվեց 

                                                 
8 Քալանթարյան Ժ., Պայմանականի տրամաբանությունը // Գր. թերթ, 2006, թ. 
16, էջ 6: 
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այլանդակված մարմինը, թև առավ և, կարծես ոչինչ չէր պատահել, թռավ 
հեռուները» 9 : Մեջ բերված այս հատվածում աչքի է ընկնում 
պոստմոդեռնիստական մեկ այլ հատկանիշ ևս, այն է` 
միֆակիրառությունը: Դեռևս 1952 թվականին իսպանացի նկարիչ Պաբլո 
Պիկասսոն նկարեց իր հայտնի` «Բուն, մահվան բանբեր» նկարը, որի 
միջոցով ևս մեկ անգամ անդրադարձ էր կատարվում այն միֆին, ըստ 
որի` բուն հայտնվում է մոտալուտ մահվանից առաջ, որպեսզի իր հետ 
տանի մարդկային հոգին: Կարևոր է ասել, որ բուի սիմվոլի նման 
մեկնաբանումը, ադալյանական արձակից զատ, երբեմն հանդիպում է 
ետանկախացման շրջանի նաև այլ ստեղծագործություններում, օրինակ` 
Հովիկ Վարդումյանի «Կանթեղ» վեպում, ուր նկարագրվում են 
արցախյան ազատամարտի դեպքերը: Ներկայացնելով ընթացող 
պատերազմական գործողությունները` հեղինակը ընդգծում է նաև, որ 
բոլոր թռչուններից միայն բուն է մնացել գյուղում` ասես կանխազգալով 
մոտալուտ մահը, քանի որ ամենից շատ կյանք է խլում հենց 
պատերազմը. «Մի քանի օրվա մեջ բոլորը վարժվել էին պատերազմի 
աղմուկին: Լռությունից նյարդայնանում էին: Լռության մեջ տագնապ 
կար: Հաջորդ պահը ոչ ոք չէր կարող կանխագուշակել: Անորոշությունից 
տագնապն ավելի էր մեծանում: Գիշերը նորից լսվում էր բվի վայոցը: 
Բոլոր թռչունները հեռացել էին գյուղից: Այդ միակ բուն համառորեն նստել 
էր մեծ բարդու վրա ու անընդհատ վայում էր»10:  
  Ադալյանի «Սև քառակուսի կարմիր անապատում» վեպում ևս 
կիրառվում է մահաբեր թռչնի սիմվոլ-միֆոլոգեմը, որը հայտնվում է 
հերոսի հոգուն տիրանալու: Հեղինակը գրում է. «Բուի մեջ ապրում են 
բարին ու չարը: …Ո՞վ գիտե, թե բուն ինչքան է ապրում, նա ապրում է 
աշխարհի ու մարդկանց հետ, և քանի դեռ կան նրանք, կա նաև բուի 
կռնչյունը, որ կանչում է ոչ թե իրեն, ոչ թե որևէ թռչունի կամ գազանի, ոչ 
թե իր նմանին` ինչպես բոլոր թռչունները և կենդանիները, այլ մարդուն: 
Կանչում է, որ դժբախտացնի վերջնականապես»11:  
  Առհասարակ, վեպում շատ են հանդիպում միֆոլոգեմները, որոնք 
միահյուսում են իրականը երևակայականին և հենց 
պոստմոդեռնիստական միֆակիրառության առանձնահատկությունն այն 
է, որ տեղի է ունենում միֆի վերաիմաստավորում, այսինքն` այն 

                                                 
9 Ադալյան Ն., Սև քառակուսի կարմիր անապատում, Եր., 2008, էջ 255-256: 
10 Վարդումյան Հ., Կանթեղ, Եր., 2010, էջ 134: 
11Ադալյան Ն., նույն տեղում, էջ 137-138:  
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համադրվում է ժամանակի իրականության հետ և երբեմն անգամ հանդես 
է բերվում «փակ տեսքով»` ոչ թե որպես հորինվածք, այլ` իրական 
երևույթ: Ա. Լոսևը այս մասին գրում է. «Միֆական մտածողության 
տեսանկյունից ոչ մի դեպքում չի կարելի ասել, որ միֆը ֆիկցիա է և 
երևակայության խաղ: …Միֆը, առավել որոշակի, մաքսիմալ ինտենսիվ և 
առավելագույն ձևով լարված իրականություն է: Այն հորինվածք չէ, այլ 
առավելապես վառ և ամենաբուն իրականություն»12: 
  Այս տեսանկյունից վեպում ներկայացվող իրական 
խորհրդանշանների մեջ առանձնանում է հատկապես ոսկե ձին: Գրեթե 
բոլոր միֆերում և լեգենդներում ձիու կերպարը մեկնաբանվում է դրական 
նշանակությամբ` որպես կյանքի հարատևության, հզորության և 
ազատության խորհրդանիշ: Սակայն որոշ միֆերում այն դիտվում է նաև 
որպես լույսից խավարի, երկնքից երկրի և կյանքից մահվան անցում, 
քանի որ, ըստ հավատալիքի, ձիերը տեղափոխում են մարդկանց այս 
աշխարհից անդրաշխարհ: Այս ստեղծագործության մեջ Ադալյանը 
միավորում է միֆի մեկնաբանման տարբերակները, և ոսկե ձին իր մեջ 
կրում է ստրկության և ազատության, կյանքի և մահվան պայքարը: 
Կարևոր է ասել, որ խորհրդանշական այս պայքարը նախևառաջ իր 
դրսևորումն է գտել Նորայր Ադալյանի եղբոր` Ռուբեն Ադալյանի «Ձիերի 
ճակատամարտը» նկարաշարում, ուր ընդգծվում է տեղի ունեցող 
պայքարի ողջ դրամատիզմն ու լարվածությունը և հատկապես 
առանձնանում է «Ձիերի մենամարտը» նկարը, որտեղ գունային գամայի 
միջոցով առավել ցայտուն է գծագրվում ոսկե ձիերի բախումը: Սակայն 
եթե Ռուբեն Ադալյանը անմահացրել է այդ բախման ակնթարթը, ապա 
Նորայր Ադալյանի դեպքում պայքարը հետզհետե հասնում է իր 
գագաթնակետին և խորհրդանշում հայ ժողովրդի ապրելու ձգտումն ու 
թույլ, բայց անմար փրկության հույսը. «1918 թվականի աշնանը 
հինավուրց Երևան քաղաքում և նրա շուրջը մի գաղթական ձի էր 
թափառում: Նա ծայրաստիճան հյուծված էր, ցնցոտիների մեջ, տխուր և 
հուսաբեկ: Միայն կապույտ աչքերն էին լույս տալիս, և սիրտն էր ոգորում 
մահվան դեմ` կայծակներով զարկված կրծքի տակ: Նա նման էր 
մարդկանց, որոնք ստվերի պես համր ու դանդաղ շարժվում էին քաղաքի 
փոշոտ ու ծուռումեջք փողոցներով, և մարդիկ նման էին նրան»13: Չնայած 
դժվարություններին` հույսը չի մահանում և վեպի վերջում հանդիպող այս 

                                                 
12 Лосев А., Философия, мифология, культура, М., 1991, с. 115. 
13 Ադալյան Ն., նույն տեղում, էջ 286: 
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տողերը ազդարարում են, որ ի վերջո երանելի ազատությունը նվաճված 
է, որը կարող է քողարկել անգամ անցած ճանապարհն ու վերապրած 
մահվան սարսափը:  
Մահվան սարսափը քողարկելու համար Ադալյանը, սակայն, կիրառում է 
նաև պոստմոդեռնիստական սև հումորն ու հեգնանքը, որի հետևանքով, 
թվում է թե հերոսները պարզապես անտարբերությամբ են անցնում 
մահվան կողքով: Օրինակ` «Ապոկալիպսիս»-ի հերոսները ոչ միայն 
արհամարում են մահվան հասկացությունը, այլև անգամ դրականորեն են 
ընդունում համատարած մահվան լուրը, ասես այն ոչ թե մահ է, այլ 
առօրյա մի սովորական երևույթ. «Բազմաթիվ անհայտ կորածներ, թվերը 
ճշտվում են»,- զեկուցեց քաղաքապետը,- «Մարզահամերգային համալիրն 
այրվում է…»: «Տեսնում եմ»,- նրան ընդհատեց թագավորը,- «Ու՞ր են 
հրշեջ մեքենաները»: «Աղբ են տեղափոխում»: «Խոսի՛ր»: «Գողության 
դեպքեր չկան»: «Դա լավ է»: «Մի քանի մահ և ծնունդներ, որոնք իսկույն 
մեռնում են»: «Վատ չի, մի թող շատանան, շատին ղեկավարելը դժվար 
է…» 14 : Պոստմոդեռնիստական սև հումորի և դասական հեգնանքի 
տարբերակիչ հատկանիշը հենց այն է, որ հեգնանքն ավելի մեղմ ծաղր է, 
որ ոչնչացման միտում չունի, մինչդեռ սև հումորն, կարելի է ասել, «լացի 
ծիծաղ է», սպանիչ ծաղր լրջագույն թերությունների նկատմամբ: Տվյալ 
դեպքում ևս հերոսները խոսում են այնպիսի հանգստությամբ, ասես 
ամենայն լրջությամբ են արտաբերում իրենց մտքերը: Սակայն, ի 
տարբերություն, օրինակ` խեչոյանական արձակի, ուր սև հումորը 
հոգեբանական պաշտպանիչ ռեակցիայի արդյունք է, որի միջոցով գրողը 
ձգտում է քողարկել իր հերոսների իրական մորմոքն ու ցավը, Ադալյանը 
առավելապես գործածում է վերը նշված միջոցները իր ժամանակի 
դրության ողջ ողբերգությունը ընդգծելու նպատակով և կարելի է ասել, որ 
ադալյանական հեգնանքը որոշակի քաղաքական բնույթ է կրում, քանի 
որ ուղղվում է իշխանությունների և կյանքի արատների դեմ, ինչը իր վառ 
արտահայտությունն է գտել հատկապես «Ծաղրածուն մեծ քաղաքում» 
վեպի էջերում: Վեպը լայն առումով իրենից ներկայացնում է 
քաջնազարականության պատմության ժամանակակից վերարտադրում, 
ողջ ստեղծագործությունը աչքի է ընկնում իր պարադոքսալ 
հակադրություններով և կառուցվում է կատակերգության և ողբերգության 
սահմանագծին: Բնական է, որ վեպում առանձնանում է հատկապես 
իշխանության գլուխն անցած Նազարի կերպարը, ում չի հուզում անգամ 

                                                 
14 Ադալյան Ն., Ապոկալիպսիս, Եր., 1999, էջ 14: 
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իր կողմից այդքան սիրված հոր մահը. «Մի քիչ համբերի, Նազար ջան, 
Գարսոյի նահատակությունից հետո խառը օրեր ենք ապրում, վիճակն 
ավելի անկայուն չդարձնենք, թող քառասունքը գա անցնի, տարին 
պատվով ու փառքով նշենք…»: «Հերս էլ ժամանակ գտավ մեռնելու»,- 
դժգոհեց Նազարը,- «գոնե ինձնից մի կես բերան խորհուրդ հարցնեն` 
երբ՞ մեռնեմ, ես էլ կասեի` եթե անցած տարի չես մեռել, էս տարի մի՛ 
մեռիր, մյուս տարի կմեռնես» 15 : Հատկանշական է, որ երգիծանքը 
ուղղված չէ զուտ ծաղրական իրավիճակներ ներկայացնելուն, քանի որ սև 
հումորը ունի առավել լայն ընդգրկում և երգիծական գունավորում 
ունենալով, ստեղծագործությունը միտված է նախևառաջ ժանանակի 
արատները մերկացնելուն և առկա խնդիրների լուծումներն 
առաջադրելուն, այլապես արժեզրկվում է ոչ միայն մահը, այլև մարդկային 
կյանքը:  
  Կյանքը կորցրել է իր արժեքն ու նշանակությունը նաև 
«Համաճարակ» վեպի հերոսների համար, և դրանից ելնելով էլ 
ինքնասպանությունը որպես սովորական երևույթ է դիտվում: Ադալյանը 
գրում է. «…Ինքնասպանություն գործիր»: «Ոչ ոք չի կարող ինձ ետ պահել 
այդ քայլից»: «Ե՞րբ ես ուզում դժոխք գնալ»: «Ինչո՞ւ դժոխք… գուցե 
դրախտի դուռն է բացվում իմ առջև»: «Դու դժոխքի ապրանք ես»: «Թող 
այդպես լինի»: «Ասա ե՞րբ»: «Թեկուզ այսօր»: «Միայն ոչ այսօր»: «Ուրեմն 
վաղը»: «Ոչ էլ վաղը: Էս շաբաթ ես տրամադրություն չունեմ սուգ անելու, 
միշտ դիտավորյալ ինձ հակառակ ես գնում»: «Լավ, բա ե՞րբ»: «Էդ գործը 
շտապողականություն չի սիրում, համբերիր, ես քեզ կասեմ»16: 
Բերված օրինակներից պարզ երևում է, որ հերոսները ընկալում են մահը 
որպես առօրյա գործողություն և ասես «ժամանակ չունեն» մահվան հետ 
հաշվի նստելու: Այս ամենը կարող է հասնել այնպիսի ծայրահեղության, 
որ երբեմն անգամ ոչ միայն անտարբերությամբ են լցվում մահվան 
նկատմամբ, այլև նախանձով` հանգուցյալի հանդեպ: Այս տեսանկյունից 
մահը դիտվում է որպես փրկություն և ազատություն, ստեղծված դառը 
կացությունից փախչելու ճանապարհ:  
  Բոլոր այս հատկանիշների առկայությունը կապվում է 90-
ականների իրականության հետ, քանի որ թվում էր, թե ոչինչ չի 
փոփոխվում, որևէ շարժում չկա և կամ այլ կերպ ասած` ժամանակը 
դոփում է նույն տեղում ու իր բնականոն ընթացքով առաջ չի գնում: 

                                                 
15 Ադալյան Ն., Ծաղրածուն մեծ քաղաքում, Եր., 2010, էջ 273: 
16 Ադալյան Ն., Համաճարակ, Եր., 2003, էջ 126: 
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Այսինքն` իրական, առօրյա կյանքում բացակայում էր որևէ առաջընթաց և 
դրական շարժում, և այդ զգացումը իր գեղարվեստական 
արտահայտությունն ունեցավ նաև գրականության մեջ` ակամայից 
համընկնելով պոստմոդեռնիստական ժամանակային խեղաթյուրմանն ու 
թվացյալ շարժմանը: Ադալյանը գրում է. «Օդը լուռ էր, ամենուրեք սառն ու 
անզգա տեսարան, վախեցնող լռություն, կույր ու մեռյալ ժամանակ, որ չէր 
շարժվում ետ ու առաջ, այլ կանգնել-մնացել էր տեղում, սև քար կտրել»17:  
Նորայր Ադալյանը իր ստեղծագործություններում կերտում է անժամանակ 
մի իրականություն` այլաբանորեն մատնանշելով երկրում եղած անորոշ ու 
անելանելի կացությունը, ուր ժամանակը պարփակվել է ակնթարթի մեջ, և 
կարևորվում է միայն տվյալ ներկա պահը, իսկ անցյալն ու ապագան, 
բացարձակապես անորոշ լինելով, տարրալուծված են ներկայում: Այս 
ձևով Ադալյանին հաջողվում է առավել մանրամասնորեն ներկայացնել 
կացությունը. մի իրավիճակ ուր բեկման ենթարկված, կանգ առած ու 
լճացած ժամանակը խաթարել է մարդկային կյանքի ընթացքը, ինչի 
հետևանքով էլ Ադալյանի մեծ քաղաքը մեկուսանում է աշխարհից, և 
«Համաճարակ» վեպում հանդիպում են հետևյալ տողերը. 
«Օդակայարաններում, երկաթուղային ու ավտոյակարաններում` ոչ մի 
շարժում, ոչ մի ձայն: Մինչև անգամ քամիները դադարեցին: Օրը չէր 
լուսանում և չէր մթնում: Արևն ու լուսինը չէին քայլում երկնքով: 
Թագավորությունը կտրվեց արտաքին աշխարհից և ձմեռային քուն մտած 
արջի նման ծծում էր իր թաթը» 18 : Աշխարհից կտրված անանուն 
թագավորության պատկերը, ուր խաթարվել է ժամանակի ընթացքը, 
հանդիպում է նաև հայ ժամանակակից գրականության մեկ այլ նմուշում` 
Ալեքսանդր Թոփչյանի «Կիրկե կղզի» վեպում: Ստեղծագործության մեջ 
ներկայացվում է գլխավոր և միֆական հերոս Էվրիլոքի մեր օրերի 
պատմությունը, ուր ի տարբերություն Ոդիսևսի հայտնի պատմության, երբ 
նավաստիները կախարդուհի Կիրկեի գեղեցկությամբ հմայված 
վերածվում են խոզի, մարդ-կենդանի այդ անցումը կատարվում է 
մարդկանց սեփական կամքով: Անցման այդ ճանապարհը աչքի է ընկնում 
աբսուրդային հատկանիշներով, որոնցից են նաև ժամանակային 
խախտումն ու աշխարհից կտրված թագավորության գոյությունը: 
Ադալյանի և Թոփչյանի ստեղծագործությունների այս նմանությունը 
պատահական չէ, քանի որ հաճախ գրողները, սնվելով նույն 

                                                 
17 Ադալյան Ն., Սև քառակուսի կարմիր անապատում, Եր., 2008, էջ 219: 
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իրականությունից և նպատակ ունենալով այլաբանորեն վերարտադրել 
այն ստեղծագործության մեջ, դիմում են արտահայտման նույն 
միջոցներին և սիմվոլներին: Հաստատելու համար վերը ասվածը բերենք 
նաև մի հատված Թոփչյանի վեպից. «Անանուն երկրում վաղուց արդեն 
օրացույց չէին նայում: Օրացույցը վաղուց չէր տպվում: Եղածներն էլ այրել 
էին վառարանում: Ամեն ինչ սկսվեց այն պահից, երբ փոխեցին ամիսների 
անունները: Այնուհետև Գերագույնն ինքն սկսեց որոշել ամիսների, 
շաբաթների և օրերի տևողությունը: Ասենք, հայտարարվում էր, թե 
առաջիկա ամիսը քառասունյոթ օրից է բաղկացած լինելու, իսկ 
հետագայում ճշտվում էր շաբաթների և օրերի տևողությունը: Օր կար, որ 
երեսուն ժամ էր, օր էլ կար, որ հազիվ տասը ժամ էր տևում, օր էլ կար, որ 
տեղի չէր ունենում» 19 : Անժամանակությունը ենթադրում է 
պոստմոդեռնիստական անվերջ կրկնվող շրջափուլ, ուր անգամ շարժումը 
թվացյալ է դառնում և եթե նույնիսկ տեղաշարժ լինի էլ, ապա այն կրկին 
վերադառնալու է սկզբին: 
  Մնում է միայն ավելացնել, որ ինչպես նշում է Նորայր 
Ադալյանը`«կյանքի թատրոնը այնքա՜ն բարդ է…», իսկ համաճարակը 
շարունակում է տարածվել առ այսօր, այն կարող է արտահայտվել ներքին 
պայքարի, անհատի և հասարակության, ծաղրի և լրջության, ներկայի, 
անցյալի և ապագայի բախմամբ և կարող է տեղ գտնել մեզնից 
յուրաքանչյուրի հոգում, ասել է, թե` «Երկընտրանքի ծովում տառապում են 
բոլորը` ի՞նչ անել և ու՞ր լողալ: Կարող եք գնալ վերին ճանապարհով և 
կամ ներքևի, որը ձեզ կվերադարձնի ձեր ելման կետին: Ընտրությունը 
ձերն է: Եվ մի խոսք էլ վարագույրը փակելուց առաջ. այս ամենը ես 
բեմադրեցի` նայելով ձեզ»20: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 
1. Ադալյան Ն., Ապոկալիպսիս, Եր., 1999 
2. Ադալյան Ն., Թաղման թափոր, Եր., 2000 
3. Ադալյան Ն., Ծաղրածուն մեծ քաղաքում, Եր., 2010 
4. Ադալյան Ն., Համաճարակ, Եր., 2003 
5. Ադալյան Ն., Մրջնանոց, Եր., 2006 
6. Ադալյան Ն., Պարականոն վիպակներ և պատմվածքներ, Եր., 2012 

                                                 
19 Թոփչյան Ա., Կիրկե կղզի, Եր., 1996, էջ 152-153: 
20 Ադալյան Ն., Ապոկալիպսիս, Եր., 1999, էջ 77: 



503 

 

7. Ադալյան Ն., Սև քառակուսի կարմիր անապատում, Եր., 2008 
8. Թոփչյան Ա., Կիրկե կղզի, Եր., 1996 
9. Հովակիմյան Ա., Կռվիր քո դեմ, որ մրջյուն չդառնաս // ՀՀ, 2006, թ., 52 
10. Վարդումյան Հ., Կանթեղ, Եր., 2010 
11. Քալանթարյան Ժ., Պայմանականի տրամաբանությունը // Գր. 

թերթ, 2006, թ. 16 
12. Лосев А., Философия, мифология, культура, М., 1991 
13. http://www.solecity.ru/philosophy/existensialism 

 
ДИАНА МНАЦАКАНЯН – ‘‘ЭПИДЕМИЯ’’ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
НОРАЙРА АДАЛЯНА 
  В статье рассматривается применение характерных чертов 
постмодернистического мировозрения в произведениях Норайра Адаляна. 
Проза Адаляна это спецефический переход между литературой до 
независимого и после независимого периодов, когда с помощью 
нօвейших явлений литературного мышления отражаются осложнения 
переходного времени. В статье рассматривается вторая фаза 
литературной деятельности писателя, которая в основном характеризуется 
свойствами типичными постмодернистической эстетике. 
 
DIANA MNATSAKANYAN - EPIDEMIA IN NORAYR ADALYAN’S BIG CITY 
  In the article the use of the typical elements of postmodern world 
outlook in the works of Norayr Adalyan is observed. Adalyan’s prose is the 
special transition between literature of the pre- and post-independence 
periods when with the help of new methods of literary thinking complications 
of transitional period are expressed. The article focuses on the second phase 
of the writer’s literary activity, which is characterized by the features of  
postmodern  aesthetics. 
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ՀՏԴ 84.09 
 

ՇԱՌԼ ԴԸ ԿՈՍՏԵՐԻ «ԹԻԼ ՈՒԼԵՆՇՊԻԳԵԼԻ ԵՎ ԼԱՄՄԵ 
ԳՈՒԴԶԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ԼԵԳԵՆԴԻ» ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԸ 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄՈՒՍԱԽԱՆՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` Շառլ դը Կոստեր, Թիլ Ուլենշպիգել քրոնոտոպ, Բախտին, 
միֆական, պատմական, հեղինակային և ընթերցման ժամանակ։ 

 
19-րդ դարի հանրահայտ բելգիացի գրող Շառլ դը Կոստերի «Թիլ 

Ուլենշպիգելի մասին լեգենդին» նվիրված քննադատական հարուստ 
գրականության մեջ դեռևս չի արծարծվել քրոնոտոպի խնդիրը, ուստի 
վեպի ժամանակային շերտերի սույն ուսումնասիրությունը միտված է 
լրացնելու այդ բացը: Մեր հետազոտության համար տեսական հիմք են 
ծառայել Մ.Բախտինի «Ժամանակի և քրոնոտոպի դրսևորումները 
վեպում», Յու.Կրիստևայի «Բախտինը, բառը, երկխոսությունն ու վեպը»  և 
Պ.Ռիկյորի «Ժամանակ և պատում»  աշխատությունները:   

Ինչպես հայտնի է, ռուս մեծ տեսաբան և գրաքննադատ 
Մ.Բախտինը վիպական քրոնոտոպին նվիրված իր հայտնի 
աշխատության մեջ առաջարկում էր վեպի ներսում առանձնացնել 
պատմական և կենսագրական ժամանակները, 1  որոնք սերտորեն 
կապված են միմյանց   և յուրաքանչյուրն իրագործվում է մյուսի 
պարտադիր ներկայությամբ: Ելնելով Բախտինի այս դրույթից՝ Թիլ 
Ուլենշպիգելի կյանքն ու արկածները, ընտանեկան ողբերգությունը, որ 
արդյունքն էր ինկվիզիցիայի վարած դաժան քաղաքականության, 
համարենք վեպի կենսագրական ժամանակը, իսկ Ֆլանդրիայի ժողովրդի 
զրկանքները, ազատության համար մղված պայքարը, որին անմասն չի 
մնում նաև Թիլը՝ պատմական ժամանակը: Հատկանշական է այն, որ 
պատմական ժամանակի նկարագրությունն սկսվում է ճիշտ այն պահից, 
երբ ծնվում է Ուլենշպիգելը.  

«Ֆլանդրիայի Դամմե քաղաքում, երբ մայիսը բաց է անում 
ալոճենու ծաղիկները, ծնվեց Ուլենշպիգելը՝ Կլաասի որդին» ։2   

                                                 
1      http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/bahhron.pdf 
2   Դը Կոստեր Շ., Ուլենշպիգելի և Լամմե Գուդզակի մասին լեգենդը,  թարգմ. 
Վահե Միքայելյանի, Լույս, Երևան, 1987թ., էջ 16 
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Ինչպես վեպի սկզբում, ավարտին ևս պատմական ու 
կենսագրական ժամանակները խաչվում են. Ֆլանդրիան ազատագրված 
է, իսկ Ուլենշպիգելը, հանուն հայրենիքի խաղաղ բարգավաճման, Նելեի 
հետ «երազային ճանապարհորդության է ուղևորվում» դեպի ոգիների 
երկիր՝ յոթ մահացու մեղքերը յոթ առաքինությունների փոխակերպելու 
նպատակով։   Ուլենշպիգելին ու Նելեին հաջողվում է կատարել իրենց 
առաքելությունը, սակայն երազից արթնանում է միայն Նելեն։ Կարծելով, 
թե Ուլենշպիգելը մեռած է, գյուղի քահանան և գյուղացիները թաղում են 
նրան, բայց վայրկյաններ չանցած՝ Ուլենշպիգելը թափ է տալիս հողն իր 
վրայից, վերակենդանանում և հայտարարում.  

«Մի՞թե կարելի է թաղել Ուլենշպիգելին՝ հոգուն, Նելեին՝ սիրտը 
մայր Ֆլանդրիայի։ Նա էլ կարող է քնել, բայց մեռնել՝ երբեք։ Ե՛կ, Նելե՜։ 

Եվ նրա հետ ճանապարհ ընկավ՝ երգելով վեցերորդ երգը, բայց ոչ 
ոք չգիտե, թե որտեղ նա երգեց վերջինը»:3 

Մեր կարծիքով՝  Շառլ դը Կոստերի վեպում բացի Բախտինի 
առաջարկած ժամանակային շերտերից կարելի է առանձնացնել նաև 
միֆական, պատմական, հեղիանակային և ընթերցման ժամանակային 
շերտերը:  

Վեպի միֆական ժամանակի էությունը կապված է մասնավորապես 
գլխավոր  հերոսի ընտրությամբ: Նա գերմանական լեգենդների հայտնի 
կատակասեր և խաբեբա հերոս Թիլ Ուլենշպիգելն է, ով, ըստ 
ավանդության, ծնվել և ապրել է 14-րդ դարում /1300-1350/ Բրաունշվեյգի 
Կնայտլինգեն գյուղում: Ուլենշպիգելի՝ պատմական անձ լինելու շուրջ կան 
բավականին հակասական կարծիքներ. ուսումնասիրողների մի մասը 
պնդում է, որ նրա գերեզմանը տեղակայված է Գերմանիայի Մյոլն 
քաղաքում, մյուս մասն էլ հավատացած է, որ այս պատումները սոսկ 
լեգենդներ են: Դը Կոստերի վեպում Ուլենշպիգելը 14-րդ դարից օտարվում 
ու տեղափոխվում է իրադարձությունների կատարման 
ժամանակահատված, այսինքն՝ 16-րդ դար: Հայտնվելով Իսպանիայի դեմ 
ֆլամանդացիների ազատագրական շարժման թատերաբեմում՝ 
Ուլենշպիգելն իր ուսերին է վերցնում պայքարի շարժիչ ուժի գործառույթը: 
Միֆական ժամանակից դը Կոստերը փոխառել է նաև Ուլենշպիգելի հոր՝ 
Կլաասի կերպարը՝ պահպանելով լեգենդի այն հատվածներն, ուր 
նկարագրվում են գլխավոր հերոսի ծննդյան, կնունքի, 
դաստիարակության, կատարած խենթությունների մանրամասները: 

                                                 
3  Նույն տեղում, էջ 464 
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Ուլենշպիգելի՝ միֆական ժամանակից ժառանգած այս տարրերը, 
ժամանակավրեպ են, քանի որ հերոսն ապրում է բոլորովին այլ 
իրականության մեջ, որտեղ կատակներն ու զվարճանքն ի վերջո 
ստիպված նահանջելու և իրենց տեղն են զիջելու հայրենասիրությանը: 
Սա ապացույցն է առ այն, որ հերոսը միֆական իր անցյալից հետզհետե 
զատվում ու ամբողջովին սուզվում է 16-րդ դարի իրականության մեջ: 
Այսպիսով՝ միֆական ժամանակին փոխարինելու է գալիս պատմականը: 

Վեպի պատմական ժամանակը համընկնում է Իսպանիայի 
արքաներ Կառլոս V Հաբսբուրգի և Ֆիլիպ II գահակալման 
ժամանակաշրջանի հետ, որը Ֆլանդրիայի ժողովրդի համար 
նշանավորվում է կաթոլիկ եկեղեցու և բռնապետ արքաների վարած կոշտ 
քաղաքականության դեմ պայքարով: Պատմական իրականության 
հավաստիությունը պահպանելու միտումով Շառլ դը Կոստերը ներմուծել է 
պատմական անձանց և իրադարձություններ՝ թվականների միջոցով 
պարբերաբար ճշգրտումներ կատարելով: Ռոմանտիկական 
պատմավեպի ավանդույթի համաձայն՝ պատումի շարադրանքի մեջ 
ակնհայտորեն նկատվում է հեղինակի սուբյեկտիվությունը։ Որպես 
ֆլամանդացի՝ նա իր անձնական վերաբերմունքն ունի կատարված 
իրադարձությունների հանդեպ,  այդ է պատճառը, որ որոշ փաստեր ու 
պատմական անձանց բնորոշ հատկանիշներ չափազանցված ու 
ծայրահեղացված են: Վեպում պարբերաբար առճակատվում են 
միֆականը, պատմականն ու հեղինակի կողմից հորինվածը, սակայն 
հմուտ հեղինակի գրչի շնորհիվ էապես տարբեր այս երեք ասպեկտները 
ճկուն և փոխներթափանցելի են դառնում՝ թույլ տալով պատմական 
իրականությանը, գեղարվեստական պատումին ու հեղինակային 
երևակայությանը ներդաշնակ գոյակցել: 

Հեղինակային ժամանակը պայմանավորված է դը Կոստերի և իր 
ժամանակակիցների աշխարհընկալմամբ։ 19-րդ դարը, ճակատագրական 
ժամանակահատված է բելգիական ժողովրդի համար, քանի որ 1830թ. 
Բելգիան ըմբոստանում է Նիդեռլանդների թագավորության դեմ և իր 
պատմության մեջ առաջին անգամ անկախություն է ձեռք բերում: 
Պատահական չէ, որ դը Կոստերը պատմական ժամանակաշրջան է 
ընտրում 16-րդ դարը, քանի որ նմանատիպ խնդրի առաջ կանգնած էր 
Բելգիան 19-րդ դարում: Նիդեռլանդների թագավոր Վիլհելմ I, ինչպես 
իսպանացի թագավորներ Կառլոս V ու Ֆիլիպ II դը Կոստերի վեպում 
սկզբունքորեն նույն կերպ են վարվում՝ ջանալով ճնշել ազատատենչ 
ժողովրդի անկախանալու փորձերը: Այսպիսով՝ ստեղծագործելու 
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գործընթացը դը Կոստերի համար միջոց է դառնում՝ իրագործելու 
Բելգիայի կրկնակի երազանքը: Հեղինակի խնդիրն էր ցույց տալ 
երիտասարդ երկրի ժառանգներին ազատության քարքարոտ ուղին և 
սովորեցնել պահպանել հայրենասիրության ոգին: Հեղինակային 
ժամանակը, որն արտահայտվում է շեշտադրումների և 
գնահատականների ձևով, պայմանավորված է վեպի պատումի մեջ դը 
Կոստերի՝ անուղղակի, սակայն մշտական ներկայությամբ:  

Այստեղ հարկ ենք համարում հիշել ֆրանսիացի հայտնի փիլիսոփա 
և գրաքննադատ Պոլ Ռիկյորի հետևյալ միտքը.  

«Պատում-ստեղծագործությամբ արարված աշխարհը միշտ 
ժամանակավոր է: Կամ ինչպես հաճախ է ասվում. ժամանակը մարդունն 
է դառնում այնքանով, որքանով որ հնչեցվում է պատումային ձևով, 
պատումն իր հերթին նշանակալի է այնքանով, որքանով այն պատկերում 
է ժամանակի փորձը»:4 

Եթե վերոնշյալ երեք ժամանակային շերտերը վեպում որոշակիորեն 
արտահայտվում են, ապա ընթերցման ժամանակն անորոշ է. ընթերցողի 
դատին հանձնվելով՝ գրական ստեղծագործությունը դառնում է 
բացառապես վերջինիս սեփականությունը, քանզի միայն ընթերցողից է 
կախված նրա ճակատագիրը: Գրաքննադատ և լեզվաբան Յուլիա 
Կրիստևան` որպես հակափաստարկ  դեկարտյան հայտնի «Մտածում եմ, 
ուրեմն կամ» /Cogito, ergo sum/ մտքին  առաջարկում է ֆրանսիացի պոետ 
Ֆրանսիս Պոնժի «Ես խոսում եմ, դու լսում ես, ուրեմն մենք կանք» /Je 
parle, tu m’entends, donc nous sommes/5 միտքը՝ առաջարկելով պատումն 
ուսումնասիրել հեղինակի և ընթերցողի միջև երկխոսության 
դիտանկյունից:6 Այս երկխոսությունը կարելի է կայացած համարել ամեն 
նոր ընթերցողի հետ, որը երկարացնում է ֆիզիկապես բացակա 
հեղինակի և նրա ստեղծագործության կյանքը:  

Եվ միայն ընթերցողն է որոշում՝ կդառնա այն հավերժության մի 
մասնիկ, թե կհայտնվի մոռացումի գզրոցներում: Ամեն դարաշրջանում 
ստեղծագործությունը նորովի է ընկալվում, քանի որ յուրաքանչյուր 
ժամանակաշրջան առաջ է բերում իր դիտանկյունն ու ներկայանում իր 
խնդիրներով: Սակայն բացառիկ են այն հեղինակները, որոնց գործերը 

                                                 
4 Ricoeur P., Temps et récit. 1. L’intrigue et le récit historique, Seuil, Paris, 
1983, p. 17. 
5  Ponge F., Pour un Malherbe,  Gallimard, Paris, 1965,  p. 204 
6 http://www.philology.ru/literature1/kristeva-00.htm 
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ժամանակի հետ չեն կորցնում իրենց փայլն ու արդիականությունը: Լույս 
ընծայումից 150 տարի անց դը Կոստերի վեպը դեռևս ունի իր 
հավատարիմ ընթերցողին և ոչ միայն ազգային ժառանգության, այլև 
համաշխարհային գրականության գանձարանի անօտարելի մասն է 
կազմում:  
 
ЛУСИНЕ МУСАХАНЯН - ВРЕМЕННЫЕ ПЛАСТЫ РОМАНА ШАРЛЯ ДЕ 
КОСТЕРА «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ УЛЕНШПИГЕЛЕ И ЛАММЕ ГУДЗАКЕ»
 Статья посвящена исследованию временных пластов романа 
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» Шарля де Костера. В 
результате проведенного анализа особенностей романного времени автор 
выделяет  четыре временных пласта: мифический, исторический, 
авторский и  читательсий.  
 
 
LUSINE MUSAKHANYAN - TIME LAYERS IN THE NOVEL “THE LEGEND OF 
THYL ULENSPIEGEL AND LAMME GOEDZAK” BY CHARLES DE COSTER 
  The article studies the time layers in the novel “The Legend of Thyl 
Ulenspiegel and Lamme Goedzak” by Charles de Coster. Four time layers are 
distinguished: mythical, historical, the time layer of the author and that of the 
reader. 
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ՀՏԴ 81'27 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ     
 

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՊԱՊՈՅԱՆ 
ԷԼԻԶԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ հասկացույթ, լեզվամշակույթ, զուգորդումներ, 
բառարանային իմաստ, կոլոկացիա 

 
Հասկացույթը մշակութային արժեք է և նրանում խտացված 

կերպով ներկայացված է մարդկանց հոգևոր ձեռքբերումների 
ամբողջությունը, հետևաբար հասկացույթների ուսումնասիրությունը թույլ է 
տալիս պատկերացում կազմել տվյալ մշակույթը կրող ժողովրդի հոգևոր 
աշխարհի և ազգային առանձնահատկությունների մասին: Մարդը որպես 
հասկացույթի կրող գտնվում է անընդհատ հաղորդակցական 
փոխազդեցության մեջ տարբեր ազգությունների պատկանող անձանց 
հետ: Այդ հաղորդակցությունը ենթադրում է ոչ միայն լեզվական կարգերի 
փոխանակում, այլև՝ հոգևոր աշխարհի, որը փոխանցվում է նաև 
հասկացույթների միջոցով: Ըստ Յու. Ստեպանովի՝ «մշակույթի հիմնական 
միավոր հանդիսացող հասկացույթի կառուցվածքի մեջ մտնում է այն 
ամենը, ինչը հասկացույթը մշակույթի փաստ է դարձնում՝ սկզբնական ձևը 
(ծագումնաբանությունը), խտացված պատմությունը, ժամանակակից 
զուգորդումները, գնահատականները և այլն» [Степанов Ю.С., 1997:824]: 
Այլ կերպ ասած, հասկացույթը մշակույթի  խտացված տեսակն է: Ս. 
Գ.Վորկաչովը գտնում է, որ հասկացույթի մեջ խտացված կերպով 
ներկայացված են տվյալ էթնոսի դիտարկումներն իր մասին որպես 
որոշակի մշակույթ կրողի և «ազգային բնավորության» սեփական 
գնահատականը: 

Այն, որ հասկացույթը այս կամ այն ժողովրդի մշակութային 
գիտակցության արտացոլումն է, որոշեցինք ուսումնասիրել գերմաներենի 
«Heimat» և հայերենի «հայրենիք» հասկացույթների օրինակով, քանի որ 
այս հակացույթը երկու ժողովուրդների մոտ էլ կարևոր մշակութային, 
տարածական, մտավոր, լեզվական հաստատուններից մեկն է: 
Ընդհանուր լեզվական կիրառության մեջ «հայրենիք»-ը առաջին հերթին 
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վերաբերում է այն վայրին, որում մարդ ծնվում է, որտեղ նա ունենում է իր 
վաղ սոցիալականացման ապրումները, որոնք հետագայում դրոշմում են 
նրա ինքնությունը, հոգեկերտվածքը, պատկերացումները և վերջապես 
աշխարհայացքը: «Այս առումով հասկացույթը ստանում է արտաքին, 
կենսափորձին նպատակաուղղված, զգացմունքների և 
պատկերացումների կաղապարմանը նպատակաուղղված մի ներքին 
մեծություն, (հայրենիք հասկացույթը կապված է հատկապես մանկության 
փորձի հետ), որոնք այդ հասկացույթին հաղորդում են առավելապես 
զգայական, էսթետիկական, և ոչ պակաս կարևոր գաղափարական 
բաղադրիչ» [Nell, Heimat, 2004]: 

Կարելի է առանձնացնել «հայրենիք» հասկացույթի երկու կարևոր 
կողմերը՝ նյութական և զգացական: Նյութական ասելով պետք է 
հասկանալ այն իրական երկիրը (նաև փոքր հայրենիքը՝ քաղաքը կամ 
գյուղը), որտեղ մարդ ծնվում և անց է կացնում իր մանկությունը, 
ձևավորվում է որպես անհատ: Իսկ զգացական կողմը՝ որպես կանոն 
դրական զգացմունքներով լցված հայրենիքը, որը յուրաքանչյուր մարդու 
մոտ առաջացնում է ջերմության ու ապահովության, հարազատության և 
հանգստի զգացողություններ: Սա այն տեղն է, որտեղ մեկին սիրում են, 
որտեղ մարդ ապրում է իր ավանդույթներով ու սովորույթներով և 
ստիպված չէ հարմարվել ու վարժվել օտար ավանդույթների: Անհատի 
սերը հայրենիքի հանդեպ նշանակում է սեր դեպի իր արմատները, սերը 
դեպի այն վայրը, որտեղ նա ծնվել և հասակ է առել: Բարոյա-
հոգեբանական դաստիարակության հնարավոր ուղիներից մեկը անհատի 
հաղորդակցումն է իր փոքրիկ երկրի, իր ծննդավայրի, նրա պատմության, 
մշակույթի և ավանդույթների հետ:  

Երկու լեզուների բացատրական բառարանների ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ թե' գերմաներենում, թե' հայերենում «հայրենիք»-ը 
համարվում է պատմականորեն տվյալ ժողովրդին կամ ցեղին պատկանող 
երկիրը, որը այդ ժողովուրդը բնակեցնում է՝ զարգացնելով իր 
տնտեսությունը, մշակույթը, գիտությունը և պահպանելով իր 
անկախությունը:  

Langenscheidt-ի բառարանում (Langenscheidts Großwörtebuch) 
ներկայացված են «Heimat» հասկացույթի հետևյալ իմաստները. 

 das Land, die Gegend oder Ort, wo jemand (geboren u.) 
aufgewachsen ist oder wo jemand eine sehr lange Zeit gelebt hat und 
wo er sich (wie) zu Hause fühlt  (երկիր, տեղանք կամ վայր, որտեղ 
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մեկը ծնվել և մեծացել է կամ երկար ժամանակ ապրել է և այնտեղ 
իրեն (ինչպես) տանն է զգում) 

 ein fremdes Land, eine fremde Gegend, ein fremder Ort, wo man 
sich nach einiger Zeit sehr wohl fühlt (օտար երկիր, օտար տեղանք, 
օտար վայր, որտեղ ինչ որ ժամանակ հետո իրենց լավ են զգում) 

 das Land, die Gegend oder der Ort, wo etwas seinen Ursprung hat 
(երկիր կամ տեղ, որը ինչ որ բանի ծննդավայրն է) [Langenscheidts 
Großwörtebuch, 1998:459]:  

Wahrig-ի բառարանում առկա են «Heimat» հասկացույթի վերը նշված 
բոլոր իմաստները,  հիշատակվում է նաև տվյալ հասկացույթի 
կարևորագույն Vaterland հոմանիշը [Deutsches Wörterbuch, 1994:1650]: 
Duden-ի Ունիվերսալ Բառարան-ում  «Heimat»-ը ներկայացված է նույն 
իմաստներով, բայց ավելի մանրամասն անդրադարձ է կատարվում նրա 
վերջին՝ որևէ կենդանու, բույսի, արտադրանքի, տեխնիկայի ծագման 
վայր իմաստին [Deutsches Universal Wörterbuch, 1996:680]: Ըստ Duden-
ի Ծագումնաբանական Բառարանի «Heimat» հասկացույթը 
գերմանական լեզվական տարածքով սահմանափակված բառ է, որը 
միջին գերմաներենում ունեցել է heimuot ձևը, իսկ հին վերին 
գերմաներենի heimuoti (heimoti, hemode) ձևը կազմվել է Heim արմատով 
և –oti վերջածանցով [Herkunftswörterbuch, 1989:276]: Պատահական չէ, 
որ «Heimat» հասկացույթը ծագում է Heim (օջախ) բառից: Գերմաներենում 
Heim-ը ոչ միայն սեփական բնակարան, կացարան, տուն, հարազատ 
օջախ իմաստային հատկանիշներն ունի, այլ նաև՝ պաշտպանվածություն, 
ապահովություն, փախուստի վայր, հարմարավետություն իմաստները: 
Այն մի վայր է, որը կապված է ջերմության և խնամքի հետ՝ ի 
տարբերություն սառը և անտարբեր արտաքին աշխարհի: 

Հայերենի Բացատրական Բառարան-ում բերվում են «հայրենիք» 
հասկացույթի հետևյալ բնորոշումները՝ 

 հորից  ժառանգած, հորից մնացած գույք (Այդ տունը հայրենիք է. 
Դու չես կարող ծախել, պետք է մնա որդիներիդ: Նա իր 
հայրենիքից հրաժարվեց հօգուտ իր քրոջ:) 

 հայրերը, նախնիք, նախահայրերը 
 այն երկիրը, որ մի ցեղի` ազգի, բնակավայրն է եղել դարերով, 

որտեղ ապրել են մեկի հայրերը, նախնիքը (Մեր հայրենիքն է 
Հայաստան: Հրեաների հայրենիքը Պաղեստինն էր:) 
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 այն երկիրը, որտեղ մեկը ծնվել է և որի քաղաքացին է  
  այն գավառը կամ քաղաքը, որտեղ մէկը ծնվել է (Իմ  հայրենիքը 

Գանձակն է, բայց ես վաղուց  եմ հեռացել այնտեղից:)  
 երկիր կամ տեղ, որ ծննդավայր է եղել այս կամ այն բույսին, 

կենդանուն, որտեղ շատ զարգացած է այս կամ այն երևույթը, 
մայր, ծննդավայր (Բրնձի հայրենիքը Չինաստանն է, 
ծխախոտինը՝ Ամերիկան:) [Հայերեն բացատրական բառարան, 
1944:56]:    

Հայկական Սովետական Հանրագիտարան-ում «հայրենիք»-ը 
լուսաբանվում է որպես «այն երկիրը, որտեղ մարդ ծնվել է ու որի 
քաղաքացին է: Պատմականորեն տվյալ ժողովրդին պատկանող 
բնատարածքը` իր բնությամբ, բնակչությամբ, հասարակական և 
պետական կառուցվածքով, լեզվով, մշակույթով, կենցաղով, բարքերով և 
այլն» [Հայկական սովետական հանրագիտարան, 1980:211-212]: 
Բառարանային իմաստների զուգադրումից ակնհայտ է դառնում, որ առկա 
են ինչպես երկու լեզուների համար ընդհանուր, այնպես էլ միայն մեկ 
կոնկրետ լեզվամշակույթին բնորոշ իմաստներ: Ընդհանուր են՝ երկիր, 
տեղանք կամ վայր, որտեղ մեկը ծնվել և մեծացել է կամ որտեղ երկար 
ժամանակ ապրել է և որի քաղաքացին է և երկիր կամ տեղ, որը ինչ որ 
բանի ծննդավայրն է, որտեղ շատ զարգացած է այս կամ այն երևույթը 
իմաստները: Միայն գերմաներենում է հանդիպում օտար երկիր, օտար 
տեղանք, օտար վայր, որտեղ ինչ որ ժամանակ հետո իրենց լավ են զգում 
իմաստը: Թեպետ այս իմաստը չկա հայալեզու բառարաններում, սակայն 
այս հատկանիշը նկատվում է վերջին տարիներին Հայաստանը 
տնտեսական վատթար պայմանների, երկրի զարգացման հետ ոչ մի հույս 
և հեռանկար չկապող, անընդհատ սահմանին կրակոցների, 
սադրանքների և մինիպատերազմների պատճառով երկիրը լքողների 
մտածելակերպում: Այսինքն, մարդկանց վարքագիծը հաճախ հիշեցնում է 
հին հռոմեացիների հետևյալ ասույթը. «Հայրենիքն ամեն տեղ է, ուր լավ է» 
[Аргументы и Факты, 2005, № 41]: Միայն հայերենին բնորոշ են հայրերը, 
նախնիք, նախահայրերը/ հորից  ժառանգած, հորից մնացած գույք 
իմաստները:  

Գերմաներենում «Heimat»-ը պատկանում է շատ կարևոր մշակութային 
հասկացույթների թվին: Ֆրանսիացի հետազոտողի խոսքերով ասած. 
«Heimat»-ը  մոգական ուժով, կախարդական բառ է, որը դժվարությամբ է 
թարգմանվում ուրիշ լեզուներով: Այն առաջացնում է զուգորդումներ, որոնք 
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կապված են ավանդական գերմանական լանդշաֆտի հետ՝ փոքրիկ 
աշտարակով եկեղեցի, ֆախվերկային տներ…Այդ բառը հնչում է տիպիկ 
գերմանական հնչողությամբ՝ երազային, ռոմանտիկ, զգացմունքային: Այն 
գերմաներեն լեզվի «ձիրքն» է, բայց միաժամանակ այն դժվարություն է 
առաջացնում թարգմանչի մոտ: Այդ բառի մասին խոսելիս կարելի է խոսել 
«գերմանական հոգու» մասին» [Dauteuille M.]: «Heimat»-ը գերմանացու 
համար առաջին հերթին իր փոքր հայրենիքն է՝ փոքրիկ խնամված 
հողակտոր, որը ներծծված է պատմությամբ և մշակույթով և որի հանդեպ 
նա խորը զգացմունքային կապվածություն է զգում: Գերմանացիների մոտ 
հայրենիքի ընկալման ձևավորման վրա մեծ ազդեցութուն է թողել 
ռոմանտիզմը: 19-րդ դարի գերմանացի գրողները՝ Նովալիս, Քելլեր, 
Բրենտանո և ուրիշներ իրենց ստեղծագործություններում գովերգում են 
իդեալականացված գյուղական կյանքը բնության գրկում ի հակադրություն՝ 
փչացած քաղաքային հասարակության: Գերմանական լանդշաֆտերը 
սոսկ բացառիկ երևույթներ չեն, այլ մանրակրկիտ խնամված մշակութային 
տարածքներ՝ իրենց պատմությամբ, որոնք ունեն միայն տվյալ շրջանին 
բնորոշ յուրօրինակություն, որը ձևավորվել է հարյուրամյակների 
ընթացքւմ: Խորը տարբերություն կա ոչ միայն առանձին հողերի 
(մարզերի) լեզվում, խոհանոցում, այլ նաև՝ մարդկանց մտածելակերպում: 
Եթե հայերը իրենց առաջին հերթին հայաստանցի են համարում, հետո 
միայն հիշատակում են կոնկրետ շրջանը, որտեղից իրենք սերում են, ապա 
գերմանացիների մոտ  «Heimat»-ը  կապվում է ոչ թե քաղաքացիության 
հետ, այլ իրենց ծննդավայրի, որտեղ ծնվել ու հասակ են առել, անց են 
կացրել իրենց մանկությունն ու պատանեկությունը, զգացել են առաջին 
սերը, սովորել, ամուսնացել, ընտանիք են ստեղծել: Պատահական չէ, որ 
գերմաներենի «Elend» (թշվառություն, աղքատություն, խեզճություն) բառը 
ծագում է «Ausland» (արտասահման) բառից, այսինքն՝ տեղ, որտեղ մարդ 
համարվում է օտար և ստիպված է հարմարվել օտար բարքերի և 
ավանդույթների: 

«Heimat/հայրենիք» հասկացույթի իմաստային դաշտը համալրում են 
նաև այդ  հասկացույթի բառակազմական և ձևակազմական բազմաթիվ 
միավորները և հոմանիշները: Ըստ Ա. Սուքիասյանի՝ «հոմանիշների 
շարքում գլխաբառն առանձնանում է իր իմաստային ընդհանրությամբ: 
Իմաստային յուրահատկության հետ գլխաբառն առանձնանում է նաև 
ոճական և կիրառական առանձնահատկություններով. այն պատկանում է 
լեզվի չեզոք բառապաշարին, զուրկ է լրացուցիչ հուզա-արտահայտչական 
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երանգավորումից և այդ շարքի մնացած բառերի համեմատությամբ 
ամենագործածականն է լեզվում» [Սուքիասյան, 1971:161]:  

Գերմաներենում «Heimat» հասկացույթի կարևոր հոմանիշներն են՝ 
Vaterland (հայրենիք), Land (երկիր), Geburtsstätte (ծննդավայր), Heimatort 
(հայրենի երկիր), Residenz (բնակավայր), Sitz (նստավայր), Standquartier 
(երկար ժամանակով որոշակի տեղում կացարան), Heim 
(օջախ/հայրենիք), Wohnsitz (տեղ, որտեղ մեկը իր բնակարանն ունի), 
Anwesen (շինություն), Unterkommen (կացարան), Obdach (կացարան), 
Unterkunft (կացարան), Ursprungsland (երկիր, որտեղից մեկը ծագում է), 
Mutterland (հարազատ երկիր), Elternhaus (ծնողական տուն), Elternland 
(ծնողների երկիր), Wiege (օրրան), Bleibe (կացարան), Inland (որևէ երկրի 
սահմաններից ներս գտնվող տարածք), Ursprung (վայր, որտեղ ինչ-որ 
բան իր սկզբնական ծագումն ունի):  

Ա. Սուքիասյանի Հոմանիշների բառարան-ում տրված են  
«հայրենիք» հասկացույթի հետևյալ հոմանիշները՝  

1. բնաշխարհ, բնօրրան, օրրան, աշխարհատուն (բնստ), երկիր, 
ավետյաց երկիր, հայրենի հող, հայրենի երկիր, հայրենի 
աշխարհ, մայր հայրենիք, մայր հող,  մայր երկիր  

2. Հայաստան, հայ ժողովրդի արդի և պատմական երկիրը 
3. տվյալ ժողովրդի բնակավայրը 
4. ծննդավայր, մոր (գվռ.)` (այն  վայրը, ուր ծնվել է մեկը) 
5. սկզբնավայր (որևէ բանի ծագման` առաջացման վայր)  [Ա. 

Մ.Սուքիասյան, 2003:585]: 

  Հետաքրքիր փաստ է, որ «հայրենիք» հասկացույթը թե' 
գերմաներենում, թե' հայերենում հայր ծնողի հետ է զուգորդվում՝ 
հայրենիք և Vaterland: «Heimat» հասկացույթի «Vaterland» հոմանիշն 
առաջին անգամ 11-րդ դարում տեղ է զբաղեցրել Վյուրցբուրգում 
ստեղծված Summarium Henrici  բառարանում որպես լատիներեն «patria» 
բառի թարգմանություն, այնուհետև միջնադարում արդեն ամբողջովին 
ամրագրվել է գերմաներենում: Գերմանացիների մտապատկերում 
«Vaterland»–ը հաճախ զուգորդվում է նացիոնոլ-սոցիալիզմի տարիների 
հետ (1933 -1945), երբ այս բառը հաճախ էր օգտագործվում 
հարենասիրական պաթոս առաջացնելու նպատակով: Այդ տարիների 
լրատվամիջոցների ուսումնասիրությունը փաստում է, որ «Vaterland»-ը 
հաճախ հանդիպում է Nation (ազգ), Volk (ժողովուրդ),, Moral 
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(բարոյականություն), Gesetz (օրենք), Krieg (պատերազմ), Feinde 
(թշնամիներ), Opfer (զոհ), Freiheit (ազատություն), Unabhängigkeit 
(անկախություն) բառերի հետ և կազմում է այնպիսի կոլոկացիաներ, 
ինչպես՝ das einzige teure Vaterland (միակ թանկ հայրենիքը), unser 
Vaterland (մեր հայրենիքը), das gemeinsame Vaterland (համատեղ 
հայրենիքը) և այլն: Նույն պատմական անցքերով պայմանավորված 
գերմանացիներն այսօր զգուշանում են «Vaterland» բառն օգտագործելուց: 
Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ ժամանակի ընթացքում 
հասկացույթի իմաստային հատկանիշները կարող են փոխվել և այն 
կարող է նոր իմաստային երանգներ ձեռք բերել: «Heimat» հասկացույթը 
սակայն գերմաներենում մարդու զգայական աշխարհն արտահայտող 
բառ է և առաջացնում է բոլոր այն դրական զուգորդումները, որոնք 
կապված են հարազատ վայրի, ծննդավայրի հետ:   
 Հայերենում հաճախ են հանդիպում հայրենի երկիր, հայրենի հող, 
հայրենի աշխարհ կոլոկացիաները, սակայն կոլոկացիաներ կան նաև 
մայր բաղադրիչով, ինչպես օրինակ՝ մայր հայրենիք, մայր հող և այլն: 
Երկու լեզուներում էլ հանդիպում է հայրենիքը լքել, հայրենիքից հեռանալ 
(die Heimat verlieren/ verlassen) բացասական իմաստը: «Հայրենիք» 
հասկացույթը երկու լեզուներում էլ հաճախ հանդես է գալիս 
բառակազմական կաղապարներում որպես առաջին բաղադրիչ, ինչպես 
օրինակ, գերմաներենում՝ Heimatdorf, Heimatland, Heimatliebe, 
Heimatort և  հայերենում՝  հայրենադավ, հայրենադարձ, 
հայրենապաշտ, հայրենաշունչ, հայրենասեր, հայրենաշեն, 
հայրենանվեր և այլն:      
 «Heimat/հայրենիք» հասկացույթի ուսումնասիրությունը վկայում է, 
որ այն երկու ժողովուրդների համար էլ կարևորագույն մշակութային 
հաստատուններից մեկն է, որը կազմում է գերմանական և հայկական 
աշխարհի ազգային պատկերը: «Heimat/հայրենիք» հասկացույթի 
բազմաթիվ իմաստային ընդհանրություններ պայմանավարված են այդ 
հասկացույթի համամարդկային արժեք լինելու փաստով: Սակայն 
տարածական հեռավորությունը, պատմական շատ տարբեր 
ճակատագրեր և տարբեր մշակույթներ ունենալու փաստը 
պայմանավորում են նաև միայն մեկ կոնկրետ մշակույթում առկա 
իմաստների գոյությունը: Եթե գերմանացիների աշխարհի լեզվական 
պատկերում «հայրենիք»-ն ունի իր ծննդավայրը, երջանիկ մանկությունը, 
պաշտպանվածություն և ապահովություն իմաստային հատկանիշները, 
ապա հայերի լեզվական գիտակցության մեջ «հայրենիք»-ն ունի 
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սեփական արմատներ, ծագում, պապերի օջախ, նաև մարդու համար 
վերջին հանգրվան տարբերակիչ հատկանիշները: Այս վերջին իմաստը 
հատատվում է նաև Րաֆֆու «Խաչագողի հիշատակարանը» վեպի հերոսի 
խոսքերով՝ «Գոնե ծերությունը պիտի ապրել հայրենի տանը»: Հայերը 
թերևս հեշտությամբ են պանդխտում, սակայն փորձում են վերջին 
հանգրվանը հայրենիքում գտնել, իսկ հայրենիքին սպառնացող վտանգի 
դեպքում  կարողանում են համախմբվել և մի բռունցք դառնալ: Եվ այդ 
փաստը մեկ անգամ ևս ապացուցվեց Ադրբեջանի կողմից անցյալ տարվա 
ապրիլի սկզբին սանձազերծված պատերազմի օրերին: Հավանաբար դա 
ինքնապաշտպանական բնազդ է, որը ձևավորվել է հարյուրամյակներ 
շարունակ հրի ու սրի մատնվելու դժնդակ փաստերի արդյունքում:  
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СИРАНУШ ПАПОЯН, ЭЛИЗА КАЗАРЯН - О НЕКOТОРЫХ ВОПРОСАХ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА 
«РОДИНА» В НЕМЕЦКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ   
  Настоящая статья посвящается изучению словарных значений, 
синонимов и словообразовательных единиц с концептом «родина» в 
немецком и армянском языках. Сравнение показывает, что есть многие 
семантические сходства в обеих языках, обусловленные тем, что концепт 
«родина» является универсальной ценностью. С другой стороны есть 
семантические значения, присущие только одному языку, причиной 
которого является  пространственное расстояние, факт наличия разных 
исторических судеб и разных культур. 
 
SIRANUSH  PAPOYAN, ELIZA GHAZARYAN  -   ON SOME PROBLEMS OF 
COMPARATIVE ANALYSIS OF LINGUO-CULTURAL CONCEPT 
«HOMELAND» IN GERMAN AND ARMENIAN 
 This article refers to dictionary meanings and synonyms of lingu-
ocultural concept «homeland» and to the component «homeland» in complex 
words in German and Armenian. The comparison of two linguo-cultures 
showcases that there are a lot of semantic similarities which are determined 
by the universal value of the concept «homeland». On the other hand, there 
are also meanings typical of one particular culture, which are conditioned by 
the geographical distance and cultural differences between the two countries. 



518 

 

ՀՏԴ 811.13 

ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁԻՆ ԳԻՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ՆՐԱ ՏԵՂԸ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ 

ԵՆԹԱՈՃԵՐՈՒՄ 

ՇԱՀԱՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր` դարձվածաբանական միավոր, ենթաոճ, ոճական հնար, 
բարձր ոճ, գրական ոճ, մտերմիկ-խոսակցական ենթաոճ, 
հասարակաբան ենթաոճ, գռեհիկ ենթաոճ, ժարգոնային ենթաոճ  

Լեզվաբանության մեջ «դարձվածաբանություն» եզրույթի 
բառարանագրական բացատրությունը շարունակում է մնալ բազմիմաստ, 
քանի որ այն սահմանվում է որպես. 

- լեզվաբանության առանձին բաժին, 
- դարձվածային կազմ, դարձվածապաշար, դարձվածանի 

 
Եվ իրոք, դարձվածաբանությունը նախ կարող է դիտվել որպես 

ինքնուրույն գիտակարգ, որն ունի ուսումնասիրության իր նյութն ու 
մեթոդաբանությունը և կապ ունի ընդհանուր լեզվաբանության հետ։ 
Բացի դրանից, դարձվածաբանությունը կարելի է դիտարկել որպես 
կայուն բառային միացությունների մի խումբ, որն անմիջականորեն 
առնչվում է կիրառական և նույնիսկ` հակադրական լեզվաբանության 
հետ:         
 Դարձվածաբանության քննությունը, որպես առանձին, ինքնուրույն 
գիտակարգի, սկիզբ է առել արևելյան Եվրոպայում։ Ա.Վ. Կունինը նշում է, 
որ դեռևս 1928թ.Ե.Դ. Պոլիվանովը գտնում էր, որ «անհրաժեշտ է հատուկ 
գիտություն, որը կզբաղվեր դարձվածաբանության իմաստաբանությամբ» 
[Kunin 1970։754]։ Այնուհետև մի շարք խորհրդային գիտնականներ 
(Վինոգրադով, Կունին և այլք), առաջ քաշեցին դարձվածաբանության 
ինքնուրույն կարգավիճակի խնդիրը, հիմնվելով դարձվածաբանական 
միավորների բառաշարահյուսական հատկանիշների վրա, որը 
դարձվածաբանությունն առանձնացնում էր մի կողմից 
բառագիտությունից,  մյուս կողմից` քերականությունից, և որի նպատակն 
էր ստեղծել առանձին գիտակարգ: 
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 Ապացուցվեց, որ դարձվածաբանությունը գիտության առանձին 
բնագավառ է` օժտված ինչպես համակարգին հատուկ բոլոր 
հատկանիշներով (հոմանիշություն, հականիշություն, բազմիմաստություն, 
համանունություն և այլն), այնպես էլ՝ վերլուծության բոլոր 
մակարդակներով (հնչյունաբանական, ձևաբանական, բառագիտական, 
շարահյուսական)։ Մ. Կոտովան նշում է, որ Վ.Դ. Արխանգելսկու 
աշխատություններում ապացուցված է լեզվում դարձվածաբանական 
մակարդակի գոյությունը, և որ ռուս համալսարանական դասագրքերի 
մեծ մասը 1970 -ից ի վեր դարձվածաբանությունը ներկայացնում է որպես 
առանձին գիտություն [Kotova 1998:250]:  Շեշտվում է այն միտքը, որ 
կարելի է դարձվածաբանության դաշտը հստակ տեղավորել լեզվի 
սահմաններում, ուր կենտրոնում սովորական վիճակն է, կանոնավորը, 
մինչդեռ եզրին՝ անկանոնն ու արտասովորը։   
 Ֆրանսերենն ունի լեզվական մի շարք ենթաոճեր, որոնք 
նպաստում են խոսքը իրադրությանն ավելի համարժեք դարձնելուն: 
Ընդհանրապես ընդունված է, որ դարձվածաբանական միավորներն 
առավելապես պատկանում են մտերմիկ - խոսակցական կամ  
հասարակաբան, ժողովրդախոսակցական ենթաոճերին: Ասացվածքները, 
առածները կամ հատկաբանական /իդիոմատիկ/ արտահայտությունները 
ժողովրդական ծագում ունեն: Բացի դրանից, վերջիններս և քարացած 
շատ այլ արտահայտություններ, չեն սահմանափակվում լեզվական մեկ 
ենթաոճով: Այդ միավորների համար գոյություն ունեն նույնքան 
ենթաոճեր, որքան ցանկացած լեզվական նշանի համար: Յուրաքանչյուր 
խոսակցական իրավիճակ թելադրում է համապատասխան ենթաոճի 
ընտրություն, և այդ ընտրությունը հավասարապես կիրառվում է 
դարձվածաբանության մեջ: 

Օրինակ՝ Rire très fort – բարձրաձայն ծիծաղել 

1. niveau soutenu – բարձր ոճ 

rire à gorge déployée; rire aux éclats  

(լիաթոք` քահ-քահ ծիծաղել) 

2. niveau littéraire normal – ընդհանուր գրական ոճ 

rire aux larmes; rire à en pleurer  
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(արտասվելու չափ ծիծաղել, ծիծաղից աչքերն արցունքով լցվել) 

3. niveau familier – մտերմիկ խոսակցական ենթաոճ 

rire comme un bossu; rire comme une baleine 

(անզուսպ ծիծաղել, ծիծաղից թուլանալ` ուշաթափվել`փորը բռնել) 

4. niveau vulgaire – գռեհիկ`գռեհկաբան ենթաոճ 

se dilater la rate; se fendre la poire 

(հռհռալ, սեպերը բաց անել` ցույց տալ) 

5. niveau argotique – ժարգոնային ոճ 

se troncher la gueule 

(ռեխը բացել) 

Être riche – հարուստ լինել հասկացությունն արտահայտելու համար 
նույնպես ֆրանսերենն ունի ոճական բազմապիսի տարբերակներ` avoir 
de l’argent plein les poches – գրպանները լիքը`ունևոր լինել, remuer 
l’argent à la pelle – փողի հաշիվը չիմանալ, փողի հետ խաղ անել, rouler 
sur l’or, être cousu d’or – ոսկու մեջ լողալ, avoir du fric plein les poches, 
être aux as – փողի տոպրակ` քսակ լինել, փողին փող չասել, և այլն:
 Լեզվաբան Ռեյ-Շանթրոն գտնում է, որ «դարձվածք» եզրույթը ինչ-
որ բան հաղորդելու ձև է: Այն ընդգրկում է ոճաբանություն և 
ճարտասանություն, հաճախ դիմում է ոճական հնարների` 
փոխաբերության, փոխանունության և այլն: Այստեղ է, որ մենք գործ 
ունենք իմաստաբանության, նրա նրբերանգների՝ նորիմաստ արդյունքի և 
նախնական, ելակետային իմաստի հարաբերակցության հետ, ինչն 
ավելին է, քան լեզվաբանական ձևը / la forme linguistique [Rey-Chantreau 
1990: VI]:          
 Այս սահմանումը ևս մեկ անգամ շեշտում է խոսքում 
ճարտասանական բանադարձումների, դարձույթների և իմաստային 
ելևէջների կիրառման անխուսափելիությունը: Ահա թե ինչու 
ճարտասանությունը և բանաստեղծական արվեստը կարևոր դեր են 
խաղում խոսքի ձևավորման մեջ՝ միավորելով նրա բաղադրիչներն 
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այնպես, որ այն լինի ավելի տպավորիչ, պատկերավոր ու բազմաձայն: 
Ինչ վերաբերում է «հատկաբանական» (իդիոմատիկ) եզրույթին, ապա 
այն ստանում է կրկնակի իմաստ. մի կողմից լեզվին հատուկ 
արտահայտություն, մյուս կողմից՝ որևէ արտահայտության մասնակի 
դրսևորում:        
 Դարձվածքներն ուսումնասիրելիս առաջին քայլը դրանք «ճանաչելն 
է» որպես այդպիսիք, և ապա դրանք դիտարկելը լեզվական մյուս 
կառույցներից տարբերակված ձևով: Եվ իրոք, դարձվածքի 
ներկայությունը խոսքի մեջ և մանավանդ գրական թարգմանություն 
կատարելիս, ստեղծում է լուրջ խնդիրներ: Իմաստը չհասկանալը, 
տառացի թարգմանությունը առաջ են բերում կապակցված, սահուն 
խոսքի խզում՝ խոչընդոտելով փոխըմբռնման ու հաղորդակցման 
գործընթացին: Նախադասության այդ իմաստային ընդհատումը 
խոսակցին ստիպում է կասկածի տակ դնել ասույթը:  
 Դարձվածքի բոլոր բաղկացուցիչ տարրերը կառուցվածքի ներսում 
հավասարարժեք են, անդամների մեջ չկա ստորակարգություն: Նրանցից 
յուրաքանչյուրը հավասարաչափ նպաստում է ընդհանուր իմաստն 
ըմբռնելուն: Գոյություն ունեն կայուն միացություններ, որոնց բաղկացուցիչ 
մասերը հեշտությամբ կարելի է փոխարինել հոմանիշներով:  

Օրինակ՝ se donner /se payer, prendre/ du bon temps  

Սակայն լինում են դեպքեր, երբ դրանք ամբողջությամբ քարացած են. 

Օրինակ՝ jeter l’argent par les fenêtres – gaspiller de l’argent sans 
compter 

            bayer aux corneilles – rester sans rien faire 

Վերլուծությունները, որոնք օգնում են ցույց տալ դարձվածքի 
քարացած լինելը հոգեբանական տեսանկյունից, մեզ տանում են դեպի մի 
տեսություն, որը հիմնված է մտագործունեության վրա, և որը դարձվածքն 
ընկալում է որպես մեկ բառ: Օրինակ՝ Շառլ Բալլին դիտարկում է 
բառամիացությունից բխող երկու  ծայրահեղ դեպքեր [Bally 1951:67-68]. 

 Բառերի կապակցություն, որը ստեղծվելուց ամիջապես հետո 
քայքայվում է, նրա բաղադրիչ բառերն անկախանում են և այլ 
միացություններ կազմում 
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Օրինակ՝ pleurer comme une fontaine – pleurer abondamment 

 Բառեր, որոնք մեկ ամբողջական իմաստ արտահայտելու համար 
գործածվում են միասին, կորցնում են ինքնուրույնությունը, դառնում 
անքակտելի և որոշակի իմաստ արտահայտում համակցության մեջ: 

Օրինակ՝ avaler son extrait de naissance - mourir 

Երկրորդ դեպքում ի հայտ են գալիս գիտակցության երեք 
մակարդակներ. զուգորդություն պատկերներով, երևույթի 
զգացողություն, որն օգնում է դրանք իմաստավորել ու ամրագրել, և 
վերջապես հիշողություն, որն ավելի հեշտ է մտապահում բառերը 
կապակցության մեջ, քան մեկուսի: Դարձվածքի կայունությունը, 
այսպիսով, լեզվի զարգացման արդյունք է, որը ժամանակի ընթացքում 
դառնում է քարացած արտահայտություն և ամրանում նաև 
գիտակցության մեջ:      
 Խոսակցական ֆրանսերենն այսօր աչքի է ընկնում ենթաոճերի 
ընդգծված բազմազանությամբ` միատարր (ընդհանուր, համասեռ, 
ստանդարտ) խոսելաոճ, մտերմիկ-խոսակցական ենթաոճ, 
հասարակաբան (ժողովրդական) ենթաոճ, գռեհիկ (գռեհկաբան) 
ենթաոճ, ժարգոնային ենթաոճ, որոնք ամփոփվում են մեկ ընդհանուր 
անվան տակ` արգո (argot), որն ընդգրկում է սոցիալական, 
դասակարգային և մասնագիտական ժարգոնների ամբողջությունը: 
Եզրույթն այսօր անսահմանորեն ընդլայնել է գործածության իր ոլորտը և 
հազվադեպ է կիրառվում իր նախնական «ծածկալեզու» առումով: 
 Խոսակցական ֆրանսերենի ենթաոճերին պատկանող 
դարձվածային միավորները վերաբերում են ամենատարբեր ոլորտների: 
Միաժամանակ ուսումնասիրված լեզվանյութը պարզորոշ մատնացույց է 
անում այն իրողությունը, որ խոսակցական ֆրանսերենի ենթաոճերին 
պատկանող դարձվածաբանական միավորները հիմնականում 
վերաբերում են առօրյա կյանքին, կենցաղին, անձի բնավորության 
գծերին ու նրան բնորոշ հատկանիշներին, այս կամ այն իրավիճակում 
նրա որդեգրած վարվելակերպին, աշխատաոճին, երևույթների հանդեպ 
նրա ունեցած վերաբերմունքին, միջանձնային հարաբերություններին, և 
այլն: Եվ դա բնական է, քանի որ խոսակցական ֆրանսերենի 
գործառությունն ընդգրկում է հիմնականում հիշյալ ոլորտները: 
Անապացույց չլինելու համար բերենք օրինակներ` հայերեն դարձվածային 
համարժեքներով կամ նկարագրական թարգմանությամբ. 
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renvoyer l’ascenseur – լավության տակից դուրս գալ 
avoir une araignée au plafond – խելքը տեղը չլինել, խենթուխելառ` 
խելքը թռցրած լինել 
ce n’est pas un aigle – խելքը կարճ լինել 
ne pas se faire d’ampoules aux mains – գործին չկպչել, ալարկոտ` 
ծույլ` անեռանդ լինել 
pomper l’air à quelqu’un – մեկի զահլան տանել 
ficher (foutre) en l’air – հօդս ցնդեցնել 
se regarder le nombril – իրենից այն կողմ ոչինչ ու ոչ ոքի չտեսնել 
tordre le nez sur (devant) quelque chose – քթին չդնել, քիթը վեր  
քաշել 
faire du baratin – գլուխը յուղել, լոլոզել 
ça fait ma balle – դա ինձ ձեռք է տալիս, գործիս կգա 
envoyer quelqu’un à la balançoire – մեկին ճամփու դնել, ճամփել, 
գրողի ծոցն ուղարկել 
il n’y a qu’à se baisser pour prendre – բավական է ձեռքդ երկարես, 
չափազանց հեշտ բան է: 
plier bagage – փասափուսեն հավաքել, հեռանալ 
on n’est pas sorti de l’auberge – ամենադժվարը առջևում է 
c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? – աճապարե'ք, ի՞նչ եք քնել 
aller aux asperges – մարմնավաճառությամբ զբաղվել 
և այլն : 
 
Խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածաբանական միավորներում 

ուրվագծվում են ոճական ամենատարբեր հնարներ, ինչպես նաև 
պարկերանշանային համակարգի այն առանձնահատկություններն ու 
դրսևորումները, որոնք ներհատուկ են տվյալ լեզվական հանրության 
մշակույթին, աշխարհընկալմանը, հավատալիքներին, մտածելակերպին, 
հոգեբանությանը, խառնվածքին, ավանդույթներին ու սովորույթներին, և 
այլն: Դիտարկենք մի քանի օրինակ հայերեն բառացի թարգմանությամբ 
ու համարժեքներով, ինչը կհաստատի ասվածը. 

պատկերավոր համեմատություն (comparaison imagée) 

pleurer comme une fontaine (une source) – հոնգուր-հոնգուր լալ, աղի` 
դառն արցունք թափել (բառացի`շատրվանի, աղբյուրի պես լալ) 

օքսիմորոն, նրբաբանություն (oxymore) 
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il comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps – թանձրամիտ` 
տկարամիտ է, խելացի չէ, արագ չի ըմբռնում (բառացի` արագ է 
հասկանում, բայց երկար պետք է բացատրել) 

փոխաբերություն (métaphore) 

ce n’est pas une lumière – խելքի շտեմարան չէ (բառացի` ճրագ` կանթեղ 
չէ) 

ավելադրություն, բազմաբառույթ (pléonasme) 

paroles verbales – դատարկ խոսքեր, կեղծ խոստումներ` 
հավաստիացումներ (բառացի` խոսքային`բառային խոսքեր) 

 չափազանցություն (hyperbole) 

avaler des couleuvres – վիրավորանքը կուլ տալ, խոսքի տակ մնալ, 
անարգանքին չպատասխանել (բառացի` լորտուներ կուլ տալ) 

 հակիմաստություն, հակաբերություն (antiphrase) 

avoir gagné sa journée – օրը գնալ, խաթեն մնալ (բառացի` հաջող օր 
ունենալ) 

և այլն: 

 Քիչ չեն դեպքերը, երբ նույն դարձվածքի մեջ խաչաձևվում են 
մեկից ավելի ոճական հնարներ` բազմապատկելով վերջինիս 
հուզարտահայտչական արժեքը:      
 Օրինակ` fin comme du gros sel – կոշտ ու կոպիտ, անտաշ 
(բառացի` խոշոր աղի պես նուրբ)  - դարձվածքում առկա են 
պատկերավոր համեմատությունը, հակադրությունը և օքսիմորոնը:
 Այսպիսով, ընդհանուր գրական ոճին պատկանող 
դարձվածաբանական միավորների կողքին խոսակցական ֆրանսերենի 
ենթաոճերում առկա դարձվածքները ստեղծում են հոմանիշների ու 
տարբերակների ընդարձակ մի դաշտ, որը որոշակիորեն ընդլայնում է 
ժամանակակից ֆրանսերենի արտահայտչամիջոցների 
հնարավորությունները իմաստային ու ոճական բազմապիսի երանգներով 
և խոսքն օժտում գրավիչ պատկերավորությամբ: 
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 Like any other language, the French language also has its functional 
styles and sub-styles (registers). The colloquial French is particularly rich with 
sub-styles which abound in the colloquial variants of phraseological units that 
come from the literary style. These variants create a vast field of synonyms 
and variations and convey an emotional and expressive shades to the speech. 
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ՀՏԴ 81'27 
汉语成语和谚语来源 

ԱՐՄԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

主要词语：汉语, 成语, 民族, 文化, 谚语, 历史 

一、汉语成语的来源 

汉语成语是汉民族悠久历史和丰富多彩文化的语言单位，大都起源比较

早、流传时间长，约在公元前 200 多年前开始产生。最初与其他熟语一样，都

是言语中的词的自由组合，后来才逐渐变成词的固定组合，成为一个成语或其

他熟语。每条成语都有自己形成的历史，由词的自由组合变成词的固定组合，

有一个过程。一般来说成语的语源包括两个方面：一是成语作为一个词的自由

组合，最初是在什么时代、是谁的作品中出现的；二是它在什么时候才固定下

来，即由词的自由组合到固定的组合。为了解和掌握成语的意义，应该这两个

方面都了解。因为有的成语在形成时，只用自由组合的外在形式（语音和文

字），而产生了新的意义。例如“水落石出”，其含义是水消退下去，原来沉

在水中的石头露出了水面。这是它的表面意义，描写自然景物。可是作为一个

成语表示事情的真相完全显露。这就是它以后产生的隐性意义。 

成语的来源有多个途径。成语的产生主要有两大渠道： 一是汉民族社会

生活中产生的，即土生土长的部分；二是从外民族借过来的，是外来部分。汉

民族社会生活产生的成语，范围比较广泛，主要有以下几个方面： 

其一，源于寓言故事。 

寓言是具有劝戒或讽刺意义的故事。它通过比喻或讽刺性的故事把深奥的

人生哲理表达出来。中国是世界四大文明古国之一，也是世界寓言文学三大发

祥地（中国、希腊、印度）之一。中国寓言源远流长，远在公元前 6 世纪就诞

生了，春秋战国时代有很丰富的寓言故事，比如《论语》、《孟子》、《庄

子》、《吕氏春秋》等里都有数量极为丰富的寓言故事。 

寓言篇幅短小，充满智慧，有深刻的教育意义，用它说明事理可以增加语

言的战斗力和说服力，它是人们喜闻乐见的表达思想感情的方式。因此，相当

多的寓言都被提炼凝固成为成语。例如，“自相矛盾”源于《韩非子·难

一》，“刻舟求剑”源于《吕氏春秋·察今》中的寓言故事，“三人成虎”、

“三人市虎”和“三夫成虎”同源于《战国策·魏二》中的寓言故事。 

其二，源于神话传说。 
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神话是关于神的民间故事。它是通过超自然的形象和幻想形式来表现对世

界起源、自然现象和社会生活的原始理解而创造的故事。创造时因缺少科学知

识，人们对自然界和生活中的种种现象不太理解，进而产生了幻想，于是创造

出许多关于神的故事，它们为创造汉语成语提供了材料，例如“夸父逐日、精

卫填海”等。 

传说是古代产生的一种散文叙述形式的口头创作。传说不同于神话，它虽

然有幻想性，但故事中的主人公是人，不是神。它是以特定的历史时代人物、

事件为依据流传下来的民间故事。它反映了某一历史时期一般的社会生活现象

及人们的思想、观念等。中国历史悠久、人口众多，有丰厚的文化传统，所

以，民间传说数量多，由传说概括出来的成语数量是客观的。例如，“画龙点

睛”源于唐张彦远《历代名画记·七·梁张僧繇》，“杯弓蛇影”源于汉应劭

《风俗通义·怪神》，“为虎作伥”、“世外桃源”等成语也都以传说为据构

成。 

其三，源于历史事实。 

有大量的成语是根据历史事实概括而成。这些成语的产生都有历史背景，

而不是幻想无据的传说。中国历史悠久，有丰富的传统文化，历史书籍众多。

因此，根据历史事件、历史人物的活动等概括形成的成语占很大的比例。例

如，“退避三舍”意思是对人让步, 避免冲突，来源于春秋时代的历史故事，

见于《左传·僖公二十三年》；“四面楚歌”比喻四面受敌，处于孤立无援的

困境，来源于汉代项羽与刘邦相争的史实，见于《史记·项羽本纪》；“负荆

请罪”意为背着荆条去道歉，表示承认错误认罪，愿意受大受罚，是战国时代

一段历史故事的概括，见于《史记·廉颇蔺相如列传》；“图穷匕见”比喻事

情发展到最后，真相或本意显露了出来，这一历史事实发生在战国时代，见于

《战国策·燕策三》。 

其四，源于历代诗文。 

中国文化历史悠久，历代诗文极多，它们所用的语言含义十分深刻。有的

词语经过提炼加工被人们反复运用后，逐渐成为大家熟知的短语，久而久之就

转为成语了。例如，“敬而远之”语出《论语·雍也》，“井底之蛙”语出

《庄子·秋水》，“举一反三”语出《论语·述而》，“开卷有益”语出东晋

陶渊明《与子俨等疏》。 

其五，源于口语。 

无论是源于书面语还是口语的成语，都是由古代典籍中保存下来的。想要

分辨在古代典籍中哪些是口语，哪些是书面语的成语，是不太容易的。 过去
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口语在文人的眼目里视为下等人说的，很受轻视。引用时通常在口语词与前冠

以“俚、野、谚、鄙”等词。由此大致可以断定，说者引用的有此类标记的语

言单位就是人民大众的口语。例如 “亡羊补牢”（《战国策·楚策四》）、

“一刀两断”（《续传灯录·卷三》）、“七手八脚”（《续传灯录·卷三十

二》）、“人命关天”（元代关汉卿《拜月亭》杂剧第四折）、“入乡随俗”

（北宋释惟白撰《续传灯录·卷七》）、“万事大吉”（北宋释道元《景德传

灯录·卷十一》）、“门当户对”（唐代《不知名变文》）、“见死不救”

（元代关汉卿《赵盼儿救风尘·第二折》）。 

自古以来，在经济、政治、文化方面和其他民族互相交往时，自然离不开

语言这个交际工具，于是，彼此之间吸收对方民族的词语现象自然就发生了。

在历史上与外民族的交往过程中，从外民族吸收成语，这是丰富汉语成语的一

个重要途径。 

从外民族吸收的成语除了表达内容以外，在外部语音和结构形式都汉化

了，符合汉语成语结构特点，即用四言表达，如“火中取栗”来源于法国诗人

拉封丹的寓言《猿猴和猫》。 

佛教是世界三大宗教之一，约在公元 1 世纪从印度传入中国。佛教的传入

对中国经济、政治、文化产生了深刻的影响，对语言词汇及其成语的丰富也有

积极作用。有的成语是直接从佛经中摘引出来的，如“梦幻泡影”和“皆大欢

喜”源于《金刚经》，“对牛弹琴”来源于《理惑论》。 

有的成语是在佛教思想影响下创造出来的。比如，与佛教“四圣谛”理论

有关的，就创造了“生老病死”、“回头是岸”；与佛教“缘起论”有关的，

则创造了“三生有幸” 、“在劫难逃”、“劫后余生”等。 

此外，创造新成语也是成语来源的一个渠道。成语是随着社会的发展不断

丰富的。在创造新词的同时也创造出不少的新成语。1949 年中华人民共和国

成立以后，产生了大量的新成语，如“百花齐放”、“半工半读”、“避重就

轻”、“不破不立”、“打破大浪”、“大破大立”、“反面教员”、“分秒

必争”、“公而忘私”、“解放思想”、“破旧立新”、“战天斗地”、“自

给自足”、“尊师重教”等。 

二、汉语谚语的来源 

谚语作为具有独特之处的词汇单位是源远流长的。与其他类型的熟语相

比，谚语出现最早，它是在文字产生之前出现的。王勤在《汉语熟语论》一书

中指出，汉语谚语约有三千年的历史。在第一部诗歌总集《诗经》里就看到了

谚语。 
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原始人类在集体劳动的过程中，由于需要，创造了交流思想的工具——语

言。人类为了更好地生存，在生产劳动中积累了很丰富的生活经验，并且互相

交流这种生活经验，经常加以传诵，这样就产生了谚语。后来由口语渐渐被引

入书面语，从而流传至今。谚语有教人认识世界、理解世界、启迪人生的作

用。 

最初的谚语只限于跟自然界作斗争方面的经验。随着生产力的提高、物质

的丰富、生产关系的改变以及社会生活的复杂化，出现了剥削、压迫，产生了

阶级。这样，谚语既反映了生产斗争，又体现了阶级斗争。  

人们的认识，不论对于自然界方面还是社会方面，都是一步一步地由低级

向高级发展，即由浅入深，由片面到更多的方面。谚语就是随着社会的发展和

人们认识的不断提高而发展的。人们发现了铁，后来就创造了与铁有关的谚

语，如“趁热打铁”、“铁杵磨成针，功到自然成”、“打铁先要本身硬”。

造纸的技术发明之后，出现了“纸里包不住火”、“纸笔杀人不用刀”。此

外，像“深耕细耙，旱涝不怕”、“深耕一寸土，多打一成粮”、“犁得深，

耙得好，光长庄稼不长草”等谚语，是人们对深耕的好处有深刻的认识之后创

造出来的。 随着社会发展以及对人与人之间的关系有了新的认识，于是产生

了“物以类聚，人以群分”、“冰炭不同炉，敌我不同路”、“人心齐，泰山

移；人心坚，石山穿”等谚语。 

有关思想修养训诫方面的谚语产生的时间也很早，比如《汉书·王嘉传》

里的“千人所指，无病而死”说明群众力量大。有一部分谚语是反映阶级斗争

经验的，如《史记·货殖传·叙》里说的“千金之子，不死于市”，是说有钱

的人即使犯了死罪也可以免掉，揭露了旧社会律法的虚伪性。 
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ԱՐՄԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ – ՉԻՆԱՐԵՆ ԻԴԻՈՄՆԵՐԻ և ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԾԱԳՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ      
 Չինարեն իդիոմները լեզվական միավորներ են, որոնք առաջացել և 
ձևավորվել են չին ժողովրդի պատմության ընթացքում,  արտահայտելով 
չին ժողովրդի բազմադարյան պատմությունն ու հարուստ մշակույթը: 
Նրանցից  մեծ մասը ծագել են հին ժամանակներում դեռևս մ.թ.ա. 2-րդ 
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դարում: Հիմնական ծագման աղբյուրներն են հանդիսացել առակները,  
առասպելներն ու լեգենդները, պատմական դեպքերը, գարական 
ստեղծագործությունները և այլն:     
 Չինարեն ասացվածքները շատ ավելի հին են քան իդիոմները, 
դրանք ունեն մոտ 3000 տարվա պատմություն:  Առաջացել են 
աշխատանքի, հաղորդակցության ընթացքում, արտահայտելով  չին 
ժողովրդի հարուստ փորձն ու խրատական գաղափարները: 
 
АРМЕН ПОГОСЯН - ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КИТАЙСКИХ 
ИДИОМ И ПОСЛОВИЦ        
 Китайские идиомы-это языковые единицы, которые возникли и 
сформировались на протяжении истории китайского народа и выражают 
многовековую историю и богатую культуру китайского народа. 
Большинство из них возникли в древние времена 2-ого столетия до н.э.. 
Основными источниками происхождения являлись притчи,  легенды, 
исторические события, литературные произведения и так далее.    
  Китайские пословицы намного древнее чем идиомы, они имеют 
почти 3000-летнюю историю. Пословици возникли в процессе работы, 
коммуникации и выражают богатый опыт и мудрые идеи китайского 
народа. 

ARMEN POGHOSYAN - THE SOURCES OF ORIGIN OF CHINESE IDIOMS 
AND PROVERBS         
 Chinese idioms are linguistic units which were formed in the course of 
the history of Chinese people and reflect the ancient history and the rich 
culture of the Chinese people.  Most of them appeared in ancient times, in the 
second century B.C. The main sources of their origin were the parables, the 
legends, the historic events, the literary works etc. Chinese proverbs are 
more ancient than idioms, they have nearly three thousand years of history. 
Proverbs arose in the process of work, communication and express the rich 
experience and wisdom of the Chinese people.  
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УДК 811.13 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД И РОД ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКЕ  

 
ГАЯАНЕ САВОЯН 

 
Ключевые слова: категория рода, грамматикализация, язык-посредник, 
имена собирательные, исчисляемые существительные, лексико-
семантические поля, групповая аналогия, оппозиции рода, 
морфологические признаки 

 Одной из наиболее интересных и «нелогичных» грамматических 
категорий является категория рода в и-е языках, изучение которой 
актуально во все времена. Вопрос подразделения рода на оппозиции 
мужской, женский и средний волновал ученых еще с античных времен 
вплоть до сегодняшнего дня. Наряду с существующими 
многочисленными теориями возникают новые теории о происхождении и 
реализации грамматического рода. Однако, эти теории не дают 
полноценного объяснения всех спорных вопросов, с которыми 
сталкиваются исследователи, поскольку род имеет многоуровневый 
характер и интерпретировать его однозначно не предоставляется 
возможным.         
 Изучение рода в немецком языке также не теряет свою 
актуальность, поскольку в немецком род является неотъемлемой частью 
существительного и в большинстве случаев причисление 
существительного к одной из родовых оппозиций не подчиняется какой-
либо логике. Современные языковеды объясняют распределение 
существительных по родам в немецком по 3 признакам: флексии, 
семантике и синтаксической и коммуникативной функции [Eisenberg 
2000:148-156; Köpcke/Zubin 1996:473-491, Köpcke 1982]. Однако в 
принципе нет определенной системы, с помощью которой можно было 
бы в точности определить род существительного для каждого отдельного 
случая [Duden 1995:344]. По этой причине в немецком часто 
наблюдаются колебания субстантивов по родам. Согласно Г. Вегенер, 
колебания существительных по родам по формальному признаку 
настолько часты, что необходимо говорить о тенденции. 
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Существительные на –e на 90,5% являются существительными женского 
рода, хотя исключений из этого правила также много (например, der 
Junge, das Ende), 60-70% существительных, оканчивающихся на -el, -er, -
en – субстантивы мужского рода [Wegener 1995:91, ср. Bewer 2004:89].
 Наряду с интересными подходами классификации рода в немецком 
языке в настоящее время наиболее значимыми считаются работы Э. Лейс 
и Р. Фрошауэр, которые по-новому решают проблему рода в немецком 
языке. Не ограничиваясь данными синхронии, Э.Лейс, ссылаясь на 
работу В.П. Леманна о теории грамматикализации рода в и-е праязыке 
[Lehmann 1958], находит те же признаки грамматикализации и в 
древневерхненемецком. Согласно ее теории, род в немецком языке 
прошел путь грамматикализации и тесно связан с категорией числа. Р. 
Фрошауэр развивает эту теорию и выявляет, что в 
древневерхненемецком род существительного был сверхмотивированным 
и существительное могло иметь одновременно три рода в зависимости от 
его семантической коннотации [Leiss 1997:33-48; Leiss 2005:11-31; 
Froschauer 2003]: существительное употреблялось в м.р., если оно имело 
исчисляемое значение, к ж.р. относились слова собирательные 
(недистрибутивное мн.ч.), а к ср.р. - имена вещественные. Таким 
образом, основу рода составлял концепт исчисляемости. Имена 
вещественные по сути неделимы и не могут образовать мн.ч. 
Одновременно есть исчисляемые существительные, делимые и 
аддитивные по мереологическому признаку (отношение части и целого). 
Ж.р. обозначает контурное целое, т.е. имеет грань, но отодвигает эту 
грань на задний план и обобщает отдельные части. М.р. выступает как 
отдельная единица, выдвигающая на передний план индивидуальную 
часть. Например, в древневерхненемецком существовало два варианта 
существительного Blume (цветок): bluomo м.р. обозначало единичное, 
т.е. конкретное существительное, относящееся к четкому 
контурированному цветку, вариант ж.р. bluoma выражал целостность, 
общность цветка и цветения. В поздневерхненемецком прозрачность 
многофункциональной системы рода исчезает и одновременно 
выявляется количественная связь между родом и словообразовательными 
процессами. Образуются новые, постепенно десемантизирующиеся 
дериваты, которые во вторичном словарном запасе берут на себя старые 
семантические функции количественного рода. При это речь идет о новой 
грамматикализации. Стабильный род начинает характеризоваться 
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специфическими суффиксами с количественным значением, как -heit, -
keit и др.           
 Таким образом, теория грамматикализации проливает новый свет в 
объяснении многих родовых форм в современном немецком языке, как 
например, der Lauf – бег (конкретно), die Lauferei – беготня (обобщенно), 
das Laufen – бегание (недистрибутивное мн.ч.).   
 Одновременно, открытым остается вопрос заимствований, т.к. 
словарный запас любого языка, в том числе и немецкого, в значительной 
степени пополнен и пополняется заимствованиями и изучение рода 
заимствований могло бы внести ясность относительно восприятия рода в 
немецком с одной стороны, а с другой, теория грамматикализации могла 
бы помочь объяснить некоторые изменения в роде заимствований.  
 В немецкой лингвистике под термином заимствование понимаются 
два вида заимствований: Lehnwörter и Fremdwörter. Lehnwörter – это 
полностью онемеченные слова, функционально не отличающиеся от 
собственно немецких лексем и употребляемые “на равных правах с 
прочими (незаимствованными) словами” [Левковская 1956:81]. 
Fremdwörter – это слова, иноязычное происхождение которых ощущается 
и которые еще не полностью укоренились в языке. 
 Заимствованиям в немецком посвящено много работ как в 
советской, так и в немецкой германистике, рассматривающих 
заимствования с точки зрения их смысловой адаптации в системе 
немецкого языка, связи и влияния друг на друга семантической структуры 
исконной и заимствованной лексики [Рыбакова 1963; Готлиб 1967; 
Чернышева 1970]. Однако на изучение заимствованных существительных 
с точки зрения восприятия их родовых значений обращалось и 
обращается мало внимания. Между тем изучение заимствований из 
языков, имеющих категорию рода выявляет определенные 
закономерности в родовой идентификации немецких существительных. 
Рассмотрим некоторые примеры заимствований из латинского, 
греческого, французского и итальянского: 

 

лат.    нем.     франц.    нем.  

cōdex m   der Kodex    banqier m            der Bankier 
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professor m   der Professor   brilliant m         der Brilliant  

dirēctor m   der Direktor    resident m         der Resident  

affectus m   der Affekt     réflexe m          der Reflex  

decretum n   das Dekret     grimace f          die Grimasse  

registrum n   das Register    fable f  die Fabel  

diplōma n   das Diplom     initiative f          die Initiative  

satira f   die Satire    situation f          die Situation  

facla f    die Fackel    chance f          die Chance  

formula f   die Formel    mascarade f die Maskarade 

 

италь.   нем. 

spione m  der Spion 

contrasto m  der Kontrast     

talismano f  der Talisman 

banca f  die Bank 

galleria f  die Galerie 

caricature f  die Karikatur 

Как мы видим, вышеприведенные существительные, перешедшие в 
немецкий, по всей вероятности, через литературный язык, сохраняют в 
связи с этим род заимствуемого субстантива, т.е. существительные вместе 
со значением заимствуют и род. В этом случае род в немецком 
воспринимается как некоторое грамматическое значение. Из изученных 
субстантивов 76,9% подчиняется этой закономерности. С другой стороны, 
часть существительных получает ту или иную родовую оппозицию по 
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формальному признаку, т.е. по суффиксам. В этом случае род 
заимствуемого слова не играет существенной роли, поскольку эти 
суффиксы идентифицируют род. К таким суффиксам относятся, в 
основном, суффиксы ж.р.   -ie, -ur, -ik, -tät, -sion, -tion, -e,    -age и др. 
Так, наряду с субстантивами die Etymologie < лат. etymilogia, die Astrologie 
< лат. astrologia, die Logik < лат. logica, die Physik < лат. physica 
существительные Akustik и Kritik также получили ж.р. вопреки роду этих 
существительных в латинском: acustica n и critica n.    
 Как для исконно немецких, так и для заимствованных субстантивов 
не меньшую роль в выборе рода играют также семантическая аналогия и 
лексико-семантические поля вокруг одной родовой оппозиции. В связи с 
этим очень часто наблюдаются изменения и колебания в роде у 
заимствований. Как известно, субстантивированные имена числительные 
в немецком употребляются в ж.р. Поэтому с этой позиции легко объясним 
род заимствований die Milliarde < фр. milliard m, die Billion < фр. billion 
m, die Million < million m, die Chiffre < фр. chiffre, die Nummer < ит. 
numero m. Лексико-семантическое поле слов, имеющих связь с 
музыкальными сценическими представлениями, требует среднего рода – 
das Orchester, das Repertoir, das Musikstück, das Trio. Следовательно, 
итальянские существительные м.р. concerto, duetto, quartetto, fagotto 
перешли в немецком в категорию среднего рода: das Konzert, das Duett, 
das Quartett, das Fagott.        
 Таким образом, родовая адаптация заимствований из латинского, 
французского и итальянского осуществляется, в первую очередь, по роду 
существительного в заимствуемом языке, по суффиксам – надежным 
родовым показателям – и по аналогии с семантически близкими словами 
немецкого языка. Одновременно, по данному методу проследить путь 
грамматикализации суффиксов менее вероятен.   
 Правила адаптации заимствований из языков, имеющих 
грамматический род, не могут распространяться на заимствования из 
английского.        
 Рассмотрим примеры английских заимствований (англицизмов и 
американизмов) в немецком: 

англ.   нем. 

boss    der Boss   
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editor   der Editor  

manager  der Manager  

babysitter  der Babysitter  

lady   die Lady   

baby   das Baby   

girl   das Girl   

computer  der Computer 

airport  der Airport  

job   der Job     

flight   der Flight   

lunch   der  Lunch  

boogie-woogie der Boogie-Woogie  

step   der Step   

joke   der Joke   

training  das Training  

internet   das Internet  

business   das Business  

fitness   die Fitness    

e-mail    die E-Mail   

jeans   die Jeans   

publicity  die Publicity    
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lotion    die Lotion  

website   die Website  

Здесь наблюдается следующая закономерность.    
 С одной стороны, одушевленные имена существительные с 
морфологическими признаками и без них распределяются по родам по 
признаку пола: der Editor, der Boss, der Manager, die Lady. Заимствования 
das Baby, das Girl по аналогии с das Kind, das Mädchen принимают ср.р. 
Однако принцип одушевленности не всегда действует, поскольку der 
Babysitter м.р. по формальному показателю. Суффиксы -е, -tion, -ity 
являются показателями ж.р., ср.: die Website, die Lotion, die Publicity.  
  Поскольку субстантивированные инфинитивы в немецком ср.р., то 
Meeting включается в парадигму ср.р.      
 Как показывают примеры, односложные заимствования перешли в 
категорию м.р., что входит в общую тенденцию распределения 
существительных по родам, поскольку 87% исконно немецких 
односложных существительных принадлежат к категории м.р.: der Step, 
der Joke, der Lunch и др.       
 Остальные рассмотренные существительные распределяются по 
родам по групповой и лексической аналогии. По групповой аналогии со 
словом der Tanz заимствования Boogie-Woogie, Step и другие виды танцев 
склоняются как существительные м.р. К группе существительных по 
лексической аналогии можно отнести заимствования der Airport (= der 
Flughafen), der Flight (= der Flug), das Internet (= das Netz), die E-Mail (= 
die Post), die Fitness (= die Figur), die Jeans (= die Hose) и т.д. Однако и в 
этих случаях последовательность не наблюдается и род этих слов можно 
интерпретировать по-разному.       
 Таким образом, грамматический род заимствований из английского 
не воспринимается однозначно. Заимствования из английского 
подчиняются общим закономерностям распределения существительных 
по родам. Англицизмы и американизмы получают ту или иную родовую 
оппозицию: 

1. по признаку пола; 
2. по морфологическому признаку, т.е. по суффиксам; 
3. по количеству слогов; 
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4. по принципу групповой и семантической аналогии с 
имеющимися эквивалентами в заимствующем языке. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что заимствованные 
существительные в немецком независимо от наличия или отсутствия 
категории рода в исходном языке подчиняются системе правил, 
компоненты которой находятся во взаимодействии друг с другом и 
взаимодополняют друг друга. В выборе рода приоритетным является 
лишь один признак, большей частью – морфологический. При отсутствии 
дифференциальных признаков начинают действовать семантические 
критерии и групповые аналогии. Отдельного изучения требует более 
детальное исследование заимствований в диахронии во взаимосвязи с 
процессами грамматикализации и с привлечением языков, имеющих род, 
для выявления более подробной картины родовых отношений 
заимствований в языках и их связи с грамматикализацией. 
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ԳԱՅԱՆԵ ՍԱՎՈՅԱՆ - ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՍԵՌԸ և 
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՌԸ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ   
 Ժամանակակից գերմանագիտության արդիական խնդիրներից է 
փոխառված գոյականների քերականական սեռի հարցն ինչպես այն 
լեզուներից, որոնք ունեն սեռի քերականական կարգը, այնպես էլ 
անգլերենից: Աշխատանքում քննության առնված փոխառությունների 
վերլուծությունը թույլ է տալիս գտնելու որոշակի ընդհանուր 
օրինաչափություններ, որոնք հատուկ են նաև բնիկ գերմաներեն 
բառերին: Այսպես, փոխառությունները սեռային ցուցիչ են ստանում ըստ 
բնական սեռի հատկանիշի, ըստ համապատասխան վերջածանցների: 
Եթե ձևաբանական ցուցիչները բացակայում են, ապա առաջնային են 
դառնում իմաստային համաբանությունները: Միաժամանակ 
փոխառությունների սեռը անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև 
քերականացման տեսության տեսանկյունից: 

GAYANE SAVOYAN - GRAMMATICAL GENDER AND THE GENDER OF 
LOAN WORDS IN GERMAN       
 The problem of loan words from the point of their gender adaptation in 
modern German is of current importance. The article analyzes the loan words 
in German from Latin, French, Italian and English. It is concluded that they 



541 

 

obey the same rules as native German words. The loan words permit to 
differentiate the gender according to the natural gender, to the 
morphological characteristics, such as suffixes. If these features are not 
marked, the loan words receive their gender by semantic analogy. At the 
same time it is important to study the gender of loan words from the point of 
the grammaticalization theory. 
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УДК 81'362 
О СПОСОБАХ ПЕРЕВОДА ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АРМЯНСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

ГАЯНЕ САРКИСЯН 
 

Ключевые слова: воинские звания, закономерные соответствия, 
эквиваленты, переводческие трансформации 
 

Армия каждой страны имеет свою систему воинских званий. Более 
того, системы званий не являются чем-то застывшим, установленным раз 
и навсегда. Какие-то звания отменяются, вводятся новые. Воинские 
звания присваиваются военнослужащим вооруженных сил, военных 
структур и военнообязанным в соответствии с их служебным положением, 
военной и профессиональной подготовкой, принадлежностью к виду 
войск и службы, а  также заслуг. 

Возникновение воинских званий связывают с созданием 
постоянных армий в 15-16вв. В России они были введены в середине 16 
века в стрелецких войсках (стрелец, сотник, полусотник, воевода и 
т.д.). 

В других войсках русской армии воинские звания присваивались в 
соответствии с категорией государственных должностных лиц, а 
иностранные военнослужащие русской армии сохраняли свои звания – 
прапорщик, поручик, капитан, ротмистр, подполковник, полковник, 
генерал бригады, генрал-майор и т.д. В конце 17 - начале 18 вв. Петр 1-ый 
в созданной им регулярной армии ввел единые воинские звания западно-
европейского типа. Эти звания окончательно сформировались 24 января 
1772 года, основная часть которых сохранилась до 1917 года. После 
Великой Октябрьской революции некоторые звания были утрачены. 
Воинские звания социалистических стран-участников Варшавского 
договора в основном схожи с воинскими званиями СССР. 

Перечень воинских званий РФ установлен федеральным законом 
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». В 
Российской Федерации установлены два вида воинских званий 
военнослужащих — войсковые и корабельные. Корабельные воинские 
звания присваиваются морякам надводных и подводных сил Военно-
морского флота (ВМФ), морских воинских частей внутренних войск МВД 
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России и береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. 
Войсковые воинские звания присваиваются прочим военнослужащим, 
проходящим военную службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. 

Следует понимать, что в Вооруженных силах Российской 
Федерации войсковые воинские звания присваиваются военнослужащим 
не только в Сухопутных войсках, Военно-воздушных силах, ракетных 
войсках стратегического назначения, космических и Воздушно-десантных 
войсках, но и в таких составных частях ВМФ, как морская авиация, 
береговые войска флота и морская пехота. В то же время, например, в 
водолазных подразделениях не флотских воинских частей, присваиваются 
корабельные воинские звания.  

К воинским званиям военнослужащих гвардейских частей 
применяется приставка «гвардии» (например, «гвардии майор»). В 
отношении военнослужащих юридических и медицинских служб 
добавляются соответственно слова «юстиции», «медицинской службы». 
Для военнослужащих, находящихся в запасе или в отставке добавляются 
соответственно слова «запаса», «в отставке». 
(http://army.armor.kiev.ua/titul/titul_1.shtml) 

Перечень воинских званий в РА установлен федеральным законом 
Республики Армения «О воинских званиях военнослужащих вооруженных 
сил Республики Армения.  
(http://www.concourt.am/hr/armenia/rus/7hs2fo.htm). 

Воинские звания лиц офицерского состава запаса Вооруженных 
Сил РА, так же, как и в ВС РФ, дополняются словом «запаса», а воинские 
звания лиц офицерского состава в отставке - словом «в отставке». Ср.: 
полковник в отставке – պաշտոնաթող գնդապետ, лейтенант запаса – 
պահեստազորի լեյտենանտ и др. В отношении военнослужащих 
юридических и медицинских служб добавляются соответственно слова 
«юстиции», «медицинской службы». Ср.: капитан медицинской службы – 
բժշկական ծառայության կապիտան, полковник юстиции – 
արդարադատության գնդապետ и др. 

Тем, кто сколько-нибудь серьезно интересуется военным 
искусством, наукой, а также переводом необходимо знать не только всю 
систему воинских званий той или иной армии, но и то, как соотносятся 
звания различных армий, каким званиям одной армии соответствуют 
звания другой армии. В существующей литературе по этим вопросам 
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очень много путаницы, ошибок, просто нелепиц. Между тем сравнивать 
звания очень трудно не только между различными армиями, но часто и 
между различными вооруженными формированиями внутри одной 
страны, например, между Вооруженными силами и Службой 
национальной безопасности РА. 

Многие авторы подходят к этому вопросу весьма просто. 
Например, берут таблицу званий армии А и таблицу званий армии Б, 
отыскивают в обеих таблицах звания, звучащие одинаково и готово - 
сравнительная таблица есть. Обычно такими точками сравнения берутся 
звания от "рядового” до “маршала”.  

Если составить сравнительную таблицу званий армий Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Армения, она 
будет выглядеть следующим образом:  

 
Таблица: Звания ВС РФ и ВС РА. 

Рядовой շարքային
Ефрейтор եֆրեյտոր
младший сержант, сержант կրտսեր սերժանտ, սերժանտ 
старший сержант ավագ սերժանտ
Старшина ավագ
прапорщик, ст.прапорщик ենթասպա, ավագ ենթասպա 
младший лейтенант կրտսեր լեյտենանտ
лейтенант, ст.лейтенант լեյտենանտ, ավագ լեյտենանտ 
Капитан կապիտան
Майор մայոր
Подполковник փոխգնդապետ
Полковник գնդապետ
генерал-майор գեներալ-մայոր
генерал-лейтенант գեներալ-լեյտենանտ
генерал-полковник գեներալ-գնդապետ
генерал армии -
маршал  -

 
 Целью данной статьи явлется выявление эквивалентов в 

наименовании воинских званий в двух языках, а также изучение способов 
их  перевода с русского на армянский и наоборот. 
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Как наглядно показывает вышеприведенная сопоставительная 
таблица, все звания ВС РФ, кроме генерала армии и маршала, имеют 
свои соответствия в ВС РА. Наиболее употребительными приемами при 
переводе воинских званий являются транскрипция и транслитерация. 
В остальных случаях мы имеем дело с уже закрепленными в языке так 
называемыми закономерными соответствиями. 

Закономерные соответствия - такие эквиваленты, которые не 
зависят от контекста и сохраняют свою эквивалентность вне конкретного 
высказывания. Они чаще всего и фиксируются в двуязычных словарях. 
Закономерные соответствия обычно не вызывают серьезных 
затруднений при переводе, так как они «работают» в любом контексте и 
их легко можно обнаружить в словаре. Ср.:   

рядовой – շարքային; Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором 
Довлатовым был послан на ответственное задание. [Сергей 
Довлатов. Чемодан], Երեք անգամ «ուռա՛» շարքային Ջեքսոնի 
պատվին: [Վիլյամ Սարոյան, Վելսի Ջեքսոնի արկածները ] 

 старшина – ավագ; Старшина Береговой, раздосадованный 
неудачей похода, попытался снова вступить в переговоры. [Владимир 
Маканин. Кавказский пленный], ՀՀ ԶՈՒ Պահեստազորի ավագ 
Է.Սարգսյանը ներկայացավ Արաբկիրի տարածքային զինկոմսիսարիատ: 
[Մամուլ] 

подполковник –փոխգնդապետ;  Первым его начальником стал 
подполковник милиции Александр Трошков. [Олег Литвинов. Если 
подует «Норд-Ост» // «Воздушно-космическая оборона», 2003], Եվ եթե 
այսօր մեր քաղաքական դաշտը հիվանդ է, դա բոլորի մեղքն է»,— այս 
կարծիքին է ՀՀ վարչապետի ավագ օգնական, պահեստի 
փոխգնդապետ Անդրանիկ Հակոբյանը: [Մամուլ] 

прапорщик – ենթասպա; Прапорщик Роман Дрейер был учеником 
Луки Лукича. [Юрий Давыдов. Синие тюльпаны], Աչքերի առաջ 
ֆրանսիացի մի ենթասպա էր, անտարբեր մի զինվոր, որ հոգնել է 
կռվելուց և ուզում է տուն վերադառնալ, վայրենացել է, ինչպես տանից 
փախած կատու և ուզում է տունը նորեն գտնել վերընտելանալու 
համար:[Ալաջաջյան Ստեփան,  Եղեգները չխոնարհվեցին]. 

При рассмотрении приемов перевода воинских званий мы 
опирались на классификацию переводческих трансформаций В.Н. 
Комиссарова, в которой он выделяет две основные группы 
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трансформаций - лексические и грамматические и одну комплексную - 
лексико-грамматические.  

Лексические трансформации объединяют приемы 
транскрибирования и транслитерации, калькирования и лексико-
семантической замены (конкретизации, генерализации, модуляции). 

Грамматические трансформации объединяют приемы 
синтаксического уподобления (дословный перевод), членения 
предложения, объединения предложений, грамматические замены 
(формы слова, части речи, члена предложения).  

Лексико-грамматические трансформации - антонимический 
перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация [См. 
Комиссаров 1990].  

Транскрипция и транслитерация - способы перевода 
лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с 
помощью букв ПЯ. При транскрипции воспроизводится ее звуковая 
форма, при транслитерации - графическая. Например: 

ефрейтор – եֆրեյտոր; Ефрейтор Боярков, напившись, любил 
уединиться, лежа где-нибудь в обнимку с этим стареньким 
транзистором. [Владимир Маканин. Кавказский пленный], Գարնան 
սկզբին եֆրեյտոր Յարոմինասին մի խումբ սակրավորների հետ 
գործուղեցին աֆղանական բանակի մի հեռավոր զորամաս, որը 
սահմանակցում էր Պակիստանի Փեշավար նահանգին: [Գագիկ 
Մախսուդյան, Վարձկանուհին և գեներալը ] 

лейтенант – լեյտենանտ;  Его привели в фанерную времянку, где 
молодой лейтенант в лётной фуражке свалил ему на руки какой-то 
громоздкий ранец: [Василь Быков. Болото], Մեզ մոտ հերիք չէ 
լիդերները հանդես էին գալիս իբրեւ լեյտենանտ Շմիդտի որդիներ, 
յուրաքանչյուրն իրեն դիտում էր նախագահի իրավահաջորդ: [Մամուլ] 

генерал – գեներալ; Таким образом, подчеркнул генерал, Дамаск 
сотрудничает со сторонниками прежнего иракского режима, что 
значительно дестабилизирует ситуацию. [Пресса],  1943 թվի 
նոյեմբերի 17-ին գվարդիայի գեներալ գնդապետ Բաղրամյանին 
շնորհվեց Բանակի գեներալի զինվորական կոչում: [Մամուլ] 

капитан – կապիտան; По мнению спасателей, капитан Валерий 
Авдеев не должен был выводить в море сухогруз класса "река-море" при 
волне в пять баллов. [Пресса],  Եղեգնաձորի մոտոհրաձգային 
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գումարտակի նոր համալրման զեկույցը ընդունեց գումարտակի 
հրամանատար, կապիտան Ա. Հովհաննիսյանը: [Մամուլ]   

При сопоставлении наименований воинских званий в русском и 
армянском языках мы встречаем случаи одновременного использования 
закономерного лексического соответствия и транскрипции либо 
траслитерации. Ср.: 

младший сержант – կրտսեր սերժանտ; Младший сержант рядом 
с ним угрожающим шёпотом спрашивает, выключен ли мобильный. 
[Антон Лебедев. Прощания не будет], Հիշեցնենք, որ քրգործը 
հարուցվել է N զորամասում կրտսեր սերժանտ Մկրտիչ Պողոսյանի 
կողմից 2001 թ. հուլիսի 27-ին ինքնասպանություն կատարելու դեպքի 
առթիվ: [Մամուլ] 

старший лейтенант – ավագ լեյտենանտ; Командир у нас был, 
старший лейтенант, и тот нас по тревоге поднял, так они 
засвистели. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба], Ավագ լեյտենանտ 
Պետրովը, վեց զինվորի, հեռախոսավարի ու Աշխենի հետ երևաց 
պատնեշի ճեղքվածքի մոտ: [Սերո Խանզադյան,  Մեր գնդի մարդիկ, 
Երեք տարի 291 օր]: 

Таким образом, нами было установлено, что практически все 
воинские звания в русском языке имеют свои лексические соотвествия в 
армянском языке, а те, которые не имеют, переводятся путем 
использования приемов транскрипции или транслитерации. При 
проведении сопоставительного анализа воинских званий в русском и 
армянском языках следует учесть различия военной структуры двух стран 
и, как следствие, отсутствие тех или иных понятий в одном из двух 
языков. 
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ԳԱՅԱՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ – ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ (ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ 
ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԼԵԶՎԱՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 
  Սույն հոդվածում ներկայացված են «զինվորական կոչում» 
հասկացությունը, ՀՀ և ՌԴ զինված ուժերի զինվորական կոչումների 
զուգադրական համեմատությունը, ինչպես նաև այն թարգմանչական 
հնարքները, որոնք կիրառվում են այդ զինվորական կոչումների 
թարգմանության ընթացքում:  
 
GAYANE SARGSYAN – ON THE MEANS OF TRANSLATION OF MILITARY 
RANKS (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND ARMENIAN) 

The article discusses the notion of «military rank», the typological 
comparison of military ranks in Russian and Armenian troops, as well as the 
main types of transformations which are used while translating military ranks. 
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ՀՏԴ 81'272 
 

ՉԻՆԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ՝ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԼՐՋԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԻՔ 

ԳՈՌ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ Հանրային դիվանագիտություն, սփյուռք, Չինաստան 

Հանրային դիվանագիտությունը ամենալռակյաց քաղաքական 
հաղորդակցման ձևերից է 21-րդ դարում: ՀԴ զարգացումը չի ստվերում 
ավանդական դիվանագիտության գոյությունը: Փաստացիորեն շատ է 
նշվում,որ ՀԴ-ն հին գինին է նոր շշերում1.  Տարբերությունը Հանրային և 
ավանդական դիվանագիտական ձևերի միջև հստակ է: Ավանդական 
դիվանագիտությունը դա երկրների ներկայացուցիչների կամ այլ 
միջազգային դերակատարների միջև հարաբերություններն են, մինչդեռ 
հանրային դիվանագիտությունը օտար հանրության վրա ազդելու և 
երկխոսությունը ժողովուրդների միջև առաջնորդելու գործիք է: 
Միջազգայնորեն ընդունված սահմանում հանրային դիվանագտիության 
վերաբերյալ չկա, սակայն տարբեր գիտնականներ և կառավարություններ 
հաճախ հանդես են գալիս իրենց անձական 
սահմանումներով:Օրինակ,1987 թվականին ԱՄՆ կառավարությունը 
ներկայացրեց հանրային դիվանագիտությունը որպես պետականորեն 
հովանավորվող ծրագիր՝ միտված օտար երկրներում հանրային կարծիքի 
ձևավորելու գորընթացի իրակացմանը: 

Չինաստանում հանրային դիվանագիտության սահմանում տալու 
առաջին փորձը կատարվել է  1957 թվականին վարչապետ Ճոու Էնլայի 
կողմից: Նա ասում էր,որ Հանրային դիվանագիտությունը պաշտոնական 
մարմինների, կիսապաշտոնական և ոչ-պետական 
դիվանագիտությունների համախառն արտայահտման ձևաչափն է: 

Միջազգային հարաբերությունների ոլորտում հանրային 
դիվանագիտությունը ՝ ներառյալ մշակութային դիվանագիտությունը,  
դարձան երկրի իմիջի բարելավման անխուսափելի գործիքներ: Հանրային 
դիվանագիտության իրականացման գործիքակազմը շատ լայն է և ունի 

                                                 
1 . Sargsyan, G. (2015). China’s Public Diplomacy: Main Vectors. Chinese Studies, 4, 
էջ. 10 http://dx.doi.org/10.4236/chnstd.2015.41002 
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իրագործման տարբեր ճանապարհներ,որոնցից կարելի է առանձնացնել 
միջազգային փոխանակումը, արտասահմանյան հեռարձակումները, 
միջազգային միջոցառումների անցկացումը, լեզվի և մշակույթի 
կենտրոնների ստեղծումը, սպորտը և այլն: 

Չնայած սփյուռքի ուժը որպես հանրային դիվանագիտության 
էլեմենտ դեռևս մնում է քիչ ուսումնասիրված և լայն հանրության կողմից 
չճանաչված, սակայն սփյուռքը կարող է օգտագործվել ինչպես գործիք 
,այնպես էլ նշանակետ չինական կառավարության կողմից: 

Չինական 41 միլլիոնանոց սփյուռքը վերջին շրջանում դարձել է 
Չինաստանի հանրային դիվանագիտության լուրջ գործիքներից 
մեկը:Վերջին մի քանի տարիների ընթաքցում Չինաստանի 
առաջնորդները ընդունել են մի շարք օրենսդրական դրույթներ չինական 
սփյուռքի ներգրավածության վերաբերյալ ,որի արդյունքում ավելի է 
ընդլայնվում չինական <<փափուկ ուժի>> գաղափարի տարածումը 
ամբողջ աշխարհում: 

Հիմնվելով չինացի և արևմտյան գիտնականների 
վերլուծությունների վրա կարելի է եզրակացնել,որ ժամանակի ընթացքում 
պետությունը փնտրել է տարբեր պաշտոնական և ոչ պաշտոնական 
ճանապարհներ իր մեծ սփյուռքը ներգրավելու  համար, փորձեր են 
կատարվել գրավել դրսում  ապրող ազգությամբ չինացի գործարարների 
ներդումները, իրականացնել մշակութային և գիտական 
փոխանակումներ, ստեղծել սփյուռքով զբաղվող բազմաթիվ պետական և 
ոչ պետական ինստիտուտներ, մշակել ավելի ընդունելի ելքի և մուտքի 
վերաբերրով օրենսդրական կարգավորումներ2: 

Պատմության ընթացքում  սփյուռքի չինացիները  մշտապես 
ցուցաբերել են ֆինանսկան աջակցություն իրենց հայրենակիցներից 
մայրցամաքում, մասնակցել են քաղաքական և սոցիալական 
միջոցառումներին: Մեծ հաշվարկով չինական սփյուռքը եղել է չինական 
տնտեսական և քաղաքական միջազգայնացման ամենա ակտիվ 
դերակատարներից մեկը; Այսօր չինական կառավարության համար շատ 
կարևոր է չինական սփյուռքի ներգրավածութունը հանրային 
դիվանագիտությունում՝ պաշտպանելով և առաջադրելով Չինաստանի 
ազգային շահերը միջազգային ասպարեզում: 

                                                 
2 Sheng Ding, Chinese Soft Power and Public Diplomacy:An Analysis of China’s New 
Diaspora Engagement, Bloomsburg University of Pennsylvania, April,2014,էջ. 2 
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Հին ժամանակներում Չինաստանի կառավարությունը ոչ հաճախ 
էր քայլեր ձեռնարկում սփյուռքի հետ կապերը բարելավելու համար: Ցին 
և Մին դինաստանաիներում գործում էին կոպիտ օրենքներ,որոնք 
արգելում էին էմիգրացիան և միջազգային առևտուրը, չնայած այս 
արգելքներին արդեն 19-րդ դարում Հարավասիական տարածաշրջանում 
կար 2 միլիոնանոց չինական գործունյա սփյուռք3:Մինչև Չինաստանի 
հանրպետության հռչակումը / 1912-1949թթ/: Գոմինդանի 
կառավարությունը արդեն կատարել էր մի շարք փորձեր չինական 
սփյուռքը ներգրավվելու ուղղությամբ: Գոմինդանի կառավարության 
կողմից սփյուռքը ներգրավվելու քաղաքականությունը հետապնդում էր 
քաղաքական և ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակ, այն 
հատկապես ակտիվացավ Ճապոնիայի դեմ պատերազմում: Հիմնվելով 
<<ջուս սանգուինիս>>4 սկզբունքի վրա Գոմինդանի  կառավարությունը 
պահանջեց որպեսզի  դրսում բնակվող չինացիները համարվեն 
Չինաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, հպատակվեն 
Չինաստանի կառավարությանը և ծառայեն երկրի շահերին: 1932 
թվականին Կոմինդանի կառավարությունը ստեղծեց հատուկ 
ինստիտուցիոնալ կառույց Օտարերկրյա Չինացիների Կապերի Խորհուրդ 
/OCAC/, որի հիմնական գործառույթներն էին աշխարհով մեկ սփռված 
չինացիների մոբիլիզացումnւմն ու կառավարումը5: 

1949 թվականին մայրցամաքում իշխանության եկավ Չինաստանի 
կոմունիստական կուսակցությունը:Մաո Ձեդոնը և նրա տեղակալ Ճոու 
Էնլայը  Չինաստան- Սփյուռք կապերի կարգավորման հարցում 
հանդիպեցին լուրջ դժվարությունների, հատկապես Հարավասիական 
տարածաշրջանում; Մեկ այլ տեսանկյունից չինական համայնքը պետք է 
մեծագույնս ծառայեցվեր երկրի շահերին՝ մեղմելով արևմուտքի կողմից 
իրականացվող քաղաքական և տնտեսական մեկուսացումը. Մաոյի 
կառավարության համար սփյուռքի հետ կապերը համարվում էին 
առաջնային չնայած որ հանդիպում էին բազմաթիվ դժվարությունների և 
չինական սփյուռքը այդ ընթացքում չկարողացավ լավագույնս ծառայեցվել 
Չինաստանի հանրային դիվանագիտության իրականացման համար: 

                                                 
3 http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?chinese-diaspora 
4Արյան իրավունք 
5 Sheng Ding, Chinese Soft Power and Public Diplomacy:An Analysis of China’s New 
Diaspora Engagement, Bloomsburg University of Pennsylvania, April,2014,էջ. 10 
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1970-ականներին հետմաոյական կոմունիստ առաջնորդները ավելի 
մեծ դեր սկսեցին տալ սփյուռքին Չինաստանի արտաքին կապերում: Դեն 
Սիաոպինը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ շտկելու մշակութային 
հեղափոփության ընթացքում կատարված սխալները և ավելի մեծ ջանքեր 
գործադրել Չինաստան-Սփյուռք կապերի կատարելագործման համար. 

1978 թվականին Օտարերկրյա չինացիների կապերի գրասենյակը 
ստեղծվեց օտարերկրյա չինացիների իրավունքները պաշտպանելու, 
մայրցամաքի հետ կապերը մտերմացնելու, Չինաստան-սփյուռք կապերի 
համար օրինական հող ստեղծելու համար:Վերջապես սփյուռքը սկսվեց 
դիտարկվել որպես հանրային դիվանագիտության իրագործման, 
Չինաստանի իմիջի բարձրացման, չինական մշակույթը և լեզուն 
աշխարհով մեկ տարածելու լուրջ մեխանիզմ: Այս փուլում մեծապես 
խրախուսվում էր դրսում ուսում ստացած չինացի տաղանդների 
կառավարումը, խթանվում էր նրանց վերդարձը և գիտական 
գործունեությունը հայրենիքում: 

Չինական սփյուռքի հնարավորություններն ու աղբյուրները 
արտացոլվում են նախկին կոմունիստական կուսակցության պաշտոնյա 
Ծին Ցինլիի նշումներում: 

 
 Օտար ափերում ապրող չինացիnերը կարողանում են 

ներդաշնակորեն ապրել տեղացիների հետ և իրենց փոքր ներդրումն են 
ունենում այդ երկրի կյանքի զարգամցման հարցում 

 Չինաստանը խրախուսում է օտար երկրում ուսում ստացած 
տաղանդների ակտիվ ներգրավումը Չինաստանի մոդեռնիզացման 
գործում 

 Սփյուռքի չինացինեը հնարավորություն ունեն օգտագործել 
իրենց բնակության երկրի փորձը Չինաստանի զարգացման գործում 

 Նրանք կարող են զարկ տալ չինացիների և բնակության 
երկրի ժողովուրդների կապերին6 

Չինաստանի առաջնորդենրի նոր սերունդը լավ է հասկանում,որ  
Չինաստանի սփյուռքի հաջող ներգրավվումը կախված է չինական 
<<փափուկ ուժի>> արտահայտումից և երկրի օտաերկրյա չինացիների 
հետ շփումից; 

                                                 
6 Sheng Ding, Chinese Soft Power and Public Diplomacy:An Analysis of China’s New 
Diaspora Engagement, Bloomsburg University of Pennsylvania, April,2014, էջ.8 
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2013 թվականի օգոստոսի 19- ին <<Ազգային Հանրայնացում և 
Գաղափարախոսություն>> աշխատանքային գիտաժողովի ընթացքում 
կարևոր ելույթ ունեցավ ՉԺՀ նախագահ Սի Ծինփինը: Իհարկե նրա 
ելույթը երբեք չի հրապարակվել,սակայն տարբեր պաշտոնատար անձինք 
միշտ փորձել են այն հանրայնացնել: Peoples Daily պարբերականում 
հրապարակած իր հոդվածում, պետական տեղեկատվական խորհրդի 
տնօրեն Ցաի Մին Ճաոն նկարագրում է  առաջնորդ Սիի մոտեցումները 
հանրային դիվանագիտության իրականացման ճանապարհին. Ըստ Մինի 
Սի Ծինփինը մեծ ուշադրույթյուն է դարձնում հանրային 
դիվանագիտությանը <<փափուկի ուժի>> միջոցով, նա ցանկանում է 
,որպեսզի աշխարհը լսի Չինաստանի պատմությունը, ճանաչի մշակույթը. 
Այս ճանապարհին նա բարձր է գնահատում չինական սփյուռքի դերը, որը 
թույլ է տալիս մշակութային փոխանակման միջոցով բարձրացնել երկրի 
վարկանիշը7: 

Արդյոք՞ Պեկինը կարող է մաբիլիզացնել չինական սփյուռքը 
աշխարհի շուրջ 

Չինաստանի արտաքին քաղաքականությունը առանց հանրային 
դիվանագիտության պատկերացնելն անհնար է: Իհարկե դրա 
իրականացման գործիքները տարբեր են,սակայն չինական խոշոր 
սփյուռքը միշտ անփոխարինելի դեր է խաղացել Չինաստան երկրի իմիջի 
բարձրացման գործում: Այսօր, Չինաստանի առաջնորդների նոր սերունդը 
հաջողությամբ կարողացել է համախմբել սփյուռքը  <<չինական 
երազանք>> տեսլականի շուրջ՝ ծառայեցնելով այդ ներուժը Չինաստանի 
շահերի համար: 
 
ГОР САРГСЯН  - ДИАСПОРА КИТАЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ     
  Внешнюю политику Китая невозможно представить без 
общественной дипломатии. Одной из составляющих общественной 
дипломатии Китая является 42-миллионная китайская диаспора. Разные 
правительства Китая всегда пытались мобилизовать и управлять 
китайской диаспорой. Новое руководство Китая, в целях использования 
китайской диаспоры в качестве важнейшего инструмента публичной 

                                                 
7 Yang Jiemian, China’s Foreign Policy Under President Xi,SHANGHAI INSTITUTE FOR 
INTERNATIONAL STUDIES,  http://en.siis.org.cn/En/Research/2271 
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дипломатии, осуществляет не только изменения в законодательстве, но и 
предпринимает попытку мобилизации китайцев, живущих за рубежом. 
 
GOR SARGSYAN – CHINA’S DIASPORA AS A KEY  ELEMENT OF PUBLIC  
DIPLOMACY          
  China’s foreign policy is impossible to imagine without public 
diplomacy. The key element in China's public diplomacy is its 42 million 
overseas Chinese. China's different governments have always attempted to 
mobilize and manage the Chinese diaspora., the new leaders of China carry 
out legislative changes and attempt to mobilize the Chinese living abroad in 
order to use the Chinese diaspora as an important instrument of public 
diplomacy 
 



555 

 

УДК 81'362 

ИНФОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТОРСКИЕ НАДПИСИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И МЕНТАЛИТЕТА (НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКОГО, АРМЯНСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО 

ЯЗЫКОВ) 
 

РУЗАННА САРКИСЯН 
 

Ключевые слова: информативно-регуляторские тексты, 
информативно-регуляторские надписи, национальный характер, 
национальный менталитет 

 
Конец 20 – начало 21 вв. в науке характеризуется  тенденцией к 

более полному изучению человека: его природы, сушности,  характера, 
внутреннего мира, менталитета и т.д. “Человек  - носитель определенной 
национальной ментальностии и языка, участвующий в совместной 
деятельности (и что особенно важно -- речевой деятельности) с другими 
представителями национальной общности” [Маслова 2001]. Поэтому 
можно говорить не только о характере и менталитете отдельного 
человека, но также о национальном характере и национальном 
менталитете. 

Еще древнегреческие мыслители (Геродот, Фукидид и др.), 
занимавшиеся историческими описаниями, замечали, что каждый народ 
имеет специфические черты, отличающие его от других народов. 
Вопросами национального характера в разное время занимались Ш. 
Монтескье, Д. Юм, И. Кант, И. Гердер, В. Вундт, А. Фуллье, Н. 
Чебоксаров, Р. Бенедикт, А. Инкельс, А. Павловская и другие. 
Исследования этих и других ученых представлены на официальном сайте 
проекта “Национальные менталитеты: их изучение в контексте 
глобализации и взаимодействия культур (http://national-mentalities.ru/). 

Существуют различные определения понятия “национальный 
характер”. Приведем некоторые из них. Д. Ольшанский в своем труде 
“Основы политической психологии” дает следующее определение 
национальному характеру: “Национальный характер — это совокупность 
наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности 
особенностей восприятия окружающего мира и форм реакций на него” 
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[Ольшанский 2001, с. 294]. Восприятие окружающего мира находит 
отражение в культуре и языке того или иного народа, а “понимание 
специфики языкового кодирования мира…дает возможность гораздо 
глубже исследовать культурные установки, чем непосредственный анализ 
культурных проявлений…” [Мельникова 2003, с. 113]. По определению К. 
Касьяновой “национальный характер - это представление народа о самом 
себе, это, безусловно, важный элемент его народного самосознания, его 
совокупного этнического Я” [Касьянова 1994]. 

Проблема национального характера и национальной ментальности 
является в настоящее время одной из самых актуальных. Национальный 
характер и национальный менталитет – понятия, которые 
рассматриваются различными научными дисциплинами: философией, 
культурологией, психологией, этнологией, лингвистикой и т.д. 

Через понимание национального характера и национального 
менталитета происходит расширение представлений о культуре народа. 
“Известно, что язык, будучи одним из основных признаков нации, 
выражает культуру народа, который на нем говорит, т.е. национальную 
культуру” [Верещагин, Костомаров 1976, с. 3]. 

В современном научном понимании менталитет – это “совокупность 
символов, формирующихся в рамках каждой данной историко-культурной 
эпохи и национальности” [Культура и этнос 2002)]. Согласно 
современным исследованиям, менталитет раскрывается через: 

 систему взглядов и оценок, норм умонастроений, 
основывающуюся на имеющихся в данном обществе знаниях и 
верованиях; 

 язык, поскольку анализ языка позволяет весьма точно выявить 
культурную специфику отношения людей к окружающему миру и 
представляет внутренний мир человека, через язык можно узнать 
стиль мышления; 

 доминирующие в данной группе мотивы, через иерархию 
ценностей, которые проявляются в убеждениях, идеалах и 
интересах; менталитет наиболее отчетливо проявляется в 
типичном поведении людей, представителей данной культуры, 
выражаясь прежде всего в стереотипах поведения и принятия 
решения, означающие на деле выбор одной из поведенческих 
альтернатив; 
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 эмоциональную сферу, через доминирование каких-либо чувств; 
 анализ основных социально-политических и этнических 

категорий, которыми оперирует обыденное сознание: “свобода”, 
“труд”, “время”, “пространство”, “семья” [Культура и этнос 
2002]. 

Целью нашего исследования является представить информативно-
регуляторские тексты (надписи) как отражение национального характера 
и менталитета определенного народа – носителя того или иного языка.  

Информативно-регуляторские тексты отражают социокультурное 
своеобразие и служат механизмами межкультурного взаимодействия. 
Известно, что человеческое поведение в обществе регулируется большим 
количеством объявлений, запретительных и инструктивных надписей. 
Информацию, которую получает человек из этих источников, С.Г. Тер-
Минасова классифицирует следующим образом: 

 Собственно информация; 
 Инструкция, то есть тот вид информации, который говорит, что 

надо делать, призывает к определенному действию; 
 Запрет, то есть тот вид информации, который сообщает, что 

категорически не надо делать; 
 Предупреждение, то есть такой вид информации который хотя и 

мягче, чем запрет, но имеет оттенок угрозы [Тер-Минасова 2009]. 

Все эти разновидности надписей можно объединить под названием 
информативно-регуляторские тексты, поскольку все они в той или 
иной степени содержат определенную информацию, а также являются 
регуляторскими по своему содержанию (будь то инструкция, запрет или 
предупреждение), так как призваны регулировать наше поведение в 
определенных местах и в определенных ситуациях. 

Такие надписи не раз привлекали внимание специалистов 
различных областей: лингвистов, культурологов, социологов, психологов, 
специалистов по связям с общественностью, пиарщиков, рекламщиков, 
имиджмейкеров и т.п. Интерес к информативно-регуляторским текстам 
вполне обоснован, так как “слова и тексты, окружающие нас, все эти 
бесчисленные объявления, указатели, призывы, инструкции, постеры, 
плакаты не только регулируют наше поведение, определяют каждый наш 
шаг, не только информируют, запрещают, разрешают, побуждают, 
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предостерегают, просят, пугают, спасают и обнадеживают, но и 
определяют наш образ жизни, культуру, менталитет, национальный 
характер, то есть формируют как определенный социальный мир, так и 
нас как личность, представляющую этот мир” [Тер-Минасова 2009].  

Информативно-регуляторские тексты можно изучать с различных 
ракурсов. Так, можно рассмотреть особенности таких текстов на разных 
языковых уровнях, можно исследовать различные виды инфомативно-
регуляторских текстов в определенном дискурсе (политическом, 
юмористическом и пр.) и т.д. Безусловно, в рамках одной статьи 
чрезвычайно трудно представить большое количество таких 
информативно-регуляторских текстов из-за разнообразия самих текстов. 
Поэтому мы попытались привлечь в качестве иллюстративного материала 
наиболее частотные информативно-регуляторские надписи, а также 
некоторые интересные, на наш взгляд, надписи, отражающие 
национальный характер и менталитет того или иного языкового 
коллектива. 

Как справедливо отмечает С.Г. Тер-Минасова, “наша общественная 
жизнь, наше общественное поведение и наш социальный “имидж” (как 
сейчас принято по-русски выражаться) в огромной, не осознаваемой нами 
до конца степени определяются словесными правилами, которые говорят 
нам, что надо и что не надо делать в данном месте в данное время” [Тер-
Минасова 2009]. Попробуем разобраться, что же представляет собой этот 
социальный имидж и как он реализуется в информативно-регуляторских 
надписях. 

Надписи, которые можно характеризовать как собственно 
информативные (по классификации С.Г. Тер-Минасовой) являются 
аналогичными во всех сопоставляемых языках. Такие надписи 
присутствуют везде и достаточно хорошо знакомы и носителям языка, и 
иностранцам, приезжающим в ту или иную страну. Все они передают 
одну и ту же информацию, однако то, какими способами передается эта 
информация, может быть различным в разных языках. Нередко 
собственно информативные надписи сопровождаются определенными 
графическими изображениями, которые делают передачу информации 
наиболее доступной даже для иностранцев, не владеющих языком, на 
котором сделана надпись. Сравним информативные надписи, широко 
представленные во всех 4-х сопоставляемых языках: 
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Русский язык  Армянский язык Английский 
язык 

Итальянский 
язык 

вход մուտք entrance entrata, 
ingress 

выход ելք exit Uscita 
парковка կայանատեղի parking Parcheggio 
аптека դեղատուն pharmacy, 

drugstore 
Farmacia 

реклама գովազդ advertisement 
(advert, ad) 

pubblicita` 

К поездам Դեպի գնացքներ To the trains Ai treni 
скидки 
распродажа 

զեղջ sale(s) Saldi 

Сделано в 
России 

Արտադրված է
Հայաստանում 

Made in USA Prodotto in 
Italia 

 
  В последние годы наметилась тенденция ломать привычные клише, 
заменять их более игривыми формами, привлекающими внимание. 
Например, привычное всему миру Made in …. (Сделано в …..) теперь 
часто заменяется гордым: Made/Crafted proudly/ with pride in … (С 
гордостью изготовлено в…). Чтобы завоевать покупателей, 
изготовители иногда пишут: Made by nice people in …. (Сделано милыми 
люди в …..). Нелзья не согласиться, что это  отличный маркетинговый 
ход, поскольку вместо собственно информации о том, что вещь 
изготовлена в той или иной стране,  такого типа надписи влияют на 
эмоции потенциальных покупателей, вызывая теплые чувства, улыбку, 
гордость за свою страну (если товар предполагается для продажи в 
стране изготовления), и, наконец, желание купить ее. 

Если надписи, содержащие собственно информацию, в 
сопоставляемых языках обнаруживают больше сходств, чем различий, 
того же нельзя сказать об инструктивно-запретительных надписях, 
которые в большей степени, чем собственно информативные тексты, 
отражают национальный  характер и менталитет. Ведь то, чего нельзя 
делать, или то, к чему призывают, как нельзя лучше характеризует 
общественные отношения, принятые в том или ином обществе. Поэтому 
рассмотрим инструктивно-запретительные надписи подробнее. 
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И российское, и армянское, и итальянское, и английское общество 
(как и любое другое цивилизованное общество) крайне негативно 
относится к нарушению общепринятых мер поведения в кафе, 
ресторанах, библиотеках и т.д. Однако запретительные надписи могут 
различаться как по форме выражения, так и по содержанию. 

Знакомые всем запретительные надписи Не курить или Курение 
запрещено/воспрещается, Չծխել, Ծխելն արգելվում է, No smoking, 
Vietato fumare не различаются по своему содержанию, поскольку все они 
выражают запрет на курение в определенных местах. Однако форма 
такого запрета является различной. Так, в английском языке используется 
герундий с отрицательной частицей, в русском и армянском языках чаще 
встречаются инфинитивные конструкции (запретительный инфинитив), а 
в итальянском языке – конструкция “Курение запрещено”. Однако в 
Италии достаточно часто можно увидеть надписи, запрещающие курение 
именно в определенном месте, а также надписи, разрешающие курение в 
других местах: Ср. Vietato fumare nella stazione. E` consentito fumare solo 
sui marciapiedi. (No smoking. Smoking is allowed on platforms only). 
Наверное, это обусловлено тем, что для итальянцев и гостей этой страны 
важно объяснить, что внутри вокзала (в закрытых помещениях) курение 
запрещено, в то время как оно разрешено на платформах (то есть в 
открытых местах), и итальянцы курят, когда ждут поезда/электрички. 

При рассмотрении запретительных и инструктивных надписей 
внимания заслуживает следующее: склонность русских к отрицанию 
проявляется и в надписях такого типа: Не курить, По газонам не ходить, 
Не фотографировать, Не стойте у края платформы, Не входить, Не 
сорить, Не стойте у дверей, Не прислоняться к дверям и пр. В 
приведенных надписях используется форма повелительного наклонения 
или запретительный инфинитив. Разница между императивом и 
запретительным инфинитивом состоит в том, что “повелительное 
наклонение, несмотря на то, что выражает побуждение к действию, все-
таки является личной формой глагола, а следовательно, предполагает 
некую реакцию со стороны адресата или по крайней мере допускает его 
существование, в то время как инструкция в форме безличного 
инфинитива не предполагает диалога и какой-либо реакции” [Покровская, 
Кудинова 2011, с.  44]. В аналогичных надписях  на английском языке мы 
не встретим отрицательных конструкций, поэтому надписи, которые в 
русском языке будут отнесены к запретительным, в английском языке 
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будут инструктивными или предупредительными из-за отсутсвия прямого 
запрета на совершение того или иного действия: Please keep off the 
lawn/grass (букв.: пожалуйста, держитесь в стороне от газона, русский 
аналог: По газонам не ходить), Mind the gap (букв.: обратите внимание 
на ……, русский аналог: He стойте у края платформы), Please, refrain 
from taking photographs (букв.: пожалуйста, воздержитесь от 
фотографирования, русский аналог: He фотографировать) и т.д. Что 
касается армянского языка, здесь так же, как и в русском, встречаем 
отрицательные конструкции с запретительным инфинитивом. Скорее 
всего, причина в том, что запретительные надписи когда-то дословно 
переводились с русского языка: Չծխել (Не курить), Չմտնել (Не 
входить), Չաղտոտել (Не сорить) и пр. В итальянском языке чаще в 
таких надписях используется слово запрещено/запрещается: Vietato 
entrare, Vietato fumare и т.д. 

Если сравнить запретительные надписи на итальянском и других 
европейских языках, можно заметить интересную закономерность: во 
многих случаях то, что подлежит запрету, на итальянском языке 
оформлено при помощи глаголов “не рекомедуется”, “воздержитесь” и 
пр., в то время как на других европейских языках чаще используется 
глагол “запрещается”. Интервсное объяснение  этому факту приводит в 
своей книге “Национальный характер итальянцев” А. Павловская: “Так же 
как и политику, итальянцы не признают законы. Они их обсуждают, 
принимают, а живут все равно так, как приятнее. Для этого они готовы 
лавировать и изворачиваться, придумывая все новые способы спокойной 
жизни согласно собственным правилам”. Далее автор приводит 
следующий пример: “В стране пытаются учитывать эту национальную 
специфику. В поездах надписи на английском и немецком языке 
запрещают высовываться из окна, а на итальянском просто не 
рекомендуют. Все равно ведь будут, что толку запрещать. Налоги 
устанавливают огромные, так как все твердо знают, что никто их в 
полном объеме не заплатит. Говорят, что земли, отошедшие к Италии от 
Австрии, первое время испытывали неожиданные трудности: им 
постоянно повышали налоги, так как никто не верил, что они их платят 
полностью” [Павловская URL: http://www.national-
mentalities.ru/west/osobennosti_italyanskogo_nacionalnogo_haraktera_a_v_pa
vlovskaya/]. 
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Большой интерес представляют также запретительные 
юмористические надписи, которые тоже в той или иной мере являются 
отражением национального характера и менталитета.  

В кофейне “Jazzve”, находящейся на ул. Туманяна г. Еревана, 
внимание посетителей привлекает запретительная надпись на русском 
языке следующего содержания (приводится в сокращении): “В кофейне 
“JAZZVE” запрещается розжиг констров, выгул собак, отлов и отстрел 
дичи, выпас и выгон скота, а также выполз змей, выпорос свиней, 
выжереб коней и выкобыл лошадей, вымет икры, вылуп птиц из яиц, 
выкукол бабочек и выхухол выхухолей, выкур курей и выпрыг кенгурей, 
обгад ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом веток, выслеж зайца, 
выпуг тетерева, выхлоп газов, вынос мусора, выплыв сельди ….”.  

Данная запретительная надпись шутливого характера 
примечательна как с точки зрения словообразования, так и 
использованной лексики. Сразу бросается в глаза использование 
большого количества абстрактных существительных, образованных 
дезаффиксацией (безаффиксным способом словообразования). Известно, 
что данный способ словообразования широко используется в русском 
языке, в отличие от армянского и английского, для образования 
абстрактных существительных (со значением абстрактного признака и 
действия) от прилагательных и глаголов. Однако наряду с 
зафиксированными в словарях русского языка лексемами типа розжиг, 
вынос, выгул, выгон, выброс и пр. в данной запретительной надписи 
представлены и окказионализмы – продукт индивидуально-авторского 
словотворчества типа обгад, обдир, выпуг и пр. Последние образованы по 
деривационным моделям современного русского языка: обгад < 
обгадить, обдир < обдирывать, выпуг < выпугивать и т.д.  

Другая популярная информативно-запретительная надпись, 
украшающая заборы и калитки множества домов не только в России, но и 
в Амении – Осторожно! Злая собака. Собаки, конечно, есть  и в 
англоязычных странах (и может быть, их больше там, чем у нас), однако в 
аналогичной надписи на английском языке Beware of dogs! не содержится 
ни угрозы, ни желания запугать прохожего. И если с точки зрения 
грамматической структуры в русском языке употребляется номинативное 
предложение, содержащее информацию  о “злой” собаке, и 
предупреждение  держаться от забора подальше, то в английском языке 
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отсутствует прилагательное “злой” и употребляется форма императива 
“beware”.  

Известное всем русскоязычным людям объявление Вход с собаками 
воспрещен  имеет  менее формальные варианты в английском языке. Это 
может быть табличка с нарисованной собакой, которая “говорит”: I 
cannot enter (Я не могу войти), We wait outside (Мы ожидаем снаружи), 
We stay out (Мы остаемся снаружи) и пр. Хотя есть и юмористические 
надписи типа Вход с собаками приветствуется, штраф – 500 рублей. 

В обществе негативно относятся к мусору на улицах, в транспорте и 
обшественных местах. Однако членов общества по-разному призывают 
содержать чистоту. Жителям и туристам РФ и РА, безусловно, знакома 
запретительная надпись в общественных местах, в транспорте, в парках, 
на улицах  Не сорить/Չաղտոտել,  где используется безличный 
запретительный инфинитив - безличная грамматическая форма, 
выражающая запрет в строжайшей и безапелляционной, не терпящей 
никаких возражений форме. В надписях на итальянском языке не часто 
можно встретить запретительный инфинитив, здесь больше используется 
другая форма воздействия, приглашающая членов общества к 
совместному действию по сохранению чистоты. Так, перед входом в 
кинозал кинотеатра “Rossini” в Венеции можно увидеть надпись Aiutateci 
a mantenere le sale pulite, что переводится как Помогите нам содержать 
кинозалы в чистоте. Однако встречаются и менее формальные, даже 
шуточные запретительные надписи. Так, в той же кофейне “Jazzve” г. 
Еревана мы обратили внимание не текст следующего содержания: 
“Просьба бананы, орехи, семечки есть вместе с кожурой”. Очевидно, 
такая надпись вполе понятна нам, поскольку привычка грызть семечки 
прямо на улице  является, к сожалению, широко распространенной среди 
наших соотечественников, что неприемлемо для большинства 
европейцев, хотя в Европе нет ничего необычного в том, чтобы есть 
банан и другие фрукты,  а также хотдоги, пиццу и т.п. прямо на улице.  

Многие инструктивно-запретительные надписи подобного 
содержания активно выставляются пользователями в соцсетях: Загорать 
на териитории кладбища запрещено, и далее приводится ссылка на 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 20.1. мелкое 
хулиганство; Господа паломники! Выходя из автобуса не бросайте 
мусор на землю под ноги. Мусорный контейнер находится у ворот 
причала с левой стороны. Господь накажет ВАС за уподобие 



564 

 

хрюкающим.  И далее подпись – Разгневанный ангел, ответственный 
за чистоту в помыслах и битве.  Администрация гипермаркета “Ашан” 
в Химках развесила следующее обявление: Уважаемые покупатели! 
Мыть руки в аквариуме запрещается! Другое объявление 
администрации: Внимание! Категорически запрещается находиться в 
зоне подъезда машин к месту выгрузки/погрузки. Сотрудники, 
нарушившие данное распоряжение, будут раздавлены, а оставшиеся в 
живых уволены. Объявление у входа в бассейн: Вход на коньках в 
бассейн запрещен. 

Надписи такого характера могут вызвать улыбку, рассмешить, 
однако если вдуматься, они являются прямым отражением поведения 
членов того или иного общества. Ведь их написали не просто так, значит, 
был прецедент, а в результате появилась та или иная инструктивно-
запретительная надпись.  

Таким образом, еще раз убеждаемся в том, что запретительные 
надписи, как и другие тексты информативно-регуляторского характера 
отражают национальный характер, привычки, образ мыслей, менталитет 
народа - носителя того или иного языка. 

По справедливому замечанию В.А. Масловой “язык является одним 
из важнейших средств идентификации человека” [Маслова 2001]. 
Соглашаясь с В.А. Масловой, дополним, что язык является важнейшим 
средством идентификации не только человека вообще, но и конкретного 
народа, этноса, языкового коллектива. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ – ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀՈԳԵԿԵՐՏՎԱԾՔԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ (ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ, ՀԱՅԵՐԵՆԻ, 
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԵՎ ԻՏԱԼԵՐԵՆԻ ԼԵԶՎԱՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
 Հոդվածը նվիրված է ազգային բնավորություն և հոգեկերտվածք 
արտացոլող տեղեկատվական-կարգավորող գրությունների տեսքով 
ներկայացված տեղեկատվական-կարգավորող տեքստերի քննությանը: 
Հոդվածը սկսվում է տեղեկատվական-կարգավորող տեքստերի 
դասակարգմամբ, որին հաջորդում է այդպիսի տեքստերի օրինակների 
ներկայացումը ռուսաց, հայոց, անգլերեն և իտալերեն լեզուներում՝ 
բացատրությամբ, թե ինչպես են դրանք արտացոլում ազգային 
բնավորությունը և հոգեկերտվածքը: 
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RUZANNA SARGSYAN – INFORMATIVE AND REGULATION SIGNS AS THE 
REFLECTION OF NATIONAL CHARACTER AND MENTALITY (IN RUSSIAN, 
ARMENIAN, ENGLISH AND ITALIAN) 

The article is devoted to the study of informative and regulating texts 
(presented in the forms of informative and regulating signs) which reflect 
national character and national mentality. The article starts with the 
classification of informative and regulating texts and further presentsthe 
examples of these texts in the Russian, Armenian, English and Italian 
languages with the explanation of how they reflect the national character and 
mentality. 
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ՀՏԴ 83.09 
«ՄՈԳԱԿԱՆ ՌԵԱԼԻԶՄԻ» ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
 

ԱՍՏՂԻԿ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ  
 
Հիմնաբառեր՝ Մոգական ռեալիզմ, լատինամերիկյան գրականություն, 
խաղ, իրականություն, մտացածին 

1920-ական թվականներից ի վեր մոգական ռեալիզմն  իբրև 
արվեստի ճյուղ առկա է նկարչության, լուսանկարչության, ֆիլմի և 
գրականության մեջ: Դեռևս հայտնի չէ՝ արդյոք այդ հասկացությունն 
առաջին անգամ կիրառվել է նկարչության մեջ, թե, անկախ վերջինից, 
ձևավորվել է գրականության մեջ: Իրականում այս տերմինը կիրառվել է 
դեռևս 1800-ական թվականներին՝ Նովալիսի կողմից1, սակայն ոչ այն 
իմաստով, ինչպես այն այսօր է ընկալվում:    

Սույն հոդվածում մենք խորամուխ ենք լինում այն հարցին, թե ինչ 
է մոգական ռեալիզմը և որոնք են նրան բնորոշ առանձնահատկություն-
ները: Հաջորդիվ մենք վերհանում ենք այն հեղինակներին, որոնց 
ստեղծագործություններն ընկած են «մոգական ռեալիզմ» գրական 
ուղղության ակունքներում, ինչպես նաև անդրադառնում ենք 
ժամանակակից այն հեղինակների ստեղծագործություններին, որոնք 
համարվում են այս ուղղության հետևորդները:        

«Մոգական ռեալիզմ» տերմինը 1927թ. Դյուսելդորֆում նկարների 
ցուցահանդեսի ժամանակ կիրառել է գերմանացի արվեստի քննադատ 
Ֆրանց Ռոհը՝ «Նոր իրականություն» (“Neue Sachlichkeit” 2  ) 
գեղանկարչական ոճը բնութագրելու համար: Մոգական ռեալիզմի ծիլերը 
պտղաբեր էին հատկապես Լատինական Ամերիկայում, որտեղ այն իր 
տարածումը գտավ գրականության, լուսանկարչության և ֆիլմի մեջ 
(realismo mágico): Հետագայում, այնուհանդերձ, մոգական ռեալիզմն 
առաջ չբերեց այնպիսի մի շարժում, որին կհետևեին արվեստագետների 
ամբողջ սերունդներ, ինչը տեղի ունեցավ ավելի ուշ սյուրռեալիզմի 
դեպքում:  
                                                 
1 Markwardt, Bruno: Geschichte der deutschen Poetik: Klassik und Romantik III. Berlin 
1971. S. 261 
2 Schmied, Wieland: Neue Sachlichkeit und magischer Realismus in Deutschland 1918-
1933. Hannover 1969. S. 38 
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Այնուամենայնիվ «Մոգական ռեալիզմ» տերմինն այսօր այլևս չի 
ընկալվում իբրև Ֆրանց Ռոհի կողմից առաջ քաշված հասկացություն 
արվեստի մեջ, այլ, առավել շատ, իբրև լատինամերիկյան եզրույթ, որը, 
որպես ուղղություն, զարգացում ստացավ՝ լատինամերիկյան 
գրականություն մուտք գործելով:  

«Մոգական ռեալիզմն» այսօր ընկալվում է որպես մի ոճ, որն 
անիրական իրադարձությունները նկարագրում է միանգամայն բնական 
կերպ: Մոգական ռեալիզմի կոնցեպտը գրականագիտության մեջ 
կիրառվում է վեպի և պատմողական այլ ժանրերի մեջ, երբ խոսքն 
իրական և անիրական տարրերի միասնության, փոխազդեցության մասին 
է 3 : Մոգական ռեալիզմի մեջ անհրաժեշտ բաղադրիչ են կազմում 
անիրականը, անհնարինը և գերբնականը: 
  Գրականության մեջ մոգական ռեալիզմը, թերևս, առավել մոտ է 
ֆանտաստիկայի ժանրին, նաև՝ սյուրռեալիզմին, ընդ որում այն վերջինիս 
նման ընտրվող հնարներով շփոթմունք առաջացնելու խնդիր առաջ չի 
քաշում: «Մոգական ռեալիզմ» տերմինի մեջ «ռեալիզմը» 
հավասարակշռող բաղադրիչն է. այն օգնում է, որպեսզի ընթերցողը 
գրական տեքստի ֆանտազիայով չտարվի և իրականությունից չկտրվի, 
այլ կարողանա մնալ փաստերի  շրջանակներում: «Մոգականն», 
այսպիսով, ավելի շատ համեմունքն է, որը վերհանում և թեթևացնում է 
սովորականը՝ առանց իրականությունը կեղծելու կամ առհասարակ 
վերացարկելու: Այնուհանդերձ հնարավոր չէ հստակ պատասխանել այն 
հարցին, թե ինչ ասել է «Մոգական ռեալիզմ»: Ինչպե՞ս կարելի է 
առօրեականի բոլոր իրական և մտացածին հրաշքները բերել մեկ 
ընդհանուր հայտարարի: Սա հազիվ թե հնարավոր լինի մի այնպիսի 
գրական ուղղության դեպքում, որն առանձնանում է իր թեմաների, 
միջոցների և մոտիվների այդքան մեծ դիապազոնով: Մոգականը կարող 
է լինել աբսուրդ միտք, երազ, նաև որևէ ձայն որևէ կերպարի գլխում, որը 
նրան անսպասելիորեն ինչ-որ բան է շշնջում: Սակայն մոգականը կարող 
է լինել նաև էմպիրիզմի իսկական խախտում, ինչպես օրինակ, երբ Ժոզե 
Սարամագոյի (1922-2010թթ.)  «Էմբարգո» պատմվածքում մեքենան 
հանկարծ հրամանն ստանձնում և անձամբ վարելով՝ իր վարորդին տեղ է 
հասցնում, կամ ինչպես Սթիվեն Միլհաուզերի (*1943)  «Մի այցելություն» 
ստեղծագործության մեջ պատմողի ընկերը գորտին է կնության առնում՝ 

                                                 
3 Nünning, Ansgar: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie: Ansätze-Personen-
Grundbegriffe, Stuttgart 2013. S. 416. 
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միանգամայն բնական համարելով դա: Սակայն գուցե մոգական 
ռեալիզմը նկարագրվում է մի դուալիզմով, որի հակառակ բևեռները 
«ապրած իրականությունը» և «երազն» են4: Որքա՞ն հաճախ է մեզ հետ 
պատահում, երբ հանկարծ որևէ միտք, հիշողություն է ծագում մեր 
ուղեղում՝ կապված այս կամ այն իրավիճակի հետ, ու մենք այլևս չենք 
հասկանում՝ արդյոք մենք դա ապրել ենք, թե պարզապես երազի մեջ ենք 
տեսել: Այդպիսի մոգական պահ կարող է լինել նաև գրական 
պատմվածքի մեջ: Այնուամենայնիվ ասվածն ամենևին չի նշանակում, որ 
յուրաքանչյուր պատմություն, որում երազի և իրականության շփման 
եզրեր կան, կարելի է վերագրել մոգական ռեալիզմին: Մոգական 
ռեալիզմի պարագայում խոսքը մակերեսայինի, էֆեկտի մասին չէ, այլ՝ 
որևէ իրի կամ իրավիճակի թաքնված որակների՝ ասել է թե՝ հենց 
իրականության (օրինակ որևէ գրքում կամ ֆիլմում):     

Մոգական ռեալիզմի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից 
մեկը կուբացի և ֆրանսիացի գրող Ալեխո Կարպենտիերն է (1940-
1980թթ.): Հայիթիում գտնվելու ժամանակահատվածում Կարպենտիերը 
տեսնում է, որ տեղի բնակիչները հրաշքն ընդունում են իբրև բնական մի 
բան: Հետագայում այս ամենն արտացոլվում է նրա երկրորդ, 
ամենախորհրդանշական «Այս աշխարհի թագավորությունը» (1949թ.) 
վեպում: Կարպենտիերը մոգական ռեալիզմը համարում էր ամերիկյան 
մայրցամաքի ժառանգություն: Ինչպես ժողովրդական 
հավատալիքներում, որոնք նախնիների երկրպագության, տարբեր հին 
առասպելների խառնուրդ են, այնպես էլ Կարպենտիերի վեպում 
անբնական ոչինչ չկա, երբ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ 
վերափոխվում են կենդանիների, որպեսզի այդ կերպ ազատվեն Հայիթիի 
հեղափոխության (1788-1792թթ.) խառնաշփոթից: Իր վեպի նախաբանում 
Կարպենտիերը նշում է, որ նման ֆանտաստիկ պատմության ստեղծումը 
ենթադրում էր հավատն առ հրաշալին, քանզի այլ կերպ կենդանի 
գրականություն չի կարող ստեղծվել:       
Ասել է թե՝ մոգական ռեալիզմն իր խաղն ստեղծում է թե՛ հրաշքների, 
որոնք արդեն մշակույթի ամուր տարրեր են (առասպելներ, լեգենդներ, 
սնահավատություն և այլն), թե՛ անհատի փորձի միջոցով: Այսօրվա՝ 
տեխնոլոգիայով հագեցած իրականության մեջ, երբ աշխարհընկալման 

                                                 
4 Nussbaumer, Thomas: Der magische Realismus – über die phantastische Seite der 
Wirklichkeit. Wien 2010, S.2  
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վրա մեծապես ազդում են գիտությունն ու էմպիրիզմը, հրաշքների 
համար, անշուշտ, փոքր-ինչ դժվար է հաստատվելը: Այնուհանդերձ 
մոգական ռեալիզմն այստեղ ևս իր ազդեցությունն ունի, չնայած այն 
գուցե երբեք էլ  չի դառնա մեծ միտում, ինչպես ֆենտեզին կամ 
վամպիրների մասին գրված վեպը: Այս ամենը գուցե պայմանավորված է 
նրանով, որ մոգական ռեալիզմի ոճով գրված գրքերը չեն պրոյեկտում 
լայն մասսաների համար հասանելի մտքեր, այլ ապրում են անհատական, 
անփոխարինելի փորձով: Կարճ ասած՝ խոսքը մարդկային գոյության 
մասին է՝ իր  բոլոր կողմերով: Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ մոգական 
ռեալիզմն արվեստի մի ձև է, որում առասպելները, լեգենդները և 
մոգականը միախառնվում են ներկայի պատմությունների, նաև՝ 
պատմական իրադարձությունների հետ: Ընդ որում այս ամենը տեղի է 
ունենում առանց շփման վախի, բնական հունով, ինչը 
ստեղծագործության մեջ իր սեփական իրականությունն է ստեղծում:    
  Մոգական ռեալիզմի աշխարհը մեզ ծանոթ աշխարհ է: 
Գործողության վայրը Երկիր մոլորակն է, որում մենք ապրում ենք (կամ 
ապրել ենք): Այնուհանդերձ այստեղ միանգամայն բնական կերպով տեղի 
են ունենում երևույթներ, որոնք, ըստ էության, հակասում են մարդկային 
էմպիրիզմին, սակայն՝ ոչ նկարագրված կամ պատմված իրականությանը: 
Մոգական ռեալիզմի խնդիրն ընթերցողին դեպի  հակասություններ 
տանելը չէ, այլ առավելապես մտացածին աշխարհում  «իրականի» 
սեփական նկարագրությունը: Ասել է թե՝ մոգական ռեալիզմի մեջ 
անիրականն արդեն իսկ իրականության մի մասն է: Մտացածին 
աշխարհում այն ավելի շատ միջոց է այլ գործողությունների զարգացման 
համար: Ինչպես օրինակ՝ հեքիաթի դեպքում բնական է, որ գլխավոր 
հերոսի հետ հրաշք է տեղի ունենում (խոսող կենդանիներ և այլն), այնպես 
էլ նման հրաշքներ տեղի են ունենում նաև մոգական ռեալիզմի ոճով 
գրված ստեղծագործություններում: Խոսող կենդանիներ մեզ հանդիպում 
են նաև անտիկ դարաշրջանի առակներում: Սակայն ո՞րն է այստեղ 
տարբերությունը: Դասական առակները, սովորաբար, իրենց մեջ 
պարունակում են բարոյախրատական նյութ և ենթարկվում են որոշակի 
չափանիշների, կանոնների, ինչպիսին օրինակ սոնետն է, որը, սոնետ 
համարվելու համար, պետք է ունենա ձևի որոշակի 
առանձնահատկություններ: Հարկ է նշել, որ առակների կենդանիներին 
կարելի է հեշտությամբ շփոթել մարդկային բնավորությունների հետ, 
այսինքն՝ առակների կենդանիները որոշակի հատկանիշների միայն 
կրողներն են: Սակայն եթե մոգական ռեալիզմով գրված 



571 

 

ստեղծագործության մեջ խոսող շուն է հանդիպում, ապա պարտադիր չէ, 
որ նա ընդունված կարծրատիպային հատկանիշներ ցուցաբերի, 
ինչպիսին խորամանկ աղվեսն ու համառ էշն են առակներում: Նման շան 
մենք գլխավոր դերում հանդիպում ենք ամերիկացի գրող Ջոնաթան 
Քերոլի «Ծիծաղի երկիրը»  վեպում, որտեղ ընթերցողը շատ արագ 
նկատում է, որ շունը, խոսելուց զատ, սովորական շուն է և անիրական 
ոչինչ նրան հատուկ չէ:   
Այս ամենից ելնելով՝ կարելի է ասել, որ մոգական ռեալիզմն իր ճկուն 
խաղն է խաղում իրականության, երազի և տվյալ մշակույթի 
առասպելների հետ: Մոգական ռեալիզմն ունի մի գրավիչ 
բաղադրատոմս, որը մարդուն և մարդկային բազմաշերտ գոյությունը 
դարձնում է թեմատիկ կենտրոն:      
  Երբ խոսվում է մոգական ռեալիզմի մասին, շատերը, գուցե, 
մտածում են Լատինական Ամերիկայի գրողների մասին, որոնց՝ 
ֆանտազիայով ոգեշնչված պատմվածքները, հիրավի, գրական այս 
ժանրի հետաքրքիր բաղադրիչն են կազմում՝ դրանով իսկ արտացոլելով 
ամբողջ մայրցամաքի պատումի մշակույթը: Այս մայրցամաքում մոգական 
ռեալիզմի առաջին և ամենակարևոր ներկայացուցիչներն են Միգել Անխել 
Աստուրիասը (1899-1974թթ.), Ալեխո Կարպենտիերը, Ադոլֆո Բիոյ 
Կասարեսը (1914-1999թթ.) և Խորխե Լուիս Բորխեսը (1899-1986թթ.): 
Վերջինս ճարպիկ և ինտելեկտուալ առումով գրավիչ գրական փորձեր է 
կատարել իրականության և մտացածինի բնության ուղղությամբ: Այդ 
ամենի արդյունքում պարզվեց, որ այս երկուսն իրարից այլևս անբաժան 
են, քանզի մտացածինն ի վիճակի է ստեղծել իրականություն, և 
հակառակը:     
Մոգական ռեալիզմի մեկ այլ վառ ներկայացուցիչներից մեկի՝ Խուլիո 
Կորտասարի (1914-1984թթ.) պատմվածքներում, շեշտը դրվում է 
ցանկությունները, երազներն ու, ի վերջո, պարզունակ առօրյա կյանքը 
միավորելու, հաշտեցնելու վրա: Քանզի այն իրադարձությունները, որոնք 
լուռ տեղի են ունենում մեր գլխում, մեխանիզմներ են, որոնց մասին 
շրջակա միջավայրը ոչինչ չգիտի, քանի դեռ մեզնից որևէ մեկը չի խոսում 
կամ չի պատմում դրանց մասին: Դա, ասես, ֆանտազիայի 
ազատագրման հարված է, որը վերստին իր տեղն է գրավում տափակ 
առօրյայում5:  
                                                 
5 Nussbaumer, Thomas: “ Der magische Realismus – über die phantastische Seite der 
Wirklichkeit“. Wien 2010, S.4 
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Մոգական ռեալիզմի մեկ այլ հիմնադիր է համարվում իտալացի 
գրող Մասիմո Բոնտեմպելին (1878-1960թթ.): Նրա վեպերն ու 
պատմվածքները բխում են երազի իռացիոնալ պատահականություններից 
և թվացյալ կամայականությունից:  

Մոգական ռեալիզմը մեծ ավանդույթ ունի նաև գերմանալեզու 
գրականության մեջ, թեպետ այս եզրույթն այստեղ այդքան էլ հաճախ չի 
կիրառվում: Սակայն երբ Ֆրանց Կաֆկայի (1883-
1924թթ.) «Կերպարանափոխություն» նովելում գլխավոր հերոսը՝ Գրեգոր 
Զամզան, առավոտյան արթնանալով տեսնում է, որ վերածվել է հրեշավոր 
ուտիճի, ապա դա ոչ միայն դասական մոդեռնիզմի  գրականության 
օրինակ է, այլ նաև՝ մոգական ռեալիզմի: Կաֆկան ճարպկորեն է 
վարվում՝ իր հայտնի ստեղծագործության հենց սկզբում հաստատելով 
գլխավոր հերոս Զամզայի ահավոր կերպարանափոխությունը: Ոչ մի 
ընթերցող կասկածի տակ չի դնում այս պնդումը, այլ միանգամից 
ընդունում է անիրականը և, կարծես, անտեսում է այս փաստը՝ այն է՝ 
առաջին իսկ նախադասությունը. «Երբ Գրեգոր Զամզան մի առավոտ 
անհանգիստ երազներից արթնացավ, տեսավ, որ անկողնում սարսափելի 
ուտիճի է վերափոխվել» 6 ։ Եթե հետևենք Գրեգոր Զամզայի 
տառապանքներին՝ ըստ այս սկզբնական շփոթմունքի, կնկատենք, որ 
պատմվածքը գնալով լրիվ ռեալիստական բնույթ է կրում: Այսինքն՝ մինչ 
պատմության ավարտն այլևս անբնական ոչինչ տեղի չի ունենում: 
Զամզայի բուրժուա ընտանիքի պարզունակ առօրյա կյանքն արմատախիլ 
է անում գլխավոր հերոսի կաֆկայական ֆանտազիայի ամեն մի 
դրսևորում: Կաֆկայի՝ անսովոր իրավիճակում հայտնված հերոսին դեռևս 
հուզում է կենցաղը:  

Ավստրիացի գրող Լեո Փերուցը (1882-1957թթ.) հեղինակ է 
բազմաթիվ վեպերի, որոնցում պատմականն ու ֆանտաստիկը կողք 
կողքի են գոյատևում: Նրա՝ «Գիշերը քարե կամրջի տակ» ամենահայտնի 
վեպի (1953թ.) գործողությունը տեղի է ունենում պատմական Պրահայում: 
Վեպը փնտրում է սեփական կապը 1600-ական թվականներին 
Պրահայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, որոնց ետևում 
թաքնված են ոչ այնքան պատմական կերպարներ, որքան սովորական 
մարդիկ՝ իրենց երազանքներով, վախերով, հույզերով: Վեպն 
առանձնանում է նաև միանգամայն հետաքրքիր կառուցվածքով, որը 

                                                 
6 http://grapaharan.org/index.php/Կերպարանափոխություն 
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գերմանալեզու գրականությանն այդքան էլ բնորոշ չէ: Վեպի տարբեր 
էպիզոդներից յուրաքանչյուրն առանձին մի պատմվածք է, որոնք միայն 
վեպի վերջում են մեկ ընդհանրություն կազմում:        

Գերմանացի գրող Գյունթեր Գրասի «Տափակաձուկը» 
խոհարարական ֆանտազիան կարծես մոգական ռեալիզմի 
պոստմոդեռնիստական Աստվածաշունչն է: 7  Այն վերհանում է 
Կենտրոնական Եվրոպայի մշակույթի պատմությունը, բայց միևնույն 
ժամանակ ստեղծագործություն է սեռերի թեմատիկայի մասին: 
Պատմության մեջ կարմիր թելի պես անցնում է Գրիմ եղբայրների 
ժողովրդական հեքիաթը՝ ձկնորսի և նրա կնոջ մասին, որին ընթերցողը 
շարունակ անդրադառնում է և փոփոխությունների ենթարկում այն: Այս 
պատմության մեջ ևս մենք հանդիպում ենք խոսող կենդանու՝ ձկան՝ իբրև 
պատգամախոսի:      

Պարտադիր ընթերցանության մեկ այլ նյութ է ավստրիացի գրող 
Մառլեն Հաուսհոֆերի (1920-1970թթ.) «Պատը» (1963) վեպը: Վեպի 
գլխավոր հերոսը մի կին է, որը մի քանի օր միայնակ անցկացնում է 
լեռնային մի հյուղակում և պատահաբար հայտնվում է մի անտեսանելի 
պատի ետևում, որը բացառում է նրա ելքը և, միաժամանակ նրան հեռու է 
պահում արտաքին աշխարհի ավերիչ ազդեցությունից: Հերոսի մոտ 
առաջանում են տարաբնույթ հարցեր՝ արդյո՞ք ես արտասովոր աղետից 
միակ փրկվածն եմ, կամ արդյո՞ք դարձել եմ անտեսանելի 
այլմոլորակային էքսպերիմենտի մի մաս: Հաուսհոֆերի այս վեպն անձի 
հոգեբանական առանձնահատկությունների հրաշալի փսիխոգրամմա է և, 
միաժամանակ, ապոկալիպտիկ տեսիլք: Այս ամենով հանդերձ «Պատը» 
վեպը, անշուշտ, ուշագրավ է ոչ միայն էքզիստենցիալիստների համար:              

Մեկ այլ ավստրիացի հեղինակ՝ Քրիստոֆ Ռանսմայրը (1954թ.), 
իր՝ 1988թ. հրատարակված, գլուխգործոց համարվող «Վերջին աշխարհը» 
վեպում, որն առհասարակ պոստմոդեռնիզմի ամենագեղեցիկ վեպերից 
մեկն է, սկսում է փնտրել հռոմեացի ականավոր բանաստեղծ Օվիդին 
(Պուբլիուս Օվիդիուս Նասո) և նրա մետամորֆոզները: Վերջիններս 
Ռանսմայրը կիրառում է Սև ծովի ափամերձ հատվածում՝ մարդկանց և 
բնության նկատմամբ: Ընթերցողն ամենևին չի զարմանում, երբ Տոմի 
քաղաքում, ուր աքսորվել էր Օվիդը հռոմեական կայսր Օգոստոսի 

                                                 
7 Nussbaumer, Thomas: Der magische Realismus – über die phantastische Seite der 
Wirklichkeit. Wien 2010, S. 6 
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կողմից, հանդիպում է ավտոբուսի կանգառների մասին հուշող 
ժանգոտած ցուցանակների և տվյալ ժամանակաշրջանի համար անհնար 
թվացող այլ երևույթների: Ռանսմայրի վեպում օվիդյան մետամորֆոզների 
դիցաբանական տարրերի փոխազդեցության հենց այս անախրոնիզմն է 
ստեղծում իրականության լրիվ այլ ձև. մի իրականության, որը 
ժամանակից անդին է գտնվում:       

Սույն հոդվածում հաճախ նշվեց մոգական ռեալիզմի 
լատինամերիկյան ներկայացուցիչների մասին, որոնցից, թերևս, 
ամենակարկառուններից է համարվում կոլումբիացի գրող, նովելիստ 
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը (1927-2014թթ.): Մարկեսի «Հարյուր տարվա 
մենություն» վեպում, որը պատմում է Բուենդիաների ընտանիքի 
երկարամյա պատմությունը՝ մտացածին Մակոնդո գյուղում, մենք 
ականատես ենք լինում բազմաթիվ մոգական-ռեալիստական պահերի: 
Օրինակ՝ դեռևս ողջ մնացած ընտանիքի անդամներին այցելում են արդեն 
մահացած հարազատները, ինչը, սակայն, ամենևին էլ անբնական 
ազդեցություն չի գործում ընթերցողի վրա, չի ստեղծում վախի մթնոլորտ, 
տարիներ շարունակ անդադար անձրև է գալիս, երկնքից ծաղկային 
անձրև է մաղում, գյուղի բնակիչները կարող են օրեր շարունակ չքնել և 
այլն…  

Պետք է նշել նաև մոգական ռեալիզմի մեկ այլ հեղինակի անուն՝ 
չիլիացի գրող Իզաբել Ալենդե (1942թ.), որի պատանեկան վեպերի 
գործողությունը տեղի է ունենում նոր միստիկ աշխարհում և ոգևորում է 
նաև մեծահասակներին:  

Ոչ միայն մոգական ռեալիզմը, առհասարակ գրականությունը 
մարդկանց համար ստեղծում է մշակութային փոխանակման 
հնարավորություն: Արևելքն իր գրքերով արթնացնում է էկզոտիկ 
աշխարհներ մուտք գործելու ցանկություն: Այս առումով հատկանշական 
են հատկապես ճապոնացի գրող Հարուկի Մուրակամիի (1949թ.) 
ստեղծագործությունները, որտեղ միահյուսված են արևմուտքի 
կենսակերպը և դրանից բխող ուրախություններն ու հարկադրանքը՝ հին 
ու նոր առասպելների և ավանդույթների հետ:  

Այս շարքը կարելի է ուզածին չափ համալրել, քանի որ մոգական 
ռեալիզմը ժամանակակից համաշխարհային գրականության գոյության 
ամենաստեղծագործ ձևերից մեկն է, անգամ եթե միայն քիչ հեղինակներ 
են կիրառում այս եզրույթը՝ իրենց ստեղծագործությունները բնորոշելիս: 
Գուցե դրա պատճառն այն է, որ նրանք չեն ցանկանում դասակարգել 
իրենց ստեղծագործությունները: Մոգական ռեալիզմը կարելի է բնորոշել 
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իբրև արվեստի մի նախագիծ, որի ներուժը դեռ երկար ժամանակ չի 
սպառվի: Կամ, մեկ այլ ձևակերպմամբ՝ մոգական ռեալիզմի դեպքում 
խոսում ենք գրականության և ժամանցի մասին, ասել է թե՝ բարձր 
մակարդակով ֆանտազիայով լեցուն պատմություններ պատմելու մասին: 
Լատինամերիկյան գրականության այս միանգամայն նոր գրելաոճը շատ 
երկրներում դարձել է ժամանակակից մոգական ռեալիզմի նախատիպ: 
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АСТГИК САРИБЕКЯН - ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
  Предметом исследования данной статьи является определение 
“магического реализма” как литературного направления и его 
отличительные особенности, и способы выражения. Особое внимание в 
статье заслуживают авторы, чьи произведения являются источником так 
называемого литературного жанра “магического реализма”. Мы, в 
частности, обращаемся к произведениям тех авторов современности, 
которых причисляют к последователям этого направления. 
 
ASTGHIK SARIBEKYAN - THE ORIGIN OF THE MAGIC REALISM AND ITS 
REFLECTION IN THE MODERN LITERATURE 
  In this article we have attempted to penetrate into some issues of 
“magic realism” defined as a literary tendency and find its peculiarities and 
distinctive features. Much attention is paid to the authors whose works are the 
sources of the literary genre of “magic realism”. We mostly refer to the 
contemporary authors who are regarded as followers of this particular literary 
genre.  
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ՀՏԴ 83.09 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԴԱՆԻԵԼ ՔԵԼՄԱՆԻ 
 «ՓԱՌՔ» ՎԵՊՈՒՄ 

 
ԱՍՏՂԻԿ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ  

 
Հիմնաբառեր՝ Դանիել Քելման, Փառք,  մետապատում, մտացածինի և 
իրականության միջև սահման, ինքնարտացոլում, ինքնության խնդիր  

Դանիել Քելմանի՝ 2009 թվականին լույս տեսած «Փառք. վեպ՝ ինը 
պատմության մեջ» վեպը գրական նուրբ, վարպետորեն գրված 
ստեղծագործություն է, որը, միաժամանակ, նաև ընթերցանության հաճելի 
նյութ է:  
  Իր մի շարք հարցազրույցներում Դանիել Քելմանը հաճախ նշում է, 
որ մտացածինի և իրականության միջև սահմանը չափազանց փխրուն է: 
«Գրականության մեջ ինձ միշտ հիացրել է ոչ թե այն, թե ինչպես է 
գրականությունը խախտում շարահյուսության կանոնները, այլ այն, թե 
ինչպես են նրա միջոցով խախտվում իրականության կանոնները»1: Ընդ 
որում հեղինակը մտացածինի և իրականության փոխազդեցության ներքո 
նկատի ունի «գեղարվեստական տեքստի և դրա վրա տարվող գրական 
աշխատանքի փոխհարաբերությունը» 2 , ասել է թե՝ մետապատումը: 
Վերջինիս բնորոշ են ինքնարտացոլումը, խաղը լեզվի և գրական ձևերի 
հետ, իրականության և մտացածինի սահմանների 
միահյուսավածությունը, պարոդիան, հեգնանքը և այլն:    

Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք «Փառք» վեպի 
կառուցվածքին, բովանդակությանը, պատումի ձևին և 
առանձնահատկություններին: Ինչպես վեպի վերնագիրն է հուշում, այն 
բաղկացած է ինը գլխից: Առաջին հայացքից այս առանձին 
պատմվածքները թվում են բավականին անկախ, որոնք, կարծես, կապ 
չունեն միմյանց հետ ո՛չ գլխավոր հերոսի միջոցով, ո՛չ որևէ 
գործողությամբ: Սակայն ուշադիր կարդալով տեքստը՝ ընթերցողը, 
այնուամենայնիվ, հանդիպում է նախորդ պատմվածքից արդեն հայտնի 
իրողությունների, սկսում է աղոտ հիշել ինչ-որ տեղ արդեն հանդիպած 

                                                 
1 Kehlmann, Daniel: Lob. Über Literatur. Hamburg, 2011. Էջ 137 
2 Kehlmann, Daniel: Leo Richters Porträt. Sowie ein Porträt des Autors von Adam 
Soboczynski. Reinbek bei Hamburg 2009.  Էջ.16 
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իրավիճակ, ինչպես նաև ինչ-որ տեղ նշված գլխավոր հերոսի անունը: 
Վեպն անհնար է կարդալ՝ պատմվածքների կամայական 
հաջորդականությամբ, քանզի այդ դեպքում կխախտվի իմպլիցիտ և 
էքսպլիցիտ կապը ստեղծագործության մեջ: 

Քելմանի կարծիքով՝ իր վեպի նկարագրության հիմնական 
օբյեկտները ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու հաղորդակցության 
միջոցներն են (բջջային հեռախոս, էլ. փոստ և այլն), ինչպես նաև այն, թե 
որքան մեծ կախվածության մեջ ենք մենք այդ ամենից, ու թե ինչ 
կպատահի մեզ հետ, եթե դրանք դադարեն գործել: Իրական աշխարհի  
անհետացումը հանուն անիրականի գլխավոր հերոսներին թույլ է տալիս 
իրենց համար ստեղծել մեկ այլ անհատականություն, միաժամանակ 
գոյություն ունենալ զուգահեռ տարածություններում: Իր շրջապատի 
մարդկանց գրական հերոսների վերածելու անբուժելի հակում ունեցող մի 
գրող, մի շփոթված բլոգեր, երկակի կյանք վարող բաժնի վարիչ, մի 
հայտնի դերասան, որը կցանկանար հանրությանն անհայտ լինել, մի 
տարեց կին, ով մեկնում է Շվեյցարիա՝ մահանալու. այս բոլոր մարդկանց 
ուղիները խաչվում են իրական և մտացածին միահյուսված դրվագներում: 
«Փառք» վեպն անկանխատեսելի փոփոխություններով հագեցած 
հայելիների մի սենյակ է, որի մասին հեղինակը պատմում է տարօրինակ 
կերպ, հմտորեն և նրբորեն:  

«Փառք» վեպը կառուցվածքային առումով չափազանց նման է 
ավստրիացի գրող Լեո Փերուցի «Գիշերը քարե կամրջի տակ» վեպին, 
որին գերմանացի գրականագետ, փերուցագետ Հանս-Հարալդ Մյուլլերն 
այնպիսի բնորոշում է տալիս, որը հավասարապես հատուկ է նաև 
Քելմանի «Փառք» վեպին.  

«Գիշերը քարե կամրջի տակ» վեպի առաջին նովելն ընթերցելուց 
հետո թվում է՝ այս ստեղծագործությունն առանձին նովելներից 
բաղկացած ժողովածու է: Սակայն ինչ-որ պահի ընթերցողը հանկարծակի 
հասկանում է, որ Ռուդոլֆ II-ը, Մորդեքայ Մազլը և նրա կինը հենց վեպի 
հերոսներն են: Այդ պահից սկսած՝ ընթերցողը հարկադրաբար փորձում է 
ներփակ նովելների՝ ժամանակային առումով միմյանց հետ կապ չունեցող 
շարքից ստեղծել վեպի կապակցված գործողություն: Այսինքն՝ մինչ 
ընթերցողը գտնում է առանձին նովելների միջև ներքին կապը, նա 
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միաժամանակ նաև կառուցում է վեպի ողջ գործողությունը: Այս կերպ 
Փերուցին հաջողվում է ընթերցողին դարձնել վեպի նախագծող»3: 

Իրականում Մյուլլերի կողմից տրված նկարագրությունը բնորոշ է 
նաև Քելմանի «Փառք» վեպին՝ մեկ բացառությամբ. այստեղ առանձին 
պատմությունների ժամանակագրական հաջորդականությունը, ինչպես 
նաև ընդհանուր գործողությունը փոքր ի շատե պահպանված են, եթե 
անտեսենք որոշ իրադարձությունների համաժամանակությունը և միայն 
մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցող գործողությունները: Մինչդեռ 
Փերուցի վեպում պատմվածքների գործողությունները տեղի են ունենում 
տարբեր տարիների ընթացքում:  

«Փառք» վեպը, ինչպես նշվեց, կազմված է ինը գլուխներից, որոնք 
ունեն տարբեր վերնագրեր՝ 

1.    Ձայներ 
2. Վտանգի մեջ 
3. Ռոզալին գնում է մահանալու 
4. Ելքը 
5. Արևելք 
6. Պատասխան մայրապետին  
7. Զեկույց քննարկման համար 
8. Թե ինչպես ես սուտ խոսեցի և մահացա 
9. Վտանգի մեջ  

 Առաջին՝  «Ձայներ» պատմության մեջ, իրեն դժբախտ համարող 
տեխնիկ Էբլինգն իր համար գնում է մի հեռախոս, որի համարն արդեն 
պատկանում է մեկ ուրիշին՝ հայտնի կինոդերասան Ռալֆ Թաներին: 
Սկզբում Էբլինգը դժկամությամբ է պատասխանում Ռալֆին ուղղված 
զանգերին, սակայն, աստիճանաբար, ասես, հարմարվում է Ռալֆի 
դերին, ներկայանում է իբրև Ռալֆ Թաներ՝ կրելով հանդուգն և անզիջում 
դերասանի դիմակ՝ այդ կերպ ձեռք բերելով նոր ինքնություն: Էբլինգը 
մտորում է. «Գուցե Ռալֆի գոյությունը միշտ էլ կանխորոշված է եղել հենց 
իր համար, գուցե պատահականությունն է փոխել իրենց ճակատագրերի 
տեղը»4: Իրականում Էբլինգը բացարձակապես տեղյակ չէ՝ ով է Ռալֆ 
Թաները, անգամ եթե պահի տակ ունենում է գլխապտույտ առաջացնող 
վայրկյաններ այն մտքից, թե վերջինս կարող է լինել իսկապես 

                                                 
3 Müller, Harald-Hans: Das Echo des Lachens, in: Leo Perutz, Nachts unter der 
steinernen Brücke. Wien 2000. Էջ. 289 
4 Kehlmann, Daniel: “Ruhm”. Reinbek bei Hamburg 2009. Էջ 17 
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հանրահայտ մեկը: Նրան դուր է գալիս, որ, ի վերջո, կարող է անել այն, 
ինչ ուզում է՝ պատասխանատվություն չկրելով ոչ մի արարքի համար: 
Այսպես՝ նա վտանգում է Թաների և նրա կնոջ հարաբերությունները, 
փոխում է կարևոր գործնական հանդիպումների ժամկետները, անգամ 
դերասանի լավագույն ընկերոջը մղում է ինքնասպանության: Նրան 
անասելի դուր է գալիս իբրև Ռալֆ Թաներ ներկայանալը: 
Հաղորդակցության տարբեր միջոցների շնորհիվ կերպարները 
կարողանում են ընդունել մեկ այլ անձի ինքնությունը՝ դրանով իսկ 
խաթարելով սեփականը: Սեփական գոյությունը նրանց հաճախակի 
թվում է երևակայական ու անիրական: 

Ինքնության խնդրին բախվում է նաև անձամբ Ռալֆ Թաները՝ 
«Ելքը» չորրորդ պատմության հերոսը: «Իր կյանքի 39-րդ տարվա 
ամռանը դերասան Ռալֆ Թաներին սկսում է թվալ, թե ինքն իրականում 
գոյություն չունի: Նա անսպասելիորեն այլևս ոչ մի զանգ չի ստանում»5: 
Այդ պահին ուշադիր ընթերցողն արդեն հիշում է Էբլինգի պատմությունն 
առաջին գլխից, որին, ակնհայտ է, որ բաժին է ընկել Թաների 
հեռախոսահամարը: Այդ պատճառով ընթերցողի համար հեշտ է ընկալել 
Թաների իրավիճակի զավեշտն ու ողբերգականությունը: Չորրորդ 
պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հետևանքներ է 
ունենում այդ շփոթմունքը Թաների և նրա շրջապատի համար: Հին 
ընկերներն ու հավատարիմ գործընկերները դադարում են նրան բարևել, 
սիրելի կինը հանրության մեջ անսպասելիորեն նրան ապտակում է, իսկ 
պատահական անցորդները հեռախոսով տեսագրում են այդ 
սկանդալային տեսարանը և հենց նույն օրը տեղադրում այն «YouTube» 
ինտերնետային կայքում: Նախորդ բոլոր ֆիլմերից մեծ ճանաչում ձեռք 
բերած դերասանի փառքը հայտնվում է ստվերում:  

Հետաքրքրական է, որ Թաները փորձում է համացանցի միջոցով 
համոզվել սեփական գոյության մեջ: Նա փնտրում է իր մասին 
տեղեկությունը համացանցում, Վիքիպեդիա ազատ հանրագիտարանում 
որոշ ուղղումներ է անում իր մասին առկա հոդվածում և դիտում է իր 
նմանակի՝ Ռալֆ Թաներին կրկնօրինակող մեկի տեսագրությունները՝ «մի 
տղամարդու, որն ապշեցուցիչ նման էր իրեն, և որի ձայնն ու ժեստերը 
կարծես ամբողջությամբ իրենն էին» 6 : Այս կերպ հերոսը ԶԼՄ-ների, 
համացանցի և հաղորդակցության միջոցների հայելու մեջ իր վիրտուալ 

                                                 
5 Kehlmann, Daniel: “Ruhm”. Reinbek bei Hamburg 2009. Էջ 79  
6 Նույն տեղում, էջ 80 
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արտացոլման միջոցով փորձում է համոզվել սեփական փաստացի 
գոյության մեջ: Մյուս կողմից հերոսին վախեցնում է այդ վիրտուալ 
կերպարը: «Նա վաղուց ենթադրում էր, որ լուսանկարվելը մաշեցնում է իր 
դեմքը: […..] Նրան թվում էր, որ այդքան տարի հայտնի լինելուց հետո իր 
մի մասն է միայն պահպանվել, ու, կարծես, իրեն մնում էր միայն 
մահանալ, որպեսզի մնար այնտեղ, որտեղ իր տեղն է՝ ֆիլմերում և 
անհամար լուսանկարներում»7: Նկարները Թաների համար պահպանում 
են իր իրական ինքնությունը: Որոշ ժամանակ անց, սակայն, Թաները 
լիովին կորցնում է իրեն, չի կարողանում հիշել, թե երբ է նկարահանվել 
այն ֆիլմում, որն այդ պահին գովազդում են բոլոր 
հեռուստաալիքներով…Այս պատմության ավարտին ընթերցողն սկսում է 
ենթադրել՝ գուցե գլխավոր հերոսը պարզապես հորինե՞լ է իր՝ հայտնի 
դերասանի կերպարը, և այն ամենն, ինչ տեղի է ունեցել նրա հետ, ոչ այլ 
ինչ է, քան ինքնախաբեություն:   

  Քելմանի վեպի երկրորդ պատմվածքն սկսվում է վեպի 
կառուցվածքի վերլուծության համար ուշագրավ նախադասությամբ՝ «Վեպ 
առանց գլխավոր հերոսի՛, հասկանու՞մ ես: Կան կոմպոզիցիան, կապերը, 
կապող օղակը, բայց չկա գլխավոր հերոս»8: Սա գրող Լեո Ռիխթերի 
բացականչությունն է երկրորդ պատմվածքի հենց սկզբում: Ավստրիացի 
գրականագետ Մարտին Գերսթենբրոյնի պնդմամբ՝ «Հասկանու՞մ ես» 
հարցն ուղղված է ընթերցողին, որը ողջ ընթացքում փորձում է գտնել 
վեպի գլխավոր հերոսին9: Երկրորդ գլուխը, ինչպես վերջինը՝ իններորդը, 
վերնագրված է «Վտանգի մեջ» արտահայտությամբ: Քելմանի «Փառք» 
վեպի մյուս հերոսներին միավորող կարևորագույն կերպարներից է գրող 
Լեո Ռիխթերը: Վեպում նա ներկայացվում է իբրև կարճ և շփոթեցնող 
պատմվածքների հեղինակ, որոնք հագեցած են հայելային 
արտացոլումներով և անսպասելի  շրջադարձերով:  

Հետաքրքրական է, որ Լեոյի հերոսը հանդիպում է նաև Քելմանի 
մյուս ստեղծագործություններում (ինչպես օրինակ՝ «Լեո Ռիխթերի 
դիմանկարը» պատմվածքում), և նրան մենք կարող ենք 
պայմանականորեն դիտարկել որպես գրողի ալտեր էգո: Լեո Ռիխթերը 

                                                 
7 Նույն տեղում, էջ 81  
8 Նույն տեղում, էջ 25 
9 Gerstenbräun, Martin: A fiction is a fiction is fiction? Metafiktionalität im Werk von 
Daniel Kehlmann. Studien zu Literatur und Film der Gegenwart. Bd. 4. Marburg 2012. 
Էջ 30 
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մշտապես հետևում է իրեն շրջապատող մարդկանց, իրավիճակներին: 
Անգամ Լեոյի ընկերուհին է սարսափում, երբ նկատում է, որ վերջինս 
մտքում անընդհատ ինչ-ինչ նշումներ է անում: 

Գրողի դիտարկումները, իրենց հերթին, որոշակի առումով 
ընթերցողին ուղղորդում են ողջ վեպը հասկանալուն: Սկզբունքորեն 
Լեոյին հանդիպած և նրա կողմից ուշադրության արժանացած բոլոր վառ 
անհատականությունները կամ իրադարձությունները հետագայում 
դառնում են պատմություններից որևէ մեկի կարևոր մասը:   

Լեո Ռիխթերը գրող է, որին հոգնեցնում, ձանձրացնում է 
իրականությունը, հանրային կյանք վարելու անհրաժեշտությունը, 
շարունակ պատասխանելը նույն հարցին՝ որտեղի՞ց են նրան այցելում 
այդ տեսակ մտքերը: Նա, ինչպես Քելմանի «Աշխարհի չափագրումը» 
վեպի գլխավոր հերոսներ Կառլ Ֆրիդրիխ Գաուսը և Ալեքսանդր 
Հումբոլդտը, արդեն ի վիճակի չէ տանել հոգնեցուցիչ աշխարհիկ 
ընդունելությունները: Այս աշխարհը նրան թվում է նույնքան անիրական, 
որքան իր գրքերի աշխարհն է: Հեղինակի կողմից ոչ մի միջամտություն չի 
ազդում նման հանդիպումների՝ ուրիշների կողմից արդեն գրված 
սցենարների վրա: Այս մասին վկայում է հետևյալ, գրեթե աբսուրդի 
հասնող երկխոսությունը. 

«Երբ Լեոն ավարտեց ընթերցանությունը, նրան ծափահարեցին, 
այնուհետև նրա աչքին սարսափելի դեժավյուի նման կրկին սկսեց երևալ 
նախորդ օրվա ընդունելության սցենարը…դեսպանը… թփթփացրեց 
Լեոյի ուսին և հարցրեց, թե որտեղից են նրան այցելում այդ տեսակ 
մտքերը: Ի դեպ, Լեոյի վերջին գիրքը նա սկսել էր կարդալ ինքնաթիռում՝ 
Բեռլինից Մյունխեն գնալու ճանապարհին: 

«Հետաքրքիր է», - ասաց Լեոն՝ դեմքի այնպիսի 
արտահայտությամբ, որում երևում էր, թե իրականում ինչ է մտածում այդ 
պահին:                        

Դեսպանը գլխով արեց. «Առաջին անգա՞մ եք այստեղ»:  
«Վերջին»: 
 «Ահա», - ասաց դեսպանը: 
«Ես Ձեզ կսպանեմ», - ասաց Լեոն:  
«Ուրախ եմ, - ասաց դեսպանը, - «Ես գիտեմ՝ Դուք հուսալի 

ձեռքերում եք»: Նա ժպտաց տիկին Ռիդերգոթին և անհետացավ ամբոխի 
մեջ10: (Թարգմանությունը՝ Աստղիկ Սարիբեկյանի) 

                                                 
10 Kehlmann, Daniel: Ruhm. Reinbek bei Hamburg 2009. Էջ 45 
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 Ավելին՝ հեղինակը՝ Լեո Ռիխթերը, ոչինչ չի կարողանում անել 
անգամ իր գրքի հերոսների հետ. «Իմ բոլոր կերպարներից նա 
ամենախելացին է», - գրում է հեղինակը Ռոզալիի՝ վեպի երրորդ 
պատմության հերոսի մասին, որը վերնագրված է այսպես՝ «Ռոզալին 
գնում է մահանալու» 11 : Յոթանասնամյա Ռոզալին տեղեկանում է, որ 
մահացու հիվանդ է և ընդամենը մի քանի շաբաթվա կյանք ունի ու ամեն 
կերպ փորձում է համոզել Լեոյին վերաշարադրել վեպի ավարտը:  

 
«Ռոզալի, դա իմ ուժերից վեր է: Չեմ կարող»: 
«Իհարկե կարող ես: Սա քո՛ պատմությունն է»: 
 
«Խոսքը քո վերջին ճանապարհի մասին է: Եթե դու դա չանես, ես 

քո մասին պատմելու ոչինչ չեմ ունենա…»12   
(Թարգմանությունը՝ Աստղիկ Սարիբեկյանի)             
 
Պատմողական հեռանկարները և պատումի շերտերն 

աստիճանաբար միահյուսվում են այն աստիճանի, որ արդեն անհնար է 
դառնում տարբերել, թե որտեղ է իրականությունը, որտեղ է մտացածինը, 
որտեղ է կերպարը, որտեղ՝ հեղինակը. 

- Մի օր նաև քո հերթն է գալու, և դու աղաչելու ես, այնպես, 
ինչպես ես:  

- Բայց դա այլ բան է:   
- Ու չես հասկանալու, թե ինչու քեզ համար բացառություն չի 

արվում: 
- Դու չես կարող դա համեմատել: Ես եմ քեզ հորինել, և ես… 
- Իսկապե՞ս: 
- Ես իրակա՛ն եմ:  
- Մի՞թե:13 
(Թարգմանությունը՝ Աստղիկ Սարիբեկյանի) 
Այս երկխոսությունից պարզ է դառնում, որ կերպարն ու հեղինակը 

քննարկում են ստեղծագործության հնարավոր ժանրը. Ռոզալին կարծում 
է, որ սա կարող էր լինել այլ տեսակի պատմություն՝ լուսավոր, 
կենսահաստատ:   

                                                 
11 Նույն տեղում, էջ 51 
12 Նույն տեղում, էջ 55 
13 Kehlmann, Daniel: Ruhm. Reinbek bei Hamburg 2009, էջ 64  
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«Սա կենսահաստատ պատմություն չէ: Եթե խոսենք այդ մասին, 
ապա այն, ավելի շատ, աստվածաբանական է»14, - պատասխանում է 
Լեոն: Ի միջի այլոց, Ռոզալին այնքան էլ վստահ չէ՝ արդյո՞ք 
երկխոսությունն ընթանում է իր և հեղինակի միջև, թե ինքն է հորինել այդ 
զրույցը15:   

Կերպարի և հեղինակի միջև ընդհարումը ոչնչացնում է պատումի 
ստեղծված սահմանները և թույլ է տալիս հեգնանքի և ինքնարտացոլման 
միջոցով ներկայացնել այս գեղարվեստական ստեղծագործությունը գրելու 
գործընթացը: «Ես զայրացած լռում եմ, ու որպեսզի Ռոզալին նորից չսկսի 
ամեն բան, այնպես եմ անում, որ նա մի քանի րոպեից հայտնվի 
օդանավակայանում 16 »: Հեղինակին այդպիսով հաջողվում է կարճել 
ժամանակը, մինչդեռ ստեղծագործության վերջում անսպասելիորեն տեղի 
են ունենում իրադարձություններ, որոնք ձգձգում են պատմության 
ողբերգական ավարտը (ինքնաթիռը չի կարողանում վայրէջք կատարել 
մառախուղի պատճառով, գնացքը, որով Ռոզալին մեկնում է, կանգ է 
առնում ճանապարհին՝ վթարի պատճառով): Գրողն աստիճանաբար 
լիովին կորցնում է իրավիճակի վերահսկողությունը, երբ հորիզոնում 
հայտնվում է իրեն լրիվ անծանոթ կերպար՝ տաքսու վարորդը, որը 
Ռոզալիին առաջարկում է նրան տեղ հասցնել. «Ինձ շատ է 
անհանգստացնում այն, - ասում է հեղինակը, - որ ես գաղափար չունեմ, 
թե ով է ղեկին նստած այդ երիտասարդը, ով է նրան հորինել և ինչպես է 
նա հայտնվել իմ պատմության մեջ» 17 : Լեո Ռիխթերն ուներ այս 
պատմության բոլորովին այլ նախագիծ, իսկ հիմա նա ստիպված է դեն 
նետել քսան էջ էսքիզներ և մտքեր, որոնցից մի քանիսն, իսկապես, 
հաջողված էին: Հեղինակը երկխոսության մեջ է մտնում ոչ միայն իր 
հերոսի, այլ նաև ընթերցողի հետ: Այսպես, օրինակ, նա նշում է, որ ինքը 
չի հորինել Շվեյցարիայի էվթանազիայի կենտրոնի մասին տեղեկությունը, 
և եթե ընթերցողը դրա մասին դեռ ոչինչ չի լսել, ապա պետք է ավելի 
ուշադիր լինի, քանի որ այս պատմությունից նույնպես կարելի է ինչ-որ 
բան սովորել: 

Ռոզալիին զանգահարում է պարոն Ֆրայթագը, որի առնչությամբ 
հեղինակը նշում է, որ ինքն է հորինել վերջինիս: Ավելի ուշ նա նշում է. 

                                                 
14 Նույն տեղում, էջ 67 
15 Նույն տեղում, էջ 65 
16 Նույն տեղում, էջ 53  
17 Նույն տեղում, էջ 71 
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«Ես այն գրողներից չեմ, որոնց մոտ բոլոր փաստերը 
համապատասխանում են իրականությանը: Մյուսներն ուրախանում են, 
երբ բծախնդրորեն հետազոտում են ամեն մի մանրուք, և անգամ 
խանութի անունն է նույնը, որի կողքով անցել է հերոսը՝ առանց դրան 
ուշադրություն դարձնելու: Ինձ համար այդ ամենը նշանակություն 
չունի»18: Գրական ինքնարտացոլումն այս հատվածներում ծառայում է 
գրական իրավիճակի արտացոլմանն ու ստեղծագործության մեջ մեկ այլ 
ստեղծագործություն գրելու անմիջական գործընթացի նկարագրությանը:  

Արդյունքում հեղինակը որոշում է կայացնում ընդառաջ գնալ 
Ռոզալիին և նրան դնել մեկ այլ տարածության մեջ, որտեղ նա վերստին 
լինելու է երիտասարդ  և առողջ: Այս որոշումը, սակայն, նրան 
հեշտությամբ չի տրվում. «Սա կարող էր լինել լավ պատմություն, թերևս 
մի փոքր սենտիմենտալ, բայց մելանխոլիան կմեղմացվեր հումորի 
միջոցով, օդի մեջ կախված դաժանությունը՝ փիլիսոփայական որևէ 
մտքով: Ամեն ինչ մտածված էր: Իսկ հիմա՞: Հիմա ես ամեն ինչ փչացնում 
եմ» 19 : Պատմության ավարտը փոխելուց հետո այն դադարում է 
հեղինակին հետաքրքրել: «Քանի որ ես վերջնականապես լքում եմ այս 
պատմությունը, Ռոզալիի գոյությունը ի չիք է դառնում: Մի վայրկյանում:  
Առանց մահվան հետ պայքարի, ցավի կամ որևէ փոփոխության»20:      

Իրականում Դ. Քելմանի բոլոր կերպարներն աստիճանաբար 
անհետանում են: Անգամ հենց ինքը՝ գրողը: «Փառք» վեպն ի սկզբանե 
պետք է կոչվեր «Անհետացածները»: 21  Քելմանի «Լեո Ռիխթերի 
դիմանկարը» պատմվածքում հանրային ընթերցումից հետո Լեո 
Ռիխթերն ունենում է այն զգացողությունը, կարծես առանձնացել է իր 
մարմնից և նայում է այդ ամենին իր իսկ մեջքի ետևից: Կիսագիտակից 
վիճակում, մահանալու պրոցեսից բառի բուն իմաստով ուժասպառ նա 
հետևում է սեփական անհետացմանը: Կիսաքուն վիճակում Լեոն 
կորցնում է իր ուրվագծերը, նա հիշում է իր վերջին վեպը և վերածվում է 
այլ էակի, որն իր հարցերով իրեն հանրային կերպար է դարձրել: 
Այնուհետև Լեոն՝ այդ ծիծաղելի ուրվականը, դադարում է գոյություն 

                                                 
18 Նույն տեղում, էջ 64-65 
19 Նույն տեղում, էջ 75 
20 Նույն տեղում, էջ 77 
21 Gasser, Markus: Das Königreich im Meer: Daniel Kehlmanns Geheimnis. Göttingen, 
2010. Էջ 122 
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ունենալ… անգամ եթե միայն մեկ գիշեր22: Այս կերպ Լեո Ռիխթերը, մեր 
կարծիքով, դառնում է Ռոլան Բարթի՝ հեղինակի մահվան մասին 
գաղափարի վառ օրինակ:  

Բազմաթիվ պատմողական հեռանկարները և մտացածին 
հատկանիշների հետ  վառ արտահայտված խաղը հանգեցնում են 
«ընթերցողի մոտ անվստահության մի տիեզերքի ստեղծման» 23 : Եթե 
հետևենք հեղինակի ցուցումներին, ապա բավական ակնհայտ կարող ենք 
տեքստում գտնել միջտեքստայնությունը: Այսպես, օրինակ, Քելմանը 
«Փառք» վեպում յուրացնում է Մարիո Վարգաս Լյոսայի կողմից «Կանաչ 
տունը» («La casa verde», 1966) վեպում կիրառվող միմյանց խաչվող 
պատմությունների և պատմողական մակարդակների ու հեռանկարների 
միահյուսման տեխնիկան: Այս վեպում գործող անձինք բազմաթիվ են ու 
բազմազան՝ զինվորներ, ավազակներ, ոստիկաններ, միանձնուհիներ, 
հնդկացիներ և այլն: Վեպում հեղինակի մշտական անցումն անցյալից 
դեպի ներկան և հակառակը, միմյանց հաջորդող գործողության վայրերն 
առանց էական տեսարանների փոփոխության (օրինակ` պերուական 
հավերժական փոշին) այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, կարծես 
վեպում ժամանակը կանգ է առել: Այստեղ գործածվում է կինոարվեստի 
տեխնիկան: Լյոսայի մոտ այս տեխնիկայի շնորհիվ առաջանում է 
պատմական իրողություն, որից էլ հետագայում առաջանում է մի նոր 
իրականություն:        

«Փառք» վեպի յոթերորդ՝ «Զեկույց քննարկման համար» 
պատմության մեջ, նկատելի է ֆրանսիացի գրականագետ Ժերար 
Ժենետի գրքի «Նարցիսիզմի բարդույթ» հատվածի ալյուզիան առ այն, որ 
«արտացոլման թեման, ինքնին, հակասական թեմա է. արտացոլումը քո 
նմանակն է, այսինքն՝ միաժամանակ և՛ մեկ ուրիշն է, և՛ նույն մարդը: 
«Ես»-ը իր համար գտնում է հաստատում, սակայն ընդունելով մեկ ուրիշի 
դեմքը՝ հայելու կերպարը հանդիսանում է օտարման կատարյալ 
խորհրդանիշ»24:       

Դանիել Քելմանի վերոնշյալ «Լեո Ռիխթերի դիմանկարը» 
պատմվածքում վերհառնում է «գրող սուբյեկտի քողարկման թեման, որով 
                                                 
22 Kehlmann, Daniel: Leo Richters Porträt. Sowie ein Porträt des Autors von Adam 
Soboczynski. Reinbek bei Hamburg 2009. Էջ 39 
23 Petras, Ole: Tragischer Realismus. Über Daniel Kehlmanns konservative Ästhetik // 
Gegenwart des Konservativismus in Literatur, Literatur Wissenschaft und 
Literaturkritik / hrsg. von V. Maike Schmidt. Kiel, 2013. Էջ 72  
24 Genette, Gerard: Figures I (Points-Essai) Seuil 2007, Էջ 114 
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միանգամից ասոցացվում է Խորխե Լուիս Բորխեսի անունը»25: Բորխեսն 
ինքն է նշել. «Նման անցումները մեզ ներշնչում են, որ եթե հորինված 
կերպարները լինեն ընթերցողներ կամ հանդիսատես, ապա մենք, նրանց 
հետ փոխհարաբերություններում, նույնպես ընթերցող ու հանդիսատես 
ենք, գուցե հորինված»26: Իսկապես Քելմանի «Փառք» վեպում իրականի և 
անիրականի միջև սահմանը ծայրաստիճան անտեսանելի է: Իրականում 
հերոսներից յուրաքանչյուրը կասկածում է սեփական գոյության մեջ: 
Յուրաքանչյուրին թվում է, թե ինքը որևէ մեկի նմանակն է, 
կրկնօրինակողը, և այն, ինչ տեղի է ունենում իր հետ, մեկ ուրիշի չար 
կամքն է: Նրանք նայում են իրենց հայելու մեջ և չեն ճանաչում իրենց 
արտացոլանքը: Այսպես՝ Ռոզալիին ամեն ինչ թվում է անիրական և 
բեմադրված՝ ասես սա մեկ ուրիշի պատմությունն է կամ մեկ ուրիշն է դա 
հորինել: Մեզ արդեն հայտնի կինոդերասան Ռալֆ Թաները, «նայելով 
հայելու մեջ՝  հոգու բոլոր թելերով ցանկացավ հայտնվել հարթ 
մակերեսով հայելու մյուս կողմում… Նրան թվում էր՝ ասես օտար մեկը 
պատահաբար հայտնվել էր այդ սենյակում: Հնարավոր էր, որ ամեն 
անգամ, երբ իրեն նկարահանում էին ֆիլմում, մեկ այլ մարդ էր 
հայտնվում իր փոխարեն, որն իր՝ այնքան էլ չհաջողված նմանակն էր, 
որն իրեն դուրս էր մղում հենց իր միջից»27:   

«Փառք» վեպում կառուցվածքային և գաղափարական առումով 
որոշակի զուգահեռներ են նկատվում ավստրիացի ռեժիսոր Վիրգիլ 
Վիդրիխի «Copy Shop» կարճամետրաժ ֆիլմի հետ: Այստեղ գլխավոր 
հերոս Ալֆրեդ Քագերն արթնանում է վաղ առավոտյան, լվացվում է և 
գնում իր պատճենահանման կետ: Աշխատանքի ընթացքում նա 
պատահաբար պատճենում է իր ձեռքը, իսկ պատճենահանող սարքն, 
այնուհետև, սկսում է ինքն իրեն պատճենել նույն օրվա տարբեր 
տեսարաններ, որոնց վրա պատկերված է Ալֆրեդը: Ամեն մի պատճեն 
ստեղծում է նրա նմանակին: Ալֆրեդը սարսափած անջատում է սարքը: 
Հաջորդը օրը նա նկատում է, թե ինչպես է իր նմանակն իրեն հետևում 
պատուհանից: Նմանակը, սակայն, անհետանում է, երբ Ալֆրեդը 
պատռում է պատճեններից մեկը: Այնուհետև սարքն սկսում է պատճենել 
                                                 
25 Petras O.: Tragischer Realismus. Über Daniel Kehlmanns konservative Ästhetik 
// Gegenwart des Konservativismus in Literatur, Literatur Wissenschaft und 
Literaturkritik / hrsg. von V. Maike Schmidt. Kiel, 2013. Էջ 73 
26 Борхес X. Л.: Скрытая магия в «Дон Кихоте» // Борхес X. Л. Собр. соч. : в 4 т. 
СПб., 2011. Т. 2. Էջ 366—369 
27 Kehlmann, Daniel: Ruhm. Reinbek bei Hamburg 2009. Էջ 81  
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իրադարձությունների պատկերներ, որոնք դեռ տեղի չեն ունեցել, սակայն 
շուտով տեղի են ունենում հերոսի հետ: Ալֆրեդը գնում է տուն և իր 
սենյակի դռան անցքից ներս նայելիս՝ տեսնում է իր պատճենին՝ իր 
անկողնում պառկած: Նման պատճենների նա հանդիպում է նաև 
լոգարանում և տան այլ սենյակներում: Ֆիլմի ավարտին Ալֆրեդը 
պատճենահանող սարքից դուրս է հանում տպիչ սարքի քարթրիջը և, իր 
պատճենների կողմից հետապնդվելով, իրեն ցած է նետում տանիքից: 
Գետնին ընկնելիս լսվում է այնպիսի ձայն, ասես թուղթ է պատռվում… 

Այսպիսով՝ Դանիել Քելմանի «Փառք» վեպի ավարտը, այնպես, 
ինչպես այս ֆիլմի ավարտը, ակնարկում է այն մասին, որ անգամ 
գլխավոր հերոսը բնօրինակը չէր, այլ նրա պատճենը: Իրականությունն ու 
մտացածինը միահյուսվում են արտասովոր քաոսի մեջ: Կարելի է 
եզրակացնել, որ վեպում Դանիել Քելմանը խաղում է ոչ այնքան իրական 
կերպարների, որքան նրանց արտացոլանքների հետ: Ինչպես իր 
նախորդ՝ «Բերհոլմի երևակայությունը», «Հեռավոր վայրը», նաև «Մալերի 
ժամանակը» վեպերում, այնպես էլ «Փառք» վեպում ցերեկվա և գիշերվա, 
գիտակցության և երազի, իրականի և անիրականի սահմանագծին տեղի 
է ունենում աննկատ անցում ռեալիստական պատումից դեպի մոգական: 
«Փառք» վեպում Քելմանը, թերևս, առավել սրել և ընդգծել է այդ 
էֆեկտները աչքի զարնող մետապատումային միջոցներով, 
այնուամենայնիվ, ռեալիստական պատումից մոգականին անցումին մենք 
ականատես ենք լինում նաև Քելմանի՝ առավել ուշ գրված 
ստեղծագործություններում:                                                                                        
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АСТГИК САРИБЕКЯН - ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ ДАНИЭЛЯ КЕЛЬМАНА «СЛАВА» 
 В данной статье рассматриваются структура, особенности 
повествования и содержания романа Д. Кельмана «Слава» (2009). На 
основании анализа процесса конструирования и реконструирования 
художественного текста обосновывается мысль о том, что автор, 
используя различные нарративные стратегии, создает многоуровневое, 
художественное пространство, основой которого становятся 
метаповествование и саморефлексия персонажей и повествователя. В 
статье также выделяются и описываются характерные особенности 
смешения реальности и вымысла, зеркальности, двойственности, также 
вовлечения читателя в моделирование текста посредством перекрестных 
ссылок и интертекстуальных связей, которые являются основой поэтики 
Д. Кельмана. 
 
ASTGHIK SARIBEKYAN - THE PROBLEM OF SELF-EXISTENCE IN THE 
NOVEL “FAME” BY DANIEL KEHLMANN 
  The article is aimed at revealing the structural, plot and narrative 
peculiarities of the novel “Fame” by Daniel Kehlmann. Based on the process 
of constructing and re-constructing a literary text in Kehlmann’s novel we 
came to the conclusion that, by using various narrative strategies, Kehlmann 
creates a multilayered dimension of a narrative which is based on metafiction 
and self-reflection of the characters and the author himself. The duality, the 
intertwined reality with the fiction, the mirror reflection, as well as the ability 
to engage the reader into the creation of the text through cross-references 
and intertextuality serve as a basis for D. Kehlmann’s literary work. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФЕРНАЛЬНОГО АРХЕТИПА “ВАМПИР” СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ МЕТАФОРИЧЕСКОГО  ОБРАЗА “ЗМЕЙ”  В РОМАНЕ 

Б.ЛАЙМЛИ НЕКРОСКОП 2: ВАМФИРИ 
 

АГАТА САФАРЯН 

Ключевые слова: культурное наследие, массовое сознание, вамфири, 
инфернальный архетип “Вампир”, змеи, мифы 

Научные исследования последних десятилетий отмечены живым 
интересом к проблемам отражения в языковом сознании архетипических 
представлений этноса и их изменений. Ввиду этого особую значимость 
приобретает термин “архетип”, активно применяемый во многих 
дисциплинах.  Будучи междисциплинарным,  термин “архетип” 
манифестирует во многих дисциплинах – в когнитивной лингвистике [1], 
культурологии [2], сравнительно-историческом языкознании [3] – за 
которым скрывается некая неизменная модель, матрица, служащая 
основой для его дальнейших вариаций. 

Архетипическая основа аккумулирует и позволяет передать опыт 
человечества, однако она имеет чётко очерченные национальные 
границы. Найдя выражение в элементах социально-культурного 
наследия (поверья, традиции, ритуалы), архетип актуализирует не только 
априори заложенные черты, но, в зависимости от особенностей 
национальной культуры, приобретает черты, наделяющие воплощенный 
им образ уникальностью. Вовлечение архетипов в активную деятельность 
социума способствует преобразованию определенной исторической 
эпохи, влекущее активизацию области коллективного бессознательного с 
последующей реализацией архетипов в языковом пространстве, в 
частности в тексте художественного произведения. [4]. 

Показательным в данном аспекте служит инфернальный1  архетип 
«Вампир», легший в основу одного из популярнейших в мировой культуре 

                                                 
1  от лат. infernus или inferna – ‘ад’, образованного от inferus ‘нижний, 
находящийся внизу’, ‘подземный’.  
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образов. Будучи  универсальным, архетип «Вампир», нашел отражение в 
преданиях о вампироподобных сущностях во многих культурных 
традициях. Несмотря на его диверсифицированное воплощение в этих 
культурах, прослеживается негативная тенденция в описании существ 
отождествляемых с вампирами: у римлян – стригой (вампиресса-ведьма, 
принимающая образ совы и выпивающая кровь у детей [5]), у японцев – 
Яша (вампиры в образе летучей мыши –– как реинкарнация озлобленных 
в прошлой жизни женщин[6]), у славян – упыри (мертвецы, встающие по 
ночам и выпивающие кровь людей и животных [7]) у армян – даханавар 
(вампир, забиравшийся в палатки путников и высасывавший кровь из 
пятки [8]) и т.д.  Многочисленны легенды о вампирах и у британцев, 
большей частью представляемые  существами женского пола: к примеру, 
Ланнан ши/ Lhiannan Shee – прекрасная возлюбленная, заманивающая 
одиноких путников и выпивающая их кровь[9];  Глайстиг/Glaistig, 
существо напоминающее призрака в облике женщины, также 
выпивающая кровь[10], Баоббан сит/Baobhansith – кровососущее 
существо в образе молодой девушки[11] и др. 

Невзирая на то, что образ, воплощенный архетипом «Вампир»,  
имеет многовековую традицию, особую актуальность в британской 
культуре он приобретает во времена викторианской Англии. Такого рода 
пристрастие к вампиризму обусловлено, с одной стороны, отходом от 
господствующего в предшествующие века рационализма и возвратом к 
тому, чем ранее пренебрегали (языческие обряды, вера в 
сверхъестественные существа и т.д.) и что в XIX в. вновь стало 
достоянием нации[12]. С другой стороны, истинным оплотом социального 
порядка в викторианском обществе провозглашаются уважение к труду, 
религии, материальная выгода, поэтому возродившийся живой интерес к 
сверхъестественному, фантастическому позволял уходить от назойливой 
действительности и получить так называемую коллективную разрядку. 
[13] 

Отметим, что и в последующие столетия вампирская тематика не 
только не изживает себя, а активно тиражируется  в массовой культуре и 
искусстве: в  кинематографе (“Дракула восстал из могилы”/ “Dracula 
Has Risen From the Grave” (1968), “Вкус крови Дракулы”/“Taste the Blood 
of Dracula” (1970); “Графиня Дракула”/ “Countess Dracula” (1970), 
живописи: (Г.Дрейпер “Ламия”; Анна Ли Меррит  “Ламия”; Барри Мозер 
“Вампир”), играх (The Elder Scrolls, Forsaken World и т.д.).  Во многих 
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европейских странах с 1980г. распространение получает так называемая 
субкультура «вампирский стиль жизни»/vampire lifestyle, [14] состоящая 
из людей, практикующих вампиризм, либо поддерживающих во внешнем 
облике всю вампирскую атрибутику.  
       Массовый ажиотаж способствовал внедрению вампиризма и в 
художественную культуру и, прежде всего, в индивидуальное творчество. 
Появились многочисленные рассказы и жуткие истории, в которых 
основным героем становится герой-кровопийца: Роберт Эйкман 
«Страницы из дневника юной девушки”/ “Pages from a Young Girl’s 
Diary” (1973); Фреда Уоррингтон “Дракула Немертвый”/“Dracula the 
Undead” (1997); Терри Пратчет “Хватай за горло”/ “Carpe Jugulum” 
(1998), Нил Гейман “Вампирская сестина”/ “Vampire Sestina” (1989) 
          Многие авторы ведут поиск новых образов, эксплуатируя 
канонические черты  и придавая уникальные старым образам. Данный 
факт говорит о преломлении в сознании авторов стандартных границ 
восприятия архетипа “Вампир”, что ведет  к  видоизменению 
канонического образа кровопийцы. Ввиду неугасающего интереса к 
данной тематике, нам представляется интересным анализ актуализации 
архетипа “Вампир” в романе Брайана Лаймли “Некроскоп 2: 
Вамфири”, написанном в 1988г. 
         Роман “Вамфири” – вторая часть цикла романов фантастического 
ужаса “Некроскоп” английского писателя  Брайана Лаймли. “Вамфири”/ 
“Wamphyri” –  именно этим авторским неологизмом в романе именуются 
вампиры – это симбиоз  вампира и человека,  форма взаимовыгодного 
сосуществования, при которой вампир первый получает возможность 
продолжения рода за счет внедрения в человека яйца, а человек  
наделяется качествами, делающими его поистине неуязвимым. 
Примечателен тот факт, что образ Вамфири не просто воплощает 
канонический образ «мертвеца, питающегося кровью живых», а делает 
его уникальным ввиду того, что Б.Лаймли соотнес вампиров со 
змееподобными существами. 
        Метафорическая  репрезентация архетипа “Вампир” сквозь призму 
представителя мира фауны “змеи” связана с негативным аспектом 
данного образа, получившим наибольшую популярность в массовом 
сознании. Мотив разрушения, смерти, хаоса объединяет многие мифы, 
где змеи представляют потенциальную опасность и становятся их 
знаковым символом (в античной мифологии – Медуза Горгона – 
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чудовище с женским лицом и змеями вместо волос; Минос - судья 
мертвых в аду, со змеиным хвостом; Лернейская  гидра – водяная  змея, с 
которой пришлось сразиться Геркулесу, Ехидна – змеемать, 
прародительница чудовищ  Гидры и  Химеры; в германской мифологии 
герои Тор и Беовульф выступали против змееподобных чудищ; в 
армянской мифологии встречаем вишапов – драконов в облике змей и 
т.д.).  

Во многих религиях образ змей также наделен негативным ореолом: 
в индуизме – Кали кровожадная богиня со змеиных хвостом; в иранском 
зороастризме змея – предвестник бед, пособник Дьявола; в исламе – 
Сунна предписывает убивать змей, т.к. они наносят вред, лишают зрения, 
вызывают проблемы со здоровьем [15], в иудаизме и христианстве змей – 
воплощение Сатаны, что перешло в западное искусство (достаточно 
вспомнить ее изображение у подножия креста, под ногами  у Девы 
Марии, где змея ассоциируется с грехом и искушением) [16] Манипуляции 
со змеями нашли отражение в некоторых суевериях британцев. К 
примеру, британцам предвещала победу убитая весной первая  гадюка, не 
предписывалось отпускать гадюк живыми,  а также змея переползшая 
дорогу молодоженам, сулила несчастный брак. [17] 
         Ввиду вышесказанного, нам представляется интересным 
проследить каким образом автору удаётся оживить столь популярный в 
массовой культуре инфернальный архетип, воплощенный в образе 
Вамфири. В романе в большей степени образ змеи узнаваем посредством 
заимствования определённых признаков (раздвоенный язык, форма 
головы, кожа, плавное движение, откладывание яиц как способ 
продолжения жизни, гипноз, ядовитый укус), актуализованных  
посредством метафор (зооморфизмов 2 , предметных метафор), 
сравнений (конструкций с зоонимами), а также звуковых и графических 
средств выразительности.  

Частотны  указания на извивающийся раздвоенный язык красного 
цвета, что представлено зооморфизмами …a snake's tongue flickering 
behind the dagger teeth;(99) …and a viper's flickering tongue(23); His long 

                                                 
2 О зоонимах и зооморфизмах см: А.Сафарян, Анималистическая репрезентация  
Архетипа “Вампир” в романе Б.Стокера  “Дракула”, Вестник Университета 
Месроп Маштоц, 2016, Ер., Лимуш,  стр. 365-374 
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jaws opened and a scarlet snake flickered in the darkness behind 
teeth...(37) и сравнительными конструкциями с зоонимами (like):  …the 
crimson forked tongue that vibrated like a crippled snake in the cavern of 
his throat!(17) 

На змееподобную форму головы вампиров, указывают 
сравнительные конструкции с зоонимами: The 'head' <…> formed a deadly 
'S' like a cobra about to strike…(18); …head, flat and cobra-like - but 
eyeless(4); а также зооморфизм: …saw the leech-creature's flat cobra head 
vibrating on the floor, flipping and flopping like a stranded flatfish(4) 

Чешуйчатая кожа у вампиров также указывает на принадлежность 
к змеиному роду: The skin of the whole was scaly (98); In a little while a 
tentacle of leprous flesh(57). 

Змеиная манера движения Вамфири узнаваема в сравнении с 
непрерывным бесшумным движением жидкости; The man moved like 
liquid(15); … flowing figure had passed swiftly, silently inside the shell of 
the old barn(80); с другой стороны узнаваемы быстрая ориентация в 
пространстве, реактивность движений мускулатуры, что выражено 
зооморфизмом: … moved with the incredible speed of a striking serpent; 
(16) 

Автору удалось воссоздать образ Вамфири как змеи истекающей 
ядом в примере The vampire spoke round the snake in his mouth, his 
words dripping like acid(99); где посредством зооморфизма snake in his 
mouth, понимается извивающийся подобно змеиному язык и водной 
метафоры words dripping like acid, где содержится указание на 
истекающий едкой жидкостью образ змеи. Соотнесение дыхания 
Вамфири с ядом передано посредством сравнения Thibor looked away, 
avoided the man's breath, which was like poison(35). 

Узнаваемое змеиное шипение у всех членов семейства Вамфири 
посредством звукоподражания hiss/шипеть а также графического приема 
повтора “s”, созвучного с шипением проецирует в сознании читателя  
зловещий образ змеи: ‘Oh, but you will!' the Ferenczy hissed (35);  
Faethor's long drawn-out hisssss stopped him;(37) Oh, yesss, Haarrry….! 
(62) Yesss, I see it is!(89)  

Мотив размножения вампиров, посредством размещения яйца 
вампира /“vampire egg” внутри человека указывает на идентичный 
змеиному способ продолжения потомства, посредством вживления гена 
вампиризма – яйца – в человека. В примерах ниже раскрывается 
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способность Вамфири завещать один раз в жизни свое яйцо человеку, 
который впоследствии обречен на мучительное существование в 
вампирской личине:  

Each of the Wamphyri has but one egg, one seed, in a lifetime (35) 
... You are the host I have chosen for my egg.(35) 
 
Отголосок легенд и поверий, приписывающих змеям гипнотические 

способности, умело вовлечён автором в воплощенном архетипом образе, 
т.к. в романе вампиры наделены функцией гипноза, что позволяет им с 
лёгкостью подчинить себе жертву.        

Значение “гипноза” передано лексемами hypnotise/hypnotic; 
mesmerize; magnetic; telepathy/ic; trance; …his voice…very nearly 
hypnotic(26);  …his magnetic eyes(53); …the vampire is quite capable of 
mesmerising its prey(39); …this time he'd hypnotised her into the deepest 
possible trance(38);  

Процесс гипноза сравнивается с мощным разрядом электрического 
импульса: Something buzzed and tingled in Keen's head, like a sudden 
burst of electrical current, making him start(75); с тисками в которые 
попал разум жертвы Вамфири Something closed on Newton's brain like a 
clamp, a mind warped and powerful and growing ever more powerful! (91); а 
также с открытой и прочитанной книгой, что выражено посредством 
предметной метафоры: Once touched by Yulian, once invaded by him 
physically, then his victim was an open book to him, even at a distance. 
(40) He knew it was reading him like a stolen book, reading his identity, 
divining his purpose; (91) 
        
 Так, из анализа следует, что метафоры, сравнения, звуковые и 
графические средства выразительности, манифестирующие на различных 
уровнях восприятия, способствуют активному вовлечению  таких  
сенсорных каналов как слух, зрение и выводят на высший смысловой – 
метафорический уровень, где происходит взаимоотождествление образов 
и рождение качественно-новой модели архетипа. Наделение вампира 
такими внешними змеиными признаками как раздвоенный язык, форма 
головы, чешуйчатая кожа, плавное движение, а также жизненно-
важными особенностями поведения как откладывание яиц, гипноз, 
ядовитый укус, как нам кажется, продиктовано не только желанием 
автора создать уникальный и колоритный образ, но и стремлением 
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соединить в Вамфири два образа, изначально ассоциируемые в сознании 
читателей с такими фатальными понятиями как смерть, опасность, 
страх  с целью максимально раскрыть зловещую  и  инфернальную суть 
этих существ. 
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ԱԳԱՏԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ - Բ.ԼԱՅՄԼԻԻ <<ՆԵԿՐՈՍԿՈՊ 2. ՎԱՄՖԻՐԻ>>  
ՎԻՊԱԿՈՒՄ <<ՎԱՄՊԻՐ>> ԱՆԴՐՇԻՐԻՄՅԱՆ ՆԱԽԱՏԻՊԻ   
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ <<ՕՁ>> ՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ   
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ      
 Հոդվածում ներկայացվում է գեղարվեստական  
ստեղծագործության մեջ <<Վամպիր>>  անդրշիրիմյան նախատիպի 
ընկալման  արդիականացումը:  <<Վամպիր>>  նախատիպը,  
վիկտորիանական շրջանի  Անգլիայի  հանրային  մշակույթում   
ունենալով   լայն   ճանաչում, պահպանեց  իր  հանրաճանաչությունը  
նաև  հետագա  հարյուրամյակներում, երբ   հանրային  գիտակցության  
մեջ իբրև   չարի  կերպավորում   ամրակայվել  էր    կենդանի  մարդկանց  
արյամբ  սնվող  մեռյալը:  Լայմլիի  վիպակն ինքնօրինակ կարելի է  
համարել <<Վամպիր>>  նախատիպի  արդիականացմամբ,  որովհետև  
հեղինակն  այդտեղ  տեսանելիորեն   պատկերում է  տվյալ  էակի    
վերափոխված  օձային  մարմնավորումը:  Հեղինակը գեղարվեստական  
տարածք  է  բերում  վամպիրներին՝  վամֆիրիներ  հորջորջմամբ՝  իբրև  
վամպիրների  մի  առանձնահատուկ  խումբ:  Դրանք  կերպավորվում են  
օձային վարքագծով, ինչն ընթերցողի  գիտակցության մեջ առաջացնում է  
վերակենդանացած  մեռյալի   կերպարը   և  օձին հատուկ  բացասական  
մի  շարք   հատկություններ:  Սա  վամֆիրիներին դարձնում է  ավելի   
չարագույժ  և  ընդգծում նրանց  անդրշիրիմյան  բնույթը: 
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AGATA SAFARYAN - THE METAPHORICAL ACTUALIZATION OF THE 
INFERNAL ARCHETYPE "VAMPIRE" THROUGH THE IMAGE  "SNAKE" IN 
B.LUMLEY’S  NECROSCOPE II: WAMPHYRI     
 The article touches upon such important and relevant to current 
research issue as the actualization of archetypal ideas in fiction. The 
archetype “Vampire” received wide popularity in mass culture during the 
Victorian England, but it was still popular in the centuries that followed. 
Therefore, the image of the "dead man, fed on the blood of living beings" has 
become a canonical in mass perception of a villain. B.Lumley’s  Necroscope II: 
Wamphyri  can be considered a unique way of  actualization of the archetype 
"Vampire", as it demonstrates the example of a modified embodiment of the 
creatures under analysis. In fiction the author introduces  a special class of 
vampires – Wamphyri–  endowed with snake habits. This was aimed at revival  
in readers’ minds the image of a vivified dead man along with a number of 
negative connotations inherent in snakes that strengthens the infernal and 
ominous essence of  Wamphyri. 
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ՀՏԴ 81'27 
 

«ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ 
ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ, ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 

ԻՍՊԱՆԵՐԵՆՈՒՄ 
 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ «Ընտանիք» գերհասկացույթ, «ամուսնական 
հարաբերություն» իմաստային դաշտ, ասացվածք, դարձվածային 
միավոր, ազգամշակութակ, զուգադրական ուսումնասիրություն, կին, 
ամուսին, օժիտ 
 

Ընտանիք հասկացույթը, լինելով համամարդկային արժեք և 
մարդկության պատմության ողջ ընթացքում ենթարկվելով բազմաթիվ 
վերափոխումների, ներկայում ևս արդի գիտնականների համար որոշակի 
հետաքրքրություն է ներկայացնում, քանի որ մարդկության և մարդկային 
հարաբերությունների էվոլյուցիան մի կողմից, հասկացական 
ապարատների զարգացումը մյուս կողմից, նպաստում է նոր խնդիրների 
առաջացմանը, որոնք, ընդհանուր առմամբ կրելով միջգիտակարգային 
բնույթ, յուրաքանչյուր գիտության համար ներկայացնում են նոր 
լուծումների և տեսակետների ձևավորման անսահման աղբյուր: Այս 
համատեքստում, նույնիսկ մեկ գիտության տիրույթում արձանարվող 
զարացումները խոսում են այն մասին, որ ընտանիքը>>, որպես 
հասարակական, մշակութային երևույթ, կարող է ենթարկվել 
բազմաբնույթ ուսումնասիրությունների` միտում ունենալով վեր հանելու 
այն ներհատուկ բնութագրիչները, որոնք, հանդիսանալով 
կառուցվածքային տարր, իրենց էությամբ նախ նպաստում են այդ 
հասկացությունների առանձնահատկությունների առավել խորքային 
ուսումնասիրությանը, այնուհետև այն գիտակարգային հարացույցի 
որոշակիացմանը, որը ընդհանուր առմամբ իրենից ներկայացնում է այս 
կամ այն մշակութային արժեհամակարգի լեզվական պատյանի 
ձևավորման և զարգացման դրսևորում: 

Մարդկության զարգացման մանրազնին ուսումնասիրություններից 
ակներև է, որ առ այսօր դեռ ոչ մի հասարակություն ի վիճակի չի եղել 
զարգանալ առանց ընտանիքի դրա թեկուզ և ամենապարզունակ ձևերը 
գոյություն են ունեցել բոլոր հասարակություններում:  
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Ընտանիքի` որպես հասարակական-փիլիսոփայական երևույթի 
վերաբերյալ պատկերացումներն առաջացել են 2500 տարի առաջ Հին 
Հունաստանում: Հելլենիստական փիլիսոփաների 
ստեղծագործությունները հսկայական նշանակություն ունեին ինչպես 
Հունաստանի փիլիսոփայության կայացման, այնպես էլ եվրոպական 
հասարակական-փիլիսոփայական մտքի զարգացման համար: 

Ընտանիքին անդրադարձ կատարվել է դեռևս անտիկ 
ժամանակաշրջանում` Պլատոնի և Արիստոտելի աշխատություններում: 
Պլատոնը մշակել է ընտանիքի կազմավորման ամենահամապատասխան 
սխեմաներ, կենսագործունեության նորմեր: Արիստոտելն ընտանիքի մեջ 
պետության հիմքն էր տեսնում: Կանտը կարծում էր, որ բարոյական է 
ամուսնության լոկ մոնոգամ տարբերակը, որը հիմնված է 
պայմանագրային հարաբերությունների և ցմահ հավատարմության վրա:  

Սոկրատեսն առաջինն էր, որ փորձեց տալ մարդու կյանքի 
դժվարության մարդաբանական բացատրությունը: Ընտանեկան 
հարաբերությունները (ամուսինների, ծնողների և երեխաների միջև) նա 
դիտարկում է բարոյականության տեսանկյունից: Ամուսինների և իրենց 
երեխաների միջև փոխըմբռնումը հնարավոր է միայն այն պարագայում, 
երբ ընտանիքում կա սեր, որը ձևավորում է մարդկային 
հարաբերություններն ընդհանուր առմամբ: Բայց ընտանիքում 
հարաբերությունները պետք է խստագույնս կանոնակարգված լինեն: 
Ընտանիքի ներսում հարաբերությունների կանոնակարգված լինելով է 
էապես պայմանավորված հասարակության կանոնակարված լինելը: Սա 
իդեալական դասական պոլիսի սոկրատյան տարբերակն է:  

Պլատոնն իր հայտնի երկխոսություններում («Պետություն» և 
«Օրենքներ») ձևավորել է ընտանիքի հայրիշխանության անվերջության 
գաղափարը` իր բոլոր հատկանիշներով` ինքնիշխանություն, 
սեփականություն, աստիճանակարգ, ենթակարգություն և այլն: Պլատոնի 
կարծիքով պետությունն ինքն է ամուսնական զույգեր ստեղծում, չնայած 
իդեալական պետության իր ծրագրում նա խոսում է կանանց, երեխաների 
և ունեցվածքի միակցության մասին: Պլատոնի աշակերտը` Արիստոտելը, 
իր «Քաղաքականություն» աշխատության մեջ զարգացրեց ընտանիքում 
հայրիշխանության գաղափարը` որպես մի երևույթ, որն ամենից շատն է 
համապատասխանում մարդու բնույթին և ծառայում որպես պետության 
ելքային բջիջ, քանի որ ընտանիքների միակցումը ստեղծում է 
բնակավայրեր, իսկ բնակավայրերի միակցումը` պոլիս (քաղաք-
պետություն): Պետության մեջ հարաբերակցությունը Արիստոտելի կողմից 
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վերլուծվում է ընտանիքի ներսում հարաբերակցությանը զուգահեռ: 
Ընտանիքը, ըստ նրա, ներառում է երեք տեսակի հարաբերություններ. 

• տիրական, 
• ամուսնական, 
• հայրական: 
Վերոգրյալը ենթադրում է հարաբերություններ տիրոջ և ծառաների 

միջև (տիրական), ամուսինների միջև (ամուսնական), երեխաների և հոր 
միջև (հայրական): 

Սույն աշխատության մեջ մենք ուսումնասիրելու ենք «ամուսնական 
հարաբերություններ» իմաստային դաշտն արտահատող դարձվածային 
միավորներն անգլերենում, հայերենում և իսպաներենում:  

Ինչպես հայտնի է, ասացվածքները հնուց ի վեր համարվում են 
ազգային իմաստության, մարդկության փորձի, համընդհանուր 
պատկերների և լեզվական փոխաբերությունների գանձարան: 
Զուգադրվող երեք լեզուներում «ընտանիք» գերհասկացույթն 
արտահայտող դարձվածային միավորների վեր հանումը առավել 
համապարփակ պատկերացում է տալիս զուգադրվող լեզուների 
լեզվամշկույթների նմանությունների և տարբերությունների մասին:  

Մեր ուսումնասիրության շրջանակից դուրս է ասացվածք-առած 
եզրերի տարանջատման հարցը, ուստի դրան չենք անդրադառնա, միայն 
հպանցիկ նշենք, որ լիովին համաձայն ենք հայ մեծանուն գիտնական Վ. 
Միրզոյանի հետ, որն իր «Առածանին վարքականոն» աշխատությունում 
գրում է, որ ամեն մի ասացվածք (առած), հանդես գալով հանրային նորմի 
դերում, եռակի գործառույթ է կատարում. 

1. արձանագրման (նկարագրում է որևէ երևույթ, իրադարձություն, 
արարք, մարդկային որակ և այլն), 

2. գնահատման (անձի մեջ ձևավորում է որոշակի վերաբերմունք, 
ոգևորում, մխիթարանք, կանխատրամադրում, նախազգուշացում), 

3. շահամիտման (մոտիվացիայի) (անձին մղում է որոշակի 
գործողության, հանձնարարում որոշակի վարվելակերպ) [Միրզոյան 
2002:11]: 

Զուգադրվող ասացվածքների ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները վեր հանելուց հետո փորձել ենք ներկայացնել 
«ընտանիք» գերհասկացույթի միջուկը և շրջագիծը:  

Մեզ հասանելի գրականության շրջանակում իրականացված 
ուսումնասիրություների արդյունքում վեր է հանվել «Ընտանիք» 
գերհասկացույթն արտահայտող 613 ասացվածք իսպաներենում, 231` 
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ÀÜî²ÜÆø 

´³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

²ÙáõëÝ³Ï³Ý 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÌÝáÕ-»ñ»Ë³ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

³Ý·É»ñ»Ý      8 159 64 

Ñ³Û»ñ»Ý       44 42 79 

Çëå³Ý»ñ»Ý 113 250 250 

անգլերենում և 159` հայերենում, որոնց քանակական բաշխվածությունը 
ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում.          
 

 
 

Աղյուսակ 1 
<<Ընտանիք>> գերհասկացույթն արտահայտող ԴՄ-ների  

իմաստային դաշտերիի քանակական վերլուծություն 
 
 

 
 

 
 
Եռալեզու ուսումնասիրության արդյունքնում վեր հանված 

տվյալները ներկայացնում ենք ստորև. 

ա. Իսպաներենի գրեթե բոլոր ասացվածքների արտահայտած 
իմաստներն առկա են նաև հայերենում, բայց արտահայտված չեն 
դարձվածաբանական միավորներով կամ ասացվածքներով. 
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Bodas en Mayo, males las llamo. – Հայաստանում ևս ընդունված է, որ 
մայիս ամսին ամուսնանալը լավ չէ: Այս սնահավատության պատճառն 
իրականում բերքի սակավությունն է մայիս ամսին, քանզի պաշարված 
բերքն արդեն օգտագործված է լինում, իսկ նոր բերքը դեռ նոր է տնկվում:  

Casa donde la mujer manda, mal anda. – Այն տունը, որտեղ կինն է 
իշխում և որոշումներ կայացնում, կործանված է: 

Casa sin madre, río sin cauce. – Տունն առանց կնոջ տան նման չէ:    
Cuando no hay calor en el nido, lo busca afuera el marido. – Երբ 

տանը քնքշանք չկա, տղամարդն այն դրսում է փնտրում:  
El amor de la mujer, en la ropa del marido se echa a ver. – 

Տղամարդու հագուկապը կնոջ պատիվն է:  
Entre marido y mujer, nadie se debe meter. – Երբեք պետք չէ 

ամուսինների միջև խցկվել: 
La mujer en el hogar es reina a la que hay que amar. – Կինը տան 

թագուհին է:  
Las mujeres buenas no tienen ojos ni orejas. – Լավ կինը պետք է ոչ 

ականջ ունենա, ոչ` աչք:  
No te cases con mujer que te gane en saber. – Կինը տղամարդուց 

չպետք է խելացի լինի:  
Mujer casada que trabaja, trabaja fuera y trabaja en casa. – Կինն 

աշխատում է և´ դրսում, և´ տանը:  
La buena mujer, con sus manos edifica su casa. – Լավ կինը տունը 

կայուն կպահի իր ձեռքերով:  
 
Բերված շարքում առկա են այնպիսի ասացվածքներ, որոնց 

իմաստները հասկանալի են ռուսերենի միջցով. 

Օրինակ` 

La mujer con su marido, en el 
campo tiene abrigo. 

Муж и жена одна сатана.

 

բ. Ասացվածքների հոմանիշային շարքեր ավելի շատ հանդիպում 
են իսպաներենում: Հոմանիշների առկայությունը վկայում է տվյալ 
հասկացությունների և դրանց արտահայտած իմաստների կարևորության 
մասին: 
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Օրինակ՝  

 

 ²ë³óí³Íù  ÐáÙ³ÝÇß³ÛÇÝ ß³ñù  

Al niño besa quien besar 
a la madre quisiera. 

Besando al niño, a 
su madre le hace 
un cariño.  

 

Conquistada la madre, 
segura está la hija. 

 

Amor con casada, no 
pase de una semana. 

Amor con casada, 
solo de pasada.  

 

Amor de 
casada no 
vale nada. 

 

Amor con 
casada, vida 
arriesgada. 

 

Casa sin madre, río sin 
cauce. 

Casa sin mujer no 
es lo que debe 
ser. 

 

Casa sin 
mujer, de 
casa no 
tiene nada. 

 

En casa sin 
mujer, no te 
podrías valer. 

 

 

գ. Անգլիական 231, հայկական 165 և իսպանական 613 
ասացվածքներից միայն չորսն են, որ համարժեքներ ունեն զուգադրվող 
երեք լեզուներում. 

Օրինակ` 

²Ý·É»ñ»Ý Ð³Û»ñ»Ý Æëå³Ý»ñ»Ý 

1. Keep your eyes 
wide open before 
marriage and half 
shut afterwards. 

1. Ամուսնանալուց առաջ
աչքերդ լայն բացի´ր, 
իսկ հետո կիսախուփ 
արա´:  

1. Antes de casarte 
abre bien los ojos, 
después cierra uno.  
Antes de que te cases, 
mira bien lo que haces. 
Antes de que te cases, 
mira lo que haces, que 
no es mal que así 
desates. 

2. Be sure before you 2. Աղվեսին մաշկեցին, 2. Antes de casar, ten 
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marry of a house 
wherein to tarry.  
 

հետո հարցրին, <<Ո՞նց
ես>>, ասաց. 
<<Տնփեսուց լավ>>: 

casa en que morar, 
tierras en que labrar y 
viñas en que podar.  
Antes de casar, tener 
casa en donde morar, 
tierra que labrar y viña 
que cuidar. 

3. Love is blind, but 
marriage is the real 
eye-opener.  

3. Սերը կույր է, բայց
ամուսնությունը աչքեր 
կբացե: 

3. El amor es ciego, y 
el matrimonio lo cura.  

4. Caesar’s wife must 
be above suspicion. 

4. Կեսարի կինը
կասկածից վեր է: 

4. La mujer del césar, 
no solo ha de ser 
honrada, sino que lo 
ha de parecer.  

 

դ. Զուգադրվող լեզուներում ասացվածքների համարժեքների 
համընկնման պատկերն այսպիսին է.  

Անգլերեն Իսպաներեն 

1. Marriages are made in heaven. 1. Bodas buenas y magistrado, del 
cielo es dado. 

2. He that will thrive must first ask 
his wife. 

2. Cuando la cólera sale de madre, 
no tiene la lengua padre.  
Cuando la lengua se sale de madre, 
¡adiós padre. 

3. A woman's work is never done. 
 

3. Mujer casada que trabaja, trabaja 
fuera y trabaja en casa. 

4. Never choose bed linen or a wife 
by candlelight 

4. Ni te cases sin ver, ni firmes sin 
leer. 

5. Happy is she who marries the son 
of a dead mother. 
She is well-married, who has neither 
mother-in-law nor sister-in-law by 
her husband. 

5. Aquella es bien casada, que no 
tiene suegra ni cuñada. 

6. Marry in May, rue for aye. 6. Bodas en Mayo, males las llamo. 
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Of the marriages in May, the barns 
die of a decay. 

 

Անգլերեն Իսպաներեն 

1. A buxom widow must be either 
married, buried or shut up in a 
convent. 

1. Փարթամ այրին կամ պիտի 
ամուսնանա, կամ թաղվի, կամ էլ 
անքուն փակվի: 

2. A good wife and a health is a 
man's wealth. 

2. Լավ կինը և առողջությունը 
տղամարդու հարստությունն են: 

3. A good wife makes a good 
husband. 

3. Լավ կինը լավ ամուսին կունենա: 

4. A great dowry is a bed full of 
brambles. 

4. Հարուստ օժիտը երեսծեծանք է: 

5. He who has a wife and children 
has given hostage to fortune. 

5. Նա, ով կին ու երեխաներ ունի, 
բախտի ձեռքին պատանդ ունի: 

6. There is only one good wife in 
the country and every man thinks 
he has her. 

6. Ամեն տղամարդու համար իր 
կինը բոլորից լավն է: 

7. The husband is always the last to 
know. 

7. Ամուսինը միշտ վերջինն է 
իմանում: 

8. Marriage is a lottery. 8. Ամուսնությունը վիճակախաղ է: 
9. A good jack makes a good Jill. 9. Լավ ամուսնու կինն էլ լավը կլինի. 

լավ մարդու բարեկամն էլ լավը 
կլինի: 

10. The cobber’s wife is the worst 
shod. 

10. Կոշկակարի կինն ամենավատ 
կոշիկն է հագնում: 

11. Better a portion (dowry) in a 
wife than with a wife. 

11. Նորահարսի առաջին օժիտը 
բնավորությունն է: 

 

²Ý·É»ñ»Ý Æëå³Ý»ñ»Ý 

1. Ամուսնությունը մկրատի նման է. 
իրարից չես կարող զատել, երբ 
մեջը մտնես, քեզ կկտրի: 

1. Entre marido y mujer, nadie se 
debe meter.  
No te metas en pleito de marido y 
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mujer, porque se arropan con la 
misma sabana. 

2. Եթե կատարյալ կին փնտրես, 
ամուրի կմնաս: 

2. Esperando marido caballero, me 
llegan los pechos al braguero. 

3. Կին կա` տուն կշինի, կին կա` 
տուն կքանդի: 

3. La casa, la mujer la hace o 
deshace. 

Անգլերենի և իսպաներենի համարժեք օրինակիների մասին 
խոսելիս, հարկ է նշել, որ դրանցում մեծավ մասամբ մեծարվում է կինը և 
վերջինիս դերակատարությունը ընտանիքի կայացման գործընթացում:   
  Անգլերենի և հայերենի դարձվածային միավորների համարժեք 
օրինակների վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ այստեղ 
գերակշռում է «կին» հասկացույթն արտահայտող ասացվածքները: Թե° 
անգլերենում և թե° հայերենում շեշտադրվում է կնոջ 
դերակատարությունը ընտանիքի պահպանման գործընթացում: 
Հետաքրքրական է նաև, որ հայկական լեզվամշակույթին այդքան բնորոշ 
«օժիտ» հասկացույթն իր արտահայտումն է գտել նաև անգլիական 
դարձվածային միավորներում:     
 Հատկանշական է, որ հայերենի և իսպաներենի համընկնման 
դեպքերի մեծամասնությունը հումորային ասացվածքներն են. երևույթ, 
որը շատ բնորոշ է իսպանական լեզվամշակույթին:   

ե. Զուգադրվող երեք լեզուներից անգլերենում և իսպաներենում 
հանդիպում են կնոջը բնութագրող և գռեհկության հասնող 
ասացվածքներ. 

Օրինակ` 

Անգլերեն
The black crow thinks her own birdie white.
The grey mare is the better horse.
An ox, when he is loose, licks himself at pleasure.
It is better to buy a quart of milk by the penny than keep a cow. 
Իսպաներեն 
La mujer casada, preñada y en casa. 
La mujer casada y honrada, la pierna quebrada.
Mientras novia, reina; cuando mujer, sierva.
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զ. 11 մշակութակ ենք հայտնաբերել անգլերենում: Դրանց իմաստը 
հասկանալու համար անհրաժեշտ է ծանոթ լինել անգլիական մշակույթին, 
վարքուբարքին, առասպելներին և բանահյուսությանը: Իսպաներենում 
գտել ենք ընդամենը երեք մշակութակ. 

1. Change the name and not the letter, change for the worse and ot the 
better. – Ուիլլիամ Հենդերսոնն իր Անգլիայի հյուսիսային շրջանները և 
սահմանները աշխատանքում գրում է (1866), թե կնոջ համար 
անհաջողություն էր համարվում նրա անվան տառով սկսվող անուն 
ունեցող տղամարդու հետ ամուսնությունը: 

2. A married man turns his staff into a stake. – Նախկինում 
ընդունված էր, որ  չամուսնացած անգլիացի տղաները ձեռնափայտով էին 
զբոսնում: Ասացվածքն ակնարկում է, որ ամուսնանալուց հետո այդ 
ձեռնափայտը վերածվում է մի ձողի, որին կանայք ամուր կապում են 
իրենց ամուսիններին: 

3. Marry in haste and repent at Reno. – Ամերիկյան Ռենո քաղաքը 
նախկինում հայտնի էր ամուսնալուծությունների քանակով, քանի որ 
գործող օրենքների համաձայն, ամուսնալուծվելը բավականին դյուրին էր 
այնտեղ:  

4. Toom pokes will strive. – “toom” նշանակում է դատարկ, “poke”` 
պարկ: Ասացվածքը նշանակում է, որ ընտանիքում սնունդ և գումար 
չլինելը հանգեցնելու է անհամերաշխության և վեճերի:  

5. Choose a wife on a Saturday rather than Sunday. – Ասացվածքում 
ասվում է այն մասին, որ պետք է կին ընտրել շաբաթ օրերին, քանի որ 
կիրակի օրերին անգլուհիները զարդարվում էին և դուրս գալիս 
զբոսանքի` ջանալով բոլորին շլացնել իրենց փայլով: 

6. Where the mistress is the master, the parsley grows faster. – Կնոջ 
ղեկավարած ընտանիքներն ավելի արագ են աճում: “Parsley” բառը 
նշանակում է մաղադանոս: Անգլիական բանահյուսության մեջ այն 
համեմատվում է կնոջ վերարտադրողականության հետ, այդ իսկ 
պատճառով անգլերենում, ի տարբերություն ռուսերենի, որտեղ նորածին 
երեխային գտնում են կաղամբի մեջ, նորածնին «հայտնաբերում են» 
մաղադանոսի թփի տակ: 

7. An old man who weds a buxom young maiden, bids fair to become a 
freeman of Buckingham. – “Buck” բառը հաճախ հիշեցնում է կենդանու 
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պոզ, “Freeman of Buckingham” արտահայտությունը զուգակցվում է 
“cuckold” բառի հետ, որը նշանակում է դավաճանել: 

8. He is a fool that marries his wife at Yule, for when the corn’s to 
share the bairn’s to bear. – Սուրբ ծննդյան տոներին ամուսնացած զույգի 
առաջնեկը կծնվի բերքահավաքի ժամանակաշրջանում, որը տարվա 
ամենաաշխատատար ժամանակաշրջանն է “Yule”-ը “Christmas” 
բառային միավորի հնացած հոմանիշն է: 

9. Marry in May, rue for aye. – Այս ասացվածքի արտահայտած 
իմաստի մասին հիշատակություններ կան Օվիդի Ֆաստի 
վեցհատորյակում: Սա թերևս կապ ունի կուսությանը նվիրված մայիսին 
անցկացվող բազմաթիվ ծիսակատարությունների հետ, որոնց ժամանակ 
շատ զոհաբերություններ էին արվում: Հունիսը հնուց ի վեր համարվում էր 
ամուսնության համար ամենաարդյունավետ ամիսը, հավանաբար այն 
պատճառով, որ June բառն արտասանությամբ նման է Juno-ին, որը 
կանանց և ամուսնության պահապանն էր:  

10. They that marry in green their sorrow is soon seen. – Կանաչ 
գույնը համարվում է անհաջողություն բերող գույն, քանի որ զուգորդվում է 
խանդի հետ (“The green-eyed-monster”): 

11. He that marries a widow will often have a bad man’s head thrown in 
his dish. – Ասացվածքում նշվում է, որ կինը միշտ համեմատություն է 
անցկացնելու իր նախկին և ներկա ամուսինների միջև:  

Ինչպես կարող ենք տեսնել վերոգրյալ ասացվածքներից, դրանք 
հաճախ արտահայտում են տվյալ ազգի նախապաշարմունքներն այս կամ 
այն հարցի վերաբերյալ: 

Այսպիսով, մեզ հասանելի գրականության շրջանակներում 
իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ 
«Ընտանիք» գերհասկացույթն արտահայտող դարձվածային միավորները 
զուգադրվող երեք լեզուներում մեծ չափով արտահայտված են 
«ամուսնական հարաբերություններ» իմաստային դաշտում` անգլերենում 
159 դարձվածային միավոր, հայերենում` 42 և իսպաներենում` 250:  

Անգլերենում նշված իմաստային դաշտը ներկայացված է հինգ, 
հայերենում` չորս, իսկ իսպաներենում` 12 շրջագծերով:  
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³ÙáõëÇÝ, ³ÛñÇ, 
áñμ¨³ÛñÇ, ûÅÇï, 
ïÝ÷»ë³ 

³ÙáõëÝ³Ý³É 

³ÙáõëÇÝ-ÏÇÝ, 
³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ 

ÏÇÝ 

Գծապատկեր 2 
«Ամուսնական հարաբերություններ» իմաստային դաշտը  

անգլերենի ԴՄ-ներում1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Գծապատկեր 3 
«Ամուսնական հարաբերություններ» իմաստային դաշտը  

հայերենի ԴՄ-ներում 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Գծային պատկերը Զ. Սողոմոնյանի 

Husband, drowry, to 

marry, widow 

wedlock 

marriage

husband and 
wife  

     wife 
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nido, desposado, 
casados, casar, 
descasar, viudo, 
soltero, solteros 

soltera 
casa, novio 
matrimonio 

marido-mujer 
novia, casado 
casamiento 

casada (adj) 
boda 

marido 
mujer 

casarse 

Գծապատկեր 4 
<<Ամուսնական հարաբերություններ>> իմաստային դաշտը  

իսպաներենի ԴՄ-ներում 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Անգլերենում և հայերենում գերհասկացույթի միջուկը կնոջը, իսկ 

իսպաներենում` ամուսնանալ հասկացությանը վերաբերող դարձվածային 
միավորներն են: Ամուսին հասկացույթն արտահայտող ԴՄ-ները երեք 
լեզուներում էլ բավական մոտ են կաննած շրջագծին:  

Ընդհանրացնելով նշենք, որ զուգադրվող երեք լեզուներում էլ խիստ 
կարևորվում են կին, ամուսին, ամուսնանալ հասկացություններն 
արտահայտող ԴՄ-ները:  

Թե´ անգլերենում, թե´ հայերենում կան օժիտ հասկացությունն 
արտահայտող ԴՄ-ներ, ընդ որում, դրանք անգլերենում ավելի շատ են, 
քան հայերենում` չորսը երկուսի հարաբերությամբ. 

1.  A poor beauty find more lovers than husbands.  
2. A tocherless dame sits long at home.  
3. A great dowry is a bed full of brambles. Հարուստ օժիտը 

երեսծեծանք է:  
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4. Better a portion in a wife than with a wife. Նորահարսի առաջին 
օժիտը բնավորությունն է: 

Մշակութակներից հայերենում կան տնփեսա, իսկ իսպաներենում 
բույն հասկացությունը պարունակող մեկական ԴՄ (Cuando no hay calor 
en el nido, lo busca afuera el marido. Աղվեսին մաշկեցին, հետո հարցրին. 
«Ո՞նց ես», ասաց. «Տնփեսուց լավ»:) 
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ЗАРУИ СОГОМОНЯН - ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВЫРАЖАЮЩИЕ 
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», В АНГЛИЙСКОМ, 
АРМЯНСКОМ И ИСПАНСКОМ 
 Настоящая работа посвящена анализу семантического поля 
«брачные отношения», в английских, армянских и испанских пословицах. 
За исключением чисто количественных анализов была предпринята 
попытка выявить основные сходства и различия в том, что касается 
упомянутого семантического поля. В качестве результата, как ни 
удивительно, было обнаружено, что независимо от широко 
распространенного мнения о том, что армянская лингвокультура является 
гораздо более богатой что касается пословиц, относящимися к семье, 
упомянутое выше семантическое поле является более многочисленным и 
многомерным в испанском, имея 250 пословиц, в отличие от 42 и 159 
пословиц в армянском и английском языках соответственно. 
 
ZARUHI SOGHOMONYAN - IDIOMATIC EXPRESSIONS EMBEDDING 
"MARITAL RELATIONS" IN ENGLISH, ARMENIAN AND SPANISH  
 The current paper aims at analyzing the “marital relations” as 
expressed in English, Armenian and Spanish proverbs. Except for a purely 
quantitative analysis, an attempt has been made to reveal the main similarities 
and differences as far as the said semantic field is concerned. As an outcome, 
surprisingly enough, it has been discovered that irrespective of the 
widespread belief that Armenian linguo-culture is far more affluent as far as 
proverbs related to family are concerned, the above-mentioned semantic field 
is more numerous and multi-dimensional in Spanish; having 250 proverbs as 
opposed to 42 and 159 proverbs in Armenian and English respectively. 
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ՀՏԴ 81'27 
 

«ԾՆՈՂ-ԵՐԵԽԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ 
ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ, ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 

ԻՍՊԱՆԵՐԵՆՈՒՄ    
 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ «Ընտանիք» գերհասկացույթ, «ծնող-երեխա 
հարաբերություն» իմաստային դաշտ, ասացվածք, դարձվածային 
միավոր, զուգադրական ուսումնասիրություն, երեխա, մայր, հայր    
 

Ինչպես արդեն նախկինում նշել ենք, ցանկացած ազի 
մտածելակերպին բնորոշ են մի շարք «բնածին» հասկացույթներ, որոնք 
զարանում են լեզվից անկախ: Հասկացույթի հիմքում միշտ ընկած է որևէ 
արժեք, քանի որ հասկացույթը ծառայում է մշակույթի 
ուսումնասիրությանը, իսկ մշակույթի հիմքում ընկած են արժեքային 
սկզբունքներ [Карасик 1996:48]: Աշխարհընկալումը, մշակույթը, 
կենսակերպը, սովորույթները բնորոշվում են տարբերակիչ 
հատկանիշներով երևան հանելով հասկացույթների բովանդակային 
տարբերությունները: Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն այնպիսի 
հասկացույթներ, որոնք ցանկացած լեզվամշակույթի անքակտելի մասն 
են կազմում (աշխարհ, ժամանակ, ազատություն, ճշմարտություն, 
ճակատագիր, սեր, խիղճ և այլն): Այսպիսի հասկացույթների թվին է 
պատկանում նաև ընտանիքը, որը, լինելով համամարդկային 
«համընդհանրույթ» է:  
 «Ընտանիք» լեզվամշակութային հասկացույթի 
ուսումնասիրությունը` որպես աշխարհի լեզվական պատկերի մասնիկ, 
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում մի քանի պատճառներով. նախ` 
այն, որ ընտանիքը, որպես հասարակական կյանքի ձև, բազմադարյան 
պատմություն ունի: Այն իրավամբ համարվում է աշխարհի հնագույն 
հասարակական ինստիտուտներից մեկը [Батомункуева 2006:13]: 
Ընտանիքը անհատի համար հանդես է գալիս որպես հասարակական 
միկրոաշխարհ, որի կաղապարը որոշվում և ձևավորվում է 
հասարակության և մշակույթի կողմից [Социология семьи 2005:43]: Մյուս 
կողմից ընտանիքը` որպես հասարակական ինստիտուտ, 
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«նույնականությամբ արտացոլում է մշակույթի զարգացումը և իր 
բազմակողմանի գործունեությամբ աջակցում է դրան» [Шимин 1989:78]: 

Ինչպես իրավացիորեն նշում է Ա. Խարչևը «Ընտանիքը կարելի է 
սահմանել պատմականորեն որպես ամուսինների, ծնողների-երեխաների 
միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների կոնկրետ համակարգ, 
որպես փոքր սոցիալական խումբ, որի անդամները կապված են 
ամուսնական և բարեկամական հարաբերություններով, ընդհանուր 
կենսակերպով և փոխադարձ բարոյական պատասխանատվությամբ: 
Դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հասարակության 
ֆիզիկական և հոգևոր վերարտադրմամբ [Харчев 1994:74]: Ինքնին 
հասկանալի է, որ ընտանիքը հանդիսանում է մի շարք գիտական 
ուղղությունների ուսումնասիրության առարկա, որոնցից յուրաքանչյուրն 
այն քննում է իրեն հետաքրքրող դիտանկյունից: Այնուամենայնիվ, 
վերոգրյալ հասկացույթի ուսումնասիրության գործընթացում նկատվում է 
երկու մոտեցում: Առաջին մոտեցման պարագայում, ընտանիքը 
հանդիսանում է օրինակ` հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան, 
քանի որ այս դեպքում  այն ուսումնասիրվում է փոքր խմբերի 
դիտանկյունից, որն էլ պայմանավորված է ընտանիքում միջանձնային 
հարաբերությունների, անհատի կայացման, բնավորության ձևավորման և 
այլ հարցերի կարևորությամբ [С. Батомункуева 2006:25]: 

Երկրորդ դեպքում ընտանիքը մեկնաբանվում է որպես հանրույթ և 
դառնում այնպիսի ուղղությունների ուսումնասիրության առարկա, 
ինչպիսիք են հասարակական հոգեբանությունը, ազգագրությունը, 
վիճակագրությունը, լեզվաբանությունը և այլն: Օրինակ` ընտանիքի 
ուսումնասիրության հասարակական-հոգեբանական մոտեցումը 
ենթադրում է արտաքին աշխարհի փոխներգործության հոգեբանական 
արտացոլման ձևերի և հակազդումների, կենցաղային մշակույթի, 
խորհրդանիշերի ամբողջության, գիտակցության, խոսքի, միջխմբային 
հարաբերությունների և հասարակական վարքագծի էթնիկ 
յուրահատկությունների և այլի ուսումնասիրություն [Бороноев 1991:15]:  

Լեզվաբանության շրջանակներում ընտանիքի` որպես 
հասարակական երևույթի ուսումնասիրությունն ազgային ինքնության և 
միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների 
ուսումնասիրություններին կարելի է դասել: Այս պարագայում «ընտանիք» 
հասկացույթը կարող է մեկնաբանվել որպես «յուրային-օտար» 
հակամարտության բաղադրիչ: Նման հակադրումը տարբեր 
դրսևորումներով պարփակում է ամբողջ մշակույթը և հանդիսանում է 
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ցանկացած հասարակական, մասսայական, ազգային աշխարհընկալման 
գլխավոր հասկացույթներից մեկը [Степанов, 2001:126]: 
 Սույն հոդվածը հանդիսանում է նախկինում տպագրված երկու 
հոդվածների «Բարեկամական հարաբերություններ իմաստային դաշտն 
արտահայտող դարձվածային միավորներն անգլերենում, հայերենում և 
իսպաներենում» և «Ամուսնական հարաբերություններ իմաստային 
դաշտն արտահայտող դարձվածային միավորներն անգլերենում, 
հայերենքում և իսպաներենում» տրամաբանական շարունակությունը, 
քանզի, ինչպես արդեն նշել էինք վերոգրյալ աշխատություններում, մեր 
ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել «ընտանիք» հասկացույթի 
հետևյալ հասկացական հատկանիշները. 
 բարեկամական հարաբերություններ,  
 ամուսնական հարաբերություններ,  
 ծնող-երեխա հարաբերություններ: 

Ինչպես և նախորդ դեպքերում, այս անգամ ևս վերոգրյալ 
հասկացական հատկանիշների ընտրությունը պայմանավորված է 
ընտանիք հասկացության սահմանմամբ` ըստ որի ընտանիքը 
սահմանվում է որպես «մեկ համընդհանուր գործունեության վրա 
հիմնված մարդկանց ամբողջություն, որոնք միմյանց հետ կապված են 
ամուսնական-ծնողական-բարեկամական կապերով...» [Антонов, Медков 
1996:66]:    

Եռալեզու ուսումնասիրության արդյունքնում վեր հանված 
տվյալները ներկայացնում ենք ստորև. 

 Իսպաներենի գրեթե բոլոր ասացվածքների արտահայտած 
իմաստներն առկա են նաև հայերենում, բայց արտահայտված չեն 
դարձվածաբանական միավորներով կամ ասացվածքներով. 

Օրինակ` 

Casa no tiene, quien hijos no ha. – Եթե ընտանիքում երեխա չկա, 
այդ ընտանիքը լիարժեք լինել չի կարող: 

Cabra por viրa, cual la madre tan hija. – Like mother, like daughter – 
Ինչպես մայրն է, այնպես էլ աղջիկն է: 

Cuando nace hija, lloran las paredes de la casa. Dos hijas y una madre, 
tres demonios para un padre (Dos hijas y una madre, tres diablos para un 
padre.). Tres hijas y una madre, cuatro diablos para un padre. – Հայկական 
լեզվամշակույթի մեջ ևս ընդունված է, որ տղամարդիկ տղա երեխա են 
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ուզում: 

Hijo fuiste, padre serոs, como lo hiciste asվ te harոn. Lo que con tus 
padres hagas, con tus hijos lo pagas. – Վարվի՛ր ծնողներիդ հետ այնպես, 
ինչպես կուզես, որ երեխադ քեզ վարվի:  

Hijos chicos, chicos dolores; hijos mayores, grandes dolores. / Mis hijos 
criados, mis cuidados doblados. – Երբ երեխաները փոքր են, խնդիրները 
ևս փոքր են, երեխաները մեծանում են, խնդիրները ևս մեծանում են (եկել 
է ռուսերենից): 

Hijo solo, hijo bobo. – Միակ երեխան միշտ էլ երեսառած է լինում: 

Las hijas son las madres en otros cuerpos más jóvenes. /Mira a tu 
suegra y así será tu mujer de vieja. – Իմանալու համար, թե կինդ ինչպիսին 
կլինի ապագայում, նայի՛ր զոքանչիդ: 

Los ninos y los borrachos siempre dicen la verdad. – Արբածները և 
երեխաները միշտ ճշմարտությունն են ասում: 

Madre que no cría, no es madre, sino tía. Madre para parir y no para 
criar, no es madre de verdad. Madre es la que cría, no la que pare. – Մայրը 
նա չէ, որ լույս աշխարհ է բերում, այլ նա, որ մեծացնում է:  

Mujer sin hijos jardin sin flores. – Կինն առանց երեխայի կին չէ:  

Más vale aliento de madre que leche de ama. – Մորը ոչ մի դայակ չի 
փոխարինի: 

բ. Ասացվածքների հոմանիշային շարքեր ավելի շատ հանդիպում 
են իսպաներենում: Հոմանիշների առկայությունը վկայում է տվյալ 
հասկացությունների և դրանց արտահայտած իմաստների կարևորության 
մասին:  

Օրինակ`  

 

Ասացվածք Հոմանիշային շարք 

Cabra por viña, cual 
la madre tan hija. 

Como es la madre, 
así es la hija. 
Madre pía, daño 
cría. 

Madre piadosa 
hace hija 
asquerosa.  

Madre 
piadosa cría 
hija miedosa. 
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Casa sin madre, río 
sin cauce. 

Casa sin mujer no 
es lo que debe ser. 

 

Casa sin 
mujer, de casa 
no tiene nada. 

 

En casa sin 
mujer, no te 
podrías 
valer. 

 

Cual es el padre, así 
los hijos salen. 

Hijo de tigre: 
tigrillo. 

Hijo de tigre sale 
pintado. 

Hijo de gato caza ratón; hijo de 
pillo sale bribón. 

գ. Զուգադրվող երեք լեզուներում ասացվածքային հոմանիշության 
համընկնումներ կան միայն 2 դեպքում և երկուսն էլ վերաբերում են ծնող-
երեխա հարաբերություններ իմաստային դաշտին: Անգլերենում դրանք 
ավելի խրատական երանգավորում ունեն և հիմնականում 
արտահայտված են կամ հրամայական նախադասությամբ, կամ 
պայմանական նախադասությամբ` տալով իրավիճակի նկարագրություն: 
Սա նախ և առաջ բացատրվում է ծնող-երեխա հարաբերություններ 
իմաստային դաշտի կարևորությամբ և ընտանիք բառի բառարանային 
առաջին նշանակությամբ,  որտեղ երեխան համարվում է ընտանիքի 
գրավական:  

Օրինակ` 
Անգլերեն Իսպաներեն Հայերեն 

1. Blood will out.  
The acorn (apple) 
never falls far from 
the tree. 
Know the breed. 
Know the dog. 
It runs in (sb’s) 
family. 

As the tree, so the 
fruit. 

1. El hijo de erizo con púas 
nace. 
El hijo de la cabra, cabrito 
ha de ser. 
El hijo de la cabra, de una 
hora a otra, bala. 
El hijo del asno dos veces 
rebuzna al día. 

1. Արյան մեջ կա: 
Պտուղը ծառից հեռու 
չի ընկնում: 

Գիրքը փայտոջիլ չի 
ծնում: 

2. Who coaxes his 
child, provides for 
his enemy. 

2. Hijo mimado, hijo 
malcriado.  
Niño malo no castigado, 

2. Ավելի լավ է 
երեխան լացի, քան 
ծնողը: 
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Spare the rod and 
spoil the child. 

hácese más osado.
Niño mimado, niño mal 
educado. 
Niños Los de pequeños, 
que no hay castigo después 
para ellos. 

Si a tu hijo no le das 
castigo, serás su peor 
enemigo. 

Մտրակը խնայես, 
երեխայիդ կկորցնես: 

 

գ. Անգլիական 64, հայկական 79 և իսպանական 250 
ասացվածքներից միայն 7-ն են, որ համարժեքներ ունեն զուգադրվող երեք 
լեզուներում. 

Օրինակ` 
Անգլերեն Հայերեն Իսպաներեն 

1. Better wed over 
the mixen than over 
the moor. 

1. Ճիպոտդ քոլիցդ
կտրի՛ր: 

1. A la hija de tu vecino, 
límpiale el moco y cásala 
con tu hijo.  
Con buen vecino, casarás 
tu hija y venderás tu 
vino. 

2. Every mother 
thinks her own 
gosling a swan. 
The black crow 
thinks her own 
birdie white. 
The owl thinks her 
won young the 
fairest. 

2. Ագռավը կարծում է, 
թե իր ձագը բոլորից 
սիրուն է: 

2. A nadie le huelen mal 
sus pedos, ni le parecen 
sus hijos feos.  
¿Qué tiene mi hijo feo 
que no lo veo?. 
Para su madre no hay 
hijo feo. 

3. Marry your son 
when you will, your 
daughter when you 
can. 

3. Տղայիդ
ամուսնացրո՛ւ, երբ որ 
ուզես, աղջկադ 
ամուսնացրո՛ւ, հենց որ 

3. Casa al hijo cuando 
quisieres y la hija cuando 
pudieres.  
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կարողանաս:
4. Like mother, like 
daughter. 

4. Մորը նայիր` աղջիկը
առ, եզրին նայիր` 
կտավը (բիազը) առ: 

4. Cabra por viña, cual la 
madre tan hija.  

5. Who coaxes his 
child, provides for 
his enemy. 
Spare the rod and 
spoil the child. 

5. Ավելի լավ է երեխան
լացի, քան ծնողը: 
Մտրակը խնայես, 
երեխայիդ կկորցնես: 

5. Hijo mimado, hijo 
malcriado.  
Niño malo no castigado, 
hácese más osado. 
Niño mimado, niño mal 
educado. 
Niños Los de pequeños, 
que no hay castigo 
después para ellos. 
Si a tu hijo no le das 
castigo, serás su peor 
enemigo. 

6. Children are poor 
man’s riches. 

6. Երեխաները
աղքատի 
հարստությունն են: 
Հարուստի գութանն է 
ավելանում, աղքատի 
[քյասիբի]` երեխեքը: 
 

6. Muchos hijos, riqueza 
de pobre.  
Los hijos son la riqueza 
del pobre. 

7. Childern are 
certain cares but 
uncertain comforts. 

7. Մայրը յոթ
զավակների մասին հոգ 
է տանում, յոթ 
զավակները չեն 
կարողանում մեկ մոր 
մասին հոգ տանել: 

7. Una madre es para cien 
hijos, y cien hijos no son 
para una madre.  
Un padre puede mantener 
diez hijos, diez hijos no 
pueden mantener a un 
padre (Un padre para cien 
hijos, y no cien hijos para 
un padre). 

 

<<Տղայիդ ամուսնացրո՛ւ, երբ որ ուզես, աղջկադ ամուսնացրո՛ւ, 
հենց որ կարողանաս>> զուգարվող երեք լեզուներում էլ կազմված են 
հրամայական նախադասությամբ, որտեղ ստորոգյալն արտահայտվում է 
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սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի երկրորդ դեմքով: Ինչպես 
գիտենք, նման կազմության նախադասությունները հաճախ գործածվում 
են խորհուրդներ տալու ժամանակ [Աբրահամյան էլ. ռեսուրս 105-107]: 

Հատկանշական է, որ առաջին ասացվածքը, թե՛ անգլերենում և թե՛ 
հայերենում պարունակում է բարբառային բառեր: Մասնավորապես` 
“mixen” բառային միավորը բարբառային կիրառություն ունի և նշանակում 
է «գոմաղբի կույտ»: Անգլերենում և իսպաներենում ասացվածքի 
արտահայտած իմաստն այն է, որ երեխային պետք է ամուսնացնել այն 
ընտանիքի զավակի հետ, որին լավ ճանաչում ես: Մինչդեռ հայերենում, 
վերոգրյալ իմաստից զատ, հորդորվում է աղջկան հեռու տեղ հարս 
չուղարկել: Մեզ հասած երգերից ու տաղերից գիտենք, որ աղջիկը 
հաճախ «վաճառք» է հանդիսացել, որն էլ հանգեցրել է բռնի 
ամուսնության: Հարսանեկան ծեսերի ժամանակ հաճախ երգվել է. 
«Զդրամի խանգուրց արձակեցին, Աղջիկ քակեցին իր մամուց»: 
Հայրենների մեջ ևս տեսնում ենք բռնի ամուսնացում դրամի համար, երբ 
ծնողների հակառակության պատճառը միայն բամբասանքից վախենալը 
չէ, այլ «վարձանքը»` աղջիկ գնելու հին սովորությունը: «Վաճառդ 
շնորհավոր» ասում էին գյուղերում նորափեսաներին: Ուստի, հայերեն 
ասացվածքում կարծես հորդոր է հնչում որպեսզի աղջկան փողի համար 
կնության չտան [Աբեղյան 1967:165-166]: 

Անգլերենը նմանություն է հանդես բերում հայերենի հետ նաև 
երկրորդ ասացվածքի պարագայում, քանզի երկու լեզուներում էլ 
օգտագործվում է «ագռավ» բառային միավորը: Սակայն ի տարբերություն 
հայերենի, որտեղ «ագռավ» բառային միավորի բառարանային 
նշանակությունների շարքում կա «անճոռնի, այլանդակ» իմաստը 
[Աղայան 1976:2] և այն օգտագործվում է որպես ոճական հնարք` 
մատնանշելու, որ անգամ «այլանդակ» արարածի համար իր զավակն 
ամենագեղեցիկն է, անգլերենում վերոգրյալ բառային միավորը չունի 
նմանօրինակ իմաստ: Փոխարենը, քանզի “crow” բառի բառարանային 
առաջին նշանակության մեջ մատնանշվում է թռչնի մասնակի կամ 
ամբողջովին սև լինելու հանգամանքը, ասացվածքում շեշտադրվում է սևի 
և սպիտակի գունային հակադրությունը` իմաստն առավելագույնս տեղ 
հասցնելու համար:            
 7-րդ ասացվածքը նմանություններ է հանդես բերում հայերենում և 
իսպաներենում առ այն, որ երկու լեզուներում էլ առկա է թվական. 
հայերում` յոթ (§Մայրը յոթ զավակների մասին հոգ է տանում, յոթ 
զավակները չեն կարողանում մեկ մոր մասին հոգ տանել»), 
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իսպաներենում` տաս և հարյուր (“Una madre es para cien hijos, y cien hijos 
no son para una madre”. “Un padre puede mantener diez hijos, diez hijos no 
pueden mantener a un padre”.): Այս տարբերությունը բացատրվում է երկու 
ժողովուրդների` թվերի վերաբերյալ ունեցած պատկերացումներով, 
բանահյուսությամբ և կրոնական ծեսերով: Մասնավորապես` ըստ Ս. 
Մալխասեանցի բառարանի հայերենում յոթը թիվը հին ժամանակներից 
համարվել է խորհրդավոր թիվ և այս թվով սահմանված են շատ 
երևույթներ, ինչպես օրինակ. 

 կրոն. ` առաջին յոթ սարկավագները, յոթ գլխավոր հրեշտակները, 

 հարստանալ` յոթը գութանի տեր դառնալ, 

 ամբողջ ազգատոհմը` յոթը պորտ, 

 այլ  [Մալխասեանց 1944-45:606]:     

Ուստի «յոթ» թվականի օգտագործումը պատահական չէ, քանզի 
այն նշանակում է և՛ հարստություն և՛ ազգուտակ: Իսպաներենում ինչպես 
«տաս», այնպես էլ «հարյուր» թվականը իրենց բառարանային 
իմաստներում ունեն «լավագույն, ամենախելացի» նշանակությունները, 
ինչով էլ պայմանավորված այս թվականներն օգտագործվել են 
ասացվածքներում` արտահայտած իմաստներն առավել խտացնելու:   

դ. Զուգադրվող լեզուներում ասացվածքների համարժեքների 
համընկնման պատկերն այսպիսին է. 

Օրինակ` 

Անգլերեն Իսպաներեն 

1. He that would the daughter win 
Must with the mother first begin. 

1. Al niño besa quien besar a la 
madre quisiera.  
Besando al niño, a su madre le hace 
un cariño.  
Conquistada la madre, segura está la 
hija. 

2. Many a good father has but a bad 
son . 

2. A padre ahorrador, hijo gastador.  
A padre guardador, hijo gastador. 
Padre millonario y trabajador, hijo 
vago y malgastador. 
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3. He that has no children knows 
not what love is. 

3. Casa no hará, quien hijos no ha.  
Casa sin hijos, higuera sin higos. 
Casa sin niños, tiesto sin flores. 

4. Daddies know best 4. Contra un padre no hay razón. 

5. Like father, like son 5. Cual es el padre, así los hijos 
salen.  
Hijo de tigre: tigrillo. 
Hijo de tigre sale pintado. 
Hijo de tigre nace pintado, y el de la 
chucha rabipelado. 
Hijo de gato caza ratón; hijo de pillo 
sale bribón. 

6. Miserly father makes a prodigal 
son. 

6. A padre avaro, hijo pro´digo. 

7. Its a wise child that knows its own 
father. 

7. El hijo sabe que conoce a su 
padre. 

8. Happy is he that is happy in his 
children. 

8. No hay pesares ni regocijos en la 
casa donde no hay hijos. 

9. Late children are early orphans. 9. Padres viejos, hijos huérfanos. 

10. One father is more than a 
hundred schoolmasters. 

10. Señor por señor, el padre es el 
mejor. 

11. A wise son brings joy to his 
father, but a foolish son grief to his 
mother. 

11. De padres carpintero, hijos 
zoquete. 

De padres asientos, hijos taburetes.   

De padres cantores, hijos jilgueros. 

De padres muy cuerdos, hijos muy 
lerdos. 

 

Անգլերեն Հայերեն 

1. He who has a wife and children 
has given hostage to fortune. 

1. Նա, ով կին ու երեխաներ ունի, 
բախտի ձեռքին պատանդ ունի: 

2. Give a child his will and he’ll turn 2. Երեխայի ամեն ուզածը 
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ill. կատարես, նրան կփչացնես: 
3. Send a baby on an errand. 3. Երեխային գործի դիր` ետևից 

գնա: 
4. What was good enough for my 
father is good enough for me. 

4. Ինչ-որ լավ է հորս համար, լավ է 
նաև ինձ համար: 

5. A good jack makes a good Jill. 5. Լավ ամուսնու կինն էլ լավը 
կլինի. լավ մարդու բարեկամն էլ 
լավը կլինի: 

 

Հայերեն Իսպաներեն 

1. Մայրը յոթ զավակների մասին
հոգ է տանում, յոթ զավակները չեն 
կարողանում մեկ մոր մասին հոգ 
տանել: 

1. Una madre es para cien hijos, y 
cien hijos no son para una madre.  
Un padre puede mantener diez hijos, 
diez hijos no pueden mantener a un 
padre (Un padre para cien hijos, y 
no cien hijos para un padre). 

ե. Զուգադրվող երեք լեզուներում էլ հանդիպում են կենդանիների 
անվանումներ պարունակող ասացվածքներ, որոնք մեծ թիվ են կազմում 
իսպաներենում:  

Օրինակ`  

Անգլերեն
The black crow thinks her own birdie white.
The owl thinks her won young the fairest.
The grey mare is the better horse.
An ox, when he is loose, licks himself at pleasure.
The old-oyster produces a pearl.
Իսպաներեն 
Hijo de tigre sale pintado. 
Hijo de tigre nace pintado, y el de la chucha rabipelado.
Hijo de gato caza ratón; hijo de pillo sale bribón.
El hijo de erizo con púas nace.
El hijo de la cabra, cabrito ha de ser.
El hijo de la cabra, de una hora a otra, bala.
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Ընդհանրացնելով կարող ենք փաստել, որ «Ծնող-երեխա 

հարաբերություններն» արտահայտող իմաստային դաշտն անգլերենում 
ներկայացված է 64, հայերենում` 79, իսկ իսպաներենում 250 ԴՄ-ներով:  

Անգլերենում գերհասկացույթի միջուկը հայր-տղա, հայերենում` 
զավակներ, իսկ իսպաներենում` տղա երեխա հասկացություններին 
վերաբերող դարձվածային միավորներն են: Ուսումնասիրության 
արդյունքը շատ զարմանալի է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 
մեզ` հայերիս է բնորոշ արու զավակների` որպես տոհմ շարունակողների 
նկատմամբ «պաշտամունքը», մինչդեռ սա իր արտահայտումը չի գտել 
ԴՄ-ներում: 

Հայ մշակույթին այդքան բնորոշ ամուսնացնել հասկացությունն իր 
արտահայտումը չի գտել ԴՄ-ներում, մինչդեռ թե՛ անգլերենում, թե՛ 
իսպաներենում կան նշված հասկացությունն արտահայտող ԴՄ-ներ, 
ինչպես` Marry your daughter and eat fresh fish betimes. Marry your 
daughter betimes, lest they marry themselves. A la hija mala, dineros y 
casarla. En martes, y tu hijo cases, y tu cerdo mates. En viernes ni en martes, 
ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu viña podes, ni tu ropa tajes. Casa 
chica infierno grande. 

Զուգադրվող երեք լեզվում էլ կան հայր-տղա հարաբերությունն 
արտահայտող ԴՄ-ներ. 

Օրինակ`  

Անգլերեն Հայերեն Իսպաներեն 

Miserly father 
makes a prodigal 
son. 
The shoemaker’s 
son always goes 
barefoot. 

- A padre avaro, hijo pródigo. 

Like father, like 
son 
 

Արյան մեջ կա: Cual es el padre, así los 
hijos salen.  

Հայերեն 
Ագռավը կարծում է, թե իր ձագը բոլորից սիրուն է:
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Devil’s children 
have the Devil’s 
luck. 

Պտուղը ծառից հեռու չի
ընկնում: 

Hijo de tigre: tigrillo. 
 
 

A child is the 
father of the man. 

Գիրքը փայտոջիլ չի
ծնում: 

Hijo de tigre sale pintado. 
 

It’s a wise child 
that knows it’s own 
father. 

- El hijo sabe que conoce a su 
padre. 

- - Padre: mercader, hijo: 
caballero, nieto: pordiosero. 

Զուգադրվող երեք լեզուներում էլ կան կին և զավակներ 
հասկացությունը պարունակող ԴՄ-ներ` ներկայացված ընտանիքի 
տղամարդու տեսանկյունից: Անգլերենում և հայերենում նշված ԴՄ-ների 
համընկնման մեկական դեպք կա. 

Օրինակ` 

Անգլերեն Հայերեն Իսպաներեն 

With the arrival of the 
stepmother the father 
becomes a stepfather. 

- -

Take a heed of a 
stepmother: the very 
name of her suffices.  

- -

He who has a wife and 
children has given 
hostage to fortune. 

Նա, ով կին ու
երեխաներ ունի, 
բախտի ձեռքին պա-
տանդ ունի: 

-

- - Buena fiesta hace Miguel, 
con sus hijos y su mujer. 

- - Hijos y mujer añaden me-
nester. 

- - Madrastras, reniego de 
ellas y de su casta. 
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ЗАРУИ СОГОМОНЯН - ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВЫРАЖАЮЩИЕ 
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «РОДИТЕЛИ-ДЕТИ», В АНГЛИЙСКОМ, 
АРМЯНСКОМ И ИСПНАНСКОМ 
 Настоящая работа посвящена анализу семантического поля 
«родители-дети», в английских, армянских и испанских пословицах. За 
исключением чисто количественных анализов была предпринята попытка 
выявить основные сходства и различия в том, что касается упомянутого 
семантического поля. В качестве результата, как ни удивительно, было 
обнаружено, что независимо от широко распространенного мнения о том, 
что армянская лингвокультура является гораздо более богатой что 
касается пословиц, относящимися к семье, упомянутое выше 
семантическое поле является более многочисленным и многомерным в 
испанском, имея 250 пословиц, в отличие от 79 и 64 пословиц в 
армянском и английском языках соответственно. 
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ZARUHI SOGHOMONYAN - IDIOMATIC EXPRESSIONS "PARENTS-
CHILDREN" IN ENGLISH, ARMENIAN AND SPANISH     
  The current paper aims at analyzing the semantic field of “parents-
children” as expressed in English, Armenian and Spanish proverbs. Except 
for purely quantitative analyses an attempt has been made to reveal the main 
similarities and differences as far as the said semantic field is concerned. As 
an outcome, surprisingly enough, it has been discovered that irrespective of 
the widespread belief that Armenian linguo-culture is far more affluent as far 
as proverbs related to family are concerned, the above-mentioned semantic 
field is more numerous and multi-dimensional in Spanish; having 250 
proverbs as opposed to 79 and 64 proverbs in Armenian and English 
respectively.    
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UDC 81'42 

S. FREUD’S INTERPRETATION OF TABOOS AND“TABOOIZATION” OF 
REALITY THROUGH EUPHEMISMS  

SYUZANNA STEPANYAN 
 
Key words: taboo, euphemism, politics, distortion of reality, linguistic 
phenomenon 
 

Considering that taboo is the key notion lying at the basis of 
euphemisms, it was decided to devote an article to the investigation of the 
correlation between the notion of taboo and modern euphemisms. It should 
be noted that the definitions of “euphemism” and “taboo” will be introduced 
later in the article. 
  The propriety of beginning an article with examples may be arguable. 
Nevertheless, it seems to be worth the risk as the examples stated below are 
pivotal in introducing the multifaceted character of the linguistic phenomenon 
of euphemism and its relation to the phenomenon of “taboo”. 
An article dated August 6, 2016 in “CNN Politics” headed “Clinton admits she 
may have 'short circuited' answers on email controversy” looks into the email 
controversy around the former US presidential nominee Hilary Clinton. The 
article then goes on to cite Clinton’s statement: "What I told the FBI, is 
consistent with what I have said publicly. I may have short-circuited and for 
that I will try to clarify." 1  Former NY mayor Rudy Giuliani interpreted 
Clinton’s statement as a “euphemism for lying”. (“Maybe “short circuit” is 
Clinton’s euphemism for lying.”)2  
  Faced with various cheating accusations Clinton made her 
unforgettable contribution into the vocabulary of English euphemisms. Once 
an obvious lie should be concealed, the new term “short circuit” can now be 
used alongside another euphemism “economical with the truth”. As defined 

                                                 
1 http://edition.cnn.com/2016/08/05/politics/hillary-clinton-attacks-donald-trump-
journalism/ 
2 http://abcnews.go.com/ThisWeek/video/rudy-giuliani-short-circuit-clintons-
euphemism-lying-41180922 
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by Cambridge Dictionary “economical with the truth” is the same as 
avoiding stating the true facts about a situation, or lying about it.3 
Apparently, Americans did not want to forgive Hilary for her 'short circuiting' 
tendencies and preferred the least of all evils- Donald Trump. 
  However, in politics, especially when it comes to modern politics 
euphemisms are the politician’s best friends. In his recent statement 
concerning nuclear weapons the newly elected US president Donald Trump 
made the following statement in his twitter account. “The United States must 
greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the 
world comes to its senses regarding nukes.” Nuclear weapons in Trump’s 
message sound absolutely harmless being referred to with the slang term 
“nukes”.4 
  While Donald Trump is sharing his views on “nukes”, the US model 
Chrissy Teigen is sharing her “hoohah” with the world. An article in Daily 
Mail is highlighting the incident with the following headline.  
  “Chrissy Teigen apologizes for showing her 'hoohah' on AMAs red 
carpet.” 5  (hoohah is defined in online Urban Dictionary as “female 
genitalia”).6 
  The use of euphemisms is also common when addressing issues 
regarding religious representatives. Pope Francis and other religious 
representatives when referring to the numerous cases of children’s sexual 
molestation or rape call it with the vague term “child abuse”. “Pope Francis 
says child abuse is 'leprosy' infecting the Catholic Church”. 7 
  All the above mentioned examples function as euphemisms in their 
given contexts. Thus, lying is no longer a taboo, what is a taboo is the open 
acknowledgement of lying. Exhibiting one’s genitalia is not a problem, but a 
problem is to call what is exhibited by its name. It is not appropriate to speak 

                                                 
3 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/economical-with-the-truth 
4 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/12/22/the-donald-and-nukes-
again/ 
5 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3958548/Chrissy-Teigen-apologizes-
showing-hooha-AMAs-red-carpet-thanks-laser-hair-removal-specialist-following-
wardrobe-malfunction.html 
6 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hooha 
7 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-
Roman-Catholic-priests-paedophiles-interview-Italian-newspaper.html 
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about it but it is appropriate to show and exhibit it, be it a “hoohah” or 
military force.  
  In the majority of definitions euphemism is presented as an expression 
entwined with the notion of taboo. “A euphemism is a polite or mild word or 
expression used to refer to something embarrassing, taboo, or unpleasant.”8 
It should be noted that in the given discussion of taboo Sigmund Freud’s 
ideas have been taken as a basis. 
  As stated by Freud “taboo” is a Polynesian word. “It is difficult for us to 
find a translation for it, since the concept connoted by it is one which we no 
longer possess. The meaning of taboo, as we see it, diverges in two contrary 
directions. To us it means, on the one hand, “sacred”,  “consecrated”,  and 
on the other “uncanny”,  “dangerous”, “'forbidden”,  “unclean.”.9 
  Freud explains taboo as something, which is prevented by society 
without reason. He argues that a taboo does not spontaneously exist. At one 
point, the taboo had meaning but the meaning has since been lost to time. A 
taboo is seen as something dangerous and having dire consequences, yet 
further investigation reveals no one knows why. It has been so for such a long 
time that its original significance is no longer traceable.10  
  If Freud’s judgment is followed it may be assumed that modern 
societies have lost or are close to losing the original significance of taboo as 
violating taboos has become a norm. What is unacceptable and has taken 
upon the role of a taboo is the voicing and acknowledgement of the fact of 
violating the taboo. We seem to be eluding ourselves into the belief that we 
are free of taboos, on the other hand we are creating a smarter system of 
“tabooization of reality”, if we can say so. 
  Why is it so important to expose this type of tabooization?  In order not 
to distort the reality? A certain kind of abuse of the reality is occurring right 
now. On one hand all the possible taboos are being broken, on the other 
hand reality itself is presented as the biggest taboo. Between us and the 
reality we have created a no-man’s land inhabited by euphemisms. By 
tabooization and euphemism creation we distance ourselves from the reality 
and even view the reality as a taboo itself. 

                                                 
8 http://www.literarydevices.com/euphemism/ 
9 http://studymore.org.uk/xfre1913.htm 
10 http://www.sigmundfreud.net/totem-and-taboo.jsp 
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Meanwhile, taboos are being violated in real world  (killings, rape, invasions, 
pornography, pedophilia).  
  In his “Totem and Taboo” after studying taboo among primitive tribes 
S. Freud concluded that “anyone who has violated a taboo becomes taboo 
himself because he possesses the dangerous quality of tempting others to 
follow his example. Why should he be allowed to do what is forbidden to 
others? Thus he is truly contagious in that every example encourages 
imitation, and for that reason he himself must be shunned.”11  Thus, if it is 
supposed that “anyone” is the global community that allows atrocities and this 
way violates the taboos, then it can be assumed that, we, the global 
community, have turned into taboos ourselves, thus it is contagious and 
should be shunned, so certain terms are required to avoid taboos, that is 
avoid and deny ourselves and our acts, and silence our own voice of justice.  
As our desires are subdued with the help of prohibitions and taboos on the 
subconscious level, our subconscious mind gives a green light to all the 
euphemisms as they create the illusion of subdued desires on the linguistic 
and verbal level. Euphemisms come to cover up and fix the ambivalence 
created by the actual violation of the taboo and the need to deny it.  
  Then, what is the hidden power inherent in euphemisms and what 
objective do euphemisms serve? It may be argued that it is a power of a 
sleeping volcano that is bound to erupt one day revealing the fakeness of 
modern social values. 
  We free ourselves from physical inhibitions but on verbal level more 
and more refined prohibitions are constantly invented or even reinvented. 
Poor countries became underdeveloped nations, then developing nations, 
then emerging nations, now "LDCs" or less developed countries. Each phrase 
disappears after acquiring a condescending or derogatory connotation. The 
Harper Dictionary of Contemporary Usage outlines this process in a 
quotation, possibly apocryphal, from a woman who has heard herself 
successively described as poor, needy, culturally deprived, underprivileged 
and disadvantaged: "I still don't have a dime -- but I have a great 
vocabulary."12 

                                                 
11 http://www.sigmundfreud.net/totem-and-taboo.jsp 
12 http://www.robertfulford.com/Euphemisms2.html 
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  The opposite of  “taboo”  in Polynesian is “noa”,  meaning “common”  
or “generally accessible”.13 
  So, next time you go shopping and see a price that reads”999.9”, 
think about it. Isn’t this price another euphemism that is trying to elude us 
and make us think that whatever is offered to us is accessible? It obviously is 
eluding us, and the worst is that we know it, but we are not willing to own up 
to it or deal with it. We prefer to go with the flow and allow ourselves to be 
cheated.  
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ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ – Զ. ՖՐՈՅԴԻ ԿՈՂՄԻՑ «ՏԱԲՈՒ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  և ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
«ՏԱԲՈՒԱՑՈՒՄԸ» ՄԵՂՄԱՍՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
  Հոդվածում միաժամանակ ուսումնասիրվում է Զ. Ֆրոյդի  «տաբու»  
հասկացության մեկնաբանությունը և տաբուի և մեղմասույթների 
փոխհարաբերությունը: Դիտարկվում են այն դեպքերը, երբ 
իրականության արտահայտումը համարվում է «տաբու», և մեղմասույթը 
ստանձնում է իրականության աղավաղված պատկերը ներկայացնելու 
դերը: 

 

СЮЗАННА СТЕПАНЯН – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ‘ТАБУ’ В ТЕОРИИ З. 
ФРЕЙДА И ‘ТАБУИЗАЦИЯ’ РЕАЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЭВФЕМИЗМОВ        
 Данная статья одновременно исследует интерпретацию “табу “ З. 
Фрейда и взаимосвязь табу и эвфемизмов. Исследуются случаи, когда 
высказывание реальности считается “табу”, и эвфемизмы берут на себя 
роль представления искаженной реальности. 
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УДК 394.2 
ПРОЯВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХРИСТИАНСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ЖИЗНИ АРМЯН И РУССКИХ 
 

ВАРДУМЯН  ГОАР 
 

Ключевые слова: Армянская Апостольская Святая Церковь, Русская 
Православная Церковь, официальный праздничный календарь, народное 
христианство, народное православие 

 
Праздник играл и играет определенную роль в жизни социума, 

являясь «первичной формой человеческой культуры» [Бахтин 1965:11], и 
христианское общество в этом отношении не исключение, поскольку это 
период непосредственного контакта сакральной и мирской сторон 
существования человека [Мазаев 1978, Лазарева 2010]1.  

Христианские традиции имеют глубокие корни во всех сферах 
жизни, особенно в духовной культуре общества как в Армении, так и в 
России. Значение крещения для армянского и русского народов трудно 
переоценить, поскольку в обеих странах в течение многих столетий 
развивалась христианская культура, внесшая значительный вклад в 
мировую цивилизацию.  

В наши дни во всех странах бывшего СССР наблюдается процесс 
восстановления народных традиций, в том числе и в праздничной жизни, 
которые в советские годы были отвергнуты или забыты. И в Армении, и 
в России целое множество христианских традиций восходит к 
дохристианской древности, откуда и берут истоки многие представления, 
обряды и обычаи. Среди них наблюдаются как общехристианские, так и 
национальные традиции, переплетение которых создает целостную 
картину празднично-обрядовой жизни каждого из этих народов. 
Некоторые традиции, проносясь через многие века, дошли до наших 
дней как отголоски прошлого. Он сохранились в этнографических 

                                                 
1 Праздник, как социальное явление, обозначает выделенное в календаре и 
занимающее отрезок времени общественное мероприятие, отмечаемое в честь 
чего-либо или кого-либо и имеющее сакральное (небытовое, мифическое) 
значение, обычно связанное с культурной традицией [Brian 1990; Bell 1992, 
Campbell 1965-1969; Арутюнов, Рыжакова 2004].  
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реалиях в виде народного христианства в Армении и народного 
православия в России.  

Армения, находясь на перепутье цивилизаций Востока и Запада, 
отличается самобытной культурой, уходящей корнями в незапамятные 
времена и носящей отпечатки культуры Древнего мира. В течение 
тысячелетий армянский народ сохранил традиции, идущие еще со времен 
языческого прошлого, и многие из них бытовали в течение всего 
христианского средневековья, а некоторые оказались весьма живучими и 
дошли до наших дней. В результате этого в современной духовной 
культуре армян определенное место занимают народные праздники, в 
которых сохранились следы древних празднеств, а также верований, 
культов, обрядов, представлений.  

К числу таких праздников относятся Новый год 
(Ամանոր/Նավասարդ), Святое Рождество (Սուրբ Ծնունդ), Сретение 
Господне (Տեառնընդառաջ, Տրնդեզ), Вербное Воскресенье 
(Ծաղկազարդ), Воскресение Христа (Զատիկ), Вознесение Христа 
(Համբարձում), Преображение Господне (Վարդավառ), Преображение Св. 
Богородицы (Խաղողօրհնեք), Святой Крест (Խաչվերաց, Սրբխեչ) и др. 
Некоторые из них – общехристианские, они празднуются Армянской 
Святой Апостольской Церковью уже многие столетия. Однако народ 
отмечает их по своей – народной обрядности, что придает этим 
праздникам национальный характер.  

В них также сохранилось множество дохристианских традиций, 
которые в течение веков настолько переплелись с христианской 
обрядностью, что уже стали неотъемлемой частью празднования 
[Մանուկեան 1969:10; Խառատյան-Առաքելյան 2005:7-8]. Наши 
исследования по разным аспектам духовной культуры армян показывают, 
что многие элементы дохристианского прошлого продолжают свое 
трансформированное существование и в христианскую эпоху, а в 
настоящее время они переплетаются с современными и проявляются как 
в менталитете народа, так и в этнографической действительности 
[Вардумян 1991:59-162]. 

Традиции прошлого частично нашли отражение в официально 
установленном Парламентом РА Законе «О праздниках и памятных днях 
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Республики Армения», принятом 24.07.20012. В большей мере отголоски 
прошедших эпох сохранила церковная традиция, более того, в календаре 
Первопрестольного Св. Эчмиадзина, где указаны все праздники, которые 
отмечаются Армянской Апостольской Святой церковью испокон веков, 
многие праздники, судя по вышеприведенным названиям, приводятся и 
своими народными именами [Օրացոյց 2017]. 

В русском календаре общенародными праздниками являются 
Святое Рождество, Святки, Масленица, Крещенский Сочельник, Вербная 
Неделя, Пасха, Иван Купала, Яблочный Спас, Коляда и др., которые 
справляются под покровительством Русской Православной Церкви. 
Правда, со временем они в значительной мере видоизменились и на 
огромных территориях России имеют свои отличия и оттенки. Но в них 
тоже народные и церковные традиции взаимосвязаны, и именно это 
создает особый колорит и некую атмосферу общенационального действа.  

Известно, что в языческом прошлом праздничная жизнь народа 
протекала в тесной связи с природными явлениями, в согласованности с 
хозяйственной деятельностью общества, и регулировалась действующим 
календарем. Празднество сопровождалось веселыми песнями и плясками, 
народными гуляниями, театрализованными представлениями и 
шуточными играми. Празднование начиналось с храма или с капища бога 
или богини, продолжалось вокруг святилища и перемещалось по всей 
окружности. В христианском средневековье тоже официальная часть 
праздника начиналась в храме – в церкви, монастыре, и проходила по 
канонизированному ритуалу и под руководством духовных служителей. 
Однако и в христианскую эпоху празднество выходило из-за рамок 
официального церемониала и продолжалось в природной среде, в 
освященных народом местах, в домах, сопровождаясь различного рода 
народными мероприятиями, весьма схожими с древними [Մանուկեան 
1969; Рыбаков 1981; Рыбаков 1987, Խառատյան-Առաքելյան 2005; 
Խառատյան 2010:5-18; Петросян 2001; Петросян 2004; Петросян 2012].  

Любимейший праздник в народе – Новый год, и у армян, и у 
русских в разные периоды истории отмечался в разное время. До конца 

                                                 
2 Дальнейшие дополнения и изменения уточняют или добавляют детали в 
основном Законе. См.: Закон Республики Армения о праздниках и памятных днях 
Республики Армения:                   
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1274&lang=rus. 
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XVII в. Новый год или Новолетие на Руси начиналось не с января, а с 
марта, что было обусловлено началом весны и пробуждением природы 
после зимней спячки, когда начинались работы на полях. Наряду с 
весенним, на Руси действовало и осеннее новолетие – год начинался с 
сентября, как в Византии, и до XV в. оба новолетия существовали 
параллельно, но преобладал мартовский стиль. С 1492 г. преобладание 
завоевал сентябрьский стиль, вытесняющий мартовский, и это длилось 
до 1699 г., когда Петр I своим указом от 19 (29) декабря приказал 
началом года на Руси считать 1 января. Этим указом летоисчисление «от 
сотворения мира» было заменено летоисчислением от рождества 
Христова, и 7208 г. от сотворения мира стал 1700 г. от Рождества 
Христова. В нем было также указание поздравлять друг друга с новым 
годом, а не с новолетием, как было принято ранее [Петровская 
календарная реформа; Алексеев 2013:21-40].  

В Армении традиция отмечать новый год весной в месяце Арег 
(март), знаменующем начало экономического годового цикла, длилась с 
древности до позднего средневековья. Что же касается осеннего Нового 
года, то он тоже наблюдается в средние века. Назывался он Навасард и 
также был связан с экономическим годом, но уже с его завершением: в 
начале месяца Трэ (в середине ноября), когда весь урожай был собран, 
можно было праздновать конец полевых работ [Խառատյան-Առաքելյան 
2005:249-254].  

Однако истоки Навасарда уходят в глубь тысячелетий, точнее в 
2492 г. до н.э., когда первого числа месяца Навасард предок армян Хайк 
одержал победу над ассирийским царем Белом в суровой битве на берегу 
оз. Ван. Об этой славной победе, которая ознаменовала начало истории 
армян, сообщает Отец армянской историографии Мовсес Хоренаци (V в.), 
добавив, что «страна же наша, по имени нашего предка, называется 
Хайк’» [Мовсес Хоренаци 1990:I, 12]. От эпонима Хайк (Hayk) идет и 
самоназвание армян хай (hay)3. Летоисчисление тоже начинается с победы 
прародителя Хайка: древнеармянский календарь называется Хайкидским, 

                                                 
3 А название Армения исходит от Арама из пятого поколения Хайкидов, который 
совершает множество подвигов в сражениях, благодаря чему расширяет страну во 
все стороны и «все народы называют нашу страну по его имени, …греки – 
Армен, персы и сирийцы – Арменикк‘» [Мовсес Хоренаци 1990:I, 12]. 
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а по именам его сыновей и дочерей названы месяцы года [Ալիշան 
1869:95]. 

Навасард был праздником спелых фруктов, справлялся в культовом 
центре Аштишате, у горы Нпат, на берегу священной реки Арацани, и 
был посвящен семи богам – Арамазду, Анаит, Астхик, Ваагну, Нанэ, Михру 
и Тиру. Многочисленных паломников гостеприимно принимал бог-
приютодатель Ванатур, а покровительствовал праздником бог нового 
года Аманор [Агатангелос 2004:836]. В нем принимали участие крестьяне, 
войско, жрецы, знать и сам царь, имели место торжественное шествие, 
воздаяние даров богам, пиршества. По всей стране в течение недели 
проходили Навасардовские игры, в которых соревновались по многим 
видам спорта.   

Праздновать Новый год по Григорианскому календарю в Армении 
начали в XVIII в. при католикосе Симеоне Ереванци. Но в составленном 
им календаре 1 Навасарда начиналось с 6 января –со дня рождения 
Господне [Բադալյան 1970:117; Թումանյան 1972:127-128]. Однако в 
течение веков Армянская церковь сохранила память об исконно 
армянском Хайкидском календаре, и до настоящего времени на 
ежегодном календаре Св. Эчмиадзина рядом с христианской датой 
отмечается и хайкидская. 

После Нового года  6 января Армянская Апостольская церковь 
отмечает праздник Святого Рождества и Богоявления (Ծնունդ և 
Հայտնություն), вместе с Крещением Господне. Накануне, в Сочельник 
(Ճրագալույց), верующие из церкви  в свои дома берут рождественский 
огонь, а на утро праздника собираются в церкви на Рождественскую 
Литургию и Святое Причастие. В заключение службы проводится Великое 
освящение воды Библией, крестом и священным миром, после чего вода 
раздается прихожанам на исцеление телесных и душевных недугов. 
Вечером вся семья собирается вокруг праздничного стола, главными 
украшениями которого составляют вареная рыба, рисовый плов с изюмом 
и сухофруктами, красное вино. Поднимают бокалы со словами «Христос 
родился и нам явился, вам и нам благая весть!» [Մանուկեան 1969:48-58, 
Խառատյան-Առաքելյսն 2005:40-51].  

Русская Православная церковь отмечает Рождество Христова 7 
января со времен крещения Руси при князе Владимире в конце X в. В 
Сочельник, 6 января, ели особую еду – сочиво, из вареной пшеницы и 
меда. К Рождеству убирали избу, мылись в бане, стелили чистую скатерть, 
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надевали новую одежду, веря, что от всего этого зависит будущий 
урожай. Рождественские торжества на Руси слились с древним 
славянским праздником – Святками, которые продолжались до дня 
Крещения (19 января), в народе они считались самыми веселыми, 
сопровождались играми, хороводами, гаданиями на жениха [Кабакова 
1999:568-570]. Многие из этих обычаев сохранились и в наши дни, до 
сих пор бытуют разные поверья, из которых самое распространенное – 
«на Рождество и солнце играет» [Народный Месяцеслов 1992:80; 
Энциклопедия обрядов и обычаев 1996:11-55, 80-88; Дионисий (Шленов) 
2009]. 

Следующий великий праздник – Сретение Господне, принесение 
сорокадневного младенца Иисуса его родителями во храм, где святое 
семейство встречает Симеон Богоприимец. Поскольку Св. Рождество 
отмечается по древнехристианской традиции у армян, Сретение Господне 
приходится на 14 февраля – день, который в древности был праздником 
бога солнца и огня, добра и справедливости Михра, и в его честь месяц 
февраль в армянском календаре называется Мехекан. Михр или Митра, 
культ которого, известный как Митраизм, был широко распространен в 
Древнем мире, от Индии до Рима, считается одним из прототипов Иисуса 
Христа [Մարգարյան 2014:265-269].  

В народе праздник называется Трндез и представляет собой 
отголосок праздника магического возрождения солнца. Главным 
атрибутом праздничного действа остается костер – предвестник весны и 
теплых дней, вокруг которого устраивают хоровод, а когда огонь стихает, 
прыгают через него, с верой, что он закрепляет дух народа. Этот обряд 
особенно мил новобрачным, поскольку считается, что огонь Трндеза 
обеспечит им крепкую, многодетную семью. В прошлом через костер 
прыгали также бездетные женщины, надеясь на чудодейственную 
плодоносную силу огня [Խառատյան 2010:63-106]. Трндез, как праздник 
новобрачных, наряду с праздником Св. Саркиса – покровителя 
влюбленных, отмечается во всех церквях Армении, совершается обряд 
благословения молодоженов. А обычай вкушать на ночь соленый блин с 
надеждой на откровение – увидеть во сне будущего жениха или невесту, и 
сейчас распространен среди неженатой молодежи [Մանուկեան 1969:59-
70, Խառատյան 2010:107-142].  

Своими народными гуляниями Трндез напоминает русскую 
Масленицу, а из славянских праздников Иван Купала сохранил 
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аналогичные обычаи. В числе многих других обрядов в разных регионах 
Руси, в ночь Ивана Купалы (Иванов день, Купальская ночь) выбирались 
«суженые» и совершались брачные обряды, которые заключались в 
прыгании через костер, взявшись за руки, в обмене венками (венок – 
символ девичества), в поисках цветка папоротника. В этот день 
опахивались сельские дороги, чтобы сваты скорее приезжали или 
прокладывали борозду к дому парня, чтобы он быстрее посватался 
[Иванов, Топоров 1974, Калинский 2008]. Будучи народным праздником 
восточных славян, посвященным летнему солнцестоянию и наивысшему 
расцвету природы (7 июля), Иван Купала в христианскую эпоху по 
времени совпадает с днем рождения Иоанна Предтечи, а в календарном 
цикле симметричен Рождеству (Коляде) [Агапкина 2004:194-199].  

Купальский обряд купания в утренней росе перекликается с другим 
армянским праздником – Вардаваром, представляющем собой древний 
летний праздник воды, ритуального обливания водой в знойную пору 
лета. В языческие времена Вардавар входил в цикл Навасарда и был 
посвящен богине плодородия и плодовитости, попечительнице земли 
армянской, златовласой и златорожденной матери богов Анаит 
(Агатангелос 2004:53, 68, 127), статую которой во время праздника 
обливали розовой водой [Մելիք-Փաշայան 1963:128-135]. Вардавар был 
также связан с культом дочери Анаит – богини любви и красоты, 
златорукой и розовоперстой Астхик [Աբեղյան 1968:627], которая, 
согласно исторической традиции, была дочерью Ноя (Ксисутра), 
рожденная после Потопа [Мовсес Хоренаци 1990:I, 6]. 

В христианскую эпоху Вардавар превратился в праздник 
Преображения Господне, произошедшего на горе Фавор. Первый 
католикос Армении Григорий Просветитель назначил праздник 
Преображения на первый день армянского календаря – 1 числа месяца 
Навасард. И поскольку в этот день отмечался языческий праздник, 
некоторые его элементы сохранились в христианском праздновании, 
особенно обряды опрыскивать друг-друга водой, освящать яблоки и т.д. 
В наши дни, во время свадебных церемоний, новобрачных окропляют 
святой водой в церкви, а при выходе выпускают голубей и рассыпают 
молодую пару лепестками роз [Մանուկեան 1969:177-190, Խառատյան-
Առաքելյան 2005:201-217]. В армянской христианской традиции есть 
поверье, что сам Ной основал этот праздник, когда ковчег сошел на гору 
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Арарат, чтобы человечество помнило о Великом потопе [Սրուանձտեանց 
1978:82-83].  

До дня Вардавара у армян был обычай не есть яблоки, что находит 
параллели с Яблочным спасом – праздником урожая в народном 
календаре православных славян, отмечаемом 6 (19) августа, когда 
полагалось срывать и освящать яблоки и другие фрукты нового урожая, 
которые до этого не позволялось есть [Агапкина 2009:258-259]. В 
Армении, как в стране с древнейшими традициями виноградарства, особо 
популярны были обряды освящения винограда и виноградника, которые 
еще со времен Ванского царства (Урарту) происходили под 
покровительством верховной пары – бога Халди и богини Арубаини 
[Հմայակյան 1990:76-78]. Сейчас освящение винограда совершается на 
празднике Преображения Св. Богородицы, который отмечается во всех 
церквях в воскресный день середины августа.  

В России считалось, что в день Яблочного спаса природа 
преображается к наступлению осенних холодов, а затем и зимы. В этот 
день запекали яблоки, пекли пироги, блины с яблоками, грибами и 
ягодами. В деревнях девушки, по завершении поста съедая яблоко, 
загадывали желание на женихов и приговаривали: «Что загадано – то 
надумано, что надумано – то сбудется, что сбудется – не минуется!» 
[Коринфский 1901:361]. В этот день Православные церкви России 
освящают плоды и фрукты нового урожая, мед, хлебные колосья. Эти 
колосья и семена сохраняют до следующего сева. У праздника много 
названий, среди них и Спас на горе, а в календаре Православной церкви 
он известен как Преображение Господне, когда на горе Фавор ученики 
услышали голос из облака, осенившее всех: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благословение, Его слушайте» [Матф.:17, 
5]. 

Из весенних праздников армян и русских особо знаменательна 
Пасха, важнейший христианский праздник, установленный в честь 
Воскресения Христа. Он уходит корнями к древним празднествам, 
посвященным умирающим и воскресающим земледельческим богам, 
таким как египетский Осирис, фригийский Аттис, хеттский Телепину, 
греческий Адонис, армянский Ара, славянский Ярила и др. [Фрэзер 
2003:417-502].  

В Армении праздник справляется на следующее за полнолунием 
воскресенье после весеннего равноденствия, и по его дню определяются 
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Вознесение, Преображение и другие праздники. В народе праздник 
называется Затик, что происходит от глагола затвел – освободиться. В 
языческом прошлом праздник символизировал освобождение теплых 
дней от холодов, когда расцветает жизнь. В христианскую эпоху – это 
возрождение Помазанного Спасителя после распятия, его избавление от 
мук, переход от смерти к новой жизни. Приветствуя друг-друга армяне 
говорят: «Христос воскрес из мертвых!», на что ответ – «Благословенно 
воскресение Христово!». Основные символы праздника – крашеные яйца, 
цыплята, агнец божий, божья коровка (арм. затик). А обычай красить 
пасхальные яйца во все цвета связан с народным поверьем, согласно 
которому каждый год Жар-птица садится на вершину Масиса (Арарат) и 
носит разноцветные яйца, которые скатываются по склонам горы и 
превращаются в цветы, и весна наступает в стране Армения. 
Обязательным украшением стола являются рыба, сладкий плов с изюмом, 
красное вино, блюда из свежих растений и проращенные зерновые 
(пшеница, чечевица), символизирующие ростки новой жизни 4 
[Մանուկեան 1969:134-142, Խառատյան-Առաքելյան 2005:135-159, 
Խառատյան 2010:271-296].  

В православии Пасха характеризуется как «праздников праздник и 
торжество из торжеств». В дореволюционной России около церкви 
разжигали большой костер, смысл которого – свет и обновление. 
Подготовка к Пасхе происходила в течение Страстной недели и 
завершалась в Великую субботу приготовлением праздничной пищи – 
куличей, творожных пасх (паска) с изюмом и крашеных яиц. Пищу несли 
в церковь, где она освящалась во время службы. Агнец божий, 
приветственное целование и приветствие «Христос воскрес!», «Воистину 
воскрес!», традиция отправлять пасхальные поздравления составляли 
символику праздника. На Пасху освящали артос – квасной хлеб, который 
сейчас раздается верующим для хранения дома в течение года, его 
принято вкушать натощак при болезнях. Сейчас в России на куличах и 
                                                 
4  Пасхальный обычай прорастить зерна сохранился у армян и у некоторых 
восточных народов, исповедующих ислам – у иранцев среднеазиатских народов, 
которые делают это на праздник Новруз-Байрама в день весеннего равноденствия 
(21 марта), т.е. в близкий армянской Пасхе день. Это объясняется тем, что в 
древности обычай был распространен у армян и у соседних иранских племен, 
которых в дальнейшем, после принятия ислама, он перешел к другим азиатском 
племенам.      
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пасках ставят печати с буквами «ХВ», а в форме агнца испекают пирог 
[Иванов, Лукашевич, Квливидзе 2005:414-423].     

Все эти праздники и те, которые остались вне рамок данной статьи, 
справляются как Армянской Апостольской Церковью, так и Русской 
Православной Церковью. Многие из них отмечаются также армянами, 
живущими в России, и сопровождаются теми же обрядами, что в 
Армении. В свою очередь, православные праздники справляются 
русскими, живущими в Армении.  

Истоки армянских праздников древнее, поскольку история 
армянского народа уходит корнями в незапамятную древность, и 
христианство в Армении было провозглашено официальной религией 
раньше, чем в других странах мира. И вполне естественно, что в 
армянских празднествах сохранились отголоски древнейших 
пантеистических верований, культов, обрядов, восходящих к архаичным 
эпохам Сотворения мира и Всемирного потопа. В русских праздниках 
сохранились общеславянские традиции, которые в разных частях России 
проявляются по народным традициям, идущим из прошлого. 
Традиционные народные праздники и обрядовая практика, как в русской, 
так и в армянской среде, вдохнули в себя многовековую мудрость 
традиции, потому и еще долго будут живучи в праздничной обрядности 
этих двух христианских народов. 
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ԳՈՀԱՐ  ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ -  ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՌՈՒՍՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ՏՈՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ 

  Քրիստոնեական ավանդույթները, ինչպես Հայաստանում, այնպես 
էլ Ռուսաստանում, խորը արմատներ ունեն կյանքի բոլոր ոլորտներում, 
հատկապես հասարակության հոգևոր կյանքում: Երկու երկրում էլ 
պահպանվել են շատ ընդհանուր քրիստոնեական և ազգային 
ավանդույթներ, որոնց միահյուսումը ստեղծում է այս ժողովուրդներից 
յուրաքանչյուր տոնա-ծիսական կյանքի ամբողջական պատկեր: 
Ավանդույթների որոշակի մասը, գոյատևելով դարերի միջով, պահպանվել 
է ազգագրական իրականության մեջ` ժողովրդական քրիստոնեության 
տեսքով Հայաստանում և ժողովրդական ուղղափառության տեսքով 
Ռուսաստանում:        
 
 
GOHAR VARDUMYAN - MANIFESTATIONS OF FOLK CHRISTIANITY IN 
MODERN FESTIVE LIFE OF ARMENIANS AND RUSSIANS 

Christian traditions in Armenia and Russia have deep roots in all spheres 
of life, especially in social culture of the society. Both countries have 
preserved а lot of Christian and national traditions, interweaving of which 
create a complete picture of festive-ceremonial life of each of these two 
nations. A certain part of ancient traditions has passed through centuries and 
is preserved in the ethnographic reality in the form of folk Christianity in 
Armenia and folk Orthodoxy in Russia. 
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ՀՏԴ 81'27 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ ԵՎ ՏԵՔՍՏ 

ԹԱԴԵՎՈՍ ՏՈՆՈՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝  տեքստ, համատեքստ, բան, աշխարհընկալում, 
հիշողություն, ճշմարտացի 

    Յուրաքանչյուր տեքստ պարունակում է բովանդակային պահանջ, 
որի սպառմանը ձգտելու արդյունքում այն ստեղծվել է 
հարաբերականորեն ամբողջացած ու ձևավորած սահմաններում: 
Կոնկրետ տեքստի՝ հարաբերականորեն առկա սահմանները ձևավորվում 
են կա՛մ անհատական, կա՛մ կոլեկտիվ ճանապարհով: 

  Տեքստային ձև ստացած իրողություններից հիշողությունն 
առանձնացնում և պահպանում է միայն այն, ինչը ներդաշնակ է իր 
պարունակությանը, այսինքն՝ համատեքստին, որն արդեն տվյալ 
լեզվամտածողության սահմաններում ասված ու ընդհանուրի մտապահած 
տեքստն է, խոսքը:  Համատեքստը մասնագիտական գրականությունը 
ներկայացնում է որպես կոնտեքստ 1 , որպես «խոսքային շղթայի` 
իմաստով ու ձևով ավարտուն, ամբողջականություն ներկայացնող այն 
հատվածը, որի սահմաններում պարզորոշ նկատվում է նրա մեջ մտնող 
լեզվական տարրերի, միավորների նշանակությունը» 2 : Կոնտեքստը 
համարվում է գրվածքի ավարտուն շարադրանքը3: Մեր համոզմամբ՝ 
լայն առումով համատեքստը տվյալ լեզվով տվյալ մշակութային 
միջավայրում ժամանակի ընթացքում ստեղծված, կարևորված ու հիշված 
տեքստերի այնպիսի ամբողջությունն է, որի մեջ կա 
աշխարհընկալումային ամբողջականություն:                                                              
      Գրողների փոքր մասն է միայն կարողանում հաղթահարել 
համատեքստը, այսինքն՝ ընդարձակել այն: Դա տրված է տաղանդավոր 

                                                 
1 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Երևան, Հայկական 
ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1967թ., էջ 334։ 
2 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, «Հայաստան»  հրատ., Երևան, 
1987, էջ 307:  
3 Տե՛ս Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» 
հրատ., Երևան, 1976 թ., էջ 756։ 
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ու հանճարեղ •րողներին, ավելի պակաս շնորհալիները համատեքստի 
պահապաններն են, ապաշնորհները՝ թշնամիները: 
Գրողների մեծ մասն այդպես էլ չի կարողանում հաղթահարել 
համատեքստը, այսինքն՝ ընդարձակել այն։ Դա տրված է տաղանդավոր 
ու հանճարեղ գրողներին, ավելի պակաս օժտվածներն ու շնորհալիները 
սովորաբար համատեքստի պահապաններն են, ապաշնորհները՝ 
թշնամիները: 

Իրականության և հիշողության, իրականության ու ժամանակի 
համապատասխանությունների և տարբերությունների չափաբաժիններով, 
համատեքստի ու ենթատեքստի փոխհարաբերության մակարդակով են 
պայմանավորված երկու տիպի՝ անհատական և կոլեկտիվ, տեքստերի 
առանձնահատկությունները։ 

Կոլեկտիվ տեքստերն առավել ընդունակ են ներդաշնակելու 
համատեքստն ու ենթատեքստը, ձգտելու տվյալ իրականության և տվյալ 
ժամանակի հարաբերության հաղթահարմանը՝ հանուն 
վերժամանակային իրողությունների և ցանկացած իրականության 
փոխհարաբերության ներդաշնակության։ Այսինքն՝ կոլեկտիվ տեքստերը 
ձգտում են հաղթահարելու ժամանակը և դրանով իրենց տեքստային 
իրականությունը տարածելու ժամանակային բոլոր՝ անցյալ, ներկա, 
ապագա, իրականությունների վրա։ Այսինքն՝ դրանք ձգտում են 
դիմադրողականություն ձեռք բերելու ժամանակի նկատմամբ՝ մշտապես 
հնարավորինս մղվելով դեպի համատեքստ։  

Այս նպատակը փորձում են իրականացնել նաև անհատական 
տեքստերը։ Ընդ որում՝ և՛ հավաքական, և՛ անհատական տեքստերն այդ 
բանն անում են հենց ժամանակի օգնությամբ։ Տեքստը որքան երկար 
գոյատևի ժամանակի մեջ, այնքան ավելի ուժեղ կարող է դիմադրել 
ժամանակին, այսինքն՝ դառնալ վերժամանակային։ Որքան երկար է 
ապրում տեքստը, այնքան շատ է բյուրեղանում խորհրդանիշներով և 
խորհրդանշայնացման փուլ թևակոխած բառերով՝ աստիճանաբար 
վերածվելով լեգենդի, առասպելի, էպոսի, միֆի, հեքիաթի, առակի, 
ասացվածք-առածի, և այդ կերպ հենց իրենք սկսելով թելադրել 
իրականություն։  

Այսինքն՝ դառնալով համատեքստ՝ համատեքստային կոնկրետ 
տեքստերը (էպոս, լեգենդ, առասպել, միֆ, հեքիաթ, առակ, առած և այլն), 
ներազդելով ենթատեքստի վրա, իրենք են փորձում նախապատրաստել և 
ստեղծել նոր իրականություն: Այս կերպ է աշխատում «Ինչ ասված է, եղել 
է, տեղի է ունենում, լինելու է» մեր բանաձևումի՝ ապառնիին վերաբերող 
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հատվածը. ասվածը լինելու՛ է, այսինքն՝ ասվա՛ծն է ստեղծում, այսինքն՝ 
բան-ն է ստեղծում, այսինքն՝ «Եվ բանն ինքը Աստված էր». փաստորեն 
ասված-ն ու աստված-ը կարող են համարվել ոչ միայն հարանուններ, 
այլև լեզվամտածողական հոմանիշներ։ Աստված բառին վերաբերող 
մեր այս հանգումին զուգահեռում են մի շարք  լեզվաբանական 
մեկնություններ ու ստուգաբանություններ։ Կազմությամբ բարդ այս բառի 
մեջ առանձնացնում են առաջին հերթին  տուած բաղադրիչը։ Բայց 
հետաքրքրական է, որ «այս ձևը նույնպես բաղադրելի է, քանի որ 
ծագումնաբանորեն առնչվում է ցեղակից լեզուների այնպիսի ձևերին, 
որոնք առհասարակ արտահայտում են «աստված» իմաստը՝ ի վերջո 
կապվելով լույս տալ, փայլել, ճառագել (նաև՝ թվալ, երևալ) 
իմաստներին։ Ըստ այսմ, հայերեն  տուած, այլև (աս) տուած 
անվանումները նախնական իմաստով նշանակում են «լույս», «լույս 
տալը»4։      

Գևորգ Ջահուկյանը հայերեն աստուած բառի ստուգաբանության 
մեջ հավանական է համարում տու-ի (տիւ) հնդեվրոպական diu «երկնքի 
հայր, աստված» արմատը։ 

Հետաքրքրական է նաև, որ հնդեվրոպական tieu-ն, հայերեն տի-եւ 
(գրաբարում՝ թիւ, թուիմ), թուի (թվում է) ձևերի նախնական իմաստն է 
ասել, պատմել, որին վերևում մենք հանգեցինք մեր գաղափարների 
տրամաբանական շղթայում՝ որպես լեզվամտածողական 
հոմանիշության երևույթի դրսևորում։ 

Կարծում ենք՝ աստված-ը ասելու, խոսքի հետ է առնչում նաև Գ. 
Ջահուկյանի տեսակետը, թե «Անհավանական չէ նաև  (հ)աստուած «ի 
հաստատումն ածող, հաստող, հաստատող» մեկնաբանությունը»5։  

Իհա՛րկե, ցայսօր տարբեր հեղինակների՝ տարբեր ժամանակներում 
աստուած բառի բանասիրական մեկնաբանություններից ու 
ստուգաբանական վերլուծություններից որևէ մեկը չի կարելի վերջնական 
և անառարկելի համարել, սակայն ասելու (տեքստի) երևույթի մեր 
մեկնաբանության և աստուած բառանվան լեզվաբանական 

                                                 
4  Համբարձումյան Վ., «Աստված բառի ծագումն ու տիպաբանությունը», Երևան, 
2002, Զանգակ-97, էջ 18: 
5  Ջահուկյան Գ., «Հայկական շերտը ուրարտական դիցարանում», «Պատմա-
բանասիրական հանդես», 1986,1, էջ 52: 
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ստուգաբանությունների միջև իմաստային համապատասխանության 
տարբերակը տրամաբանական և բավականին շոշափելի է։   

Այս տրամաբանությամբ, ուրեմն, ինչպես իրականությունն է 
ստեղծում խոսք (տեքստ), այնպես էլ խոսքը (տեքստը, ասված-աստվածը) 
ստեղծում է իրականություն (հիշենք, որ խոսքը՝ բանը, նաև Աստված է՝ 
ըստ նորկտակարանային տեքստի)։ Իհա՛րկե, ասվածը ոչ թե 
պատահական, այլ նախ կոլեկտիվ ստեղծագործության արդյունք 
բանահյուսական, նաև ժամանակի ընթացքում որպես այդպիսիք 
ընկալվող և անվերապահորեն ընդունված անհատական տեքստերին է 
վերաբերում։  

Ասելով ասվածը կյանքի կոչելու, իրականացնելու, ի կատար ածելու, 
անելու, կատարելու և հաստատելու երևույթը արձանագրում են նաև 
ժամանակը հաղթահարած առած-ասացվածքները, դարձվածքները. 
«Այնքան ասացիր, մինչև գլխիդ եկավ», «Մի բան ասա՝ անենք», «Մի՛ 
ասա, որ գլխիդ չգա», «Ասա, որ լինի» և այլն։ 

Որքան էլ Վիլյամ Սարոյանի համար գրելու լեզու է ծառայում 
անգլերենը, դիպուկ է նրա իսկ խոսքն այն մասին, թե իր գրի ոգին 
հայկականն է, քանի որ նրա տեքստի լեզվամտածողական համակարգը 
գենետիկորեն, անխուսափելիորեն հայկական ոգու բանաձևումն է՝ ուր էլ 
լինես, ասա Հայաստան, և կրում է հայերեն համատեքստի 
լեզվամտածողական կնիքը։ Հայրենիքի աշխարհագրական-պատմական 
գոյությունը («ուր էլ որ լինես») Վ. Սարոյանն արդարացնում է մի դեպքում 
միայն՝ եթե կա այդ հայրենիքի մշակութային գոյություն և 
մշակութաբանական ընկալում («ասա՛ Հայաստան»)։ Առանց ասելու, 
այսինքն՝ առանց ասքի, խոսքի, բանի հայրենիք չի կարող գոյություն 
ունենալ։ Որպեսզի Հայաստանը լինի, նախ Հայաստան ասել կարողանալ 
է անհրաժեշտ։  

Ասելը ապրեցնելն է, չասելը՝ մոռանալ տալը-սպանելը։  
Չարի մեջ դժվար թե այս գիտակցությունը լինի, նրա մեջ կա 

մահվան հակումը՝ չասելը, հաճախ պարզապես ասելը արգելելը, լռության 
մատնելը, չասելով մոռացնել-սպանելը։ Չարի, չարիքի մեջ եղած մահվան 
հակումով է հայերիս ցեղասպանությունը զուգակցվել բառերի (հայրենիք, 
Հայաստան, ազատություն և այլն) արգելումով. չասել, այսինքն՝ 
մոռանալ տալ, սպանել։ Իհա՛րկե, մենք հեռու ենք այն մտքից, որ 
ցեղասպանություն ծրագրողներն ու իրականացնողները գիտեին 
լեզվամտածողական-արժեհամակարգային այս իրողությունները. 
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բնականաբար գործում էին կենդանական բնազդները, որոնք չէին կարող 
համադրվել քաղաքակրթական արժեհամակարգերի հետ։  

Տեքստից իրականություն, իրականությունից տեքստ ու դարձյալ 
տեքստից իրականություն պարբերական շղթան խարսխվում է 
ճշմարտացիության վրա։ Ըստ քաղաքակրթական  ամենանշանավոր 
տեքստերից մեկի՝ «Աստվածաշնչի», մենք այժմ գտնվում ենք այդ 
պարբերաշղթայի հերթական՝ տեքստից դեպի աշխարհային 
իրականություն շարժման հատվածում։ Այս ընթացքն իր 
խորհրդանշական դրսևորումն ունի, օրինակ, կոլեկտիվ 
ստեղծագործության արդյունք հանդիսացող հեքիաթի սկզբում. տեքստի՝ 
իրականություն ստեղծելու ներուժն այս ժանրում լինել-չլինելու նժարն 
ամեն անգամ թեքում է լինելու կողմը. «լինում է, չի լինում…», «կար, 
չկար…»   բանաձևում-խնդիրները միշտ լուծվում են հօգուտ լինելու՝ 
«Լինում է, չի լինում, մի թագավոր է լինում», «Կար-չկար, մի մարդ կար»։  

Տեքստից (բանից) դեպի աշխարհային իրականություն ընթացքը 
կշարունակվի այնքան, մինչև բանից՝ խոսքից (տեքստից), ստեղծված 
աշխարհն ինքը (վերստին, դարձյալ) դառնա բան (տեքստ)։  

Աշխարհը մի քանի հազարամյակ արդեն իսկ զբաղված է խոսք 
ստեղծելով, տեքստ ստեղծելով, բան ստեղծելով, այսինքն՝ բան-ա-
ստեղծությամբ։ 

Բանաստեղծումի կանգառը մահվան  նշանն է։ Երբ 
բանաստեղծությունը մղվում է երկրորդ պլան, հանրության մեջ ի հայտ են 
գալիս բարոյական, արժեհամակարգային փլուզումներ: 

Կոլեկտիվ ստեղծագործության արդյունք հանդիսացող 
բանահյուսական (կամ սրան մոտեցող) և անհատական տեքստերի միջև 
կա մի էական տարբերություն. անհատական տեքստում (խոսքում) ճնշող 
դիրքում են փաստերը, իսկ կոլեկտիվ  ստեղծագործության արդյունք 
հանդիսացող տեքստը ձգտում է կարևորելու փաստերի միջև ընկած 
տարածությունը։ Այդ իսկ պատճառով անհատական տեքստերը կարող են 
հարուստ լինել փաստերով, բայց անհատական-կամայական 
պատկերացումներով «տրամաբանելու» պատճառով այդ փաստերը 
կարող են հեռու լինել ճշմարտությունից ու ճշմարտացիությունից, մինչդեռ 
կոլեկտիվ ստեղծագործության արդյունք հանդիսացող տեքստերը 
առավել մեծ թվով անհատների, սերունդների վերահսկողության շնորհիվ 
կարող են առավել ճշմարտացի լինել, թեև նույն պատճառով այնքան էլ 
հագեցած չլինել փաստերով՝ այսպիսով ակնարկելով, որ 
ճշմարտացիությունը ոչ թե փաստերի պարզ հերթագայական շղթան է, 
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այլ այդ փաստերի միջև ընկած տարածությունը։ Փաստերը 
ճշմարտացիությամբ կապելն ավելի մատչելի է, ավելի տրված է կոլեկտիվ 
ստեղծագործության արդյունք հանդիսացող բանահյուսական տեքստին, 
քան անհատականին, քանի որ վերջինիս մեջ փաստերի միջև ընկած 
տարածության մեկնաբանությունը սուբյեկտիվ է։ Այս պատճառով, մեր 
համոզմամբ, ճշմարտացիությանն ավելի մոտ գտնվելու համար 
վստահության նախապատվությունը պետք է տալ ոչ թե պատմիչին, այլ 
ասացողին, ավելի շատ բանահյուսական կամ որպես այդպիսին 
ընկալվող, քան պատմագրական տեքստին։  

Մովսես Խորենացին դժգոհում է, որ անբավարար են 
պատմագրական աղբյուրները, և առողջ բնազդով մղվում է դեպի 
ժողովրդական բանաստեղծությունը՝ կոլեկտիվ-բանահյուսական 
տեքստերը, դրանց մեջ փնտրում է և՛ պատմական փաստերը, և՛ այդ 
փաստերը շաղկապող տեքստային պատմության պատմական օբյեկտիվ 
շարժընթացը, ասել է՝ ճշմարտացիությունը։ Հայոց պատմության 
իրադարձային նշանավոր պահի մասին պատմագրական տեքստը 
(պատմիչ՝ «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին») անարգանքի 
սյունին է գամում Վասակ Սյունեցուն, սակայն նույն պատմական անհատի 
վերաբերյալ արգահատական ուղղվածությամբ արժեքավոր կոլեկտիվ-
բանահյուսական տեքստերի (ասացող) բացակայությունը հուշում է, որ 
պատմիչի տեքստը թեև կարող է հագեցած լինել պատմական փաստերով 
(ինչպես որ ցույց տվեցինք Եղիշեի տեքստը վերլուծելիս), սակայն հեռու 
լինել ճշմարտացիությունից (ինչպես որ նույն տեքստը գնահատեցինք 
տրամաբանականության մեթոդով): 

Ինչպես որ տրամաբանական լինելու հանգամանքն է տեքստի 
կարևոր  չափորոշիչներից մեկը, այնպես էլ ճշմարտացիությունն է 
հիշողության գրավականը, և առանց հիշողության չկա  
քաղաքակրթություն։ Ճշմարտությունը  տրամաբանական է, իսկ հիշվելու 
ամենամեծ ներուժն ունի տրամաբանականը։  

Դժվար է հիշել այն, ինչը տրամաբանական չէ։  
Քաղաքակրթության հիշողությունը նախևառաջ միֆերը, էպոսները, 

առասպելները, ասացվածքներն ու խորհրդանիշներն են (թեկուզ և այն 
պատճառով, որ դրանք ավելի հին են) և հետո միայն պատմագրական 
երկերը, դրանցում եղած իրադարձությունների տեքստային 
արձանագրումները և այլն։ 

Հիշողության կերպը կարող է լինել բանավոր կամ գրավոր։ 
Ժողովրդի  լեզվամտածողության արգասիք համատեքստն անցել է 
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մշակման բանավոր և գրավոր շրջան։ Նախքան գիրը համատեքստը 
մշակվել է բանավոր կերպով, գրի ստեղծումից հետո համատեքստի 
բանավոր մշակումը զուգահեռվում է գրավոր մշակմամբ, իսկ վերջին 
ժամանակներս համատեքստի գրավոր մշակումը սկսել է ավելի 
ընդարձակվել։ Գրողներն իրենք են դառնում ասացողներ։ Պատահական 
չէ, որ նրանցից մի քանիսի ստեղծագործությունները ժանրային առումով 
սկսեցին ասքեր, վիպասքեր, լեգենդներ հիշեցնել և կոչվել (Խաչիկ 
Դաշտենց՝ «Ռանչպարների կանչը», Վիգեն Խեչումյան՝ «Գիրք 
լինելության», Մուշեղ Գալշոյան՝ «Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուի 
մի շարք գործեր և այլն)։ Ավելորդ չէ շեշտել, որ էպոսի, հեքիաթների 
գրական մշակումները հենց այդ իրողության ապացույցն են։ Եվ ամենևին 
էլ պատահական չէ, որ նշված ստեղծագործությունները 
բանաստեղծական էություն ունեն. դրանք թեև շարադրված են արձակ, 
սակայն բառի, հաճախ նաև ողջ տեքստի խորհրդանշայնացմամբ, 
բանաստեղծությանը բնորոշ տեքստային կառույց ստեղծելու ձևերով ու 
յուրահատկությամբ, բառի վրա դրված իմաստային խտությամբ ու 
ծավալով, տեքստային հոգեբանության հուզականության մեծ 
բյուրեղացումներով «գենետիկ» կապ ունեն բանաստեղծական տեքստի 
հետ:  

Կարելի է ասել, որ հայ ժողովրդի լեզվամտածողության արգասիք 
համատեքստն այժմ թևակոխում է մշակման նաև իր գրավոր-գրական 
շրջանը։ Մասնավորապես հայ ժողովրդի բանաստեղծության գագաթը՝ 
«Սասնա ծռեր» էպոսը, թևակոխել է իր մշակման գրավոր շրջանը։ 
Հիշենք Հովհաննես Թումանյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Եղիշե 
Չարենցի մշակումները։ Երկու դեպքում էլ (թե՛ գրավորի, թե՛ բանավորի) 
որակն առնչվում է հիշողությանը։  

Գրականությունը հիշողության գրավոր կերպն է, բանահյուսություն-
բանաստեղծությունը՝ բանավոր։  

Հիշողության նախապայմանը տեքստը դարձնում է 
քաղաքակրթական նշանակության խոսք։ Ամեն ասված խոսքով չէ, որ 
մարդկությունը, հասարակությունը, ազգը, ժողովուրդը ծանրաբեռնում է 
իր հիշողությունը՝ չնայած վերջինիս անսահման ծավալին ու 
տարողությանը։  

Գրավոր խոսքի գիտագեղարվեստական արժեքը պայմանավորված 
է քաղաքակրթական հիշողության հետ հաշտ լինելու հանգամանքով։ 
Գիտական հայտնագործությունները, գեղարվեստական 
ստեղծագործությունները, զանազան թելերով ու ամրաններով ի վերջո 
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կապակցվելով քաղաքակրթական հիշողությանը, մշակում, հղկում են 
քաղաքակրթության համահավաք տեքստը, որ մարդկայինի, հումանիզմի 
արժեհամակարգի խարիսխն է։ 

Հիշողության շնորհիվ տեքստը պահպանում և գործադրում է իր 
գլխավոր առանձնահատկություններից ևս մեկը՝ ինքնավերարտադրման 
կարողությունը։           

Տեքստը մշտապես ինքնավերարտադրվում է։  
Բարձր է այն տեքստը, որը շաղկապված է հիշողությանը, ցածր է 

այն տեքստը, որը հիշողությանը չի առնչվում։  
Պարզ է, որ հիշողություն ասելով մենք հասկանում ենք միմիայն 

հավաքական հիշողությունը, և եթե տվյալ տեքստը առնչվում է սոսկ մեկ-
երկու անհատների կամ նույնիսկ անհատների մի փոքրիկ խմբի 
հիշողությանը, այդ հանգամանքը դեռևս չի նշանակում, որ գործ ունենք 
բարձր տեքստի հետ։ Բարձր տեքստերը առնչվում են հանրության, 
ժողովրդի կամ ժողովուրդների, մեկ մշակույթի կամ մշակույթների 
հիշողությանը։  Իսկ մշակութային նման հիշողությամբ պահպանվող 
տեքստերը, բացի ժամանակային ընկալումից, պարտադրորեն ունենում 
են նաև վերժամանակային իմաստային ընկալում, քանի որ իրենց 
պարունակության կարևորությամբ ու առաձգականությամբ կարողանում 
են հաղթահարել ժամանակային սահմանափակ տարածքները և մի 
սերնդից ներկայանալ մյուսին։   

Տեքստը հիշվում է ամենևին էլ ոչ այն պատճառով, որ այն ինչ-որ 
կոնկրետ ժամանակաշրջանի կոնկրետ իրադարձության անդրադարձն է, 
այլ հատկապես այն բանի շնորհիվ, որ մեկ այլ կոնկրետ 
ժամանակաշրջանում մեկ այլ կոնկրետ իրադարձություն կարող է առիթ 
դառնալ կոնկրետ այդ տեքստը հիշելու, վերհիշելու համար:   
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ТАДЕВОС ТОНАЯН - КОНТЕКСТ И ТЕКСТ 
 Каждый текст содержит некоторые требования к содержанию, и 
чтобы удовлетворить их, он создаётся на относительно законченных и 
сформированных границах. Поскольку никакой отдельный текст не 
полностью определяет требования к содержанию, он порождает другой 
текст. Контекст - это целостность текстов, которые были созданы на 
определённом языке и в определённой культурной среде, были 
приоритетными, сохранены и содержат общее восприятие мира. 
 

TADEVOS TONAYAN - CONTEXT AND TEXT      
 Each text contains some content requirements, and to satisfy them it is 
formed within relatively completed and shaped boundaries. Since no separate 
text fully meets content requirements, it gives birth to another text. Context is 
such an entity of texts that have been created in a certain language and a 
certain cultural environment, have been prioritized, saved and contain a 
common world perception. 
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ՀՏԴ 81'37 
 
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ԼԵԶՎԱԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՏԵՐ-ԱՎԱԳՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ լրագրային ժանր, նորաբանություն, լրագրային լեզու, 
համազգային լրագիր 

  ԶԼՄ-ները սպասարկում են հասարակական, քաղաքական, 
տնտեսական հարաբերությունների լայն համակարգը և դրանք էլ մեծ 
նշանակություն են վայելում ժամանակակից աշխարհում: Ներկայումս 
ընթերցողների համար առավել արդիական և հետաքրքիր են դառնում 
արտասահմանյան լրագրային հրապարակումները, որոնց մեծ մասը 
ներկայացված է անգլերենով:     
 Հասարակության կյանքը մշտապես զարգանում է, և լեզուն արագ 
արձագանքում է այդ փոփոխություններին:    
 Լրագրային տեքստը հասարակական կյանքի վերաբեյալ 
մեկնաբանություն է բազմապիսի փաստերի, իրադարձությունների,  
երևույթների  և  անհատների  վերաբերյալ:   
 Լրագրային-հրապարակախոսական ոճի հիմնական 
հատկանիշները, որ սերտորեն կապված են արտալեզվական գործոնների 
հետ, համարվում են լրագրում կիրառվող նյութերի վառ գնահատանքը, 
ընդհանուր ըմբռնելիությունը: Տեքստի հեղինակը ոչ միայն տեղեկացնում 
է ընթերցողին իրականության հասարակայնորեն կարևոր փաստերի, 
իրադարձությունների և երևույթների մասին, այլ նաև գնահատական է 
տալիս հաղորդվող նյութին:        
 Իհարկե, հրատարակչության հասարակական կողմնորոշումը 
մեծապես ազդում է դրա բովանդակության վրա: Այսպես՝ «Wall Street 
Journal» լրագիրը նախատեսված է հարուստ ամերիկացիների համար և 
բառիս լայն իմաստով լուսաբանում է  «փող աշխատելու» խնդիրը: 
 Ամենահեղինակավոր լրագիրն Ամերիկայում համարվում է «New 
York Times»-ը: Ինչպես Յու. Վ. Մարկինան է նշում, չնայած 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շատ բարձր մակարդակին, որ թույլ 
կտար «New York Times»-ը անվանել գլոբալ հրատարակչություն, այս 
լրագիրը հնարավոր չի վերագրել այդ տեսակին: Գոյություն ունեն 
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նշաններ, որոնցով այն համարվում է հենց համազգային լրագիր, որ 
լուսաբանում է միջազգային մասշտաբի նորություններ:   
 1981 թ-ին ստեղծված «USA Today» համազգային լրագիրը 
նախատեսված է ամենալայն լսարանի համար. այն նախապատվություն է 
տալիս շատ կարճ նյութերին, ոչ ավելի քան 10 նախադասություն 
յուրաքանչյուրի մեջ:       
 Ներկայումս որոշ չափով իր դիրքերն է զիջել «Washington Post»-ը, 
որն հասավ իր հայտնիության գագաթնակետին նախագահ Նիքսոնի 
ղեկավարման տարիներին:      
 Իհարկե, ազդեցիկ լրագրերի շարքում հնարավոր չէ չհիշատակել « 
Los Angeles Times»-ը, որ սպասարկում է ԱՄՆ-ում մեծությամբ երկրորդ 
շրջանին: Այս լրագրին այդպես էլ չհաջողվեց դառնալ համազգային, 
ինչին որ այն ձգտում էր: Ինչ վերաբերում է ամերիկյան լրագրային լեզվի 
լեզվագործաբանական առանձնահատկություններին, ապա պետք է նշել, 
որ բոլոր ԶԼՄ-ներն էլ այս կամ այն չափով լուսաբանում են քաղաքական 
խնդրաբանությունը: Վերջին 20 տարիների ընթացքում ամերիկյան 
լրագրությունը զարգացել է բիզնեսի՝ հասարակական խնդիրների հետ 
ունեցած սերտ կապի խորացված ուսումնասիրությամբ: Եթե խոսել 
տնտեսական թեմատիկայից, ապա հեղինակավոր լրագրերը նախևառաջ 
հրապարակում են տեղեկատվություն ակցիաների շարժման վերաբերյալ: 
Տնտեսական բնույթի հարցեր դիտարկելիս՝ առաջնություն տրվում է 
քաղաքական նորություններին: Որպես կանոն՝ առանձին լրագրողներ 
մասնագիտանում են տնտեսության որոշակի ճյուղերում: Քաղաքական 
հրատարակչություններն առավել հաճախ վերարտադրում են 
առաջատար լրագրերի մեջ պարունակվող տեղեկատվությունը: Մինչև 
հիմա շատ քաղաքական լրագրեր շարունակում են հրապարակել 
բաժնեմասերի գնանշումները, չնայած որ դրանց նկատմամբ 
հետաքրքրությունը զգալիորեն նվազել է: Ցանկացած լրագրի 
յուրաքանչյուր կիրակնօրյա հավելվածում առկա է տեղեկատվություն 
բիզնեսի և ավտոմեքենաների մասին: Ամերիկյան լրագրերի 
թեմատիկայի ողջ բազմազանությունը ներկայացնել անհնար է, այդ 
պատճառով մենք կանգ կառնենք միայն մի կարևոր երևույթի վրա: 
Ամերիկյան լրագրության մեջ հայտնվել է «infotainment» եզրույթը, որ 
միջին դիրք է զբաղեցնում զվարճության և տեղեկացնելու միջև: 
«Infotainment» բառի ծագումը վերագրում են 1970-1980-ական 
թվականներին, երբ հասարակությունն արդեն ձանձրացել էր լուրջ 
բովանդակությամբ նյութերից: Վերջին 20 տարիների ընթացքում 
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լրագրերը մեծացրել են իրենց ծավալը, ինչը թույլ է տալիս ավելի շատ 
տեղ հատկացնել զվարճացնող բնույթի նյութերին [Маркина 2003: 253-
255 ]:          
 Խոսելով ամերիկյան լրագրային լեզվի մասին՝ անհրաժեշտ է 
մատնանշել նաև այն լրագրային ժանրերը, որոնք լայն կիրառություն 
ունեն դրանում: Ներկայումս ամերիկյան լրագրության մեջ թափանցել են 
Եվրոպայում հայտնի բազմաթիվ լրագրային ժանրեր. դրանք են՝ 
հարցազրույց, պարսավագիր, բաց նամակ, հաշվետվություն, ռեպորտաժ 
և այլն: Դրա հետ մեկտեղ բավականին մեծ ուշադրություն է դարձվում 
հրապարակվող նյութերի ոչ թե ձևին, այլ բովանդակությանը: Չպետք է 
տեղադրել չափից շատ նորություններ միայն մեկ թեմայով: Շարադրանքի 
բովանդակության թեթևությունը նույնպես անհրաժեշտ է: 
Նորություններին հատկացված հատվածները պետք է հաղորդեն կարևոր 
իրադարձությունների մասին: Դրանք կարող են փոխարինվել նաև թեթև, 
զվարճալի, նույնիսկ առօրյա կյանքին վերաբերող նյութերով:  
      Ընթերցողին գրավելու և նրա վրա տպավորություն թողնելու համար՝ 
լրագիրը պետք է ունենա իր փիլիսոփայությունը, ինչը հաղորդում է նրան 
հատուկ բնույթ: Լրագրի փիլիսոփայությունը ազդեցություն է թողնում 
ամեն ինչի վրա. սկսած լրագրի ոճից, թեմատիկայի ընտրությունից, մինչև 
դիզայն, տառաչափ, լուսանկարների կիրառում և այլն: Սա ցանկացած 
թողարկման հիմքն է:       
 Ամերիկյան լրագրային նյութերի համար բնութագրական է 
համարվում ամենալուրջ բովանդակություն ունեցող տեքստերում 
խոսակցական արտահայտությունների, ինչպես նաև անունների և 
անվանումների լայն կիրառությունը, ինչը հաղորդագրությունը դարձնում 
է ավելի կոնկրետ՝ վերագրելով փոխանցվող տեղեկությունները որոշակի 
մարդկանց, հաստատությունների և շրջանների: Սա ենթադրում է 
նախնական գիտելիքի առկայություն ընթերցողի մոտ, որ թույլ է տալիս 
նրան անունը կապել անվանվող առարկայի հետ: Այսպես՝ 
համատեքստից դուրս ընթերցողին հայտնի է, որ Park Lane-ը փողոց է, 
Picadilly Circus-ը՝ հրապարակ, Columbia Pictures-ը՝ կինոընկերություն: 
Ամերիկյան լրագրերի տեղեկատվական-նկարագրական նյութերում միշտ 
ընդունված է մատնանշել քաղաքական գործչի տիտղոսը նույնիսկ այն 
ժամանակ, երբ նա քննադատության է ենթարկվում: Եթե քաղաքական 
գործչի ազգանունը կիրառվում է առանց տիտղոսի կամ զբաղեցրած 
պաշտոնի մասին հիշատակման, ապա դրանից առաջ միշտ տիտղոսի 
կրճատ ձևն է դրվում՝ Mr( Mister) կամ Mrs ( Mistress): Լրագրային 
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հաղորդագրությունների լեզուն ունի մի շարք ընդհանուր հատկանիշներ, 
որոնք փոխվում են մի դարաշրջանից մյուսը, ինչպես նաև օժտված է մի 
շարք առանձնահատկություններով, որոնք բնորոշ են առանձին 
լրագրային ժանրերին: Լրագրային-տեղեկատվական նյութերում կարելի է 
հաճախ հանդիպել բազմիմաստ եզրույթների, եզրույթ-հոմանիշների, 
կրճատ եզրույթների և անվանումների, օրինակ՝ Congressman եզրույթն 
ունի լայն իմաստ՝ ՞ամերիկյան կոնգրեսի անդամ՞ կամ նեղ իմաստ՝ ՞ԱՄՆ-
ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ՞: Մի շարք հայտնի 
եզրույթներ հաճախ կիրառվում են տեքստում կրճատ ձևով, օրինակ՝ 
Youth is also virtually excluded from Congress, the average age of members 
of the Senate being 56 years and of the House 51 years. Տվյալ օրինակում 
House կրճատ տարբերակը կիրառվում է «The House of Representatives» 
ամբողջական բառակապակցության փոխարեն: Միևնույն եզրույթը 
կարող է տարբեր իմաստներ ունենալ՝ կախված տեքստի գաղափարային 
ուղղվածությունից, որում այն կիրառվում է: «Idealism» եզրույթը 
թարգմանվում է՝ որպես ՞իդեալիզմ՞, որը փիլիսոփայական իմաստով 
ըմբռնվում է՝ որպես մատերիալիզմին հակադրվող աշխարհայացք և այն 
ունի դրական կամ բացասական իմաստ՝ կախված հեղինակի 
գաղափարային դիրքից: Բայց ամենից հաճախ այս եզրույթը կիրառվում է 
դրական իմաստով՝ հարաբերակցվելով ideals հասկացության հետ և 
նշանակում է՝ ՞ծառայություն բարձրագույն իդեալներին (սկզբունքներին)՞, 
օրինակ՝ The Foreign Secretary's most elaborate and numerous speeches 
seem to prove that idealism is his guiding star. [Мэрилл; Дэннис 1997:209-
215 ]:          
 Ամերիկյան լրագրային բառապաշարի բնութագրիչ 
առանձնահատկություններից են համարվում հասարակական-
քաղաքական եզրույթների մեծ քանակությունը, ինչպես նաև միջազգային 
բառերի և նորաբանությունների հաճախակի կիրառությունը:  
 Հայտնի է, որ ամերիկյան մամուլի լեզուն անընդհատ համալրվում է 
նորաբանություններով, որոնց մի մասը մուտք է գործում հիմնական 
բառապաշար: Սրանք այնպիսի բառեր և բառակապակցություններ են, 
ինչպիսիք են՝ trouble shooter, dark horse, favourite son: Բառերի այս 
խմբին կարելի է դասել այնպիսի թևավոր նորաբանություններ, ինչպիսիք 
են՝ dinosaur wing, hidebounds, moss-backs, old fogies: Ամերիկյան 
լրագրային լեզվում նորաբանությունների ստեղծման առավել 
բնութագրական միջոցներ են համարվում բառաստեղծումը՝ 
բառաբարդում, ածանցում, փոխարկում, հապավում և այլ լեզուներից 
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փոխառություններ: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր 
առանձնահատկությունները, այդ պատճառով էլ դրանք պետք է 
ուսումնասիրել առանձին:      
 Վերջին ժամանակներս ամերիկյան լրագրային լեզվում հայտնվել 
են փոխարկման արդյունքում ստեղծված գոյականներ, որոնք առաջանում 
են բայի և մակբայի համադրության արդյունքում: Այդ պատճառով էլ 
հաճախ կարելի է կանխատեսել ցանկացած բառի իմաստը, որ 
ստեղծվում է՝ ըստ տվյալ կաղապարի: Այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են՝ sit-
in, teach-in, stay-in, ride-in, take-over, switcհ-over, push-over, drop-out, lay-
out, հայտնվել են  ամերիկյան մամուլում համեմատաբար վերջերս: 
Դրանք սկսել են հատկապես լայնորեն կիրառվել Վիետնամում 
ամերիկյան ագրեսիա սկսվելուց ի վեր:    
 Լրագրային ոճի համար բնութագրական է համարվում 
վերջածանցային նորաբանությունների առաջացումը, ինչպես նաև 
հիմքերի և վերջածանցների ոչ սովորական համադրությունը, որոնք 
խոսքի այլ ոճերում ոչ արդյունավետ են համարվում: Լայնորեն կիրառվող 
վերջածանցների շարքում հարկավոր է նշել -ise (-ize) բայական 
վերջածանցը, որ հատկապես հաճախակի է կիրառվում ամերիկյան 
լրագրային լեզվում, օրինակ՝ itemize, factionalize, institutionalize, 
westernize: Ընդհանուր կիրառություն ունեցող նախածանցների շարքում 
առավել հաճախակի են հանդիպում -anti, -pre նախածանցները, օրինակ՝ 
anti-fascist, pre-capitalist, pre-election.    
 Փոխարկմամբ ստեղծված բառերի բարձր հաճախականությունը 
լրագրային ոճի տարբերակիչ գծերից մեկն է: Առավել հաճախ դրանք 
բայերն են, որ առաջանում են գոյականներից և գոյականները, որ 
առաջանում են բայերից: Օրինակ՝ to hit-a hit զույգի մեջ կարելի է  
նկատել գոյականական իմաստի հետաքրքիր զարգացում: Մի ամբողջ 
շարք վերաիմաստավորումների արդյունքում a hit սկսել է նշանակել 
հաջողություն կամ այն, ինչ հաջողություն ունի:    
 Անուններն ու անվանումները հաճախ կիրառվում են լրագրային-
տեղեկատվական նյութերում կրճատ ձևով: Բառաստեղծման ևս մեկ 
տեսակ, որ նույնպես համարվում է նորաբանությունների աղբյուր, 
օրինակ՝ HO- Home Office, UNESCO- United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, WHO- World Health Organization, NASA- National 
Aeronautics and Space Administration, DD=Defense Department, DA= 
District Attorney: Լինում են դեպքեր, երբ ամենատարածված 
հապավումները, որոնց ամերիկյան և անգլիական լրագրերի ընթերցողը 
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վաղուց ընտելացել է, չեն պարզաբանվում նույնիսկ վերնագրին 
հաջորդող տեքստերում: Առաջին խումբը ներառում է 
կուսակցությունների, միությունների, տարբեր տեսակ 
կազմակերպությունների և պաշտոնների անվանումների հապավումները. 
AFL-CIO- (American Federation of Labour- Congress of Industrial 
Organization) 
SACB- Subversive Activities Control Board    
NOW- National Organization for Women     
START- Strategic Arms Reduction Talks 

 Հապավումներ կարող են լինել նաև հայտնի քաղաքական կամ 
հասարակական գործիչների ազգանունները կամ մականունները, 
օրինակ՝ JFK= John F. Kennedy, RLS= Robert Louis Stevenson. 
Աշխարհագրական անուններ՝       
 1.NJ= New Jersey 

1. SF= San Francisco 
2. EW= East-West 

       Լրագրային տեքստի ընթերցումն ու ըմբռնումը առավելագույնս 
արագացնելու և հեշտացնելու նպատակով լրագրային 
հաղորդագրությունների լեզվում կիրառվում են համարից համար կրկնվող 
բառեր և բառակապակցություններ: Դրանք կազմում են լրագրային ոճի 
եզրութաբանության իրենց տեսակը և ըստ էության ներկայանում են 
որպես լրագրային շաբլոններ կամ կլիշեներ: Դրանք արտացոլում են 
լրագրային հոդվածներում նյութի շարադրման ավանդական ձևը, 
օրինակ՝ international relations, legitimate interests: Կլիշեներն անհրաժեշտ 
են լրագրային ոճում, քանզի դրանք առաջացնում են ակնթարթային 
զուգորդումներ և չեն հանդուրժում երկիմաստությունը:   
 Այլ լեզուներից կատարված փոխառությունները 
նորաբանությունների առաջացման մեկ այլ աղբյուր են, որոնք բազմակի 
կրկնության արդյունքում յուրացվում են լեզվակրերի կողմից: 
 Այսպիսի բառերը յուրացվում են լեզվի կողմից բազմակի 
կրկնության արդյունքում: Դրանց առաջացումը պայմանավորված է 
տարբեր պատճառներով: Օրինակ՝ ֆրանսերենից dentente (միջազգային 
լարվածության թուլացում) բառը, որն այժմ հաճախ կիրառվում է 
անգլիական և ամերիկյան մամուլում, առաջացել է Սովետական միության 
քաղաքականության հետևանքով, որ առաջադրում էր միջազգային 
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լարվածության թուլացումը ամբողջ աշխարհում խաղաղության 
պահպանման ճանապարհով: [Минаева 2001:5-9 ]:  
 Այսպիսով՝ գործնական նյութի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 
ամերիկյան մամուլի լեզվի համար բնութագրական է համարվում 
հապավումների, խոսքի արտահայտչական միջոցների լայն 
կիրառությունը. դրանք են՝ դարձվածքները, ժարգոնային 
արտահայտությունները, հեգնանքը և այլն: Լեզվին 
արտահայտչականություն և մեծ գործաբանական արդյունավետություն 
հաղորդելու համար լրագրային տեքստերում ակտիվորեն կիրառվում են 
բառաստեղծման տարբեր տեսակներ: Առավել հաճախակի են կիրառվում 
բառաբարդումը, այնուհետև ըստ կիրառության հաճախականության՝ 
հետևում  է հիմքերի միաձուլման հնարքը, հետո ածանցումը [Пронин 
2001:408 ]:          
 ԶԼՄ-ների լեզուն հարստացնում և թարմացնում է հասարակության 
լեզուն, ընդլայնում է բառապաշարը և հագեցնում խոսքը 
գնահատողական արտահայտություններով:Ինչպես տեսնում ենք, 
ամերիկյան ԶԼՄ-ների թեմատիկան և խնդրաբանությունը բավականին 
լայն է, և լրագրողները ակտիվորեն որոնում են իրենց կողմից 
արտացոլվող կյանքի ավելի ու ավելի նոր շերտերի յուրացման ձևերն ու 
մեթոդները: 
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СУСАННА ТЕР-АВАГЯН - ЯЗЫК АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТ И ЕГО 
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   
 Данная статья посвящена изучению языка американских газет и 
его лингвопрагматических особенностей. Таким образом, мы рассмотрели 
характерные особенности языка американских газет, которые 
заключаются в наличии неологизмов, клише, заимствований из других 
языков и аббревиатур.        
 Также выяснилось, что в американских газетах есть необходимость 
постоянно варьировать и трансформировать имеющийся в распоряжении 
автора текста языковой материал с целью создания более ярких образов 
и усиления лингвопрагматического эффекта. 

SUSANNA TER-AVAGYAN-  AMERICAN  NEWSPAPER  LANGUAGE AND ITS 
LINGUO-PRAGMATIC PECULIARITIES    
  This article is devoted to the study of the language of American 
newspapers and its linguo-pragmatic peculiarities. Thus,we have considered 
the characteristic peculiarities of the language of American newspapers which 
consist in the presence of neologisms, clichés, borrowings from other 
languages and abbreviations.      It was also 
revealed that there is a necessity for the author of the text to vary and 
transform the linguistic material at his disposal for the purpose of creating 
brighter images and strengthening the linguoipragmatic effect. 
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УДК 371.01 
ПРАГМАТИКА МЕДИАКОММУНИКАЦИИ В АСПЕКТЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАМОДЕЙСТВИЯ 
 

НАТАЛЬЯ ЦВЕТОВА 
 

Трудности процесса публичной межкультурной коммуникации, как 
показывает опыт петербургской периодики, заключаются в создании 
эффективной системы каналов, речевых стратегий, тактик и средств 
передачи кода ментально-значимой информации. Некоторые авторы 
считают, что преодоление этих трудностей связано с укоренением в 
массовом сознании национального коммуникативного идеала. Причем 
коммуникативный идеал  часто понимается в нарушение принципов 
классической риторики как «стереотипный, л о г и к о -
э м о ц и о н а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и й ,  а к с и о л о г и ч е с к и й  
образ идеального собеседника, представленный в языковом сознании 
народа. Это совокупность признаков собеседника, которые люди, 
принадлежащие к определенной речевой культуре, рассматривают как 
желательные, понятные, обеспечивающие положительное отношение к 
собеседнику, желание вступить с ним в контакт, поддерживать с ним 
коммуникативные отношения» [Вовк 2011: 157].  

Мы исходим из убеждения, что эффективность межкультурной 
коммуникации в сфере массмедиа обусловлена ее соответствием 
национальным речевым кодам. Естественно, доминирующим следует 
признать речевой код, действующий в том национальном пространстве, в 
котором эта коммуникация осуществляется.  

Дефиниция используемого нами термина «речевой код» базируется 
на семантике базовой номинативной единицы. Как утверждают 
авторитетные толковые словари, «код – система условных обозначений 
или сигналов для передачи (по каналу связи), обработки и хранения 
различной информации» [Кузнецов 2006: 275]). Речевой код - 
исторически и конвенционально обусловленная система лингвистических 
и паралингвистических знаков и правил, релевантных при трансляции и 
восприятии «ключевых идей» (А. Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев) 
языковой картины мира. Основой формирования такого кода выступает 
национальный риторический идеал, предопределяющий основные 
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принципы и правила коммуникации, принятые тем или иным этносом в 
качестве базовых.  

Как показывает анализ материала, в ряду основных элементов этой 
системы выделяются следующие: топика, транслирующая важнейшие 
психоментальные характеристики этноса (дом, семья, женщина, мужчина 
и т. п.); речевые средства, используемые для описания «этнохронотопа» 
(например, время в русской языковой картине мира, как утверждают 
многие исследователи, характеризуется через антропоморфные 
метафоры, воспринимается как быстротекущее); речевые средства, 
используемые для трансляции национальной аксиологии; речевые 
средства, выражающие национальную специфику образной системы 
(прежде всего, зооморфные метафоры, например, Чингиз Айтматов 
писал, что в киргизском языке признаки резвость, быстрота, 
выносливость передаются через значения конь, олень, верблюд); 
система прецедентных феноменов, представляющих в медиадискурсе, 
национальную культуру в синхронии и диахронии; речевой этикет, 
связанный с миросозерцанием народа (греки, для которых жизнь в силу 
природных особенностей – наслаждение, при прощании говорят: 
«Радуйся!»; трезвые и практичные римляне, поклоняющиеся культу тела, 
говорят: «Будь здоров!»; русские, чьи идеалы были направлены к 
Божественной правде, говорят: «Прощай, прости!»). К этикетным же 
характеристикам устной формы речи можно отнести ее просодические 
особенности (громкость, темп, интонацию, высоту голоса, тембр); 
паравербальные коммуникативные средства – в устной форме 
коммуникации – жест, мимика, телодвижения; в письменной – средства 
креолизации текста.  

Речевой код, которым пользуется человек для осуществления 
коммуникации, – результат влияния культурной среды; он редуцируется 
под влиянием социально-исторических характеристик коммуникативной 
ситуации. Его определяют такие факторы, как тип коммуникации (устный 
или письменный); территория распространения (например, 
ленинградский и петербургский, в большей степени, чем московский, 
зависящий от речевого этикета); индивидуальные характеристики 
субъекта речи (возраст, «индекс приоритетов и ценностей», культурно-
исторические представления, конфессиональная принадлежность); сфера 
общения, характеристика коммуникативного пространства (личный, 
официальный, медийный дискурсы). 
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Особое место среди этих факторов занимает национально-
культурная принадлежность коммуникантов, т. к. этот фактор оказывает 
влияние практически на все выявленные нами компоненты 
национального речевого кода. Трансформация национального речевого 
кода в код межкультурной коммуникации, на наш взгляд, с особой 
наглядностью проявляется в массмедийном пространстве, в том его 
сегменте, который представляет диалог разных национальных культур. 

Мы проанализировали несколько печатных изданий, выходящих в 
Санкт-Петербурге сегодня, призванных обеспечить межнациональную 
коммуникацию. Сразу стоит заметить, что печатные СМИ, адресованные 
массовому читателю, к этой системе в современных условиях, к 
сожалению, не относятся, ибо игнорируют проблему организации 
межкультурной коммуникации. Даже качественные городские массовые 
издания затрагивают тему сосуществования представителей разных 
национальных культур только в случае обнаружения сенсационно-
скандальных проблем, способных привлечь читательское внимание к 
газете. Например, одно из самых популярных массовых изданий 
бесплатная газета «Метро» вынесла на первую страницу анонс «В городе 
расцветает мухаббат» (2013, 21 мая). Материалу предшествовала 
публикация результатов общественного опроса. Респонденты, люди 
разных возрастов и профессий, должны были попытаться ответить на 
вопрос, что же такое «мухаббат». Они высказали абсолютно разные 
предположения: «прыгающие мухи», «химия», «жестокий религиозный 
обряд» и т. п. Эти высказывания свидетельствуют о том, что данное 
явление к коренным жителям мегаполиса никакого отношения не имеет, 
информация о нем была использована только для создания 
определенного толка интриги, способной привлечь читательское 
внимание. Оказалось, что мухаббат – «любовь по-узбекски», которая 
активно, пусть и с использованием ограниченного набора пиар-
инструментов, пропагандируется в Санкт-Петербурге одновременно с 
расширением узбекской диаспоры. Можно привести и иные аналогичные 
примеры. 

Наш город несколько лет назад был провозглашен всероссийской 
экспериментальной площадкой, на которой  производился эксперимент 
по воспитанию толерантности. Как следствие, городское правительство, 
Комитет по внешним связям городского правительства оплачивали 
издание целого ряда полиэтнических СМИ, транслирующих официальное 
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представление о проблеме межкультурной коммуникации. 
Правительственные газета «Караван» и журналы «Диалог цивилизаций», 
«Петербург национальный» нельзя назвать популярными. Речевая 
концепция этих изданий создается с открытой ориентацией на стилистику 
официально-делового общения, что, на наш взгляд, в значительной 
степени их невостребованность обусловило. 

В связи с этим вполне закономерно наше обращение к изданиям 
мононациональным. В Петербурге моноэтнических газет и журналов, 
распространяемых в печатном виде и в интернет-формате, довольно 
много: еврейские, азербайджанские, татарские, армянские, польские, 
эстонские, немецкие, финские. С нашей точки зрения, важнейшим 
фактором формирования речевого облика изданий является генеральная 
интенция формирования такого национально-лингвокультурного 
сообщества, коллективное когнитивное пространство которого становится 
пространством межкультурного диалога, пространством,  
обеспечивающим этот диалог. При адекватной речевой репрезентации 
данной задачи мононациональное издание превращается в мощное 
средство организации межкультурного диалога. 

В качестве эмпирической базы исследования нами была выбрана 
двуязычная газета армянской диаспоры в Санкт-Петербурге. Газета 
«Веруем» издается более двадцати лет армянской апостольской 
церковью. Это первая армянская газета на территории Союза 
независимых государств,  объявившая себя прямой преемницей 
армянской газеты, издававшейся в Мадрасе – «Флагман армянских газет 
диаспоры». Создается «Веруем» полиэтническим авторским коллективом 
на двух языках, имеет высокое качество печати и один из самых больших 
тиражей – 500 экземпляров. 

 Важно заметить, что особенностями национальной диаспоры, 
одной из старейших в городе, демонстрирующей широкий спектр 
включенности в городскую социальную и культурную жизнь и историю, 
является творческое, основанное на безукоризненном знании, 
уважительное отношение к русскому языку. 

Редакционная политика любого СМИ определяется его 
сверхзадачей, которая, как правило, осознается и часто открыто 
декларируется. Нам повезло, т. к. поиск такого рода деклараций был 
облегчен наличием юбилейного номера, посвященного 20-летию 
заинтересовавшего нас издания.  
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Сверхзадача газеты была явственно определена в юбилейных 
материалах следующим образом: «популяризация духовных и культурных 
ценностей армянского народа» (Павел Балаян, Ереванский 
государственный университет); пропаганда «духовных ценностей», 
сохранение «национальной культуры и языка» (А. Чилингарян, 
представитель Национального собрания Армении); «воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 
исторической Родине – Армении» (Президент благотворительного 
фонда).  

Принципиально важно, что авторский коллектив прекрасно 
осознает главную миссию издания – «миссия евангельской проповеди на 
языке двух великих православных культур – русской и армянской», 
«радовать не только армянских христиан, проживающих на берегах 
Невы, напоминая им об их солнечной Родине, но и всех, кто … 
интересуется верой, церковью и евангелием Христовым (Владимир, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский) и далее: газета 
«формирует приоритеты взаимопонимания и культурного 
взаимовлияния двух наших народов» (Мария Сафарьянц – директор 
Музея русско-армянской дружбы в Ростове-на-Дону).  

Как резюмирующее можно привести фрагмент эпидейктического 
высказывания одного из читателей, считающего, что его любимая газета 
призвана «информировать, поддерживать, освещать, воспитывать, 
образовывать». И та же идея, выраженная в метафоре председателя 
Союза писателей Армении Левона Ананяна: «Ваша газета – это паром, 
соединяющий берега армянской и русской истории и культуры». 

С привлечением каких принципов межкультурной коммуникации 
реализуется столь масштабный и глубоко гуманистический по сути 
комплекс задач? 

Первое, на что обращаешь внимание, – это легко выявляемые 
цепочки ключевых слов, репрезентующих доминирующие в совокупном 
газетном тексте семантические поля. Если мы анализируем публикации, 
находящиеся за пределами официального дискурса (информация о 
встречах официальных лиц, событиях государственного или 
общекультурного масштаба), то эта цепочка представлена большей 
частью либо словами, номинирующими априорные категории (И. Кант), 
иррациональный опыт (Фр. Шеллинг), архетипы коллективного 
бессознательного (Г. Юнг), либо топическими номинациями: Вера – Бог – 
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любовь к Родине – очаг – род – бескорыстие – любовь – прошлое – 
душевное смятение – беженство – отмщение. Нельзя говорить о том, 
что всем компонентам выявленной цепочки легко найдутся соответствия в 
сознании, аксиологической системе русского человека (очаг – дом, род – 
семья). Активнее эксплуатируются знаки и символы, связанные с 
конфессиональными характеристиками коммуникативной среды (хотя 
обнаруживается «национальное» предпочтение – бескорыстие) и с 
общим советским прошлым (возможно, это связано отчасти с возрастом 
авторов анализируемого издания).  

В выявленной цепочке ключевых слов легко обнаруживаются 
компоненты сугубо национальные, обусловленные историческим опытом 
армянского народа. Так, истребление армянского народа в Сумгаите в 
1990 году подтолкнуло поэта Гр. Мосесова на поэтическое признание – 
Реквием: «Отнявшим могилы предков / Простить никогда не смогу…» 
(2013. № 2. С. 8). Интересно, что это признание, странное для 
православного человека, но вполне понятное кавказским народам, 
мотивируется мнением европейского авторитета – великого немецкого 
поэта И.-В.Гете: «Каждая земная вина отмщается!». 

В качестве особых контактоустанавливающих средств в полном 
соответствии с типом издания активно используется апелляция к общим 
религиозным переживаниям (названия статей, истолковывающих 
библейские сюжеты, и комментарии к константным явлениям 
православной культуры), вынесенные в заголовки исторических 
материалов имена исторических персон, названия исторических событий, 
представляющих общую армяно-российскую историю, имена известных в 
современном Петербурге ученых, художников, артистов, архитекторов. 

Контактоустанавливающую функцию выполняют и разного типа 
прецедентные феномены – крылатые фразы из Священного Писания, 
названия известных советских кинофильмов, выказывания главным 
образом советских киногероев и медиаперсон. Так, статья Евг. 
Мироненко о вечере, посвященном поэту, художнику и известному 
спортсмену С. Торозову, называется «И это все о нем…» (2013, № 3. С. 
10). Иногда прецедентные имена «запараллелены». Например, статья об 
известном киноактере С. Саркисяне называется «С Андреем Тарковским» 
(2013, № 10. С. 6), статья «Армянский круг Высоцкого» посвящена его 
мачехе, бакинской армянке, и другу – актеру Леониду Енгибарову (2013, 
№ 2, С. 11). Или наоборот: интервью известного российского киноактера 
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В. Татосова называется «Владимир Татосов на земле предков» (2013. № 
2, С. 8). Юбилейная статья, посвященная доценту Военно-медицинской 
академии Б. А. Григорян, называется «Я горжусь своими учителями!», 
публикация, посвященная творческим вазимоотношениям Иосифа 
Кобзона и Арно Бабаджаняна (2–13, № 11. С. 6 – «В Армении всегда рады 
Иосифу Кобзону»). Герои этой статьи – ленинградские учителя известной 
исследовательницы и замечательного доктора (2013, № 2. С. 10).  

Не менее значительной представляется система средств, 
с помощью которых формируется представление о времени – либо 
историческом, либо вечном. В первом случае его отсчет начинается 
примерно с XIV века, во втором – «до миссии Христа». Доминирование 
этого времени накладывает отпечаток даже на блок новостных 
публикаций, которые посвящены событиям, свидетельствующим о 
развивающихся дружественных отношениях двух народов, об их 
стремлении к взаимопомощи. Например, губернатор Краснодарского края 
А. Ткачев, обращаясь со словами благодарности к армянскому народу за 
помощь пострадавшим крымчанам и жителям Новомихайловского, 
говорит: «Вы доказали, что сострадание, самопожертвование в крови 
НАШЕГО народа. И никто, никогда не останется один на один со 
своей бедой, пока мы вместе, пока мы рядом! (2012. № 12. C. 1). 

Еще интереснее характеристики пространства – культурного и 
природного. Принципиально важно, что время и пространство 
изображается как генетически общее для двух культур, что проявляется в 
предметных характеристиках хронотопа. Например, в публикации, 
посвященной истории армянской государственности и армянской 
мифологии (2012. № 10. С. 12), описывается схватка армянского народа с 
чужеземным войском, предводитель которого языческий жрец Бэл. Кроме 
того, что естественного для данного типа издания, в статье дается 
библейское имя этого персонажа – Нимврод.  

Еще интереснее обстоит дело с «географическими» привязками 
описываемых объектов и субъектов. На страницах данного издания 
подробно рассказывается о многочисленных городских памятниках 
архитектуры, медицинском институте, Академии художеств – о тех 
архитектурных и ландшафтных объектах, которые символизируют вклад 
армянской диаспоры в различные сферы жизни города: культуру, науку, 
в сохранение его исторического наследия и в социально-политическую 
жизнь.  
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Осторожно, профессионально ответственно редакционный 
коллектив работает с потенциальными конфликтными элементами 
совокупного газетного текста, например, с «опасными» темами и 
лексемами-варваризмами (хачкар, Гутан, амроц, католикос), 
номинирующими явления и объекты армянской национальной культуры. 

Еще один пример – освещение ситуации, которая была 
спровоцирована публикацией в газете «Завтра». Председатель совета 
Санкт-Петербургской региональной армянской национально-культурной 
автономии  обращается с открытым письмом к главному редактору 
газеты А.А. Проханову. Тема болезненная, поэтому основным 
инструментом нейтрализации возможных последствий ее актуализации 
избираются сложнейшие этикетные формулы, работающие как средства 
выражения уважительного отношения к адресату, и риторические 
приемы, вполне соответствующие русскому риторическому идеалу. 
Например, композиционные принципы или уловка – «подкуп адресата» 
заполняет сильную позицию начала текста следующим образом: Уже 
много лет я являюсь свидетелем Вашей интеллектуальной борьбы, 
титанического напряжения личности человека, живущего одной 
судьбой со своим народом. Исполненный уважения и сочувствия к тому, 
что Вы делаете, осуществляете, без преувеличения, считаю Вас 
одним из немногих самобытных русских мыслителей нашего времени… 
(2013, № 3. С. 9). 

И наконец, важно отметить уровень речевой компетенции 
авторского коллектива. Во много раз цитируемых в этой статье 
поздравительных текстах есть такая похвала в адрес этого издания – 
«грамотная, чистая, лелеющая сердце армянская речь». Уровень 
речевой компетенции русскоязычных авторов даже выше всех похвал. 
Принадлежность их к другой культуре едва заметно проступает только в 
системе изобразительно-выразительных средств. Например, в 
частотности определенных эпитетов или в использовании некоторых 
устаревших этикетных формульных обращений. 

Если суммировать все наши наблюдения, то можно сделать вывод о 
том, что межкультурная коммуникация в медийном пространстве 
осуществляется с использованием отнюдь не  утилитарного языка, 
который дает возможность формировать примитивное, поверхностное 
представление об экономических, политических и обеспечивающхе 
физическое выживание инофона социальных реалиях. Эффективность 
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межкультурной публичной коммуникации обеспечивается в данном случае 
в значительной степени характером текстовой репрезентации 
национальных речевых кодов коммуницирующих субъектов. 
Эффективность определяется отнюдь не стремлением к переходу на 
чужой речевой код, но ориентацией на код принимающей культуры, 
выражающейся в соответствии нескольким принципам:  

– уважение к чужой культуре (речевой в том числе), к чужой 
системе ценностей,  

– знание ее современного состояния, истории становления,   
– понимание исторически сложившегося характера культурного 

взаимодействия. 
Нам представляется, что издание, которое оказалось в центре 

нашего внимания, смогло соответствовать этим принципам, в первую 
очередь, в силу приятия главной идеи кириллической цивилизации – 
привлечение интереса других народов к своей культуре. 
Интенциональность дискурса, формируемого изданиями такого типа – 
воздействующая: ориентационная, стимулирующая и культурно-
кореляционная. Соответствие речевой формы данного типа изданий 
такой сложнейшей интенциональности возможно только при условии 
высочайшей профессиональной и речевой компетенции журналиста, 
обслуживающего дискурс. 
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ՆԱՏԱԼՅԱ ՑՎԵՏՈՎԱ - ԼՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԲԱՆՈՒ-
ԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 
Հոդվածը նվիրված է միջազգային համագործակցության խնդրին 

ռուսական ժամանակակից լրատվական տիրույթում: «Հավատում եմ» 
լրագրի պետերբուրգյան երկլեզու պարբերական տպագիր մամուլի 
համապարփակ լրագրային տեքստը դիտարկվում է որպես տվյալ 
տեսակի համագործակցության  էական միջոց: Լրագիրը տարիներ 
շարունակ հրատարակվում է հայկական եկեղեցու կողմից և 
ժողովրդականություն է վայելում: Վերլուծության են ենթարկվում տվյալ 
հրատարակության ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները, որոնք 
բնորոշում են նրա հաջողությունը՝ որպես հաղորդակցական նախագծի 
հաջողություն:  
 
 
NATALYA TSVETOVA - PRAGMATICS OF MEDIA COMMUNICATIONS IN 
THE ASPECT OF INTERNATIONAL COOPERATION 

 
The article deals with the problem of international cooperation in 

modern Russian media space. The whole text of the newspaper "I believe”,  a 
printed publication of a bilingual periodical, is considered as a crucial means 
of such type of interaction. The newspaper has been published by the 
Armenian Church for many years, and it enjoys popularity. Institutional 
characteristics determining its success as a communicative project are 
analyzed.  
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ՀՏԴ 81'362 
ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒ 
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՁԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՎՐԵԺ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` բառակազմություն, բառակազմական միջոցներ, 
երկրորդական ձևույթներ, ածանց, նախածանց, վերջածանց, կենսունակ, 
ոչ կենսունակ, բառաբարդում, ածանցում 
 
  Լեզվաբանության բառակազմություն բաժինը զբաղվում է ինչպես 
բառերի կառուցվածքի, բառերի կազմության օրենքների, կանոնների ու 
կաղապարների համակարգերի քննությամբ, այնպես էլ լեզվի 
զարգացման ընթացքում լեզվի բառակազմական օրենքներով նոր 
բառերի կերտման օրինաչափությունների շնորհիվ ստեղծված 
պատմական կապերի մեկնաբանությամբ: Բառակազմությունը, հաշվի 
առնելով ժամանակակից լեզվաըմբռնողությունը, զբաղվում է նաև 
նորաստեղծ բառերի բառակազմական համակարգի հիմնական և 
երկրորդական ձևույթների (բաղադրիչների) տարալուծման ու 
մեկնության հարցերի լուսաբանմամբ. ուսումնասիրվում է ինչպես 
համաժամանակյա, այնպես էլ տարաժամանակյա մոտեցումներով, որոնց 
շնորհիվ հստակորեն սահմանազատվում են բառակազմության 
ժամանակակից իրակությունները պատմական փաստերից, որոշ չափով 
լրացնում են իրար և բառակազմական օրինաչափությունների 
քննությունը դարձնում բազմակողմանի և ամբողջական: 

Բառակազմության օրինաչափությունների ու կանոնների, 
օրենքների ու բառակազմական կաղապարների ամբողջությունը 
ներկայացնում է տվյալ լեզվի բառակազմական համակարգը: 
«Բառակազմական համակարգի մեջ են մտնում այն տարրերը, որոնցից 
կազմված է բառը, նրա կառույցի մեջ մտնող միավորները (արմատ, 
ածանց, հոդակապ), բառերի կառուցվածքը, և բոլոր այն օրենքները, 
որոնցով բառերն ըստ իրենց բառակազմական իմաստների խմբավորվում 
են բառակազմական տիպերի` բառերի որոշակի տեսակների մեջ» 
[Սուքիասյան 1999:220]:  

Բառը, լինելով լեզվի բառապաշարի հիմնական առարկան, ունի իր 
հնչույթային կազմը և բառային իմաստը: Բառի կառուցվածքի մեջ մտնող 
բառակազմական համակարգի հիմնական և երկրորդական ձևույթները 
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բառի իմաստի և ձևի տեսակետից հանդիսանում են բառի անբաժանելի  
մասը: 
  Անդրադարձ կատարելով բառի կառույցի մեջ մտնող հիմնական և 
երկրորդական ձևույթներին, նշենք որ բառի հիմնական ձևույթը բառի 
նվազագույն և պարտադիր այն մասն է, որ պարունակում է բառի 
հիմնական բառային իմաստը: Հայերենում այդ տիպի ձևույթները 
բառակազմության մեջ հանդես են գալիս իբրև արմատներ` 
հնչյունափոխված կամ չհնչյունափոխված ձևերով, իսկ պարսկերենում` 
միայն չհնչյունափոխված ձևերով: Օրինակ` լեզվաերկրագիտություն, 
բանջարա-բուծություն և քաջարի բառերից յուրաքանչյուրը հայերենում 
համապատասխանաբար կազմված է հիմնական և երկրորդական 
ձևույթներից. այդ բառերում հիմնական ձևույթներն իրենց մեջ 
պարունակում են բառի հիմնական ընդհանուր իմաստը: Բերված 
օրինակներում լեզվաերկրագիտություն բառը կազմված է լեզու և երկիր 
հնչյունափոխված հիմնական ձևույթների լեզվ և երկր ձևերից ու գիտ-ե-
նալ անորոշ բայի չհնչյունափոխված գիտ արմատից, 
բանջարաբուծություն-ը կազմված է չհնչյունափոխված բանջար 
հիմնական ձևույթի, բուծ-ել անորոշ բայի չհնչյունափոխված բուծ 
արմատի և ա հոդակապի համադրությամբ, իսկ քաջարի-ն` 
չհնչյունափոխված քաջ և արի չհնչյունափոխված հիմնական 
ձևույթներից: 
   Պարսկերեն یشناس زبان «լեզվաբանություն» բառը կազմված է 
չհնչյունափոխված زبان «լեզու» հիմնական ձևույթի և شناختن 
«ճանաչել» անորոշ բայի شناس ներկայի հիմքի ու կենսունակ ی 
վերջածանցի միջոցով, یدار باغ «այգեգործություն»-ը` 
չհնչյունափոխված باغ «այգի» հիմնական ձևույթի և داشتن «ունենալ» 
անորոշ բայի دار ներկայի հիմքի ու կենսունակ ی ածանցի համադրու-
թյամբ, իսկ آشپز «խոհարար» բառը` آش «ճաշ» հիմնական ձևույթի և 
 :ներկայի հիմքի միջոցով پز եփել» անորոշ բայի» پختن
  Պարսկերենի և հայերենի ինքնուրույն գործածություն ունեցող 
հիմնական ձևույթները արմատական այն բառերն են, երբ դրանց և բառի 
բառային իմաստները համընկնում են: Զույգ լեզուների ինքնուրույն 
գործածություն ունեցող բոլոր պարզ բառերը հիմնական ձևույթներ են 
(հայերեն` տուն, գլուխ, լավ և այլն,  պարսկերեն` آب «ջուր», نان «հաց», 
 :(ձեռք» և այլն» دست
   Նշված լեզուներում այն հիմնական ձևույթները, որոնք ինքնուրույն 
գործածություն չունեն, ածանցման, բառաբարդման կամ 
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մասնիկավորման շնորհիվ վեր են ածվում ինքնուրույն իմաստ 
արտահայտող բառերի (հայերեն` վազ-ք, հաց-թուխ, զին-ա-գործ, 
պարսկերեն`جو+جست =  جستجو «փնտրտուք», نانوا =  
:(լեռնային» բառերում  և այլն»  کوهسار = سار +کوه,«հացթուխ»وا+نان
 Լեզվում նոր բառերի ստեղծման եղանակներից մեկը ածանցումն 
է, որը տեղի է ունենում բառի արմատին կամ հիմքին մեկ կամ մեկից 
ավելի ածանցի կամ ածանցների կցումով: Այլ կերպ ասած, 
ածանցումներն այն համադրական բաղադրություններն են, որոնք իրենց 
կազմում ունեն մեկ հիմնական և մեկ կամ ավելի երկրորդական 
ձևույթներ (հայերեն` տն-ային, զին-վոր-ական, պարսկերեն`  بخت بد = 
 :(բանվորական» և այլն» ی+گر+کار =  یکارگر ,«դժբախտ» بخت +بد
Իրենց կազմում ածանց կամ ածանցներ ունեցող համադրական 
բաղադրությունները կոչվում են ածանցավոր բառեր: 
Ածանցավոր բառերը լինում են` մենածանց, այսինքն` իրենց կազմում 
միայն մեկ ածանց ունեցող բառեր (հայերեն` դժ-բախտ, զին-վոր, 
պարսկերեն` یراض +نا = یناراض «դժգոհ», گاه +دانش = دانشگاه 
«համա-լսարան» և բազմածանց` իրենց կազմում մեկից ավելի 
ածանցներ ունեցող ածանցավոր բառեր, (հայերեն` դպր-ոց-ական, գործ-
արան-ային, պարսկերեն` گاه +دانش + ی = یدانشگاه «համալսա-
րանական», خوش + بخت + انه = خوشبختانه «բարեբախտաբար» և 
այլն): 
  Հիշյալ երկու լեզուներում էլ ամեն մի ածանցում, ունի բաղադրական 
հիմք և ածանց: Բաղադրական հիմքերը կարող են լինել ինչպես պարզ, 
այնպես էլ բաղադրյալ: Այսպես, վերը բերված հայերեն տն-ային և զին-
վոր-ական  ածանցումների մեջ տն (տուն) և զին (զեն) հիմքերը պարզ 
են, իսկ պարսկերեն یدانشگاه «համալսարանական» և خوشبختانه 
«բարեբախտաբար» ածանցումներ-օրինակների گاهدانش 
«համալսարան» և خوشبخت «բարեբախտ» հիմքերը բաղադրյալ են: 
Հավելենք, որ բաղադրյալ հիմքերն էլ իրենց հերթին կարող են լինել 
ածանցավոր ու բարդ, ինչպես դա տեսնում ենք վերը բերված պարսկերեն 
 «բարե-բախտաբար» خوشبختانه համալսարանական» և» یدانشگاه
ածանցումներում, որտեղ دانشگاه բաղադրյալ հիմքը ածանցավոր է, իսկ 
 :բարեբախտ»-ը` բաղադրյալ» خوشبخت
  Ժամանակակից գրական պարսկերենի և հայերենի 
քերականության մեջ ձևաբանական ուսումնասիրման առարկա դարձած 
բառաբարդումը ձևաբանության այն բաժիններից մեկն է, որում 
բառահարաբերական և բառակազմական կամ բառաստեղծման 
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եղանակների ուսումնասիրությու-նից բացի շոշափվում են նաև 
բառածանցման տարրերի ծագումից առ այսօր զարգացում ապրած և 
որպես ածանց կայունացած այդ մասնիկների, դրանց միջոցով 
իրականացվող մասնիկավորման և դասակարգման վերաբերյալ մի շարք 
հարցեր: Այդ համատեքստում մասնի-կավորումը դիտվում է որպես սոսկ 
ձևաբանական երևույթ, այսինքն` ձևաբանական տարրերի (ածանցների, 
այդ թվում և հոգնակերտ մասնիկների) արմատին ավելացման միջոց: 
  Ընդհանուր լեզվաբանական աշխատություններում ածանց (affixus 
«կցույթ») ասելով նկատի են ունեցել թե՛ բառահարաբերական և թե՛ 
բառակազմական ու հոգնակերտ մասնիկները, ինչպես նաև հոդերը: 
Մեծավաստակ գիտնական պրոֆեսոր  Հ. Աճառյանը ածանց տերմինը 
ծագումնաբանորեն կապում է «ածել» բայի «ավելացնել», «հարել» 
նշանակության հետ: 
  Ածանց է համարվում բառակազմական երկրորդական այն ձևույթը, 
որը կցվելով բառարմատին կամ հիմքին, փոխում է նրա իմաստը` 
կազմում նոր իմաստով նոր բառեր: Այլ կերպ ասած, ածանցը ինքնուրույն, 
անկախ գործածություն չունեցող բառային իմաստ արտահայտող 
բառակազմական մասնիկ է, որ միանալով բառարմատին կամ հիմքին 
փոխում է նրա իմաստը` կերտում է նոր բառ և այլն: Ածանցը իմաստային 
միավոր է: «Ածանցի բառային իմաստը դրսևորվում է միայն այն դեպքում, 
երբ այն կցվում է բառին (հիմքին) և դառնում նրա մի մասը» [Սուքիասյան 
1999:254]: Սակայն նրա ինքնուրույն գոծածության մասին խոսք անգամ 
լինել չի կարող, և այս առումով նա բառի հետ չի կարող շփոթվել: Այս 
կապակցությամբ ակադեմիկոս, պրո ֆեսոր Ս.Աբրահամյանը նշում է. 
«Արմատի և ածանցի միջև կա այն ընդհանրությունը, որ եթե բառը 
ամբողջ է, ինքնուրույն, ապա արմատն ու ածանցը ամբողջի 
բաղադրիչներն են, ոչ ինքնուրույն: Ուրեմն, մի կողմից բառի, մյուս կողմից 
արմատի և ածանցի միջև կա ամբողջի և մասի հարաբերություն» 
[Աբրահամ-յան1978:18]:  
  Պրոֆեսոր Ա.Սուքիասյանը անդրադարձ կատարելով ածանցի 
բառային իմաստի դրսևորմանը` նշում է. «Ածանցի բառային իմաստը 
դրսևորվում է միայն այն դեպքում, երբ այն կցվում է բառին և դառնում է 
նրա մի մասը» [Աբրահամյան 1999:18-19]:  
  Ինչպես հայերենում, այնպես էլ պարսկերենում բառակազմական 
մասնիկ հանդիսացող ածանցները (բառակազմական երկրորդական 
ձևույթները) առաջացել են լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում 
երբեմնի ինքնուրույն իմաստ արտահայտած անկախ բառերի իմաստների 
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մթագնման արդյունքում: Անկախ բառերի իմաստների մթագնման 
շնորհիվ բառակազմական ձևույթների առաջացման մասին «Ածանցները 
ժամանակակից հայերենում» աշխատության մեջ նշվում է. «Առանձին, 
անկախ բառերի իմաստների մթագնումը մասնիկների գոյացման ամենա-
հիմնական եղանակներից մեկն է, որով օժտված է աշխարհի լեզուների 
մեծագույն մասը» [Էլոյան 1963: 8]:  
  Նկատի ունենալով բառաստեղծման համակարգում 
բառակազմական երկրորդական ձևույթների (մասնիկների կամ 
ածանցների) դիրքը ըստ դրանց տեղադրման կամ բառի արմատի 
ավելացման իրողությունը` հայերենում այդ ձևույթները բաժանվում են 
նախածանցներ և վերջածանցներ, իսկ պարսկերենում` նախածանցներ, 
միջնածանցներ և վերջածանցներ խմբերի: 
  Նախածանցների խմբին են դասվում այն ածանցները, որոնք 
բաղադրական հիմքին կամ արմատին միանում են սկզբից: 
Բաղադրական հիմքի կամ արմատի վերջից ավելացվող ածանցներն էլ 
կոչվում են վերջածանցներ: 
  Հայերենի և պարսկերենի բառաստեղծման գործընթացում 
վերոհիշյալ երեք տիպի երկրոր-դական բառակազմական ձևույթները 
հավասար կիրառություն չունեն: Զույգ լեզուներում էլ համե-մատաբար 
ավելի գործածական են վերջածանցները, որոնք ավելի վերաբերական 
նշանակություն ունեն, քան նախածանցներն ու միջնածանցները: 
Նախածանցների և վերջածանցների դերը տարբեր լեզուներում տարբեր 
է: Այսպես, ժամանակակից հայերենում և պարսկերենում միայն վեր-
ջածանցներն են կապում բառը նախադասության մյուս անդամների հետ, 
իսկ նախածանցները չեն ազդում բառի կամ արմատի` նախադասության 
մեջ ունեցած նշանակության վրա, իսկ նախածանց-ները միայն 
սահմանափակում են արմատական տարրերի կոնկրետ նշանակությունը: 
Կարճ ասած, հիշյալ լեզուներում էլ վերջածանցները ավելի վերաբերական 
նշանակություն ունեն, քան նա-խածանցները, որոնք հանդես են գալիս 
գերազանցապես բառակազմական նշանակությամբ: 
  Այն բարդությունները, որոնց կազմում կան մեկ կամ մեկից ավելի 
հիմնական և մեկ կամ մի քանի ածանցներ կոչվում են ածանցավոր 
բաղադրություններ: Ածանցավոր բաղադրությունները լինում են 
ածանցավոր  և  բարդածանցավոր:  
  Ածանցավոր են կոչվում այն բաղադրությունները, որոնք կազմվում 
են մեկ հիմնական և մեկ կամ մի քանի երկրորդական ձևույթներից:  
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  Բարդածանցավոր բառեր են մեկից ավելի հիմնական և մեկ կամ 
մի քանի երկրորդական ձևույթներից կազմված բարդությունները, 
ինչպես` یآميز رنگ «գունազարդում», یدودل «երկմտություն», 
 ,«վեհանձնություն» یمنش بزرگ ,«խնամակալություն» یسرپرست
 :մեծահոգություն» և այլն» یبزرگوار
  Բառարմատի (հիմքի) և վերը նշած ածանցների բաղադրությամբ 
կերտվող բաղադրությունը կոչվում է ածանցում: Այլ կերպ ասած, 
ածանցումը բառարմատին կամ հիմքին ածանցի կամ ածանցների 
կցումով նոր բառերի կերտումն է: Նոր բառերի ստեղծման ածանցում 
կոչված եղանակը համարվել է ձևաբանական ուսումնասիրման առարկա 
և դասվել է ձևաբանության բաժինների շարքը: 
  Ամեն մի ածանցում, որպես բաղադրություն, ունի երկու 
բառակազմական միավոր` բաղադրական հիմք և ածանց: 
Ածանցումների բաղադրական հիմքերը լինում են ինչպես պարզ, այնպես 
էլ բաղադրյալ: Օրինակ` հայերեն դաշտ-ային, կապ-ոց, դասա-րան 
ածանցումների դաշտ, կապ, դաս հիմքերը պարզ են, իսկ դասարան-
ային, տնտեսվար-ություն ածանցումների, դասարան, տնտեսվար 
հիմքերը` բաղադրյալ են: 
  Պատկերեն زرَگر «ոսկերիչ»,غمناک  «վշտաբեկ», شرمسار 
«ամոթխած» ածանցումների زر «ոսկի», غم  «վիշտ» և شرم «ամոթ» 
հիմքերը նույնպես պարզ են, իսկ ینوروز «նոուռուզյան», یتندنويس 
«սղագրություն»,یيکپارچگ  «միասնություն» ածանցումների نوروز 
«նոուռուզ», تندنويس «սղագիր»,يکپارچه  «միա-տարր» հիմքերը` 
բաղադրյալ: 
  Միաժամանակ և՛ նախածանց, և՛ վերջածանց ունեցող 
ածանցումները կոչվում են նախածանցավոր-վերջածանցավոր 
ածանցումներ (հայերեն` դժ-բախտ-աբար, ան-սար-ք-ություն, ան-
մարտ-ունակ-ություն, տ-գիտ-ություն, պարսկերեն` یامن یب «անվտան-
գություն»,یاصول یب  «անսկզբունքայնություն», شرمانه یب 
«անամոթաբար», یبخت بد «դժբախ-տաբար» և այլն, իսկ 
նախածանցներով կազմված ածանցումները` նախածանցավոր 
ածանցում-ներ (հայերեն` դժ-բախտ, դեր-անուն, մակ-երես, տ-գետ և 
այլն, պարսկերեն` یراض نا «դժգոհ»,  بخت خوش «երջանիկ», بخرد 
«խելացի», برخورد «վերաբերմունք» և այլն), իսկ վերջածանցներով 
կազմված ածանցումները` վերջածանցավոր ածանցումներ (հայերեն` 
քաջ-ություն, ձեռ-նոց, խնձոր-ենի, բրոնզ-ե և այլն, պարսկերենում` 
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 دانشکده  ,«լեռնային վայր» کوهسار ,«շաքարաման» قندان
«ինստիտուտ», ماندگار «մնայուն» և այլն): 
  Լեզվի զարգացման ընթացքում լեզվից դուրս են գալիս որոշ 
ածանցներ, նրանց փոխարեն առաջանում են նորերը, ինչի արդյունքում 
փոփոխվում է ածանցների համակարգը: Այս երևույթի անխուսափելի 
հետևանքներից մեկն այն է, որ նախկինում գործածված շատ ածանցներ 
հետա-գայում ոչ միայն չեն գործածվում նոր ածանցումներ կազմելու 
համար, այլև առհասարակ չեն գիտակցվում իբրև ածանց և դառնում են 
արմատի անբաժանելի տարրը:  
  Ինչպես հայերենի, այնպես էլ պարսկերենի ածանցները 
գործառական տեսակետից բաժան-վում են երկու կարգի` կենսունակ 
(արտադրողական, գործուն) և  անկենսունակ (անարտադրողական, 
չգործուն): 
  Կենսունակ են համարվում այն ածանցները, որոք ակտիվորեն 
մասնակցում են ածանցմանը` նոր բառերի ստեղծմանը: Նշված երկու 
լեզուներում էլ այս կարգի ածանցներով կազմվում են մեծ թվով բառեր: 
Ըստ բառակազմական ակտիվության աստիճանի կենսունակ 
ածանցները լինում են առավել կենսունակ և սակավ կենսունակ: 
  Հայերենում կիրառվող առավել կենսունակ ածանցներից են` ա) 
ան (անազնիվ, անաղմուկ, անամոթ), գեր (գերբնական, գերածախս, 
գերադաս), հակ (հակադիր, հակագրոհ, հակահեղափո-խական), համ 
(համադասարանցի, համաերկրացի, համագումար), ներ (ներազդել, 
ներգաղթել, ներ-թափանցել) նախածանցները,  բ) - ական 
(հեղափոխական, ուսանողական, քննական), - ացի (քա-ղաքացի, 
գյուղացի, խելացի), - բար (հերոսաբար, արիաբար, հայրաբար), - եղեն 
(հողեղեն, կտորե-ղեն, կաթնեղեն), - յա (արծաթյա, երկաթյա, սևաչյա), - 
յան (արևելյան, ազգամիջյան, ապրիլյան), - որդ (ճանապարհորդ, 
դիմորդ, լողորդ), - որեն (ագահորեն, անկեղծորեն, ծուլորեն), - ություն 
(մեծու-թյուն, թանկություն, լեզվաբանություն), - ում (ծագում, թաղում, 
ոռոգում), - ք (գիրք, դիրք, տարիք, լվացք, գնացք) և այլն: 
  Պարսկերենի առավել կենսունակ նախածանցներն են` باز 
 ,«վերաբերմունք») برخورد ) بر ,(«վերադարձ» بازگشت  ,«քննիչ» بازجو)
 درخواست)در  ,(«վերադարձ» برگشت  ,«նախահաշիվ» برآورد
(«խնդրանք», درآمد «եկամուտ»), واداشت  ) وا «հարկադրանք»,  واگير 
«վարակում»), با (  باهوش «ուշիմ», شکوه با «շքեղ»),  ادب یب) یب 
«անքաղաքավարի», کس یب «անտեր»), وطن هم) هم «հայրենակից»,همراه  
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«ուղեկից»), نا ( نااميد «անհույս»,  ناراحت «անհանգիստ»),  نَـ  ( 
 :հրակայուն») և այլն» نسوز  ,«հում»  نپخته
  Պարսից լեզվի առավել կենսունակ վերջածանցներն են`بينا)  آ 
«տեսնող»,  زيبا «գեղեցիկ»), شيرآسا) آسا «առյուծի նման»,  آسا دل 
«ամոքիչ»), آگين ( عطراگين «անուշաբույր»,  عنبراگين «քաղցրաբույր»), 
 ,«միանման» يکسان) سان ,(«խելագար» ديوانه ,«կանացի» زنانه) انه
 زردفام ,«կարմրավուն» فام سرخ) فام ,(«փղանման» پيلسان
«դեղնաշորթ»), گار ( ماندگار «մնայուն», سازگار «համապատասխան»),  
 گندمگون )  گون ,(«արդարադատ» دادگر  ,«խորամանկ» گر حيله )گر
«ցորենագույն», آذرگون  «հրագույն»),  غمگين)گين «տխուր», خشمگين  
«զայրացած»),  مند( انديشمند «մտածող», نيرومند «ուժեղ»),  ناک( 
  ,«բրդոտ» پشمو) و ,(«երկյուղալի» ترسناک ,«վշտաբեկ» غمناک
-ար» شاهوار ,«մեծապատիվ» بزرگوار )وار  ,(«մռայլված»اخمو
քայավայել»),  ور(رنجور «տկար»,  گنجور «հարուստ»),  بارور )َور 
«արգասաբեր», دانشور «գիտուն»),  نوشته («գրած»,  کاره هيچ 
«անընդունակ»), یآجر )  ی«աղյուսե»,  یبيابان «անապատային»,  
 ,(«ռուսերեն» یروس   ,«հայաստանցի» یرمنستانا ,«իրանցի»یايران
 یتابستان ,«ծիրանագույն» یارغوان  ,«մոխրագույն»  یخاکستر
«ամառային»,  یزمستان «ձմեռային»,  یمرکز «կենտրոնական»), سفالين 
(«կավե», آهنين «երկաթե»),  ا ( درازا «երկարություն»,  پهنا «լայնք»),  
 رفتار ,«բուժքույր» پرستار )ار  ,(«ձգում» کشش  ,«ուսուցում» آموزش ) ِاش
«վերաբերմունք»,  کردار «արարք»), پوشاک ) آک «հագուստ»,  خوراک 
«կերակուր»), َاک  (طفلک «մանկիկ»,     عينک «ակնոց»), گودال ) آل 
«փոս», نگالچ «պատառաքաղ»),  صبحانه )آنه «նախաճաշ»,  انگشتانه 
«մատնոց»),  بان  ( باغبان «այգեպան»,   مزربان «սահմանապահ»),  
 مزرعه) زار  ,(«շաքարաման» قنددان  ,«մոմակալ» شمعدان ) دان
«մարգագետին», نمکزار «աղուտ»), بوستان ) ستان «բանջարանոց»,  
  ,(«գինետուն» ميکده ,«ատրուշան» آتشکده)    کده ,(«ծաղկանոց» گلستان
  ,«բազա» پايگاه )اهگ  ,(«ծառայող» خدمتگار  ,«ուսուցիչ» آموزگار )گار
  ,(«դարբին» آهنگر ,«ոսկերիչ» زرگر )گر  ,(«համալսարան» دانشگاه
 ) یگ  ,(«միջնորդություն» یميانجيگر ,«զբոսաշրջություն» یگردشگر)یگر
 جشنواره) واره ,(«միասնություն» یيکپارچگ ,«արիություն» یمردانگ
«փառատոն»,  گوشواره «ականջօղ»), پيشوند) وند «նախածանց», 
 ) ی ,(«ծիլ» جوانه  ,«աղբյուր»  چشمه) ه  ,(«ազգակցական» خويشاوند
 تاولويّ ) ّيت  ,(«թշնամություն» یدشمن ,«բարեկամություն» یدوست
«գերադա-սություն»,  حساسيّت «զգայնություն») և այլն: 
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  Հայոց լեզվի համեմատաբար սակավ կենսունակ ածանցներից 
են` -ստան (Հայաստան, Ա ֆղանստան, Ռուսաստան), -ոն (թափոն, 
կտրոն, մղոն), -ածո (չափածո, դրածո, հանածո) վերջածանցները: 
  Անկենսունակ ածանցներ են համարվում այն ածանցները, որոք 
հիշյալ լեզուների զարգացման արդի փուլում չեն մասնակցում (կամ 
համարյա չեն մասնակցում) նոր բառերի կերտմանը: Այս կարգի 
ածանցները դեռևս շարունակվում են գիտակցվել որպես ածանցներ:  
  Հայերենի անկենսունակ ածանցներն են` դժ (դժգոհ, դժբախտ, 
դժկամ), տ (տգեղ, տհաճ, տգետ), չ (չկամ, չտես, չբեր), դեր (դերբայ, 
դերանուն, դերաստ), - իստ (հանգիստ, անհանգիստ), - անակ 
(զսպանակ, մրցանակ, գանձանակ), - արդ (խորանարդ, սեղանարդ, 
ձվարդ, գեղարդ),  - աշ (մատղաշ, թթվաշ, լավաշ), - եք (խաչօրհնեք, 
նշանդրեք, ջրօրհնեք), - գար (խելագար, լեզվագար, ցավագար), - կեկ 
(լայնկեկ, մանրկեկ, հաստկեկ), - կեն (ծակոտկեն, ցանցկեն, հյուսկեն), - 
կուն (դիմացկուն, ծիծաղկուն, խաղացկուն), - մած (մթամած, ամպամած, 
խավարմած), - ոտի (հնոտի, օտարոտի, սնոտի), - չյա  (առհավատչյա, 
ավետչյա), - չեք (կարողչեք, կտրողչեք), - ույք (հաճույք, կահույք, 
պիտույք), - ունի (ծերունի, արքունի, տերունի), - ունչ (անտերունչ, 
անմռունչ), - ունկ (խորունկ, արմունկ), - ղի (մեծղի) և այլն [Սուքիասյան 
1999:260-261]:  
  Անկենսունակ մի շարք ածանցներ, որոնք որոշ քանակով բառերի 
մեջ ժառանգված լինելով հնից, թեև լիովին գիտակցվում են որպես 
որոշակի ածանցական իմաստով երկրորդական ձևույթներ, զրկվել են 
բառակազմական գործառույթներից, այսինքն` դրանցով այլևս նոր 
ածանցումներ չեն կազմվում: Այդ կարգի ածանցներն են. դժ-, տ-, չ-, 
պար(ա)-, դեր-, -եստ, -իստ, -ուստ, -արդ, -ոտի, -ունի և այլն: Քանի որ 
անկենսունակ ածանցները լիովին գիտակցվում են, ապա լեզվի մեջ 
ծագած անհրաժեշտության թելադրանքով դրանք կարող են 
համաբանական կազմություններով «վերակեն-դանանալ» և անցնել 
կենսունակ ածանցների շարքը: Այդպիսի ածանցներներից են` -ույթ 
(համույթ, նորույթ, ավանդույթ), ապ/ապա (ապերախտ, ապօրենի, 
ապաշնորհ, ապարդյուն), բաց/բացա (բացորոշ, բացակա, բացականչել, 
բացահայտել), մակ/մակա (մակբայ, մակդիր, մակագրել, հաճույք), առ 
(առակ, առավել, առկա) և այլն, որոնք կենսունակ են դարձել 20-րդ 
դարում և շատ արգասովոր են զանազան տերմինա-համակարգերում: 
  Պարսկերենի անկենսունակ ածանցներն են` ա) նախածանցներ` 
 برکنار  ,«հաստատուն» برقرار) بر ,(«խելա-ցի» بخرد ,«թիզ» بدست ) بِـ 
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«հեռացված»), الخ سنگالخ )   «քարոտ»,  رودال  مان ,(«գետաշատ վայր» خ
 هم در ) در ,(«շենք» ساختمان  ,«ծննդաբերություն» زايمان )
«խառնիխուռն»,  دربسته «մեկուսացված»), فروتن ) فرو «խոնարհ»,  
 ) تا ,(«ոտից գլուխ» سراپا )  آ `նողկալի»), բ) միջնածանցներ» فرومايه
 یپ در یپ ) در ,(«քաշքշուկ») کشاکش  ,«ծայրից-ծայր» سرتاپا
«շարունակաբար» և այլն, գ) վերջածանցներ`  اندر مادر)اندر «խորթ 
մայր»,  اندر پسر  «խորթ տղա»),  برومند )ومند «երջանիկ», تنومند 
«հաղթանդամ») և այլն: 

Զույգ լեզուներում էլ ածանցները կարող են բաղադրական 
հիմքերին միանալ սկզբից (հայերեն` դժ-գոհ, ան-շարժ, պարսկերեն`یب 
 `ազնիվ» և այլն) կամ վերջից (հայերեն» باشرف  ,«անմեղ»  گناه
գործարան-ային, ան-խելք, պարսկերեն` خطرناک  «վտանգավոր»,  
 فام سرخ ,«գիտնական» دانشمند ,«ագահաբար» آزمندانه
«կարմրավուն» և այլն): 
  Ակադեմիկոս, պրո ֆեսոր Էդ. Աղայանը անդրադարձ կատարելով 
բառակազմական երկրորդա-կան ձևույթներին` նշում է. «Ածանցումներն 
այն համադրական բաղադրություններն են, որոնք իրենց կազմում ունեն 
մեկ կամ ավելի ածանցներ» [Աղայան1984:279]:  
  Ինչպես հնդեվրոպական շատ լեզուներում, այնպես էլ հայերենում և 
պարսկերենում ածանցում-ների հիմքերը, ըստ բառակազմական 
բնութագրմամբ, լինում են պարզ, ածանցավոր և բարդ: 
  Պարզ հիմքերով հայերենում կազմված ածանցումներից նշենք 
գործ-արան, աչ-ք, ակն-ոց, պարսկերենում` گناه یب  «անմեղ», باشرف 
«ազնիվ», نااميد «անհույս» և այլն, ածանցավոր բաղադրյալ 
հիմքերով կազմված ածանցումներից հայերենում` գործարան-ային, ան-
խելք, պարսկերեն`خطرناک  «վտանգավոր», آزمندانه «ագահաբար», 
 կարմրավուն», և այլն, իսկ բարդ» فام سرخ ,«գիտնական» دانشمند
բաղադրյալ հիմքերով կազմված ածանցումներից էլ հայերենում` ան-
կարգապահ», լսարան-ային, կուսակց-ություն, 
պարսկերենում`یدانشگاه  «համալսարանական», َتوانگَری 
«կարողություն»,  َتربيَتی یب «անքաղաքավարություն» և այլն: 
Իրենց կազմում ածանց կամ ածանցներ ունեցող համադրական 
բաղադրությունները համարվում են ածանցավոր բաղադրություններ, 
որոնք իրենց մեջ պարունակող ածանցների քանակով լինում են 
մենածանց և բազմածանց: 
  Հայերենում և պարսկերենում ածանցավոր բառերը կարղ են լինել 
մենածանց և բազմածանց: 
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ВРЕЖ ПАРСАДАНЯН - СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
И НЕ ОСНОВНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
АРМЯНСКОГО И ПЕРСИДСКОГО  ЯЗЫКОВ 
  Настоящая статья посвящена аффексам, которые име ют важное 
значениe в процессе словообразования армянского и персидского 
языков. 
  В статье, аффиксация рассматривается как продуктивный 
результат создания новых слов в процессе развития словарного состава 
названных родственных языков, каждый из которых обладает большим 
количеством аффиксов (суфиксы, префиксы).Сравнительно- 
сопоставительным способом в соотвеству  ющих примерах 
рассматрива ются словообразовательные  э лементы армянского и 
персидского языков, в том числе продуктивные, непродуктивные, 
простые и сложные аффиксы, принимающиe непосредственное участие в 
создании  новых слов. 
 
VREZH PARSADANYAN – А PARALLEL STUDY OF ARMENIAN AND 
PERSIAN PRIMARY AND SECONDARY MORPHEMES 
  The article refers to the elements (root, affix and connective vowel) in 
the word-formation system of cognate languages Armenian and Persian.  
  Using the comparative method we analyze the appropriate examples 
and present the productive types of affixes and their participation in the 
word-formation processes, consequently in the enrichment of the 
vocabularies of in these two languages.  



690 

 

ՀՏԴ 81'27 
 

ՍՅՈՒՆԻՔ-ԱՐՑԱԽ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ ԳՈՐԻՍԻ ԲԱՐԲԱՌՈՒՄ 

ՄՀԵՐ ՔՈՒՄՈՒՆՑ 
     ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 

Հիմնաբառեր՝ թեմատիկ խումբ, ռազմական բնագավառ, բարբառային 
բառեր, գրաբար, փոխառություն 

Հայերենի բառապաշարի միջուկը կազմում է հնդեվրոպական 
բառաշերտը, որը որոշակի տեղեկություններ է հաղորդում հայ ժողովրդի 
ամենավաղ շրջանի կյանքի և գոյության տարբեր բնագավառների 
մասին: Հնագույն ժամանակների վերաբերյալ տեղեկությունները 
հիմնականում տրվում են նյութական ու մնայուն արժեքների միջոցով, 
սակայն դրանց բացակայության պայմաններում ժողովուրդների և 
ազգերի վաղ անցյալը ներկայացնելուն օգնում են լեզվական տվյալները: 
Բառերի թեմատիկ խմբերը կարող են որոշել նաև ժողովրդի` անցյալում 
ունեցած հետաքրքրությունները, զբաղմունքը, կենցաղը, սոցիալական 
վիճակը և այլն: Տվյալ թեմատիկ խմբում որքան շատ են բառերը, այնքան 
մեծ է այդ բնագավառի նկատմամբ ժողովրդի ունեցած 
հետաքրքրությունը: Բնական է, որ լեզվի զարգացման տարբեր 
շրջաններում կարող են փոխվել բառապաշարի ոչ միայն 
իմաստաբանական խմբերը, այլև դրանցում եղած բառերի քանակը: 
Միևնույն ժամանակ կարող են տարբեր լինել նույն լեզվի 
տարբերակներում  ընդգրկված բառապաշարի թեմատիկ խմբերը: Դա 
պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով` աշխարհագրական 
դիրք, սոցիալ-տնտեսական, պատմաքաղաքական պայմաններ և այլն: 
Հայերենի բառերի իմաստային խմբերը բաժանելիս նկատվել է, որ լեզվի 
տարբեր շրջաններում բառերի քանակը թեմատիկ խմբերում տարբեր է 
եղել: Այսպես՝ Գ. Ջահուկյանը նշում է, որ վաղնջահայերենում բառերը 
քանակապես գերակշռել են ֆիզիկական աշխարհ խմբում, ապա 
մարդկություն, սեռ, տարիք, ընտանեկան հարաբերություն խմբում: Դա 
բնական է, որովհետև այստեղ գործ ունենք առավել հաճախականություն 
ունեցող բառերի հետ: Դրանից բացի պետք է հիշել, որ խոսքը 
վաղնջահայերենի մասին է, այսինքն` բառապաշարի այն շերտի, որ 
հայերենին տվել է հնդեվրոպական մայր լեզուն և որը բառերի քանակով 
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չէր կարող համեմատվել ասենք լեզվի զարգացման մյուս շրջանների հետ: 
Բայցևայնպես հնագույն շրջանի բառապաշարի միջոցով կարելի է 
կարծիք կազմել, թե հայ ժողովուրդը հնդեվրոպերենից բաժանվելու 
շրջանում ինչ հետաքրքրություններ է ունեցել: Որքան էլ զարմանալի, բայց 
բառերի սակավությունը նկատվում է հատկապես ռազմական 
բնագավառում: Փաստորեն մեր ժողովուրդը այդ գործում առանձնապես 
ակտիվ չի եղել. «Ռազմական գործի հետ կապված բնիկ հնդեվրոպական 
բառերը հին հայերենում մեծ թիվ չեն կազմում»: 1  Մեր բառապաշարի 
իմաստաբանական խմբերից առավել առատ են գյուղատնտեսությանը և 
արվեստներին, կրոնին վերաբերող բառերը:   
 Լեզվական տվյալները համընկնում են պատմական փաստերի հետ 
այն առումով, որ մեր հարևան շատ ժողովուրդներ ռազմական 
բնագավառում հայերենին մի քանի անգամ գերազանցող բառեր են 
ունեցել:         
 Պատկերը, բնականաբար, այլ կլինի բարբառներում: Բարբառը 
որոշակի սահմանափակում ունի բառապաշարում և կազմում է լեզվի 
ընդհանուր համակարգի միայն մի մասը: Հենց այս առումով ենթադրելի 
է, որ բարբառներում քիչ են ոչ միայն թեմատիկ խմբերը, այլև դրանցում 
ընդգրկված բառերը: Միանգամից հնարավոր չէ որոշել, թե որ 
բարբառում են շատ ռազմական գործին վերաբերող բառերը, մանավանդ 
որ ռազմական տերմինները հիմնականում հարափոփոխ են, և նրանց 
գոյությունն ու գործածությունը կախված են այս բնագավառի անընդհատ 
զարգացումից:        
 Բարբառների թեմատիկ խմբերի ուսումնասիրությունը, դրանց 
զուգադրումը բարբառային այլ խմբերի հետ որոշակի տեղեկություններ 
կհաղորդի  հայ ժողովրդի պատմականորեն ձևավորված լեզվի 
տարբերակների և այդ բարբառով խոսող հանրության մասին, այլև 
հայերենի բառապաշարի ծագումնաբանական խնդիրների վերաբերյալ:
 Գորիսի բարբառում ռազմական բնագավառին նախալեզվից 
անցած բառերը հիմնականում ընդհանուրհայերենյան են և տարածված 
են հայերենի տարբերակների մեծ մասում, ինչպես` մարտ, կռիվ, նետ, 
սուր, թուր, գերի: Իհարկե, հայերենն այդ բացը լրացրել է այլ լեզուներից 
փոխառած բառերով, որովհետև, ինչպես նկատել են, անգամ ««զինվոր» 

                                                 
1 Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն /նախագրային շրջան/, Ե., 1987թ., էջ 
273: 
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հասկացությունն արտահայտող բնիկ հնդեվրոպական ծագման 
վաղնջահայ տերմին հին հայերենը չի պահպանել»:2 Գորիսի բարբառը` 
որպես առանձին լեզվախմբի բարբառային տարբերակ, կրել է ոչ միայն 
հնդեվրոպականից ավանդված, այլև հետագայում այլ լեզուներից 
փոխառված շատ բառեր: Թեմատիկ խմբի այս բնագավառը բարբառը 
հարստացրել է նաև գրաբարից և բանավոր ճանապարհով անցած 
փոխառություններով: Սակայն, այս ամենով հանդերձ, պետք նշել, որ 
բարբառի բառապաշարի ռազմական թեմատիկ շերտը, ցավոք, շատ 
աղքատ է: Սա խոսում է այն մասին, որ այս տարածքի ժողովուրդը 
առանձնապես ընդգրկված չի եղել ռազմական գործողություններում: Ընդ 
որում` քիչ են ոչ միայն հարձակողական բնույթի բառերը, այլև 
պաշտպանական: Այդ են վկայում զինատեսակների ոչ մեծ քանակի 
առկայությունը հնագիտական իրերում, այլև բերդերի, ամրոցների 
սակավությունը պատմական հուշարձաններում համեմատած, օրինակ, 
կրոնական բնույթի կառույցների: Ուսումնասիրվող բառերը մենք 
նպատակահարմար գտանք բաժանելու ներթեմատիկ իմաստային 
խմբերի: Այսպես` 

1. Բառեր, որոնք ընդգրկվում են ռազմի թեմատիկ խմբի մեջ, ինչպես`  
աղեղն, յիրա̈  անէլ, չըխկըցնէլ, բարութ, բէհբուդ, դավի||դա̈ վի, 
դո̈ւշման, թըրփանգ, թօփ, հօզա, ղուրղուշում, ղօնդաղ, ղօշուն: 

2. Բառեր, որ թեև ընդգրկել ենք ռազմական թեմատիկ խմբում, բայց 
դրանք վերաբերում են առտնին վեճ-կռիվներին, ինչպես` զա̈ նէլ, կօխ, 
բօմփէլ, զըրխկըցնէլ, թակէլ, թեթա̈  տալ||թա̈ թա ̈  տալ, թըկըմհակ 
անէլ, կալմէչ անէլ, կուպըլաթակ անէլ, կյöղլո̈ւ կէնալ||կյöղ կէնալ, կօխ-
կօխ անէլ, կօպալ, հակալ-հակալ անէլ, հային հըսնէլ, յիրա̈  անէլ, նի 
կապէլ, նըշան անէլ, շէպէլ, տափավը կյա̈լ, տըլըզմէլ, տըմբըզէլ, 
տըփտըփէլ, ցակատ, քարկոծ անէլ=քըրըպարան անէլ, բուսուն պահէլ, 
ղա̈մա ̈: 

3. Իրեր, որ կարող են գործածվել նաև մարտում, ինչպես` 
բարսուդ||բարշուտ, կօպալ, թօլամազ,  ցակատ, բայդաղ, դըգյա̈նակ, 
թօփուզ, ղա̈մա ̈:  

                                                 
2 Նույն տեղում: 
 Օրինակ՝ բանակ, զորք, պատերազմ, ռազմ, զինվոր, ռազմիկ, սպարապետ, 
պարս, տապար, նիզակ, զրահ, դարան և այլ պարսկական բառեր հիմնականում 
գործածական են բարբառում:  
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4. Բառեր, որ մատնանշում են մարտական գործողություն, կռվի 
ընթացք և այլն`ինչպես` բօմփէլ, զըրըխկըցնէլ, թակել, թեթա ̈  
տալ||թա̈թա ̈  տալ, թըկըմհակ անէլ, կալմէչ անէլ, կուպըլաթակ անէլ, 
կյöղլո̈ւ կէնալ||կյöղ կէնալ, կօխ-կօխ անէլ, հակալ-հակալ անէլ, հային 
հըսնէլ, յիրա̈  անէլ, շէպէլ, չըխկըցնէլ, տափավը կյա̈ լ, տըլըզմէլ, 
տըմբըզել, տըփտըփել, ցակատ, քարկոծ անէլ=քըրըպարան անէլ: 

Ինչպես նկատելի է, կան բառեր, որ ընդգրկվում են ներթեմատիկ և՛ 
մեկ, և՛ մյուս խմբերի մեջ: Դրանք առավել ընդհանրականություն և 
հաճախականություն ունեցող բառեր են և դժվար է վերագրել կոնկրետ 
խմբի: 

Նպատակահարմար գտանք այդ բառերը բաժանել նաև ըստ 
ծագման: Ընդհանուր առմամբ առավել շատ են բարբառային բառերը` 25, 
փոխառությունները` 23, գրաբարյան`5:3 Այս բաժանում պայմանական է: 
Նախ` կան փոխառություններ, որոնք արդեն համադրված կամ 
հարադրված են հայերեն ձևերին, ինչպես` գյո̈ւլլէլ, դա̈ վի տալ, ապա` 
բարբառային բառերից շատերի հիմքում էլ ընկած են գրաբարում առկա 
բառեր, ինչպես` կյöղ կէնալ, քարկոծ անէլ: Եվ հետո` 
ընդհանուրհայերենյան բառերի հիմնական մասը գործածական է 
բարբառում` կռիվ, մարտ և այլն, որոնք չնայած առանձնացել են 
բարբառային ձևերից, սակայն ընկալելի և տարածված են եղել: 

Գորիսի բարբառի ռազմական բնագավառի բառերի 
իմաստաբանական պատկերը այսպիսինն է`   
 Գրաբարից ավանդված` աղեղն-անեղ||հանէղ||անըղ, զարկանել- 
զա̈ նէլ, կոխ-կօխ, կռան-կըռան, սատուր-սատուր:  
 Բարբառային բառեր` բարսուդ||բարշուտ- կաշվից պատրաստված 
երկու թոկերով քար նետող իր, որ ծառայել է նաև որպես խաղալիք, 
բօմփէլ-ձեռքով խփել, գլխին հարվածել, զըրխկըցնէլ-ուժեղ թափով 
գետնին տապալել, ծեծել, թակէլ-ծեծել, թեթա̈  տալ||թա̈թա̈  տալ-
սպառնալ, թըկըմհակ անէլ-ծեծել, թօլամազ-մահակ, գավազան, կալմէչ 
անէլ-շրջափակել, կուպըլաթակ անէլ-կոպալով ծեծել, կյöղլո̈ւ կէնալ||կյöղ 
կէնալ-դարան մտնել, թաքնվել, կօխ կէնալ կէնալ /կօխ կըրցանէլ, կօխ-
կօխ անէլ-կոխի բռնվել, մարտի բռնվել, կօպալ-հաստ գլխով գավազան, 

                                                 
3 Քանակական այս բաժանման համար հիմք է եղել Ա. Մարգրարյանի «Գորիսի 
բարբառը», Ե., 1975թ: 
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հակալ-հակալ անէլ- հալածել մեկին, ետևից ընկնել, հային հըսնէլ-մեկին 
օգնության հասնել, յիրա̈  անէլ /-տալ, -կյա̈ լ և այլն/-1.նետել, 2. կրակել, 3. 
արձակել, նի կապել-հարվածել, զարկել, նըշան անէլ-նշան բռնել, շէպէլ-
ուժեղ հարվածել, չըխկըցնէլ-կրակել, հրացանով կրակել, տափավը կյա̈լ 
/-տալ/- գետնովը տալ, տըլըզմէլ-ծեծել, տըմբըզէլ-բռնցքահարել, 
տըփտըփէլ-ծեծել, ցակատ-ծառի ճյուղերը կտրելու գործիք, քարկոծ 
անէլ=քըրըպարան անէլ- քարերով ծեծել:    
 Փոխառյալ բառեր`բայդաղ /արաբ., թուրք./-դրոշ, բաս /պահէլ/ 
/պրսկ./-ապահով տեղ ապաստանել, բարութ /պրսկ., թուրք./-վառոդ, 
բէհբուդ /պրսկ., թուրք./-դաշույն, խանչալ, բուսուն պահէլ /թուրք./-մեկին 
հետապնդել, գյո̈ւլլա ̈ /գյ ո̈ւլլէլ//պրսկ.,թուրք./-հրազենի գնդակ, դավի||դա̈ 
վի /արաբ., թուրք.//-տալ/-վեճ, կռիվ, դըգյա̈նակ /պրսկ./-գավազան, 
դո̈ւշմն /պրսկ., թուրք./-թշնամի, զա̈րբ/արաբ., թուրք./-ուժ, զօռ /-անէլ և 
այլն//պրսկ., թուրք./-ուժ, ըռա̈ շիդ /արաբ./-կտրիճ, թըրփանգ 
/պրսկ.թուրք/-հրացան, թօփ /պրսկ., թուրք./-գնդակ, թօփուզ /թուրք./-
մահակ, հո̈ւջո̈ւմ /-կյա ̈լ/ /արաբ./-հարձակում, հօզա /թուրք./-հրացան, ղալ 
/-անէլ/ /թուրք./-շրջափակել, ղա̈մա̈ /արաբ., թուրք./-դաշույն, ղուրղուշում 
/թուրք./-արճիճ, հրացանի գնդակ, ղօնդաղ /թուրք./-հրացանի կոթ, 
ղօշուն /թուրք./-զորք, փա̈հլիվա̈ն /պրսկ./-1.ըմբիշ, 2.քաջ, հսկա:       

Նշված խմբերում կան բառեր, որոնց վերլուծական քննությունը 
որոշակի տեղեկություններ կհաղորդի բառերի իմաստաբանական և 
հնչյունաբանական փոփոխությունների, ծագման ու կիրառության և այլն 
հարցերի շրջանակներում: Այս առումով ուշագրավ համարեցինք 
փոխառությունների քննությունը, որովհետև եթե գրաբարյան ու 
բարբառային բառերը ինքնին ըմբռնելի են, ապա սրանց 
համեմատությամբ փոխառությունները ունեն պարզաբանման խնդիր: 

                                                 
 Թե՛ բարբառային, թե՛ փոխառյալ շատ բառեր, որ վերաբերում են ռազմական 
գործին, այսօր գործածության հաճախականություն չունեն և բարբառում էլ 
ընդգրկվում են պատմաբառերի և  հնաբանությունների շարքում: 
 Չնայած կան բարբառային բառեր, որոնք նույնպես կարոտ են ստուգաբանական 
քննության, ինչպես՝ բարսուդ, թակէլ, թեթա̈ , թօլամազ, կօպալ, հակալ-հակալ 
անէլ, ցակատ և այլն: Սրանցից որոշները հնարավոր է ունենան օտար ծագում: 
Մեր ուսումնասիրության շրջանակում չէ բարբառային տերմնինների 
ստուգաբանությունը, և որևէ հիմք չունենալով՝ այդպիսիք պայմանականորեն 
ընդգրկում ենք բարբառայինի շարքում՝ պարտք համարելով սրանց հետագա և 
հանագամանալից քննությունը: 
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Այսպես`          
 Բայդաղ-դրոշ: Թուրք.` bayrak(ğı), պրսկ.` رچم  .parchak/, ադրբ/ پ
նման է թուրքերենին: Միջին հայերենին անհայտ է: Չի նշվում նաև ՆՀԲ-
ում: Համեմատաբար նոր է և բարբառում էլ դիտվել է որպես օտար բառ, 
իսկ ժամանակակիցները չեն գործածում: Օսմաներենում արդեն 
գործածական էր որպես «մարզ, վարչական տարածք նշող կտոր» 
իմաստներով: Հավանաբար անցել է պարսկերենից: Հին և նոր 
թուրքերենում գործածական է նաև bayrakdar-ը` «դրոշակակիր»:  
 Բաս /պահէլ/-ապահով տեղ ապաստանել: Պարսկերենից 
հայերենին անցած ունենք bast «ապաստարան»4  և հավանաբար այդ 
բառից` բաստարան «բանտ»: Պրսկ. س  ամրացում» բառից է» تب
հավանաբար բաս պահէլ-ը` վերջադիր շնչեղ խուլի անկմամբ: Չնայած 
արտաքին նմանությանը, այնուամենայնիվ, կարծում ենք կապ չունի 
թուրք. pusu «դարան, որոգայթ, դարանակալում» 5  բառի հետ, որ 
բարբառում գործածվում է բուսուն պահել «հետամուտ լինել»: 
Նմանություն ունի նաև բաս մտնել բառին, սակայն կարծում ենք` 
արմատը գրբ. բայ-ն է, որ հարադրության մեջ դրված է եզակի երկրորդ 
դեմքի խոնարհմամբ` բաս /դու բաս/` «հակառակվել, վիճել» 
իմաստներով: Հենց սրա համաբանությամբ էլ բաս պահէլ-ի t-ն դուրս է 
մնացել:         
 Բարութ /արաբ., պրսկ., թուրք./-վառոդ: Պրսկ.` اروت  ,/barut/ ب
արաբ.` ارود  barut/, թուրք.` barut: Դժվար է որոշելը, թե որ լեզվից է/ ب
անցել հայերենին, բայց ծագումը արաբական է:   
 Բէհբուդ /պրսկ., թուրք./-դաշույն, խանչալ: Թե ինչ առնչություն ունի 
օսմ. և թուրք. behbud` անցած պարսկերենից` ت  ,թուրք.՝ sağlık/ نقاھ
sağlamlık, iyilik-առողջություն, ուժ ու բարություն բառերի հետ, 
դժվարացանք որոշել: Տարածված է բարբառներում` Ար., Թբ., Կր., Արց., 
ՆՆ.,  նաև բեբուդ ձևով` «սառը զանք»:     
 Բուսուն պահէլ /թուրք./-մեկին հետապնդել: Տե´ս բաս 
բառահոդվածը:        
 Գյո̈ւլլա ̈ /գյո̈ւլլէլ//պրսկ.,թուրք./-հրազենի գնդակ: Թուրք.` gülle, 
ադրբ.` kyllә: Տեղի է ունեցել վերջադիր e>ա փոփոխությունը: Հայերենին 
անցել է թուրքերենից:       
 Դավի||դա̈ վի /արաբ., թուրք.//-տալ/-վեճ, կռիվ: Թուրք.` dâva «վեճ, 

                                                 
4 Հր. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. 1, էջ 244: 
5 Турецко-руский словарь, М., 1945г., ст. 495. 
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դատավարություն»: Հին թուրք.` da'vâ շատ նշանակություններ է ունեցել՝ 
«հայց, պնդում, մեղադրանք և այլն»: Հայերենի բարբառներում առանձին 
գործածական չէ, միշտ հանդես է գալիս հարադրությամբ: Ծագում է 
արաբ.` da‘wa «հայց, պահանջ» իմաստից` دعوى: Իմաստային 
համապատասխանության հիմունքով կարծում ենք, որ անցել է 
թուրքերենից:        
 Դըգյա̈նակ /պրսկ./-գավազան: Հավանաբար *gadā 
արմատից`«փայտ, մահակ, գավազան» իմաստներից դրափոխությամբ` 
գադանակ-դագանակ:6 Պրսկ.`gadā. միջին պարսկ.` gad:  
 Դո̈ւշման /պրսկ., թուրք./-թշնամի: Միջ. պրսկ. dušman [dwšmn´] 
թշնամի: Duš «վատ», «չար», որ ծագած է *duš- «վատ», *dus+man «վատ 
տրամադրությամբ, հակվածությամբ»: 7  Թուրք.` düşnam: Հայերենի 
բարբառներին անցել է պարսկերենից. հմմտ.` թշնամի:  

Զա ̈րբ/արաբ., թուրք./-ուժ: Արաբ. szarb` «հարված» [szaraba] ադրբ.` 
zerbe, հնդկ.` zarab, պրսկ.` szarb, Թուրք.` zarp, ուզբ.` zarba: Հայերենում 
այն մոտ է արաբերեն և թուրքերեն ձևին, գործածական է միայն 
բարբառներում: Արաբ. ձևից տարբերվում է սկզբնային ս-ի անկումով 
հավանաբար շփականների տարնմանության օրենքով, իսկ թուրքերեն 
ձևից` փ-բ: Թուրք. harp և հայերենի հարբա գալ հավանաբար ծագում են 
հենց սրանից` szaraba «հարված» [սեմ. հիմքը` sz-r-b]: Բարբառներում 
Արց.՝ հա̈րբա̈ կյալ/նի մըննէլ, Գոր.՝ հա̈րբա̈ անել և այլն:   
 Զօռ /-անէլ և այլն//պրսկ., թուրք./-ուժ: Պրսկ.`زور /zor/: Կարծում 
ենք` ընդհանրություններ ունի հայ. հզօր բառի հետ, որ, ըստ ՀԱԲ-ի, 
առաջացած է պահլ. hu-zōr-ից: Հայերենի` թուրքական 
փոխառություններում նշվում են զօռ «1. Դժվար, 2. Բռինի, ուժ» 8 
իմաստները: Սա հայերենի բարբառներին անցած ամենավաղ 
փոխառություններից է, որ մեր լեզվի միջնորդությամբ անցել է 
թյուրքական լեզուներին:       
 Ըռա̈շիդ /արաբ./-կտրիճ, խիզախ, քաջ, արի, հրաշալի, գեղեցիկ 
հագնված, հիանալի, راشد  /rashid/ [rashada] հնդ.  rasyid, պարսկ. rashid: 

                                                 
6 В. Расгоргуева, Д. Эдельман, Этомологический словарь иранских языков, т. 1, 
М., 2000г., ст. 102. 
7 Նույն տեղում, էջ 451: 
8  Հր. Աճառեան, Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական 
լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի 
բարբառներուն, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, էջ 93: 
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Պարսկերենից հայերենին անցած մի քանի փոխառությունների նման 
ստացել է նախադիր ձայնավոր, որը հավաստում է, որ մեր բարբառներին 
պիտի անցած լինի պարսկ. միջնորդությամբ կամ ուղղակի 
համաբանությամբ ստացել է նախադիր ը:     
 Թըրփանգ /պրսկ.թուրք/-հրացան: Ադրբ.` туфəнк, պրսկ.` گ  تفن
/tufang/, թուրք.` tüfek /ği/:Հայերենի բարբառներում` թրփանգ, թվանգ: 
Առավել տարածված է վերջինը` թվանգ Թբ., արց., Շմխ. բարբառներում: 
Պարզ երևում է, որ հայերենին անցել է պարսկերենից և ենթարկվել 
հնչյունական փոփոխությունների` ու>ը փոփոխությամբ և ր աճականով, 
որ ստացվել է համաբանությամբ, հմմտ.՝ թոշնել-թորշնել և այլն:  
 Թօփ /պրսկ., թուրք./-գնդակ: Պրսկ.` وپ  top/: Թյուրք. լեզուներում/ ت
նույնն է` top: Բարբառներին անցել է «1. գնդակ, 2.թնդանոթի արկ» 
իմաստներով: 

Թօփուզ /թուրք./-մահակ: Թուրք.` topuz: Հավանաբար պրսկ.` وس  دب
/debus/ ձևից` «հին ժամանակներում պատերազմում օգտագործվող լախտ 
կամ մահակ»: Հայերենի բարբառներին անցել է թուրքերենից` օսմ.` وز  طوپ
/topuz/: Պրսկ. ունի وز  «topuz||tupuz/ «1. մուրճ, 2. ջարդել/ توپ
իմաստները:        
 Հո̈ւջո̈ւմ /-կյա ̈լ/ /արաբ./-հարձակում: Արաբ.`ھجوم /hujum/ [hajama], 
ադրբ.`hucum, հնդկ.` hujum, պրսկ.` hojum, թուրք.` hucum, ուզբ.`khudzhum 
այս բոլորին անցած է արաբերենից հավանաբար պրսկ. միջնորդությամբ:
 Հօզա /թուրք./-գավազան, շատ մեծ մահակ: Ադրբ. ունի նաև 
«դանակ» իմաստը, որ գործածական է բարբառներում:9  
 Ղալ /-անէլ/ /թուրք./-շրջափակել: Հավանաբար ղալա թուրք. kale, 
ադրբ.` kala /ĝala/, «բերդ, ամրոց» բառից: Հավանաբար արաբ kala 
«պաշտպանություն, հսկողություն» բառից: Բայց մեր բարբառում ունենք 
նաև կալմեջ անել հարադրությունը` «շրջափակել» իմաստով: Ալ. 
Մարգարյանը նշում է փոխառյալների ցանկում: Գուցե սա հայերենի 
«կալ, կալուլ»` «բռնելու գործողություն, բռնել, տիրել» իմաստներից 
առաջացած բառն է: Այդ են հուշում հենց կալմեջ անել, ինք կալ>կա 
բառերը: Նախադիր ղ-ն պիտի առաջացած լինի թյուրք. ĝala-ի 
համաբանությամբ, որը գործածական է մեր լեզվում` Ղալա բերդ և կալ 
անել «կալցել»-ի տարաբանությամբ:  

                                                 
9 Տե´ս Azrbeycan dialektoloji lugəti, Ankara,c. 1, 1999y., 229. 
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 Փոխառությունների քանակը կարելի է համալրել այս բառերով` 
ղա̈մա ̈ /արաբ., թուրք./-դաշույն, ղուրղուշում /թուրք./-արճիճ, հրացանի 
գնդակ, ղօնդաղ /թուրք./-հրացանի կոթ, ղօշուն /թուրք./-զորք, 
փա̈հլիվա̈ն /պրսկ./-1.ըմբիշ, 2.քաջ, հսկա, որոնք հնչյունական և 
իմաստաբանական առանձնակի փոփոխություններ չեն կրել, և չենք 
արժանացրել վերլուծական քննության: 

 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 
1. Աճառեան Հր., Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ 

ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի 
եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 
1902: 

2. Աճառյան Հր., Հայոց լեզվի պատմություն, հ. 1, Ե., 1940: 
3. Մարգրարյան Ալ. «Գորիսի բարբառը», Ե., 1975: 
4. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն /նախագրային շրջան/, 

Ե., 1987: 
5. Расгоргуева В., Эдельман, Этомологический словарь иранских 

языков Д., т. 1, М., 2000. 
6. Турецко-руский словарь, М., 1945. 
7. Azrbeycan dialektoloji lugəti, Ankara,c. 1, 1999. 

ՀԱՄԱՌՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ադրբ.-ադրբեջաներեն 
Արաբ.-արաբերեն 
Գրբ.-գրաբար 
Թյուրք.-թյուրքական 
Թուրք.-թուրքական 
ՀԱԲ-Հայերենի արմատական բառարան 
Հմմտ.-համեմատել 
Հնդկ.-հնդկերեն  
ՆՀԲ-Նոր բառարան հայկազյան լեզվի 
Սեմ.-սեմական 
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Ուզբ.-ուզբեկերեն 
Օսմ.-օսմաներեն 

 

 
МГЕР КУМУНЦ, ЛУСИНЕ НЕРСИСЯН  - ВОЕННЫЕ ТЕРМИНЫ В 
ДИАЛЕКТЕ ГОРИСА       
 Анализ определенных групп диалектов предоставит информацию 
об исторически формированных вариантах армянского языка, а также об 
обществе, говорящем на этом языке.   

Военные термины диалекта Гориса имеют следующее описание: 
количество слов из диалектов - 25 - բարսուդ||բարշուտ, բօմփէլ, 
զըրխկըցնէլ и т. д., заимствованные слова – 23 - բայդաղ, բաս, բարութ, 
բէհբուդ и т. д., слова, заимствованные из грабара - 5 - աղեղն-անեղ и т. 
д.          
 Небольшое количество военных терминов в диалекте Гориса 
говорит о том, что народ, проживающий в данной области, мало 
интересовался военным делом. 

 
  

MHER KUMUNTS, LUSINE NERSISYAN - MILITARY TERMS IN GORIS 
DIALECT          
 The analysis of the semantic groups of dialects will give some 
information about the historically formed variants of the Armenian language, 
as well as about te society which speaks that language.    
 Military terms in Goris dialect have the following description: there are 
25 dialect words - բարսուդ||բարշուտ, բօմփէլ, զըրխկըցնէլ and so on, 
23 borrowed words - բայդաղ, բաս, բարութ, բէհբուդ, etc… 5 words from 
grabar - աղեղն-անեղ, etc. 

The lack of miltary terms in Goris dialect hints at the fact that the people 
in this area had a little interest in the military science. 
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ՀՏԴ 81'42 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՓՈՐՁԵՐԸ 

 
ՄԵՐՎԱԹ ԱԲԴԱԼԼԱՀ ՕՍՄԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ արաբականացում,  արաբական բժշկագիտություն, 
բժշկական արաբերեն տերմինաբանություն, արաբերենի ակադեմիաներ, 
արաբերենի պահպանման կազմակերպություններ 

Արաբական երկրներում գաղութատիրության շրջանում արաբերենը 
դուրս էր մղվել կրթության ոլորտից։ Սա վերաբերում էր նաև 
բժշկագիտության ոլորտին՝ չնայած այն հարուստ ժառանգությանը և մեծ 
ներդրմանը, որ միջնադարում ունեցել է  արաբամուսուլմանական 
գիտությունն այս ասպարեզում։ Հատկապես, հարկ է շեշտել Ալի իբն Իսա 
ալ-Կահալին (մահ. 1010), Աբու Բաքր ալ-Ռազիին (մահ. 925), Աբու ալ- 
Կասիմ ալ-Զահրաուիին (մահ. 1013) և ի վերջո, Իբն Սինային (նույն ինքը՝ 
Ավիցեննա, մահ. 1037), որը վաղ միջնադարի խոշորագույն 
գիտնականներից է և համաշխարհային ճանաչում ունի 
բժշկագիտության(և ոչ միայն) ոլորտում:Նա հեղինակել է ավելի քան 150 
աշխատություն, որոնցից ամենահայտնին է «Կանոն բժշկության» 
ձեռնարկը: Վերջինս 5 դար շարունակ հիմնական ուղեցույց է եղել 
ԵվրոպայիևԱրևելքի առաջատար բժշկական համալսարանների 
համար։Այն պարունակում է տարբեր հիվանդությունների բուժման և 
առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ անգնահատելի տեղեկություններ, 
որոշ վարակիչ հիվանդությունների, ինչպիսին օրինակ՝ թոքախտն է, 
ախտորոշման մեթոդներ, և նկարագրություններ այն մասին, թե ինչպես 
կարող են ջուրը և հողը դառնալ հիվանդությունների տարածման 
նպաստավոր միջավայրեր: Այս հանրագիտարանային աշխատանքում 
քննարկվում են թմրանյութերից կախվածության բուժումը, ինչպես նաև 
անատոմիայի, հոգեբանության և վիրահատական գործընթացների 
վերաբերյալ տարատեսակ թեմաներ1։ 

                                                 
1Մանրամասն տե՛ս, 'Abd al-Rahman al-Naqib. Avicenna. Prospects: the quarterly 
review of comparative education (UNESCO: International Bureau of Education), Paris, 
1993, vol. XXIII, no. ½, 1993, pp. 53-69 
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Հիմնվելով արաբալեզու այդ հսկայական ժառանգության վրա՝  
արաբական տարբեր երկրներում բազմաթիվ փորձեր են արվել՝այդ 
ոլորտը վերաարաբականացնելու ուղղությամբ։ Ստորև փորձ կարվի 
ներկայացնել դրանք՝ ըստ երկրների: 

1. Եգիպտոս. 
Եգիպտոսն առաջինն է, որ հանդես է եկել գիտությունների 

արաբականացման մասին կոչով։ Այդ շարժմանը սկիզբ է 
դրելՄուհամմադ Ալի փաշան (1769-1849), ում օրոք գրվել և արաբերեն է 
թարգմանվել մոտ 86 գիրք, արաբականացվել են բազմաթիվ եզրեր, 
թարմացվել են բժշկական և գիտական այլ բառարաններ՝մեծապես 
օգտագործելով արդեն իսկ ժառանգված տերմինաբանությունը։ Այդ 
շրջանում դասավանդման համար անհրաժեշտ բոլոր գիտական գրքերը 
ևս թարգմանվել են արաբերեն: Եվ արդյունքում, բուժքույրական, 
դեղագործական, անասնաբուժական և մանկաբարձական դպրոցներում 
(ինստիտուտներում), ինչպես նաև որոշ գիտական, բանասիրական և այլ 
հումանիտար դպրոցներում (ինստիտուտներում) ուսումը սկսեց 
իրականացվել միայն արաբերենով։ Այդպես շարունակվեց մինչև 1882 
թվականը, այսինքն՝  մինչև Բրիտանիայի կողմից Եգիպտոսի նվաճումը։  
Բրիտանացիներն աստիճանաբար սկսեցին Եգիպտոսում պարտադրել 
անգլերենով կրթությունը` պատճառաբանելով, որ արաբերենով 
ուսուցման համարչկան բավարար քանակությամբարաբերեն աղբյուրներ։ 
Եվ նրանք չբավարարվեցին բարձրագույն կրթության լեզուն անգլերեն 
դարձնելով: 1889-1908 թթ. դպրոցներում ևս դասավանդման լեզուն 
դարձավ անգլերենը 2 ։ Ուսուցումը վերաարաբականցնելու ուղղությամբ 
առաջին դրական քայլերը նկատվեցին 1908 թվականին, երբ որոշ 
դպրոցներ վերադարձան արաբերենով ուսուցման։ Իսկ1925 թվականին 
Եգիպտոսի պետական համալսարանն ստացավ առաջին 
հանձնարարականը՝ համալսարանական կրթության բոլոր փուլերում 
ուսուցումն արաբերենով կազմակերպելու մասին։ Դրա արդյունքում, 
բոլոր հումանիտար և որոշ ոչ հումանիտար ֆակուլտետներում, ինչպես 
օրինակ` գյուղատնտեսական, դասավանդումնաստիճանաբար սկսեց 
իրականացվել արաբերենով։ Սակայն հարկ է նշել, որ բժշկության, 

                                                 
2Nagib Mahfouz. The History of Medical Education in Egypt, Cairo, 1938, էջ 26։ Տե՛ս 
նաև, Heyworth-Dunne J.: AnIntroduction to the History of Education in Modern Egypt, 
Lucaz, London, 1983 
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անասնաբուժության, դեղագործության, ատամնաբուժության, 
ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետներում և առանձին 
ինստիտուտներում ուսուցումն առայսօր շարունակում է իրականացվել 
անգլերենով՝ չնայած 1963 թվականինդրանց արաբականացման 
ուղղությամբ ձեռնարկված լուրջ փորձերի3։ 

 
2. Լիբանան. 
1866 թվականին Բեյրութում բացվեց Սիրիական 

ավետարանչական (բողոքական) ինստիտուտը 4 ։ Այստեղ բոլոր 
գիտությունների (այդ թվում նաև՝ բժշկական) ուսուցումն իրականացվում 
էր արաբերենով։ 1875 թվականին Բեյրութում բացվեց Սբ. Հովսեփի 
համալսարանը, որը, 1982 թվականից սկսած, աստվածաբանությունից 
բացի՝ սկսեց դասավանդել նաև այլ գիտակարգեր, և այստեղ նույնպես 
ուսուցումն արաբերենով էր իրականացվում։ Հարկ է նկատել, որ դրա 
արդյունքները խիստ քաջալերող էին։Կոչեր էին հնչում՝բոլոր 
համալսարաններում  արաբականացնել կրթությունը։Եվ այն կարճ 
ժամանակահատվածում, երբ ուսուցումը դեռևս արաբերենով էր 
իրականացվում (մոտ 18 տարի)՝ Սիրիական ավետարանչական 
ինստիտուտում 12 արաբերեն գիրք է գրվել, արաբերենի են թարգմանվել 
մի շարք բժշկական աշխատություններ5։ Սակայն այս իրավիճակը երկար 

                                                 
3Մանրմասն տե՛ս,  

، الموسم الثقافي السادس في مؤسسات التعليم العام والعالي  ووسائل النهوض بها في مصر العربية اللغة: محمود حافظ
.30-7، صـ  1988لمجمع اللغة العربية األردني،   

4 Այս ինստիտուտի հիման վրա հետագայում ձևավորվեց Բեյրութի ամերիկյան 
համալսարանը։ 
5 Այդ երկու բարձրագույն հաստատություններում օգտագործվում էին այն 
բժշկական դասագրքերը և արաբերեն եզրերը, որոնք առաջարկվել էին 
Եգիպտոսի հայտնի բժշկական դպրոցներից մեկի՝ Կասր ալ-Այնի կողմից։ 
Սակայն որոշ եզրերի շուրջ այս երկու դպրոցների (լիբանանյան և եգիպտական) 
միջև կային տարաձայնություններ։ Պատճառն այն էր, որ եգիպտական դպրոցը 
եզրերը թարգմանում էր ֆրանսերեն արմատներից, մինչդեռ լիբանանյանը 
հիմնվում էր անգլերեն արմատների վրա։ Մանրամասն  

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت التعريب وتنسيقه في الوطن العربي: محمد المنجي الصيادي 
.43صـ .1982  
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չտևեց։ 1884 թվականին Սիրիական ավետարանչական ինստիտուտում 
կրթությունը դարձավ անգլերեն, իսկ Սբ. Հովսեփի համալսարանում` 
ֆրանսերեն՝այն պատճառաբանությամբ, որ սակավաթիվ են 
արաբերենով դասավանդողները։  

 
3. Սիրիա. 
Սիրիայում բժշկական կրթությունն սկսել է իրականացվել՝1903 

թվականից սկսած, և թուրքերենով։ Այս իրավիճակը պահպանվել է մինչև 
1914 թվականը, երբ առաջին համաշխարհային պատերազմի 
պատճառով՝ փակվեց Դամասկոսի Բժշկական ինստիտուտը։ Եվ երբ 1919 
թվականին այն վերաբացվեց, դրա հիմնադիր դասախոսները պնդեցին, 
որ ուսուցման լեզուն լինի արաբերենը։ Եվ դա, չնայած այն 
հանգամանքին, որՍիրիայի կառավարման մանդատը ստացած 
ֆրանսիացիները այն կարծիքին էին, որ համընդհանուր և 
համալսարանական կրթությունը պետք է լինի ֆրանսերենը։ 
Այնուամենայնիվ, դասավանդումը հաջողվեց իրականացնել 
արաբերենով, և մեծ ջանքեր գործադրվեցին՝ արաբերենով 
համապատասխան գրքեր գրելու, անհրաժեշտ բժշկական եզրեր 
ստեղծելու և դրանք զարգացնելու ուղղությամբ։ 1983 թվականին 
սիրիական բժշկական ֆակուլտետների շրջանավարտների 
հաջողությունը գնահատվում էր 42 %, մինչդեռ արաբական մյուս 
երկրներում անգլերենով բժշկություն ուսումնասիրողների 
հաջողությունը39,6 % էր։ Ընդամենը մեկ տարի անց՝ 1984 թվականին, 
սիրիացի ուսանողների հաջողությունը աճեց մինչև 57,3 %, իսկ 
անգլերենով սովորողներինը` 44,5%։ Եվ սա, չնայած այն հանգամանքին, 
որ բոլոր քննություններն անց էին կացվում անգլերենով։ Վերջին 
տարիներին այդ տարբերությունն էլ ավելի է աճել։ Դամասկոսի 
համալսարանն ավարտած և Գերմանիայում աշխատող բժիշկների 
թիվը1980 թվականին մոտ 1100 էր։ Եվ երբ Հալեպի ու Լաթաքիայի 
բժշկական ֆակուլտետները սկսեցին ուսուցումն իրականացնել 
անգլերենով, երեք տարի անց փոխեցին այդ որոշումը և անցան 
արաբերենով ուսուցման` հիմնվելով ուսանողների և դասախոսների 
բողոքների վրա, քանի որ անգլերենով դասավանդումը երկու կողմի 
համար էլ բարդություններ էր առաջացնում6։  

                                                 
6 տե՛ս, 
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4. Իրաք. 
Ինչ վերաբերում է Իրաքին, ապա այստեղ թե՛ ընդհանուր, և թե՛ 

բարձրագույն կրթության լեզուն բոլոր փուլերում արաբերենն է։ Սակայն 
որոշ գիտակարգերի դասավանդումն ի սկզբանե իրականացվել է 
անգլերենով, և մասնավորապես՝ բժշկական և 
ճարտարապետաշինարարական հիմնական մասնագիտացումների գծով։ 
1976 թվականին հեղափոխական ղեկավարության խորհուրդը որոշում 
ընդունեց՝ բարձրագույն կրթության ամբողջական արաբականացման 
մասին։ Սակայն բժշկական ֆակուլտետների արաբականացումը 
հետաձգվեց մինչև 1980 թվական։ 1977 թվականին Իրաքում ընդունվեց 
«Արաբերենի համատարածության պահպանման մասին» թիվ 64 
որոշումը, որին հաջորդեց իրաքյան բոլոր համալսարաններիառաջին 
կուրսերում, 1977-78 ուստարվանից սկսած՝ տեսական և կիրառական 
գիտությունների արաբականացման մասին որոշումը՝ նպատակ 
ունենալովարաբականացումն աստիճանաբար համատարած 
դարձնելմինչև 1982 թվականը։ Այնուհետև, Բարձրագույն կրթության և 
գիտության նախարարությունը 25.11.1979-ին ընդունեց թիվ 2 որոշումը, 
որը նախատեսում էր 1980 թվականի սեպտեմբերից բժշկական 
ֆակուլտետների առաջին կուրսերում պարտադիր արաբականացում 
իրականացնել, և այն պայմանով, որ այդ որոշումը ցանկացած 
պարագայում չի կարող հետաձգվել։ Գործընթացին հետևելու 
նպատակով՝ կազմվեց կենտրոնական կոմիտե, գումարվեցին մի շարք 
ժողովներ, որոնց ընթացքում համակողմանիորեն քննարկվեց այդ 
խնդիրը։ Ստեղծվեցին նաև մի շարք կոմիտեներ՝ բժշկական 
ֆակուլտետների առաջին երեք կուրսերի համար հաստատված 
բժշկական գրքերը գրելու և թարգմանելու համար։ Այս ընթացքում 
արաբերեն թարգմանվեցինևգրվեցին բազմաթիվ գիտական գրքեր, 
որոնք առայսօր օգտագործվում են բժշկական ֆակուլտետներում։ 
Սակայն արաբականացման այս խանդավառությունը զգալիորեն 
թուլացավ, և անգամ՝ գրեթե վերացավ Իրաքի` Ծոցի երկրների հետ 
պատերազմների մեջ մտնելով, և ի վերջո, Իրաքի` ամերիկյան  
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ներխուժմամբ։ Այս ամենի արդյունքում, բժշկական ֆակուլտետներից և ոչ 
մեկում արաբականացում չիրականացվեց7։ 

 
5. Հորդանան. 
Երբ 1962 թվականին մայրաքաղաք Ամանում հիմնվեց 

Հորդանանիհամալսարանը, բանասիրական ֆակուլտետներում 
կրթությունն իրականացվում էր արաբերենով, սակայն, երբ 
համալսարանում բացվեցին մյուս ֆակուլտետները,  ուսուցումը սկսեց 
իրականացվել անգլերենով։ 01.10.1976-ից ի վեր, երբ Արաբերենի 
հորդանանյան կոմիտեն սկսեց իր աշխատանքները, ամենայն լրջությամբ 
և ջանադրությամբ սկսեց կոչ անել՝ 
արաբականացնելուհամալսարանական կրթությունը։ Դրա արդունքում 
հրատարակվեցին մի շարք գիտական գրքեր, կազմվեցին բնագիտական 
ֆակուլտետների առաջին կուրսերի դասագրքերը, և 1980-81 
ուսումնական տարվանից հնարավոր եղավ այդ ֆակուլտետներում 
ուսուցումն իրականացնել արաբերենով։ Այս փորձի գնահատման 
ժամանակ պարզ դարձավ, որ բնական գիտությունների 
արաբականացման ընթացքում հանդիպողխոչընդոտները 35%-ից նվազել 
են ընդամենը մինչև 3%-ի։ Սակայն, չնայած այս փայլուն 
արդյունքներին՝հաջորդ ուսումնական տարում կրկին անցում կատարվեց 
անգլերենով ուսուցման։ Ուսուցումն անգլերեն մնաց նաև Յարմուքի և 
Տեխնոլոգիական գիտությունների համալսարաններում՝ բացառությամբ 
հումանիտար ֆակուլտետների, որոնցում դասավանդումն իրականացվում 
էր արաբերենով։ Միևնույն ժամանակ,Հորդանանի համալսարանի 
ղեկավարությունը պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին մի 
շրջաբերական ուղղեց, որում քաջալերվում էր գիտական 
հետազոտություններում արաբերենի` հնարավորինս լայն օգտագործումը, 
քանի որ դա միջոց էր համարվում՝ այդ լեզվով դասավանդումը սկսելու 
համար։ Անգլերենով գրվող գիտական աշխատություններին ու թեզերին 
սկսեցին արաբերենով համառոտ հավելվածներ կցվել։ Արաբերենի 
հորդանանյան ակադեմիան շարունակեց արաբերենով գիտական, 
բժշկական գրքերի շարադրումն ու թարգմանությունը` հավատալով, որ 
արաբականացումը կհանգեցնի գիտությունների արմատավորմանն 
արաբերենով, և դրանց` արաբական միջավայրի ու արաբական 
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հասարակության հետ փոխհարաբերմանը։ Եվ այն շարունակում էր 
ակտիվ կոչեր անել՝ոչ միայն համալսարանական, այլև ընդհանուր 
կրթության արաբականացմանվերաբերյալ։ Այս ակադեմիան 
հրատարակել է ավելի քան 19 գիտական մեթոդաբանական աշխատանք 
արաբերենով և ներկայացրել է մի շարք ծրագրեր, որոնք առաջարկում են 
կրթության արաբականացում իրականացնել։ 

Ներկայումս, Հորդանանի համալսարանի բժշկական 
ֆակուլտետում որոշ գիտկարգեր դասավանդվում են արաբերենով, 
դրանցից են դատաբժշկությունը, առաջին օգնությունը, հանրային 
առողջությունը։ Հարկ է նկատել նաև, որ«Մարդկային ռեսուրսների 
զարգացման կրթական կենտրոնը» սկսել է արաբերենով ուսուցողական 
տեսաֆիլմեր և թողարկումներ պատրաստելառողջապահության 
ոլորտում 8։ 

 
6. Սուդան. 
Երբ Սուդանում սկսեց բարձրագույն կրթություն իրականացվել,  

դասավանդման հիմնական լեզուն անգլերենն էր` բացառությամբ 
բանասիրական ֆակուլտետի, որտեղ այն իրականացվում էր 
արաբերենով։ Ինչ վերաբերում է բժշկական ֆակուլտետին, որը բացվեց 
1924 թվականին Խարտումի համալսարանում, ապա այստեղ ևս 
ուսոցումն իրականացվում էր անգլերենով։ Ավելի ուշ բացված ոչ 
հումանիտար ֆակուլտետներում ևս նույն իրավիճակն էր 9 ։ Եվ դա 
շարունակվեց երկար տարիներ, մինչև սկսեցին կոչեր հնչել՝ 
բարձրագույն կրթության արաբականացման վերաբերյալ, որոնք 
առավել ակտիվացան անցյալ դարի ութսունականներին, ինչը 
հանգեցրեց նրան, որ 1990 թվականի փետրվարին Սուդանի 
կառավարությունը մի շարք կարևոր որոշումներ ընդունեց՝ Սուդանում 
բարձրագույն կրթության ոլորտում բարեփոխումների անցկացման 
վերաբերյալ։ Դրանց արդյունքում, 1990 թվականի հուլիսի 22-26-ը 
հատուկ ազգային գիտաժողով հրավիրվեց՝ գիտական առարկաների` 
արաբերենով դասավանդման շուրջ։ Այն արաբականացման վերաբերյալ 
կարևոր հանձնարարականներ ընդունեց, որոնք հաստատվեցին 
Բարձրագույն կրթության եւ գիտական հետազոտությունների ազգային 
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խորհրդի կողմից։ Այնուհետև, Բարձրագույն կրթության և գիտության 
նախարարը 1990 թվականի սեպտեմբերի 29-ին 
ընդունեց՝«Արաբականացման գերագույն մարմին ստեղծելու մասին» 
թիվ 21 որոշումը։ Վերջինիս  հանձնարարվեց համապատասխան քայլեր 
ձեռնարկել՝ բոլոր համալսարաններում և ինստիտուտներում գիտական 
առարկաների դասավանդումը արաբերենով իրականացնելու և դրա 
համար անհարժեշտ կրթական, տեխնիկական և մարդկային 
ռեսուրսների նախապատրաստումն ապահովելու ուղղությամբ։ Այդ 
գերագույն մարմնի շրջանակներում ձևավորվեցին կառույցներ, որոնք 
լուրջ աշխատանքներ են տանում՝ արաբականացնելու կրթության բոլոր 
ոլորտները` միասնականացնելով տերմինաբանությունը, օտար 
հնչյունների համար գտնելով համապատասխան արաբերեն 
համարժեքներ,և այդ ոլորտում կազմակերպելովբազմաթիվ 
մեթոդաբանական սեմինարներ ու կոնֆերանսներ10։  

 
7. Պարսից ծոցի երկրներ. 
Պարսից ծոցի երկրների համալսարաններում բոլոր հումանիտար, 

հասարակագիտական, տնտեսագիտական, գյուղատնտեսական և 
բանասիրական գիտությունները դասավանդվում են արաբերենով։ 
Փորձեր են արվել նաև որոշ ճշգրիտ գիտությունների դասավանդման 
արաբականացման ուղղությամբ:Օրինակ՝ ճարտարարաշինարարական 
գիտությունների արաբականացման նպատակով՝ Սաուդյան Արաբիայում 
Ջեդդայի Թագավոր Աբդալազիզի համալսարանի ճարտարագիտության 
ֆակուլտետում արաբականացման տեխնիկական կենտրոն է ստեղծվել։ 
Այն իրականացրել է մի շարք գիտական ծրագրեր՝ ճարտարագիտական 
եզրերի, բառարանների և ճարտարագիտական հիմնական գրքերի 
ստեղծման ուղղությամբ, իսկ 1983 թվականին Ճարտարագիտության 
ֆակուլտետում կազմակերպել է Սաուդյան Արաբիայում առաջին 
ճարտարագիտական կոնֆերանսը` հույս ունենալով խթանել 
համալսարանում ճարտարագիտական կրթության արաբականացումը։  

Գիտական տերմինաբանության միասնականացման և 
պահպանման համար նմանատիպ փորձեր են արվել նաև Քուվեյթում։ 
Այստեղ 1983 թվականին հիմնվել է «Առողջապահական փաստաթղթերի 
և հրատարակությունների արաբական կենտրոնը», որը վերահսկում էր 

                                                 
10 .1994يناير،  الخرطوم، خاصة، ، نشرةالسودان في العلمي والبحث والتعليم التربية وزارة: للتعريب العليا الهيئة  
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առողջապահության վերաբերյալ բազմաթիվ գրքերի և 
ուսումնասիրություններիթարգմանությունն և տպագրությունը, 
արաբական աշխարհում առողջապահական կրթության 
արաբականացման իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր 
ռեսուրսների նախապատրաստումը։ Քուվեյթում լույս տեսած 
պարբերականները, ինչպիսիք էին՝ «Մտքի աշխարհ» և «Արաբ» 
ամսագրերը, կարևորում էին արաբականացման` ընդհանրապես, և 
արաբական աշխարհում կրթության բոլոր փուլերի արաբականացման 
խնդիրները` մասնավորապես։ Պարսից  ծոցի արաբական երկրների 
կրթության գրասենյակը հետևողականորենհրատարակել 
էհամապարփակ գիտական հետազոտություններ, որոնք վերաբերում են 
արաբերենով գրքերի շարադրմանն ու թարգմանությանը11 ։ «Պարսից  
ծոցի արաբական երկրների համագործակցության խորհրդի» 
գագաթնաժողովն իր վեցերորդ հերթական նստաշրջանում 1985 
թվականին ընդունեց որոշում, որով պարտադրվում էր առավելագույնս 
արաբականացնել բարձրագույն և համալսարանական կրթության բոլոր 
ճյուղերն ու մասնագիտացումները։ 1986 թվականին 
Համագործակցության խորհրդի բարձրագույն հաստատությունների և 
համալսարանների տնօրենների ու ռեկտորների առաջին հավաքի 
ժամանակ ընդունվեցորոշում, որը հաստատում էր համալսարանական 
կրթության արաբականացման վերաբերյալ Գերագույն Խորհրդի 
ընդունած որոշման ի կատար ածումը և հանձնարարում Գլխավոր 
քարտուղարությանը՝ հետևել դրա իրականացման համար սահմանված 
քայլերին և գործնական ծրագրերին։ Այնուհետև, համալսարաններում 
ուսուցումն արաբականացնելու մանրամասն ժամանակային ծրագիր 
կազմելու համար՝ ձևավորվեց հատուկ աշխատանքային հանձնախումբ։ 
Համագործակցության խորհուրդը որպես առաջին քայլ՝ պահանջեց 
արաբականացնել հիմնական գիտակարգերի դասավանդումը և 
գիտական արաբերենով պարտադիր զեկուցումների ներկայացման 
կարգսահմանեց այն ֆակուլտետների ուսանողների համար, որտեղ 
դասավանդումն օտար լեզվով էր իրականցվում։ Հանձնախումբը 
պարտավոր էր հետևել նաև աշխատանքների նախագծմանն ու 
իրականացմանը, սակայն այս ծրագիրն ի կատար չածվեց, և 
համալսարաններում ոչ հումանիտար գիտություններրի դասավանդումը 
                                                 
11 شباط  في الكويت، ونشره ، المنعقدة التعريب تنسيق لجنة إلى مقدم بحث ،الجامعي التعليم تعريب: إبراهيم محمود
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մնաց անգլերեն՝ բացառությամբ որոշ սահմանափակ թվով 
առարկաներիու ճյուղերի, և ճշգրիտ գիտությունների՝արաբերենով 
դասավանդման մի քանի փորձերի12։ 

 
8. Ալժիր. 
Ալժիրում արաբերենը մեծ փորձությունների է ենթարկվել 1830 

թվականից սկսած՝ գաղութատերերի կողմից իրենց լեզվի 
պարտադրումից ի վեր, իսկ 1938 թվականի մարտի 8-ին այստեղ 
հրովարտակ ստորագրվեց, որով արաբերենն օտար լեզու էր 
հռչակվումԱլժիրում։ Ֆրանսիական իշխանությունները 1938 թվականին 
հայտարարեցին նաև, որ ով Ֆրանսիական համալսարանի դիպլոմ 
չունի, իրավունք չի ունենանաև դասավանդելԱլժիրում, նույնիսկ` 
արաբերեն։ 1954 թվականի մարտի 5-ին հայտարարվեց արաբերենի` 
կրթության համար ոչ պիտանի լեզու լինելու մասին` հիմնավորելով, որ 
կա երեք տարբեր արաբերեն. 

- դասական արաբերեն, որը հին և մեռած լեզու է, 
- արդի գրական արաբերեն, որը Արաբական Արևելքում 

հայտնի, իսկ Արաբական Արևմուտքում` անհայտ օտար լեզու է, 
- բարբառային արաբերեն, որը պիտանի չէ կառավարման և 

կրթության մեջ օգտագործելու համար13։  
Իրավիճակն այդպես շարունակվեց մինչև 1962 թվականը, երբ 

Ալժիրը վերադարձրեց իր անկախությունը։ Ալժիրի Սահմանադրության 
երրորդ կետը հաստատում է, որ արաբերենը Ալժիրի ազգային 
պաշտոնական լեզուն է։ Դրանից հետո արաբերենով հանրային 
կթությունը սկսեց աստիճանաբար դպրոցներ մտցվել, իսկ 1964 
թվականից սկսած` ներթափանցեց արդեն բոլոր փուլեր` կետ առ կետ 
արաբականացման մեթոդով։ 1988 թվականին հիմնական հենքային 
կրթության բոլոր փուլերում` տարրական դպրոցից մինչև ավագ դպրոց, 
կրթությունն ամբողությամբ արաբերենով էր իրականացվում, իսկ 1989 
թվականից համալսարանները սկսեցին ընդունել արաբերենով 
դպրոցական կրթություն ստացած ուսանողների, և արդեն բարձրագույն 
կրթության առանձին ուղղություններում, ինչպես օրինակ՝ 
                                                 
12 .63، صـ1989، دار الهجرة للطباعة والنشر، دمشق، وآفاق التعريب، جهود: قاسم سارة   
13  ، الموسمفي الجزائر بها النهوض وأسلوب والعالي العام التعليم مؤسسات في العربية اللغة: بلقاسم نايت قاسم محمود
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իրավագիտությունը, տնտեսագիտությունը, քաղաքագիտությունը, 
ժուռնալիստիկան, հոգեբանությունը, մանկավարժությունը, 
պատմությունը և սոցիոլոգիան, դասավանդումը սկսեց արաբերենով 
իրականացվելբոլոր փուլերում, այդ թվում` ասպիրանտուրայում։ 
Իրականացվեցին նաև նախապատրաստական աշխատանքներ՝ մյուս 
մասնագիտությունները ևս արաբերենով ուսուցանելու համար։ 
Արաբականացման գործընթացի համար անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսների 
նախապատրաստմանն ուղղված ջանքերն ի սկզբանե համախմբվեցին և 
հաջողությամբ իրականացվեցին։ Բարձրագույն կթության 
նախարարության մակարդակով ստեղծվեց Գիտությունների և 
կրթությանպլանավորման մի հանձնաժողով՝արաբականացման 
գործընթացը նախագծելու և արաբալեզու մանկավարժներ 
նախապատրաստելու համար։ Ընդունվեցին հանրային կառավարման և 
ընդհանուր միջավայրի արաբականացման շուրջ հրամանագրեր, իսկ 
1982 թվականին ստեղծվեց «Ազգային լեզվի գերագույն խորհուրդը»՝ 
հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ`  արաբականացման 
գործընթացը համակարգելու համար։ Ինչպես նաև ընդունվեց օրենք ՝ 
Արաբերենի ալժիրյան ակադեմիայի հիմնման մասին14։ 

Հարկ է նկատել, որ հումանիտար գիտությունների մասնակի 
արաբականացումը սկսվել էր դեռևս 1971 թվականից։Ինչ վերաբերում է 
ուսուցիչների վերապատարաստման ինստիտուտներին, ապա ուսուցումն 
այստեղ բացառապես արաբերեն է թե՛ հումանիտար, և թե՛ ճշգրիտ 
գիտությունների ուղղությամբ, իսկ ֆրասերենն այստեղ դասավանդվում 
է որպես օտար լեզու։ Սակայն, չնայած այս ամենին, արաբականացումն 
Ալժիրում առայսօր չի հասել բժշկական և ճարտարագիտական 
ֆակուլտետներ։ 

 
9. Թունիս. 
Կրթության արաբականացման`10 տարի տևողությամբ ծրագիր 

սկսելու մասին որոշումն այստեղ ընդունվել է 1958 թվականին։ 
Արաբականացումը նախ պետք է սկսվեր տարրական դպրոցներում, 
այնուհետև տարածվեր մինչև ավագ դպրոց։ Ծրագիրը սկսեց 
իրականացվել ամենայն վճռականությամբ և լրջությամբ, սակայն նրան 
վիճակված չէր երկար կյանք ունենալ։ Արաբականացումը հետընթաց 

                                                 
14 .39، صـ 1982العربي،  مجلة المستقبل ،التعريب في المغرب تجربة تقويم: الحبابي اطمةف  
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ապրեց 1968 թվականին։ Սակայն դրա նախադեպերը գրանցվել էին 
դեռևս 1964 թվականից սկսած՝ դասախոսների վերապատրաստման 
ինստիտուտներում, որտեղ ուսուցումը կրկին ֆրանսերեն էր դարձել։ 
Թունիսում կրթության արաբականացմանը երկրորդ անգամ դիմեցին 
1976 թվականին, սակայն այն չհասավ թունիսյան համալսարաներ՝ 
բացառությամբ որոշ հումանիտար, հասարակագիտական և 
բանասիրական առարկաների։ Եզակի բացառություններ կային նաև 
բժշկական և ճշգրիտ գիտություններրի ոլորտում, 
մասնավորապես՝Սֆաքսի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում 
դոկտոր Ահմադ Զիյաբը անատոմիա էր դասավանդում արաբերենով։Նա 
հեղինակել է նաև այդ գիտության ատլասների և դասագրքերի եռալեզու 
մի ամբողջ շարք` արաբերեն, ֆրանսերեն և լատիներեն։ Ուսանողները 
նրա դասերին մասնակցում էին մեծ ոգևորությամբ, սակայն նա 
հանդիպեց համալսարական ղեկավարության համառ դիմադրությանը, և 
ի վերջո, ստիպված եղավ դուրս գալ աշխատանքից։ Վերջերս նա 
կազմել է նաև ֆրանսերեն-արաբերեն բժշկական բառարան15։ 

 
10. Մարոկկո. 
Մարոկկոյում Ալ-Կարաուինի համալսարանը պահպանել է 

արաբերենը՝ որպես դասավանդման լեզու։ Այստեղ են սովորել 
բազմաթիվ ճանաչված գրականագետներ և մտավորականներ։ 
Մարոկկոյում արաբական տեղական դպրոցները սկսել են ստեղծվել 1925 
թվականից ի վեր և կարողացել են որոշ չափով դիմակայել ֆրանսերենի 
հոսքին։ Մարոկկոյի` անկախություն ձեռք բերելուց հետո մեծ 
հոգածություն է ցուցաբերվելարաբերենինկատմամբ, և 1960 թվականին 
հիմնվել է «Արաբականացման ուսումնասիրությունների և 
հետազոտությունների ինստիտուտը»։Իսկ 1961 թվականին 
կազմակերպվել է արաբականացման առաջին գիտաժողովը, որին 
հաջորդել է«Բարձրագույն կրթության արաբականացման համակարգման 
գրասենյակի» հիմնումը` դոկտոր Աբդալազիզ իբն Աբդալլահի 
գլխավորությամբ։ Այս կենտրոնը գոյության երկար տարիների ընթացքում 
մեծ գործունեություն է ծավալել՝ բազմաթիվ արաբերեն եզրերի 
հավաքագրման, համակարգման և բազմաթիվ մասնագիտական 
բառարանների կազմման գործում։ Դրա հրատարակած «Արաբերեն 

                                                 
15 .79، صـ1982مجلة المستقبل العربي،  تونس، في التعريب تجربة تقويم: عبدالعزيز عاشوري   
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լեզու» ամսագիրը իսկապես կենդանի միջնորդ էր դարձել 
արաբականացման խնդիրների քննարկման, եզրերի տարածման, դրանց 
ստեղծման մեթոդաբանության տարածման համար։ Գրասենյակը 
կազմակերպել է նաև արաբականացմանը նվիրված բազաթիվ 
սեմինարներ, գիտաժողովներ, համագումարներ, հրատարակել է դրանց 
ընդունած որոշումները, հանձնարարականներն ու հետազոտությունները։ 
Արաբականացման գործում մեծ ավանդ ունի նաև «Արաբականացման 
վերաբերյալ ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների 
ինստիտուտը»` դոկտոր Ահմադ ալ- Ախդար Ղազալի գլխավորությամբ, 
որն իրերկայբուբեն համակարգչի միջոցով զբաղվել է արաբական 
բառային բանկի պահպանմամբ։ Այն հատուկ եղանակով իրականացրել է 
բառապաշարի բարեփոխում, տերմիանբանության ստանդարտացում և 
միասնականացում, ինչնավելի դյուրին է դարձրել արաբական բառային 
բանկի ստեղծումը և տարատեսակ բառարանների հրատարակումը։ 
Մարոկկոյում տարրական կրթության արաբականացման մասին որոշումն 
ընդունվեց 1967 թվականին, սակայն այն շուտով հետընթաց ապրեց, և 
արաբականացվեց միայն պատմության, աշխարհագրության և 
փիլիսոփայության դասավանդումը։ Այդ առարկաները արաբերենով 
դասավանդելու հմտություն ունեցող ուսուցիչներ պատրաստելու համար՝ 
1962 թվականին բացվեցին բանասիրության ֆակուլտետներ և 
ուսուցիչների բարձրագույն դպրոցներ, իսկ ճշգրիտ գիտությունների 
դասավանդման համար ուսուցիչներ պատրաստող բարձրագույն 
դպրոցներ բացվեցին միայն 1978 թվականին։ Ներկայումս Մարոկկոյի 
համալսարաններում հումանիտար և հասարակագիտական բազմաթիվ 
առարկաներ դասավանդվում են արաբերենով, սակայն բժշկական 
ֆակուլտետներում ուսուցումը դեռևս շարունակում է ֆրանսերենով 
իրականացվել։ 

 Ինչպես կարելի է նկատել վերոշարադրյալից, արաբական 
երկրներում բնագիտական և ճշգրիտ գիտությունների ոլորտի 
արաբականացման գործընթացն իրականացվել է տարաժամանակ և 
փոփոխական հաջողություններով։ Արաբականացման տեսանկյունից 
առավել բարդ են համարվում բժշկական և տեխնիկական ոլորտները։ 
Ներկայումս արաբական գրեթե բոլոր երկրների համալսարաններում 
բժշկական գիտությունները դասավանդվում են օտար լեզուներով, 
հիմնականում` անգլերեն և ֆրանսերեն։ Սիրիան, թերևս, միակ 
արաբական երկիրն է, որը բացառություն է կազմում այդ  ցանկում, քանի 
որ այստեղ առայսօր բոլոր կրթական մակարդակներում որպես 
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դասավանդման լեզու օգտագործվում է արաբերենը։ Մի շարք 
արաբական երկրներում նույնպես փորձեր են 
կատարվել՝բժշկագիտության ոլորտի արաբականացման ուղղությամբ, 
սակայն որևէ լուրջ արդյունք չեն գրանցել և ներկայումս դադարեցվել են։ 
Նման պատկերը հաճախ արդարացվում է արաբերենի` գիտության 
առաջընթացին համընթաց քայլելու անկարողությամբ, 
համապատասխան ուսումնական նյութերի բացակայությամբ և այլն, 
սակայն Դամասկոսի համալսարանի փորձը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ 
այդ գիտակարգերի արաբերեն դասավանդումը ոչ միայն իրատեսական 
է, այլև ավելի բարձր արդյունքներ է ապահովում, քան օտար լեզուներով 
դասավանդումը։ 
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МЕРВАТ АБДАЛЛАХ ОСМАН - ПОПЫТКИ АРАБИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ В 
АРАБСКИХ СГРАНАХ        
 В Арабских  странах  арабизация естественных и точных наук 
сопровождается переменным успехом. И наиболее сложным процессом в 
этой области считается арабизация медицинских и технических наук. В 
настоящее время почти во всех университетах  арабских стран 
преподавание медицинских наук ведется на иностранных, в основном на 
английском и французском языках. Сирия является единственной 
арабской страной, которая считается исключением из этого списка, так 
как там во всех уровнях образования обучение проводится на арабском 
языке. Другие арабские страны тоже делали попытки арабизации 
медицины, но не имели каких-либо серьезных результатов, и в настоящее 
время этот процесс приостановлен. Это часто оправдывается отсутствием 
соответствующих  учебных материалов и т.д., но опыт Дамасского 
университета показывает, что даже в этих дисциплинах преподавание на 
арабском языке не только реально, но и обеспечивает намного лучшие 
результаты, чем преподавание на иностранном языке. 
 
MERVAT ABDULLAH OSMAN - ARAB COUNTRIES' ATTEMPTS FOR 
ARABIZATION OF MEDICAL SCIENCES     
 In the Arab countries, the Arabization of natural and exact sciences is 
accompanied by variable success. And the most difficult process in this field is 
the Arabization of medical and technical sciences. At present, almost all 
universities in the Arab countries teach medical sciences in foreign languages, 
mainly in English and French. Syria is the only Arab country that is 
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considered as an exception from this list, because almost in  all levels of 
education, teaching process is conducted here in Arabic. Other Arab 
countries also made attempts to Arabize medicine, but did not have any 
serious results, and this process is currently suspended. This situation is often 
justified by the lack of appropriate teaching materials, etc., but the experience 
of Damascus University shows that even in these disciplines, teaching in the 
Arabic language is not only realistic, but provides much better results than 
teaching in foreign languages. 
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ՀՏԴ 81'42 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 
ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ 

 
ՄԵՐՎԱԹ ԱԲԴԱԼԼԱՀ ՕՍՄԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ արաբականացում, արաբականացման գործընթացի 
խոչընդոտներ, լեզվական քաղաքականությունն արաբական 
երկրներում, լեզվական պլանավորումն արաբական երկրներում 

 
   Արաբականացումը արաբերենի` որպես գիտելիքի տարբեր 
ոլորտներում դասավանդման, հետազոտության և շարադրանքի լեզվի 
կիրառումն է1։ Արաբականացման կոչերն ու շարժումները արաբական 
երկրներում սկսվել են դեռևս 18-րդ դարում՝ գաղութատիրության լուծը 
թոթափելուց հետո։ Այդ շարժումներն ակտիվացան անցյալ դարի 
ութսունականներին և գագաթնակետին հասան իննսունականերին` 
գործնական կիրառում գտնելով սիրիական, հորդանանյան և մի շարք 
այլ համալսարաններում։ Բայց հարկ է նկատել, որ այդ շարժումը 
հանդիպեց նաև մի շարք խոչընդոտների։ Իրաքում այն լճացավ ԱՄՆ-ի` 
Իրաք ներխուժումից հետո, Թունիսում և Եգիպտոսում՝ «արաբական 
գարնան»-ից հետո ինչ վերաբերում է Լիբիային և Եմենին, ապա այս 
երկրներում քաղաքացիական պատերազմների բռնկումից հետո 
արաբականացման գործընթացն ընդհանրապես դադարեց։ 

Այս կարևորագույն գործընթացի ձախողումն արաբական 
երկրներում պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնց 
հետազոտումն ու վերլուծությունը սույն ուսումնասիրության հիմնական 
նպատակն է, և ստորև փորձ կարվի ներկայացնել դրանք։ 

1) Որպես գիտությունների արաբականացման գործընթացի 
կարևորագույն խոչընդոտ՝ հարկ է առանձնացնել քաղաքական 
գործոնը, որը կարելի է բաժանել երկու մասի. 

                                                 
1 ، بحث منشور في ندوة الترجمة واللغات االجنبية والتنمية في المملكة العربية السعودية: عبد اهللا بن إبراهيم السعادات 

، جامعة 1998ديسمبر  23-220تعميم التعريب وتطوير الترجمة في المملكة العربية السعودية، المعقودة في المدة من 
.الملك سعود، الرياض  
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ա) Ներքին քաղաքական պատճառներ- Անկասկած է, որ 
լեզվական պլանավորման գործընթացը պահանջում է հստակ 
քաղաքական դիրքորոշում և դրա իրականացման համար անհրաժեշտ 
համապատասխան միջավայր։ Ճիշտ է, արաբական տարբեր երկրներում 
ընդունվել են գիտությունների արաբականացման մասին որոշումներ, 
բայց դրանք, հիմնականում, եղել են ոչ թե կառավարության կողմից 
ընդունված և բոլորի համար պարտադիր որոշումներ, այլ ընդունվել են 
լեզվական ակադեմիաների կողմից, և հետաբար` պարտադիր չեն եղել 
կատարման համար։ Արդյունքում, այդ հարցն ընդգրկվել է ոչ թե 
պետության կողմից առաջադրված հիմնական խնդիրների, այլ 
«անհատական ջանքերի» շրջանակում, ինչը չի կարող բավարար 
պայման լինել պատմական կարևորություն ունեցող այս գործընթացը 
հաջողությամբ իրականացնելու համար 2։  

բ) Արտաքին քաղաքական պատճառներ- Ակնհայտ է, որ 
տնտեսական և ռազմական տեսանկյունից ավելի հզոր արևմտյան 
երկրները փորձում են ամեն կերպ վերահսկել և իրենց դերակատարումն 
ունենալ  ավելի փոքր և թույլ պետությունների ներքին քաղաքական, 
տնտեսական և ռազմական կյանքում։ Եվ սա, ի լրումն այն միջազգային 
քաղաքականության, որն անվանվում է «գլոբալիզացիա» եզրույթով, և 
որն ուղեկցվում է պատմության մեջ աննախադեպ դաժան մշակութային 
պատերազմով՝ փորձելով ճնշել մի մշակույթը մյուսով, մի միտքը` մեկ այլ 
մտքով, մի լեզուն` մեկ այլ լեզվով, մի կրոնը` մեկ այյլ կրոնով, մի 
անհատին` մեկ այլ անհատով։  Եվ հարկ է նկատել, որ համաշխարհային 
լեզվական քաղաքականությունները և լեզվական պլանավորումները այդ 
քաղաքականությունից անկախ չեն եղել։ Դրանք ևս մշակվել են՝ ըստ 
գլոբալիզացիայի պահանջների, քանի որ լեզուն շփման միջոց է և այդ 
քաղաքականության տարածման գլխավոր աղբյուրը պետք է լիներ։ 
Արևմուտքը, հանուն այդ լեզվական պլանավորման նպատակների 
հաջողության, մի ամբողջ տեխնիկական զինանոց է նախապատրաստել 
` գործի դնելով իր առաջադեմ տեխնիկական միջոցները, և 
օգտագործելով արաբական երկրներում քաղաքական, գիտական, 
մտավոր ու հասարակական մակարդակներում իրավիճակի 
վատթարացումը, ինչպես նաև լեզվական պլանավորման 
բացակայության կամ ուշացման  արդյունքում լեզվաբանների տված 

                                                 
2 .35-27، صـ 1990، جدة، ، مجلة المجلةالتعريب، خطر أم تطور: مطر األحمدي   
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աղքատիկ և սահմանափակ «արտադրանքը»3 ։ Արաբական երկրների 
զգալի մասը, ներգրավված լինելով ներքին և արտաքին 
պատերազմական գործողությունների և քաղաքական 
հակամարտությունների մեջ, և օտար ուժերի կողմից աջակցություն 
ստանալով՝ ստորադասում են ազգային շահերը անձնական շահերին, և 
դրանք դնում արտաքին ուժերի գերիշխանության տակ4 ։ 

2) Արաբականացման գործընթացը խոչընդոտող հաջորդ 
գործոնը համապատասխան լեզվական պլանավորման 
բացակայությունն է- Առայսօր արաբական երկրներում չկա մշակված 
միասնական լեզվական քաղաքականություն, և բացակայում է որևէ 
տեսակի լեզվական պլանավորումը։ Սա վերաբերում է արաբական 
երկրներին ոչ միայն ընդհանուր մակարդակում, այլև առանձին 
անհատկան մակարդակում։ Մինչդեռ արաբականացման գործընթացը 
հարկ է դիտարկել որպես ազգային արաբական հիմնախնդիր, և 
համապատասխան մարմինները պետք է զբաղվեն այս գիտակցության 
տարածմամբ` հասարակական կարծիքը մոբիլիզացնելու և դրա 
պատասխանատուների վրա ազգովի ճնշում գործադրելու համար, 
որպեսզի նրանք հստակ գիտակցեն արաբականացման դերն ու 
կարևորությունը, և ոչ թե խոչընդոտեն, այլ նպաստեն այդ գործընթացին՝ 
ներգրավելով բազմաթիվ լեզվաբանների տարբեր արաբական 
երկրներից, որոնք կմշակեն գիտության և արվեստի տարբեր 
ոլորտներում արաբերենին համարժեք հազարավոր եզրեր։ Իհարկե, 
արդեն  իսկ մեծ ջանքեր են գործադրվել այս ուղղությամբ, սակայն  
ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է այդ ջանքերն 
ավելի ճիշտ բաշխել։ Լեզվի ակադեմիաներ և նմանատիպ այլ 
կառույցներ հիմնելու կոչերը ինքնին լեզվական պլանավորման փորձեր 

                                                 
3 ، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة ،  مظاهر الدخيل في اللغة العربية دراسة في األساليب المعاصرة: سليمان حشاني 

.32، صـ2014الجزائر،   
4 Մանրամասն տե՛ս,  
.م1983، دار اإلصالح، القاهرة ،العربية لغة العلوم والتقنية: عبد الصبور شاهين •  
. هـ1403دار األندلس، بيروت  عوامل التطّور اللغوي،: دأحمد حّما •  
.2004. ، القاهرةفقه اللغة، دار نهضة مصر: علي عبد الواحد وافي •  
. هـ1401، دار الفكر، بيروت فقه اللغة وخصائص العربية: محّمد المبارك •  
.م1969المطابع األميرية، القاهرة  في أصول اللغة،: محمد أحمد ومحمد أمين •  
.م1971، دار المعارف، مصر كالم العرب من قضايا اللغة العربية: حسن ظاظا •  
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են, որոնք նպատակ ունեն պահպանել լեզուն, սակայն այս 
պլանավորումը համակարգված չէ, և դրանց կողմից իրականացվող 
աշխատանքները առավել նման են առանձին նպատակների 
իրականացման համար ստեղծված կոմիտեների և հատուկ խմբերի 
աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է արաբականցմանը նվիրված 
գիտաժողովներին, ապա, ի սկզբանե, դրանց նպատակն է եղել խթանել 
արաբերենով աղբյուրների, գիտական պարբերականների և ամսագրերի 
հրատարակումը` արտասահմանյան բոլոր կարևոր 
հետազոտությունների արաբերեն համառոտագրերը տարածելու և 
համապատասխան արաբերեն տերմինաբանություն ստեղծելու համար։ 
Սակայն դեռևս չկա ցանկալի արդյունք, քանի որ արաբականացման 
շարժման` համաշխարհային գիտական առաջընթացից ետ մնալու 
պատճառով՝ արաբալեզու գիտական գրադարանը դեռևս շարունակում է 
թերի մնալ այն դեպքում, երբ օտարալեզու աղբյուրների պակաս չի 
զգացվում։ Իսկ օտար փոխառություների համար արաբերեն 
համարժեքներ գտնելը ժամանակատար և բարդ խնդիր է և 
հետազոտողից մեծ ջանքեր է պահանջում, ինչն էապես խոչընդոտում է 
թարգմանության գործընթացին։  

3) Նյութական միջոցների սակավությունը և գիտական 
հետազոտոտությունների նկատմամբ ուշադրության պակասը- 
Խնդիրն այն է, որ արաբական պետությունները ոչ բավարար 
ուշադրություն և ֆինանսական միջոցներ են հատկացնում լեզվի 
ակադեմիաների և բոլոր այն կառույցների գործունեությանը, որոնց 
վստահված է լեզուն պահպանելու և դրանցում օտար փոխառությունների 
ներթափանցման գործընթացին հետևելու առաքելությունը։ Եվ լեզուն, 
լինելով ազգային ինքնության պահպանման գլխավոր պայմաններից 
մեկը, դառնում է տնտեսական խնդիների «զոհ»։ Անկասկած է, որ 
արաբական համալսարաններում գիտությունների` արաբերենով 
դասավանդումը չի կարող ընդգրկման այնպիսի ծավալ ունենալ, ինչպես 
անգլերենով դասավանդումը։ Դրա համար կան մի շարք պատճառներ, 
ինչպես օրինակ՝ անգլերենով աղբյուրների և գիտական 
հետազոտությունների բազմաքանակությունը, որոնց թարգմանությունն 
արաբերենի մեծ ջանքեր է պահանջում՝ ի լրումն մեծ նյութական 
միջոցների։ Սա լուրջ խոչընդոտ է, որը, սակայն, պարտադիր է 
հաղթահարել, քանի որ ազգային ինքնության, մտքի և առաջընթացի 
պահպանման միակ ճանապարհը ազգային լեզվի պահպանումն է՝ 
անկախ նրանից, թե դա որքան կարժենա։ Եվ  յուրաքանչյուր ոք պետք է 
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իր ներդրումն ունենա արաբականացման գործում, որը կայուն 
առաջընթացի միակ երաշխիքն է։ 

4) Արաբականացման ոլորտում մասնագետների 
բացակայությունը, այդ նպատակի համար անհրաժեշտ փորձի 
պակասը- Տեխնիկական գիտությունների արաբականացումը և դրանց 
դասավանդումը պահանջում են ձեռնարկել համապատասախան 
գործնական քայլեր, որոնցից առավել կարևորը համապատասխան 
ունակություններ և փորձ ունեցող  մարդկային ռեսուրսների և 
ժամանակակից գիտակատեխնիկական առաջընթացին համընթաց 
«քայլող» արաբերեն աղբյուրների առկայությունն է։ Եվ այս 
համատեքստում պարտադիր պայման է ոչ միայն գիտատեխնիկական 
վերջին զարգացումների հետ կապված գիտելիքի, այլև վարչական, 
քաղաքական, տնտեսական ոլորտներն ընդգրկող աղբյուրների 
արաբականացումը, գրեթե ամեն օր թարմացվող գիտական 
հազարավոր եզրերի համար արաբերեն համարժեքների ապահովումը և 
հասարակության բոլոր անդամներին դրանց հասանելի դարձնելու 
անհրաժեշտությունը։  

Եվ այստեղ հարց է ծագում․ արդյո՞ք արաբական աշխարհում 
կա մի այնպիսի հաստատություն, որն ունակ է կյանքի կոչել այդ 
ծրագրերը։ Իսկ եթե գտնվի այդպիսին, ապա արդյո՞ք կան անհրաժեշտ 
նյութական և մարդկային ռեսուրսներ, որպեսզի այն կարողանա 
պատշաճ ձևով իրականացնել իր այդ առաքելությունը։ Արդյո՞ք կան 
այնպիսի հաստատություններ, որոնք տարեկան հարյուր հազարավոր 
կամ, առնվազն, տասնյակ հազարավոր գրքեր և գիտական 
հետազոտություններ այլ լեզուներից թարգմանում են արաբերեն և 
ապահովում անհրաժեշտ տերմինաբանություն։ Ցավոք, այս հարցերի 
պատասխանը բացասական է, ինչը, մեծամասամբ, պայմանավորված է 
արաբական աշխարհում լեզվական քաղաքականության և պատշաճ 
լեզվական պլանավորման բացակայությամբ5։ 

5) Գիտությունների ոլորտի արաբականացման գործընթացին 
կտրուկ դեմ արտահայտվող արաբ լեզվակիրների ստվար շերտի 
առկայությունը- Այն փաստը, որ առայսօր արաբական հասարակության 
մի ստվար զանգված նախընտրում է կրթություն ստանալ օտար լեզվով, 
վկայում է արաբականացման նկատմամբ նրանց ունեցած թաքնված 
կամ բացահայտ բացասական դիրքորոշման մասին։ Բայց մյուս կողմից, 
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Հորդանանի լեզվի ակադեմիայի փորձը` արաբերեն թարգմանել ճշգրիտ 
գիտությունների այն դասագրքերը, որոնցով այդ գիտությունները 
դասավանդվում են Հորդանանի և Յարմուքի համալսարաններում,  
հաստատեց, որ դրանց ուսուցումն արաբերենով ավելի դյուրին է և 
արդյունավետ, քան անգլերենով։ Այդ մասին է վկայում նաև 
ուսանողների գնահատականների զգալի բարձրացումը։ Ինչ վերաբերում 
է տերմինաբանության առումով ինքնաբավությանը, ապա լեզվական և 
գիտական ակադեմիաներն ու կառույցները ստեղծել են հարյուր 
հազարավոր եզրեր տարբեր գիտությունների բնագավառում, 
հրատարակել են բազմաթիվ բառարաններ։ Արաբականցված եզրերի 
պահանջը շարունակական է, և անհրաժեշտ է համախմբել բոլոր ուժերը` 
ժամանակին համընթաց քայլելու համար։ Որոշ ֆակուլտետների 
(մասնավորապես՝ տեխնիկական)` արաբերենով դասավանդումից 
հրաժարվելը իրականում կապված է ոչ թե ուսանողների` 
արաբականացումը չընդունելու, այլ այդ համալսարանների 
ղեկավարության` արաբականացմանն ընդառաջ չգնալու, ինչպես նաև 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մի մասի` օտար լեզվով 
դասավանդմանը կառչած լինելու հանգամանքների հետ: Չնայած հարկ է 
նկատել նաև, որ արաբերենով դասավանդմանը կողմնակից 
դասախոսների բանակը նույնպես սակավաթիվ չէ։  

1983 թվականին Խարթումի համալսարանի դասախոս Սայիդ 
Համիդ Հարիզի կողմից իրականացված սոցիոլոգիական հարցումները 
ցույց են տալիս, որ 

- Խարթումի համալսարանի դասախոսների զգալի մասը չեն 
տեսնում արաբականացման անհրաժեշտությունը,  

- Գրական արաբերենն իր ձևաբանությամբ և 
շարահյուսությամբ մերժողական վերաբերմունքի է արժանացել  
սուդանցի ուսանողների շրջանում, և  հատկապես նրանց մոտ, ովքեր 
եվրոպական կրթություն են ստացել,  

- Խարթումի համալսարանի դասախոսներից մի մասը 
խոստովանում է, որ ավելի լավ տիրապետում է անգլերենին, քան 
գրական արաբերենին, 

- Արաբերենով աղբյուրները բավարար չեն6։ 
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Արաբականացման հակառակորդները բերում են հետևյալ 
փաստարկները. 

1. Արդի դարաշրջանում գիտության լեզուն անգլերենն է. 
Սակայն անգլերենը գիտության միակ լեզուն չէ, և անգլերենից 

բացի գիտության լեզու կարելի է համարել նաև ֆրանսերենը, 
գերմաներենը, ռուսերենը, ճապոներենը, իսպաներենը, չինարենը և 
այլն։ Եվրոպական երկրներում ուսանողները սովորում են այդ երկրների 
լեզուներով և չեն բողոքում լեզվի պատճառով աղբյուրների 
անհասանելիությունից կամ նրանից, որ գիտության դռները փակ են 
իրենց առջև։ Այդ մասին են վկայում եվրոպական տարբեր 
ժողովորդների ներկայացուցիչների կողմից կատարված բազմաթիվ 
հետազոտություններն ու հայտնագործությունները։ 

2. Գիտությունների դասավանդման մեջ անգլերենի 
կիրառումը համարվում է ամենաարագ միջոցը ուսանողի` այդ լեզվին 
տիրապետելու և գիտական առաջընթացին համաքայլ ընթանալու 
համար7. 

Սակայն այս խնդրի լուծումը բավական հեշտ է և մատչելի. 
պարզապես անհրաժեշտ է բարելավել արաբական երկրներում 
անգլերենի դասավանդումը, որպեսզի ուսանողը առանց դժվարության 
կարողանա օգտվել անգլերեն մասնագիտական գրքերից և 
աղբյուրներից: Դրա համար պարտադիր պայման չէ մասնագիտական 
առարկաների՝ անգլերենով դասավանդումը: Եվ դրա ապացույցը կարելի 
է տեսնել Դամասկոսի համալսարանում, որտեղ բժշկությունը 
դասավանդվում է արաբերենով, և որտեղ ուսանողները, դիմելով 
ամերիկյան համալսարաններ և հանձնելով բժշկական 
տերմինաբանությամբ մասնագիտական անգլերենի քննություններ, 
հաճախ ավելի բարձր արդյունքների են հասնում, քան այն ուսանողները, 
որոնք անգլերենով են բժշկություն սովորել։  

3. Արաբերենով գրքերի և աղբյուրների 
սահմանափակությունը, մեթոդական անկատարությունն ու 
տպագրման վատ  որակը. 

Իհարկե, չի կարելի ժխտել այս փաստը, բայց արաբական 
աշխարհում կան մի շարք համալսարաններ, որոնցում տարբեր 
գիտություններ դասավանդվում են արաբերենով։ Դրանցում 
օգտագործվում են արաբերեն մասնագիտական տարբեր դասագրքեր և 

                                                 
7 .4،صـ1982مطبعة جامعة دمشق، تعريب الجامعات ، إحياء لكيان أكاديمي عربى أصيل،: صفاء خلوصى    
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աղբյուրներ, ինչպես նաև «Գիտության և կրթության արաբական 
կազմակերպությանն» առընթեր «Արաբականացման համակարգման 
գրասենյակի» կողմից հրատարակված բազմաթիվ տերմիաբանական 
բառարաններ։ «Արաբականացման, թարգմանչության, գրքաստեղծման 
և հրատարակչության կենտրոնը», որը նույնպես ենթակա է վերոնշյալ 
կազմակերպությանը, գիտական տարբեր ոլորտների վերաբերյալ 
արաբերեն թարգմանված գրքեր է հրատարակում։ 

4. Լեզվի որոշ ակադեմիաների կողմից առաջարկված որոշ 
եզրերի «արհեստականությունը» և դժվար ընկալելիությունը8, կամ 
անհրաժեշտ եզրերի մեծամասնության արաբերեն թարգմանված 
չլինելը. 

Չնայած այս հանգամանքին՝ չի կարելի համաձայնվել այն 
պնդման հետ, որ արաբերենն անկարող է «յուրացնել» գիտական, և 
մասնավորապես՝ բժշկական եզրերը, քանի որ դա չի 
համապատասխանում իրականությանը: Արաբերենը կարող է 
արտահայտել բոլոր անհրաժեշտ եզրերը, այդ թվում նաև՝ բժշկական, 
ինչի մասին վկայում է  սիրիական փորձը Դամասկոսի համալսարանի 
Բժշկական ֆակուլտետում։ Այն առաջին արաբական 
համալսարաններից է, որտեղ թե՛ դասավանդումը, թե՛ քննական 
գործընթացը  իրականացվում են արաբերենով: Այն մեծ ներդրում ունի 
բժշության և մյուս գիտությունների արաբականացման գործում9։ 

5. Արաբականացումը կարգախոս է՝ առանց 
բովանդակության. 

Արաբականացումը ոչ թե առանց բովանդակության կարգախոս 
է, այլ խիստ անհրաժեշտություն է քաղաքակրթական և ազգային 
մակարդակներում։ Դրա լավագույն ապացույցն արդեն իսկ 
հիշատակված սիրիական փորձն է, որը գործնականում ապացուցում է 
ոչ միայն արաբականացման իրատեսական, այլ նաև խիստ 
արդյունավետ լինելը։        
 Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարելի է փաստել, որ արաբական 
երկրներում գիտությունների արաբականացման խնդիրը պահանջում է 

                                                 
8 أفكار ومقترحات ، جامعة اليرموك ، مطبعة جامعة دمشق "  العلوم الطبيعية" تعريب التعليم الجامعي : عبد المجيد نصر 

.4، صـ1982  
9 ، مطبعة جامعة  مسؤولية عضو هيئة التدريس والناشر عن جمود التعريب فى الوطن العربي: أحمد محمد الحصري  

.10، صـ 1982دمشق ،   
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այս ոլորտում հստակ քաղաքական դիրքորոշում, որը պարտադիր 
կլինի բոլորի համար, և որը կհանգեցնի արաբական 
համալսարաններում արաբերենով դասավանդմանը։ Դրան զուգահեռ՝ 
պարտադիր պայման է նաև հանրությանը նախապատրաստելը 
արաբականացման քաղաքականության ընդունմանը` փորձելով շեշտել 
գիտությունների արաբականացման և ազգային ինքնության 
խնդիրների միջև անքակտելի կապը։ 
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МЕРВАТ АБДАЛЛАХ ОСМАН - ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ АРАБИЗАЦИИ 
НАУЧНОЙ СФЕРЫ В АРАБСКИХ СТРАНАХ    
  Политика арабизации в арабских странах требует формирования 
четкой политической позиции в этой области, которая была бы 
обязательной для всех. Это привело бы к преподаванию научных 
дисциплин в арабских университетах на арабском языке. Параллельно с 
этим, необходимо подготовить общество к проведению политики 
арабизации,подчеркивая неразрывную связь проблем национальной 
идентичности и арабизации научной сферы. 
 
MERVAT ABDULLAH OSMAN - THE OBSTACLES OF ARABIZATION OF  
SCIENCES IN ARABIC COUNTRIES      
 It can be stated that the Arabization policy in the Arab world requires a 
clear political position in this field, which will be compulsory for all. This 
would lead to the teaching of scientific disciplines in the Arab universities by 
Arabic languange. In parallel, there is a need to prepare the Arab society  for 
the Arabization policy and emphasize the inextricable link between the issues 
of national identity and the Arabization of sciences. 
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LILIT BADALYAN - Ph.D., Associate Professor, Chair of English Lexicology and 
Stylistics, YSULS  
 
ՍՏԵԼԼԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ - դասախոս, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ 
СТЕЛЛА МАРТИРОСЯН – преподаватель кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
STELLA MARTIROSYAN - lecturer, Chair of English Lexicology and Stylistics, YSULS 
 
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ – դասախոս, եվրոպական և ասիական լեզուների 
ամբիոն, ԵՊԼՀ 
МАРГАРИТА БАГРАМЯН - преподаватель кафедры европейских и азиатских 
языков, ЕГУЯСН 
MARGARITA BAGHRAMYAN – lecturer, Chair of European and Asian Languages, 
YSULS 
 
ԶՈՐԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ  - դասախոս, օտար լեզուների ամբիոն, ՀԱՊՀ 
ЗОРИ БАРСЕГЯН - преподаватель, кафедры инностранных языков, НПУА 
ZORI BARSEGHYAN – lecturer, Chair of Foreign Languages, NPUA  
 
ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ - դասախոս, գերմաներենի ամբիոն, ԵՊԼՀ 
АЙКАНУШ БАРСЕГЯН – преподаватель немецкой кафедры, ЕГУЯСН 
HAYKANUSH BARSEGHYAN – lecturer, Chair of German, YSULS 
 
ՇՏԵՖԱՆ ՌԱԲԱՆՈՒՍ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր, օտար լեզվի և գրականության 
ֆակուլտետ ,Վերոնայի համալսարան 
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ШТЕФАН РАБАНУС – д.ф.н., професор, факултет иностранных языков и 
литературы, университет Верона 
STEFAN RABANUS – Doctor in Philology, Proffesor, Department of Foreign 
Languages and Literatures, University of Verona 
 
ՍԵԴԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ – բ.գ.թ., դոցենտ, թարգմանության տեսության և 
պրակտիկայի ամբիոն, ԵՊՀ 
СЕДА ГАБРИЕЛЯН - к.ф.н., кафедры теории и практики перевода, ЕГУ 
SEDA GABRIELYAN –  Ph.D., Associate Professor, Chair of Translation studies, YSU 
 
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ– դասախոս ԵՄՀ, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
ТАТЕВИК ГАСПАРЯН - преподаватель, МУЕ, соискатель кафедры английской 
лексикологии и стилистики, ЕГУЯСН 
TATEVIK GASPARYAN – lecturer, EIU, Post- graduate student, Chair of English 
Lexicology and Stylistics, YSULS 
 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ – բ.գ.թ., դոցենտ, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ 
РУЗАННА ГЕВОРКЯН – к.ф.н., доцент кафедры лексикологии и стилистики 
английского языка, ЕГУЯСН 
RUZANNA GEVORGYAN – Ph.D., Associate Professor, Chair of English Lexicology 
and Stylistics, YSULS 
 
ԱՆԻ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ – լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության 
ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
АНИ ГЮРДЖИНЯН – соискатель кафедры языкознания и теории коммуникации, 
ЕГУЯСН 
ANI GYURJINYAN – Ph.D. student, Chair of Linguistics and Theory of Communication, 
YSULS 
 
ԳԱՅԱՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ - բ.գ.թ., դոցենտ, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊԼՀ 
ГАЯНЕ ЕГИАЗАРЯН - к.ф.н., доцент, зав. каф. английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
GAYANE YEGHIAZARYAN – Ph.D., Associate Professor, Head of the Chair of English 
Lexicology and Stylistics, YSULS 
 
ՏԱԹԵՎԻԿ ԹԱՆԳՅԱՆ – համաշխարհային գրականության և մշակույթի 
ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ     
ТАТЕВИК ТАНГЯН - соискатель кафедры  мировой литературы и культуры, 
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ЕГУЯСН     
TATEVIK TANGYAN - Ph.D. student, Chair of World Literature and Culture, YSULS  
 
ՀՐԱՆՈՒՇ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ – բ.գ.թ., դոցենտ, լեզվաբանության և հաղորդակցման 
տեսության ամբիոն, ԵՊԼՀ    
ГРАНУШ ТОВМАСЯН – к.ф.н., доцент кафедры языкознания и теории 
коммуникации, ЕГУЯСН   
HRANUSH TOVMASYAN – Ph.D., Associate Professor at the Chair of Linguistics and 
Theory of Communication, YSULS 
 
ՍՅՈՒԶԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ - ֆրանսերնի ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
СЮЗАН ТОРОСЯАН - соискатель  кафедры  французкого языка, ЕГУЯСН 
SYUZAN TOROSYAN - Ph.D student, Chair of French Լanguage, YSULS 
 
ԱՐՓԻՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ – դասախոս, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ 
АРПИНЕ ХАЛАТЯН – преподаватель кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
ARPINE KHALATYAN – lecturer, Chair of English Lexicology and Stylistics, YSULS 
 
ՆԱՏԱԼՅԱ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ - բ.գ.թ., պրոֆ., համաշխարհային գրականության և 
մշակույթի ամբիոնի վարիչ , ԵՊԼՀ  
НАТАЛЬЯ ХАЧАТРЯН -  к.ф.н., профессор, зав. каф. Мировой литературы и 
культуры, ЕГУЯСН 
NATHALIE KHACHATRIAN - Ph.D., Professor, The Chair of World Literature and 
Culture, YSULS 
 
ԹԱԳՈՒՀԻ ԽՈՋԱՅԱՆ– բ.գ.թ., դոցենտ, գերմաներենի ամբիոն, ԵՊԼՀ 
ТАГУИ ХОДЖАЯН - к.ф.н., доцент кафедры немецкого языка, ЕГУЯСН 
TAGUHI KHOJAYAN - Ph.D., Associate Professor at the Chair of German Language, 
YSULS 
 
ԳՈՒՐԳԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ – անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության 
ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ  
ГУРГЕН КАРАПЕТЯН - соискатель кафедры перевода и коммуникации 
английского языка, ЕГУЯСН 
GURGEN KARAPETYAN – PhD, student, Chair of English Communication and 
Translation, YSULS 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ – դասախոս, գերմաներենի ամբիոն, ԵՊԼՀ  
РУЗАННА КАРАПЕТЯН – предподаватель кафедры немецкого языка, ЕГУЯСН 
RUZANNA KARAPETYAN – lecturer, Chair of German Language, YSULS 
 
ՏԱՏՅԱՆԱ  ԿՐԱՍՆՈՎԱ – բ.գ.դ., դոցենտ, Խոսքային հաղորդակցման ամբիոն, 
Սանկտ Պետերբուրգի Պետական Համալսարան, Ռուսաստան  
ТАТЬЯНА КРАСНОВА - д.ф.н.,  доцент, кафедра речевой коммуникации, Санкт-
Петербургский государственный университет, ВШЖиМК, Санкт-Петербург, Россия 
TATYANA KRASNOVA – Doctor in Philology, Associate Professor, Chair of Speech 
Communication, Saint Petersburg State University 
 
ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ - դասախոս, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ 
НАЗЕЛИ АКОПЯН – преподаватель кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
NAZELI HAKOBYAN –  lecturer, Chair of English Lexicology and Stylistics, YSULS 
 
ՍՈՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ -  բ.գ.թ., օտար լեզուների և գրականության  ամբիոնի վարիչ, 
ԵՄՀ         
СОНА АКОПЯН - к.ф.н., зав. кафедрой иностранных языков и литературы, 
Международный Университет Евразия     
SONA HAKOBYAN - Ph.D., Head of the Chair of Foreign Languages and Literature, 
Eurasia International University 
 
ԷԼԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ – համաշխարհային գրականության և մշակույթի 
ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ     
ЭЛЕН АЙРАПЕТЯН - соискатель кафедры  мировой литературы и культуры, 
ЕГУЯСН     
ELEN HAYRAPETYAN - Ph.D. student, Chair of World Literature and Culture, YSULS  
 
ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ -  արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, ԵՊՀ 
АЙК АРУТЮНЯН – аспирант кафедры арабистики, ЕГУ 
HAYK HARUTYUNYAN– Ph.D. student, Chair of Arabic Studies, YSU 
 
ՖՐՈՒՆԶԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ - բ.գ.թ., դոցենտ, եվրոպական և ասիական 
լեզուների ամբիոնի վարիչ, ԵՊԼՀ 
ФРУНЗЕ ОГАННЕСЯН - к.ф.н., доцент, зав. каф. европейских и азиатских 
языков, ЕГУЯСН  
FRUNZE  HOVHHANISYAN - Ph.D., Assosciate Professor, Head of the Chair of 
European and Asian Languages, YSULS 
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ԷՄՄԱ ԲԱԼԱՅԱՆ - Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի հայցորդ,ԵՊԼՀ 
ЭММА БАЛАЯН - соискатель кафедры европейских и азиатских языков, ЕГУЯСН 
EMMA BALAYAN - Post-graduate student, Chair of European and Asian Languages, 
YSULS 
 
ԱՐԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ – դասախոս, Եվրոպական և ասիական լեզուների 
ամբիոն, ԵՊԼՀ 
АРЕВИК ГРИГОРЯН - преподаватель кафедры европейских и азиатских языков, 
ЕГУЯСН 
AREVIK GRIGORYAN - lecturer, Chair of European and Asian Languages, YSULS 
 
ԴԱՎԻԹ ՂԱՐԻԲՅԱՆ -  բ.գ.թ., ասիստենտ, ռուսաց լեզվի ամբիոն, ՀՄՊՀ 
ДАВИД ГАРИБЯН - к.ф.н., ассистент кафедры русского языка, АГПУ  
DAVID GHARIBYAN -  PhD, Lecturer, at the Chair of Russian Language,  ASPU  
 
ՆԻՆԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ - բ.գ.թ., դոցենտ, ռուս և սլավոնական լեզվաբանության 
ամբիոն, ԵՊԼՀ       
НИНА ГАРИБЯН - к.ф.н., доцент кафедры русского и славянского языкознания, 
ЕГУЯСН 
NINA GHARIBYAN -  PhD, Associate Professor, at the Chair Of Russian And Slavonic 
linguistics , YSULS 
 
ԻՌԵՆԱ ՄԱԴՈՅԱՆ –  մ.գ.թ., դոցենտ, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ 
ИРЕНА МАДОЯН - к.п.н., доцент кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
IRENA MADOYAN  - Ph.D, Associate Professor at the Chair of English Lexicology and 
Stylistics, YSULS 
 
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ– Համաշխարհային գրականության և մշակույթի 
ամբիոնի ասպիրանտ, ԵՊԼՀ       
КРИСТИНЕ МАРГАРЯН – соискатель кафедры мировой литературы и культуры 
ЕГУЯСН         
CHRISTINE MARGARYAN – Ph.D student at the Chair of World Literature and 
Culture, YSULS. 
 
ՆԱԻՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ - անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության 
ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
НАИРА МАРТИРОСЯН – соискатель кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
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NAIRA MARTIROSYAN - Ph.D student, Chair of English Lexicology and Stylistics, 
YSULS 
 
ԱՆՆԱ  ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ – դասախոս, <<Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ>> 
հիմնադրամ,  ֆրանսերենի ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
АННА МЕЛКОНЯН - преподаватель фонда <<Французский  лицей  в Армении>>, 
соискатель  кафедры  французкого языка, ЕГУЯСН 
ANNA MELKONYAN - lecturer, Foundation ՛՛French college in Armenia՛՛, PhD student, 
Chair of French Language, YSULS 
 
ԱԼԼԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ - բ.գ.թ., դոցենտ անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ 
АЛЛА МИНАСЯН - к.ф.н., доцент кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
ALLA MINASYAN – Ph.D, Associate Professor at the Chair of English Lexicology and 
Stylistics, YSULS 
 
ԶԱՐՈՒՀԻ ՄԻՍԱԿՅԱՆ - բ.գ.թ., դասախոս, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն,  ԵՊԼՀ 
ЗАРУИ МИСАКЯН -  к.ф.н., преподаватель кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
ZARUHI MISAKYAN  - Ph.D., senior lecturer, Chair of English Lexicology and 
Stylistics, YSULS 
 
ՍԵՐԻՆԵ ՄԻՍԻՍՅԱՆ – Ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցման 
ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՌՀ 
СЕРИНЕ МИСИСЯН - аспирант кафедры русского языка и профессиональной 
коммуникации, РАУ 
SERINE MISISYAN – PhD student, department of the Russian language and 
professional communication, RAU 
 
ԻՐԻՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ – բ.գ.թ. դասախոս, օտար լեզուների և գրականության 
ամբիոն, ԵՄՀ, դասախոս, գերմանական  լեզուների ամբիոն, ՀՊՄՀ   
ИРИНА МХИТАРЯН – к.ф. н., преподаватель, кафедра  иностранных языков и 
литературы, ЕМУ, преподаватель,  кафедра германских языков, АГПУ  
IRINA MKHITARYAN – Ph.D, academic member, at the Chair of Foreign languages 
and Literature, EIU, lecturer,  at the Chair of German languages, ASPU  
 
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ – անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության 
ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
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СУСАННА МХИТАРЯН - соискатель кафедры английской лексикологии и 
стилистики, ЕГУЯСН 
SUSANNA MKHITARYAN - Ph.D. student, Chair of English Lexicology and Stylistics, 
YSULS 
 
ԱՆԱՀԻՏ ՄԿՐՅԱՆ – դասախոս, եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոն, 
ԵՊԼՀ          
АНАИТ МКРЯН – предподаватель кафедры европейских и азиатских языков, 
ЕГУЯСН          
ANAHIT MKRYAN – lecturer, Chair of European and Asian Languages, YSULS 
 
ԱՐԱՄ ՄԿՐՅԱՆ – կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ գիտությունների ազգային 
ակադեմիա  
АРАМ МКРЯН – младший научный сотрудник, Национальная академия наук, РА 
ARAM MKRYAN – scientific researcher, the National Academy of Sciences of the 
Republic of Armenia  
 
ՄԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ – հայցորդ, լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության 
ամբիոն, ԵՊԼՀ   
МАНЭ МКРТЧЯН – соискатель, кафедра языкознания и теории коммуникации, 
ЕГУЯСН      
MANE MKRTCHYAN - Ph.D student,. Chair of Linguistics and Theory of 
Communication, YSULS  
 
ԴԻԱՆԱ  ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ - գրականության տեսության և  գրաքննադատության 
ամբիոնի ասպիրանտ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ 
ДИАНА МНАЦАКАНЯН - аспирантка кафедры теории литературы и литературной 
критики, факультет армянской филологии, ЕГУ 
DIANA MNATSAKANYAN - Ph.D. student at the Chair of Theory of Literature and 
Literary Criticism, Faculty of Armenian Philology, YSULS 
 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄՈՒՍԱԽԱՆՅԱՆ - ասպիրանտ,  համաշխարհային գրականության և 
մշակույթի ամբիոն, ԵՊԼՀ 
ЛУСИНЕ МУСАХАНЯН - аспирант, , кафедра мировой литературы и культуры, 
ЕГУЯСН 
LUSINE MUSAKHANYAN – PhD student, Chair of World Literature and Culturе, 
YSULS 
 
ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՊԱՊՈՅԱՆ – բ.գ.թ., դասախոս, գերմաներենի ամբիոն, ԵՊԼՀ 
СИРАНУШ ПАПОЯН – к.ф.н., преподаватель кафедры немецкого языка, ЕГУЯСН 
SIRANUSH PAPOYAN – PhD, lecturer, Chair of German Language, YSULS 
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ԷԼԻԶԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ -  բ.գ.թ., դոց., գերմաներենի ամբիոն վարիչ, ԵՊԼՀ 
ЭЛИЗА КАЗАРЯН - к.ф.н., доц., зав. каф. немецкого языка, ЕГУЯСН 
ELIZA GHAZARYAN -  PhD, Associate Professor, Head of the Chair of German 
language, YSLU 
 
ՇԱՀԱՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ - ֆրանսերենի ամբիոնի հայցորդ, ԵՊԼՀ 
ШАГАНЕ ПЕТРОСЯАН - соискатель кафедры французкого языка, ЕГУЯСН 
SHAHANE PETROSYAN - Ph.D student, Chair of the French Language, YSULS 
 
ԱՐՄԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ - բ.գ.թ., դասախոս, եվրոպական և ասիական լեզուների 
ամբիոն, ԵՊԼՀ        
АРМЕН ПОГОСЯН -  к.ф.н., преподаватель кафедры европейских и азиатских 
языков, ЕГУЯСН 
ARMEN POGHOSYAN - lecturer, Chair of European and Asian Languages, YSULS 
 
ԳԱՅԱՆԵ  ՍԱՎՈՅԱՆ - բ.գ.թ., դոցենտ, գերմանական լեզուների ամբիոն, ՀՊՄՀ 
ГАЯАНЕ САВОЯН – к.ф.н., доцент, кафедра германских языков, АГПУ  
GAYANE SAVOYAN – Ph.D, Associate Professor at the Chair of the Germanic 
Languages, ASPU 
 
ԳԱՅԱՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ -  մ. գ. թ., դասախոս, ռուսաց և սլավոնական 
լեզվաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ  
ГАЯНЕ САРКИСЯН  - к. п. н., преподаватель  кафедры русского и славянского 
языкознания, ЕГУЯС 
GAYANE SARGSYAN - PhD, Lecturer at the Chair or Russian and Slavonic Linguistics, 
YSULS 
 
ԳՈՌ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - պ.գ.թ, կոնֆուցիուսի ինստիտուտի տնօրեն, ԵՊԼՀ  
ГОР САРГСЯН – к. и. н., директор института конфуция, ЕГУЯС 
GOR SARGSYAN – PhD, Director at Confucius Institute, YSULS  
 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ – մ.գ.թ., դոցենտ, ռուսաց և սլավոնական 
լեզվաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ        
РУЗАННА САРКИСЯН – к.п.н. доцент кафедры русского и славянского 
языкознания, ЕГУЯС            
RUZANNA SARGSYAN – PhD, Associate Professor at the Chair or Russian and 
Slavonic Linguistics, YSULS 
 
ԱՍՏՂԻԿ  ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ - դասախոս, Գերմաներենի ամբիոն, ԵՊԼՀ 
ASTGHIK SARIBEKYAN - lecturer, Chair of German Language, YSULS  
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АСТГИК САРИБЕКЯН - преподаватель, кафедра немецкого языка, ЕГУЯСН 
 
ԱԳԱՏԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ – դասախոս, օտար լեզուների ամբիոն, Մեսրոպ Մաշտոց 
Համալսարան (ՄՄՀ)    
АГАТА САФАРЯН – преподаватель кафедры иностранных языков, Университет 
Месроп Маштоц (УММ)  
AGATA SAFARYAN – Lecturer, Foreign Languages Chair, Mesrop Mashtots University 
(MMU)  
 
ԶԱՐՈՒՀԻ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ – բ.գ.թ., օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, 
Հայաստանի Ֆրանսիական համալսարան 
ЗАРУИ СОГОМОНЯН - к.ф.н., Заведующая кафедрой иностранных языков, 
Французский университет в Армении   
ZARUHI SOGHOMONYAN – PhD, Head of the Chair of Foreign Languages, French 
University of Armenia 
 
ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ– անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության 
ամբիոնի դասախոս և հայցորդ , ԵՊԼՀ 
СЮЗАННА СТЕПАНЯН – преподаватель и соискатель кафедры английской 
лексикологии и стилистики, ЕГУЯСН 
SYUZANNA STEPANYAN - Ph.D student and lecturer, Chair of English Lexicology and 
Stylistics, YSULS 
 
ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ –  պ.գ.թ., դոցենտ, համաշխարհային գրականության և 
մշակույթի ամբիոն, ԵՊԼՀ  
ГОАР ВАРДУМЯН – к.и.н, доцент, кафедра мировой литератиры и культуры, 
ЕГУЯС 
GOHAR VARDUMYAN – PhD, Assosiate Professor, at the Chair of World Litеrature 
and Culture, YSULS 
 
ԹԱԴԵՎՈՍ ՏՈՆՈՅԱՆ –  բ.գ.թ., դոցենտ, հայոց լեզվի ամբիոն, ԵՊՀ 
ТАДЕВОС ТОНАЯН  - к.ф.н., доцент, кафедра армянского языка, ЕГУ 
TADEVOS TONAYAN - PhD, Associate Professor, Chair of Armenian Language, YSU 
 
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՏԵՐ - ԱՎԱԳՅԱՆ -  հայցորդ, անգլերենի բառագիտության և 
ոճաբանության ամբիոն, ԵՊԼՀ      
СУСАННА ТЕР-АВАГЯН - соискатель, кафедра английской лексикологии и 
стилистики 
SUSANNA TER-AVAGYAN - post-graduate student, Chair of English Lexicology and 
Stylistics 
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ՆԱՏԱԼՅԱ ՑՎԵՏՈՎԱ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Խոսքային հաղորդակցման ամբիոն, 
Սանկտ Պետերբուրգի Պետական Համալսարան, Ռուսաստան  
НАТАЛЬЯ ЦВЕТОВА -  д.ф.н., проф. , кафедра речевой коммуникации, Санкт-
Петербургский государственный университет, ВШЖиМК, Санкт-Петербург, Россия 
NATALYA TSVETOVA – Doctor in Philology,  Professor, Chair of Speech 
Communication, Saint Petersburg State University 
 
ՎՐԵԺ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ - բ.գ.թ, դոցենտ, եվրոպական և ասիական լեզուների 
ամբիոն, ԵՊԼՀ 
ВРЕЖ ПАРСАДАНЯН - к.ф.н., доцент, кафедры европейских и азиатских языков, 
ЕГУЯСН 
VREZH PARSADANYAN - Ph.D., Associate Professor, Chair of European and Asian 
Languages, YSULS 

ՄՀԵՐ ՔՈՒՄՈՒՆՑ – բ. գ. թ., դոցենտ,  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն, 
Գորիսի պետական համալսարան     
МГЕР КУМУНЦ – к. ф. н., доцент, каф. Армянского языка и литературы, 
Горисский Государственный Университет      
MHER KUMUNTS – Ph.D., Chair of The Armenian Language and Literature, Goris 
State University 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ - բ. գ. թ.,  դոցենտ, հայոց լեզվի և գրականության 
ամբիոնի վարիչ,Գորիսի պետական համալսարան    
ЛУСИНЕ НЕРСИСЯН - к. ф. н., доцент, зав. каф. Армянского языка и 
литературы, Горисский Государственный Университет  
LUSINE NERSISYAN - Ph.D., Head of the Chair of The Armenian Language and 
Literature, Goris State University 
 
ՄԵՐՎԱԹ ՕՍՄԱՆ ԱԲԴԱԼԼԱՀ – դասախոս, եվրոպական և ասիական լեզուների 
ամբիոն, ԵՊԼՀ  
МЕРВАТ АБДАЛЛАХ ОСМАН - преподаватель кафедры европейских и азиатских 
языков, ЕГУЯСН  
MERVAT ABDULLAH OSMAN – lecturer, Chair of the European and Asian 
Languages, YSULSLiterature, Goris State University 
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