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ՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիա    ևևևև    միֆմիֆմիֆմիֆ    

ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. դիցաբանական քրոնոտիպ, միֆի փոխակեր-
պություն, պարոդիական միֆ, ոճ և նպատակայնություն, բախում, միջ-
նշանային փոխթափանցում, երգիծական պարոդիա, ջևի և բովանդակու-
թյան միասնություն 

Նախաբան և պատմական ակնարկՆախաբան և պատմական ակնարկՆախաբան և պատմական ակնարկՆախաբան և պատմական ակնարկ    
Պարոդիայի պատմության զարգացման ողջ ընթացքում պատկերա-

վորմանը և խորհրդանիշերին զուգահեռ կիրառվում են նաև դիցաբանա-
կան սկզբնաղբյուրներ, հետևաբար՝ գրական կամ հանրաքաղաքական 
միֆերի սյուժետային-կառուցվածքաբանական հատկանիշների միջոցով 
են ստեղծվում գրական երկերի իրադարձական-հյուսվածքային հիմքերը, 
իսկ միֆական-դիցաբանական հերոսները ընկալվում են որպես գրական: 
Պարոդիական գրականությունը ոչ միայն պարզապես յուրացնում ու վե-
րանայում է դիցաբանական-միֆական գրականության ավանդույթները՝ 
միֆերի, ծեսերի, հեքիաթների ու հերոսական էպոսի հերոսներին ուղղա-
կիորեն անդրադառնալու եղանակով, այլև ապահովում է միֆերի փոխա-
կերպումը գրական պարոդիայի պոետիկայի օրենքներով: Ու քանի որ 
գեղարվեստական գրականության կերպափոխման ու զարգացման 
տիրույթում ի սկզբանե ընկած է աշխարհի դիցաբանական պատկերը, 
որում հաղթահարվում է քաոսը ու ստեղծվում է իր տիեզերքն ունեցող 
պարոդիական դիցաբանական քրոնոտիպը, ուրեմն՝ դրանց տարբերակ-
ման ներքին տիրույթում էլ հաղթահարվում է շրջագծային կենտրոնը և 
տարբեր սահմանագծերով մասերի տրոհվող ընդհատական տարածու-
թյունը: Այս դեպքում՝ միֆի փոխակերպությունը գրական տեքստում չի 
հասնում գրական վերամշակման, այլ ձեռք է բերում պարոդիական հատ-
կանիշներ՝ նսեմացնելով իրեն ենթարկվող նյութը, ինչպես Եղիշե 
Չարենցի մոտ է՝  

Ինչ Զևսին է վայել – անվայել է ցուլին:– Այդպե՛ս է  
Մեզ ասում առածն իմաստուն:– Բայց կարո՞ղ է մարդը հիմա 
Տարբերել ցուլը Զևսից, երբ զևսերը մեր նոր 
Չափազանց հաճախ են դառնում այսօր ցուլ, անբան անասուն, 
Եվ ոչ թե մի անգամ միայն, ինչպես դա եղել է հնում [1, 251]: 
Խոսքը պարոդիական միֆի գեղագիտության ու հատուկ նշանակու-

թյուններով օժտված իրադարձությունների ու հերոսների, գրականության 
լեզվի ու պատմության գործառույթների մասին է, ըստ որի՝ դիցաբանու-
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թյունը հերմենևտիկական մեկնության առանցքում գործառվում է ոչ 
միայն գեղարվեստական նյութի, այլև պատկերավորման միջոցների ու 
ձևի տիրույթներում՝ տեսանելի դարձնելով իմաստային հղումների խո-
րությունը: Այս դեպքում պարոդիական տեքստում նկատվում են դիցա-
բանական, հետևաբար և իրենց կառուցվածքով տարբեր միֆական 
աշխարհներ արտացոլող տարբեր լեզուներ, որոնք պարոդիական սյուժե-
ների ծագումնաբանության տիրույթում առկա համաժամանակյա դիցա-
բանական խթաններ են: Այս համատեքստում՝ հնարավոր է խոսել նաև 
միֆի պոետիկայի նշանակության ու ընդհանրապես պարոդիական գրա-
կանության պոետիկայի ձևավորման հարցերի շուրջ, քանի որ պարոդիա-
կան տեքստի կառուցվածքը վերարտադրում է միֆի պատմողական 
բնույթը, ըստ որի՝ իրականությունը կրող հերոսները տեսանելի են մշա-
կութային նշանակությամբ դիցաբանական հերոսների հատկանիշներով:  

20-21-րդ դարերում նորագույն գրականության զարգացմանը զուգա-
հեռ նկատելի են նաև միֆի նեոդիցաբանական որակների ի հայտ գալու 
պատճառները: Ու քանի որ միֆի գեղարվեստական մեկնությունը 
միտում է միֆականացման առավել ինքնուրույն եղանակների, ուրեմն՝ 
նորոգվում ու վերակառուցվում են դիցաբանական սյուժեները՝ դրանց 
իմաստաբանական հնարավորությունները ընդլայնելու, դիցաբանական 
երևույթը ու հերոսին ներգրավելու և գործառելու եղանակներով: Ստեղծ-
վում են նոր միֆեր՝ իրադարձությունների դիցաբանական համըմբռնում-
ներով և դրանց իրական-ճշմարտացի տարբերակների նկատմամբ հա-
վակնություններով, քանի որ պարոդիական տեքստում պատկերվող 
իրականությունը դառնում է միֆ, միֆը՝ իրականություն: Նորագույն գրա-
կանության փորձը ներառում է անցյալի և ապագայի գրականություն-
ները: Այն չի կրում միֆի գործառույթը՝ անուղղակիորեն խոչընդոտելով 
միֆի յուրատեսակությունը, դերն ու նշանակությունը ժամանակակից 
մշակութաբանության տիրույթում: Գրական միֆի պոետիկական հար-
ցերը քննելիս պարոդիայի խնդիրը ամենից առաջ դիտարկում ենք ոչ 
միայն ստեղծագործական ոճերի և խոսքի վերարտադրման եղանակների 
տիրույթներում, այլև՝ իմաստաբանության: Ըստ Բախտինի՝ հեղինակը 
պարոդիական միֆը ստեղծում է իմաստային տարբեր ուղղություններով, 
որոնք ուղիղ հակադարձ են պարոդիական ոճավորումներին, դրանց 
միջոցով ստեղծելով նաև պարոդիայի լեզուն, որն իր հերթին, սեփական 
աշխարհին զուգահեռ, վերարտադրում է տարբեր ոճեր (ուղղված է 
առարկային, պարոդիական բառին, նախադասությանը), թեպետ վերո-
նշյալ բոլոր դեպքերում հեղինակի ձգտումները՝ հասնելու խոսքի պարո-
դիայի և ձայնի տատանումներին և անփոփոխ է՝ որպես այլաուղղություն:  
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Պարոդիա Պարոդիա Պարոդիա Պարոդիա ––––    ոճ ոճ ոճ ոճ ––––    նպատակայնություննպատակայնություննպատակայնություննպատակայնություն    
Յուրաքանչյուր լեզու առանձնանում է խոսքի համակարգման 

սկզբունքով, որն ապահովում է հաղորդակցական հաջողությունը: 
Երբեմն խոսքային իրավիճակները նպատակադրված ձևափոխվում կամ 
խեղաթյուրվում են պարոդիաներում՝ հանգեցնելով հաղորդակցության 
անկարողության կամ խոսքի կառուցման կույր սկզբունքները տեսնելուն: 
Այս համատեքստում ոճական տարբեր հարցերի լուծումները տեսանելի 
են գրական, արվեստաբանական, ժողովրդախոսակցական, հանրաքա-
ղաքական ոճերի տիրույթներում: Ուստի, երբ տրվում է որևէ հեղինակի 
ոճի սուր բնութագիրը կամ ստեղծագործության հիմնական թեման և գա-
ղափարական բովանդակությունը, ուրեմն՝ գրականությունը անվանվում 
է իրականության համապատկերում, իսկ պարոդիան՝ գրականության 
հեգնական կամ կոմիկական արտացոլանքի: Գրականությունը որպես 
պարոդիական ժանրի առարկա նույնն է, թե կյանքը որպես գրականու-
թյան առարկա: Գրականության տիրույթում կենսական նյութը վերած-
վում է գեղարվեստական պատկերի, ինչպես որ պարոդիական նյութը, 
ոճը, ֆաբուլան, պարոդիական պատկերների գաղափարաբանական 
կոլիզիաները, քանի որ գրական-գեղարվեստական տեքստերում նկա-
տելի են արվեստներին առնչվող միջնշանագիտական փոխներթափան-
ցումներ: Սա է պատճառը, որ հաճախ նախատեքստը, ձեռք բերելով 
որոշակի նոր հատկանիշներ, վերածվում է պարոդիայի նոր արժեհամա-
կարգի՝ ներառելով արվեստը՝ երաժշտությունը, նկարչությունը, ֆիլմա-
գիտությունը, և ընդհանրապես, արվեստների պատմությունը: Պարո-
դիայի են ենթարկվում նաև խոսքի գործառական ոճը ու նրա տարատե-
սակները՝ գիտական, հրապարակախոսական, գրասենյակային: Սույնը 
հանդիպում է նաև իր ուղղակի գործառույթներով, թեպետ՝ բազմահասցե 
է և տարաբնույթ՝ գովազդային հոլովակներ, բժշկագիտական բնույթի 
տեքստեր, հայտարարություններ, թերթոնային հոդվածներ, տեղեկատ-
վական ոճերով առանձնացող տեքստեր: Այս համատեքստում՝ ուշագրավ 
է անգլիացի գրող Թ. Փրաթչետիի «Բուրգեր» («Pyramids») վեպը, որում 
պարոդիայի ենթարկված են մաթեմատիկական, փիլիսոփայական, 
բժշկական, իրավաբանական, քաղքագիտական, կրթական-դաստիա-
րակչական, կրոնական, գիտական և բիզնես ոճերը: Հանրային պարո-
դիայի առանցքում հանրաքաղաքական կառույցներն են, հասարակա-
կան-քաղաքական ինստիտուտները, ժողովրդական ավանդույթները, 
սովորույթները, արարողակարգերը, որոնք ամփոփում են նաև ազգի 
ինքնության առանձնահատկություններ: Ուստի, երբ պարոդիայի 
ենթարկվում են իրական փաստերը, ուրեմն՝ գեղարվեստական երկը 
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հանրապատմական գործնականության տիրույթում արտացոլվել է 
առանձնահատուկ ձևով: Պարոդիական նպատակայնության տիրույթը 
մշտապես ենթադրում է երկու բևեռ. առաջինը քննադատական-
ժխտողական պարոդիան է, որը ոչնչացնող քննադատության կրողն է և 
պարոդիայի միջոցով փաստացիորեն սպանում է ժամանակակից որևէ 
հեղինակի կամ վերջինիս գեղարվեստական թույլ ստեղծագործությունը՝  

N NN NN NN N    
Կոճղանման գլուխ: Մոնումենտալ ճակատ: 
Երկրագնդի նման կլոր նստուկ:– 
Ա՛յ թե ինչո՞ւ է նա, որպես մտքի գագաթ, 
Թե՛ վեհություն, թե՛ ահ, թե՛ պատկառանք ազդում [1, 363]: 

Սույն տեսակն անվանում ենք նաև սատիրական պարոդիա կամ, 
ինչպես Չարենցն է խորագրել իր վերոնշյալ շարքը՝ «Էպիգրամներ և սա-
տիրական բանաստեղծություններ»: Քննադատական-ժխտողական պա-
րոդիան հակադրվում է հեղինակային տեքստին՝ մերժելով վերջինիս գա-
ղափարական-գեղագիտական բնույթը և ուղղվելով դեպի օբյեկտը: 
Պարոդիական նպատակայնության երկրորդ բևեռը ներդաշնակող-գովա-
սանական պարոդիան է, որը հեղինակային վերաբերմունքի ու մոտեց-
ման տիրույթներում հակադրվում է քննադատական-ժխտողական պա-
րոդիային, ու թեպետ իր ներքին տիրույթում կրում է քննադատական 
տարրեր, այնուամենայնիվ կատարելապես չի հասնում դրանց: Այս դեպ-
քում՝ համաձայն պարոդիայի ժանրային հատկանիշների՝ հեղինակը պա-
րոդիայի ենթարկում է օբյեկտը՝ խուսափելով նրան վարկաբեկելուց:  

19-20-րդ դարերում սատիրական պարոդիան ունեցել է նաև 
բանավոր (բերանացի (բանավոր) պարոդիա – broad parody) կերպը, որում 
առկա է բնագրային ոգով վարկաբեկումն ու արհամարհումը: Պարոդիայի 
այս տեսակում քիչ են խորքային ներթափանցումները: Բնույթով լինելով 
ժխտողական՝ այն իր զոհից՝ տեքստում առկա օբյեկտից, որը վերակեր-
պավորվում է տեքստ-օբյեկտի, չի պահանջում ոչինչ, միայն՝ ոճը, ձևը, 
նրբագեղությունը, որպեսզի մտահղացումը դառնա լիակատար: Սատի-
րական պարոդիաների շարքում իր տեղը մշտապես ունեցել է նաև հումո-
րիստականը, որը դրական ոգով հաստատում է իր կատարելությունը 
պարոդիայի ենթարկվող ստեղծագործության հանդեպ: Սույն տեսակն իր 
ոճով մոտենում է հումորիստական պարոդիային, ու քանի որ ունի դրա-
կան կողմորոշում և պահպանում է հարգալից վերաբերմունքը պարո-
դիայի օբյեկտի հանդեպ, հետևաբար՝ հումորով քննադատելով այն, 
նպաստում է նաև վերջինիս տարածմանն ու ճանաչմանը:  
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Ժանրի և մեթոդաբանության մի քԺանրի և մեթոդաբանության մի քԺանրի և մեթոդաբանության մի քԺանրի և մեթոդաբանության մի քանի հարցեր:անի հարցեր:անի հարցեր:անի հարցեր:    
Ձևի և իմաստի միասնությունըՁևի և իմաստի միասնությունըՁևի և իմաստի միասնությունըՁևի և իմաստի միասնությունը    

Ստեղծագործությունը պարոդիական համատեքստում դիտարկելիս 
կարևոր է նաև պատմագրական մոտեցումը՝ հեղինակի սևագիր վկայու-
թյունների, օրագրային դիտողությունների կամ մեկնաբան – ընթերցողի 
ուսումնասիրությունների տեսքով, քանի որ պարոդիայի կարող են 
ենթարկվել նաև գրական ուղղությունը և ժանրը: Ոճական հնարքները 
այս դեպքում ևս կարևոր են: Երբեմն ստեղծագործությունը որպես պարո-
դիա կարող է դիտարկվել միմիայն որոշ ժամանակ անց: Այսպես՝ Էդգար 
Պոյի պատմվածքները համաշխարհային գրականագիտության մեջ մեկ-
նաբանվում են որպես գոթական սարսափ պատմվածքների պարոդիա՝ 
անուղղակի հղումների միջոցով, քանզի հեղինակի նպատակները միա-
նշանակորեն ապագաղտնագրվում են: Այս առիթով ամերիկացի ուսում-
նասիրող Ջ. Թոմփսոնը գրում է՝ «Whole of Poe’s Gothic fiction can be read 
not only as an ambivalent parody of the world of Gothic horror tales, but also as 
an extended grotesquerie of the human condition» [2, 132-137]: Վերոնշյալին 
հակադիր են նախատեքստ-միջնորդ տեքստ ուղղակի անցումները, երբ 
հեղինակը որևէ ստեղծագործություն հարաբերակցում է մեկ այլ 
ստեղծագործության կամ ստեղծագործությունների որոշակի շարքի, 
որոնցում անմիջականորեն նշանավորում են ժանրը, հեղինակը կամ 
գրական ուղղությունը: Այս համատեքստում դիտարկելի են նաև 
սենտիմենտալ-քնարական պարոդիաները, որոնք չեն ողջունվում 
քննադատության կողմից: Ուշագրավ է նաև Էքս պարոդիա ըմբռնումը, 
երբ ստեղծագործությունն ի սկզբանե չի ընկալվում որպես պարոդիա 
(ինչպես՝ Սերվանտեսի «Դոն Քիշոտ»-ը), այլ պարոդիայի ենթարկվում է 
օբյեկտի հիշատակության հատկանիշով, այն էլ՝ ժամանակի ընթացքում: 
Այս համատեքստում ուշագրավ է նաև Ջեյն Օսթինի «Նորթենգերյան 
աբբայությունը» վեպը, որը նույնպես գոթական վեպերի պարոդիա է, իսկ 
Աննա Ռեդքլիֆֆի «Սիրավեպ անտառում« երկը ինքնուրույն կյանքով 
ապրող սև (գոթական) վեպ է: Ուիլյամ Գոլդինգի «Ճանճերի տիրակալը» 
վեպը արկածային գրականության պարոդիայի համատքեստում է, 
ինչպես 19-րդ դարի անգլիացի հեղինակ Բա-լանթայնի «Կորալյան 
կղզին»: Երկու վեպերում էլ երեխաները կղզու վրա են, որտեղ գերիշխողը 
իրավիճակի փակ տարածությունն է, և որում «արգելքների» բացա-
կայությունը արտաքին գործոններից դուրս է: Սակայն Գոլդինգի 
պարոդիական սույն վեպը ի վերջո դիտարկելի է նաև փիլիսոփայական 
առակ-այլաբանության տիրույթում: Ուստի, երբ պարոդիայի գործա-
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ռույթը՝ այս դեպքում՝ ձևի ծաղրը, հավասարակշռում է իր ուժեղ և թույլ 
կողմերով, ուրեմն՝ գրական հումորի կամ խաղի տիրույթում է: Պարո-
դիայի նմանօրինակ ընկալումները ենթադրում են պարոդիայի ենթարկ-
վող օբյեկտի լեզվաոճական տարրերի վերլուծությունը՝ նաև հետագա 
ուսումնասիրությունների հնարավորությամբ ու միայն պարոդիային 
հատուկ բնութագրական հատկանիշներով, որոնք ենթարկվում են համա-
պատասխան կերպափոխման՝ հատկապես նկատելի լինելու շնորհիվ 
(կրկնավորում, հիպերբոլ, տարաբնույթ ոճերի միախառնում): Սույն 
երևույթը բանասիրական և հանրապատմական ուղղահայաց ենթա-
տեքստում է, և երբ պարոդիայի գործառույթը ձևավորվում է ձևի և 
իմաստի կամ պատմամշակութային ներքին տարրերի շնորհիվ, ուրեմն՝ 
հեղինակը մշտապես ունի իր ուղղակի կամ անուղղակի դիտարկումը: 
Պարոդիան ստեղծագործություն է, որն իր կարևոր ազդեցությունն է 
թողնում ընթերցողի աշխարհատեսության և մշակութաբանական համ-
ըմբռնման տիրույթներում: Պարոդիական տեքստի մեկնության տիրույ-
թում կարևոր է նաև համակարգը, որում գործառվում է տվյալ պարո-
դիան, քանզի միշտ չէ, որ այն ճանաչելի է:  

Պարոդիայի տեսությունն ընդգծվում է նաև մեթոդաբանական հիմ-
քով, և դրա կառուցվածքաբանական կերպափոխությունն անկասկած 
առնչվում է պատմական որևէ փաստի նշանակությանն ու գրական 
ենթատեքստին, քանի որ հատկապես որևէ ստեղծագործության կերպա-
փոխումն է ստեղծում փակ տարածության իրողությունը՝ նախապես 
բացահայտելով հեղինակի ըմբռնումների տիրույթը: Տեսությունն ու գործ-
նականությունը տեքստի գեղարվեստական զարգացման նոր փուլեր են, 
թեպետ հաճախ տեսությունը հաղթահարում է գործնականությունը՝ 
ձևավորելով ստեղծագործության հիմքի մեթոդաբանությունը և ծրագրե-
լով գրականության համակարգայնությունը զարգացման տարբեր փուլե-
րում, որտեղ համակարգը մեկնաբանվում է չափանիշի համատեքստում. 
ռոմանտիզմը զիջում է ռեալիզմին, ռեալիզմը՝ սիմվոլիզմին, սիմվոլիզմը՝ 
մոդեռնիզմին ու վերջինը՝ պոստմոդեռնիզմին: Վերոնշյալ ուղղություն-
ներին հատուկ են մեթոդաբանական այն սկզբունքները, որոնք հասանելի 
են հատկապես պոստմոդեռնիստական տեքստի հատկանիշների միջո-
ցով, քանի որ ուղղված են պատմական անցյալի վերաիմաստավորմանը, 
իսկ մեջբերումների, միջտեքստային կառուցվածքների ու վերհուշերի և 
այլ հնարքների միջոցով գործող խաղերը, ակնարկները միտված են առա-
վելապես ընթերցման որոշակի մակարդակի (մշակույթի) և ոչ թե ավան-
դական գեղարվեստական որոնումների լուսաբանմանը:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Գրականության զարգացման տարբեր փուլերում պարոդիական 
տեքստերի ստեղծման գործընթացները հավատարիմ են նաև իրենց նա-
խատեքստերին, ինչպես՝ մոդեռնիստական փոխաբերության համակարգ-
ման վերջնական գործընթացը արդի ժամանակներում համընկնում է 
հետմոդեռնիստական նոր գերտեքստի ծննդին, իսկ բոլորովին նոր, 
սակայն մերկ արտահայտությունները կենսական չեն: Այս համատեքս-
տում՝ ժամանակակից հետմոդեռնիստական գրականության ինքնատի-
պությունը (ավանդական և ոչ) միտում է դեպի գեղարվեստական կայուն 
սկզբունքները՝ ընդգծելով տեքստի մեթոդաբանական հիմքի կարևորու-
թյունը և ներկայացնելով երկը որպես գրականության զարգացման 
անհրաժեշտ նոր փուլ:  

    

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հտ. 2, Երևան, 
«Սովետական գրող» հրատ., 1986, 416 էջ:  

2. Thompson G.R. Poe’s Fiction. Romantic Irony in the Gothic Tales, 
Madison: University of Wisconsin Press, 1973. 
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Пародия и мифПародия и мифПародия и мифПародия и миф    
Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мифологический хронотип, трансформация мифа, 

пародийный миф, стиль и целенаправленность, коллизия, межсемиоти-
ческое взаимопроникновение, сатирическая пародия, единство формы и 
содержания 

В данной работе мы попытались показать два важных явления 
литературы: системы взаимодействия и взаимосвязи пародии и мифа. 
Пародийная литература не просто осваивает и пересматривает традиции 
легендарно-мифической литературы с помощью прямого обращения к 
мифам, ритуалам, героям сказок и героического эпоса, но и обеспечивает 
трансформацию мифов по законам поэтики литературной пародии. Речь 
идет об эстетике пародийного мифа, функциях событий и героев, наделен-
ных особыми значениями, а также о языке литературы и истории. Данное 
явление находится в вертикальном филологическом и социально-истори-
ческом контексте, когда пародийная функция формируется благодаря 
форме и содержанию или внутренним историко-культурным элементам, 
то есть автор всегда имеет свою прямую или косвенную позицию. Пародия 
– это произведение, которое оказывает большое влияние на искушенного 
читателя в рамках всеобщего культурологического восприятия. 
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ParParParParody and Mythody and Mythody and Mythody and Myth    
Naira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira Hambardzumyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: mythological chronotype, transformation of myth, parodic 

myth, style and purposefulness, collision, intersemiotic interpenetration, 
satirical parody, unity of form and content 

In this work, we attempted to show two important phenomena of 
literature: systems of interaction and the relationship between parody and 
myth. Parodic literature not only assimilates and revises the traditions of 
legendary-mythical literature by directly referring to the heroes of myths, 
rituals, tales and heroic epics, but also ensures the transformation of myths 
according to the laws of the poetics of literary parody. It is about the aesthetics 
of the parodic myth, the events and heroes endowed with special meanings, the 
functions of language of literature and history. This phenomenon is located in a 
vertical philological and socio-historical context, where the function of parody 
is shaped by the form and content or internal historical and cultural elements, 
that is, the author always has his direct or indirect position. Parody is a work 
that has a great impact on the reader’s worldview and cultural perception.    
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