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Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթըՈճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթըՈճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթըՈճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը    

Բաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան Գոհար    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    տեքստային հատված, կառուցվածքային 
կապակցում, ոճական հնարների կարգավորող ներուժ, տեքստի 
համակարգայնություն, տեքստի կառուցվածքային մաս, տեքստի 
հատվածների և տարրերի կապակցում 

Տեքստի կառուցվածքի ու կառուցման հետ կապված հիմնա-
հարցերը բավականաչափ ուսումնասիրվել են տեքստի լեզվաբա-
նության՝ կառուցվածքային-քերականական տեսանկյունից, մինչ-
դեռ տեքստի ոճաբանության՝ կառուցվածքային-ոճաբանական, 
գործառութային տեսանկյունից՝ դրանք բավականաչափ ուսում-
նասիրված չեն: Տեքստի ոճաբանության տեսանկյունից՝ կարևոր-
վում են ինչպես տեքստային միավորների ոճական նշանակու-
թյունները կոնկրետ ստեղծագործության մեջ, այնպես էլ այդ միա-
վորների դերը տեքստի ոճական առանձնահատկությունն ստեղ-
ծելու և նրա բովանդակությունն արտահայտելու համար: Ըստ 
էության՝ համադրվում են կառուցվածքային և ոճաբանական հիմ-
նահարցերը, որից էլ բխում է տեքստի ոճաբանության մեթոդո-
լոգիական հիմքը՝ ձևի և բովանդակության միասնությունը: Ի տար-
բերություն տեքստի ոճաբանության՝ «տեքստի լեզվաբանության 
մեջ բավականաչափ լուսաբանված է նաև տեքստի կապակցվա-
ծության հարցը, որը ներկայացվում է որպես տեքստի հիմնական, 
հաճախ նաև տեքստակազմիչ առանձնահատկություն: Սա 
բացատրվում է նրանով, որ լեզվաբանության մեջ տեքստի վերա-
բերյալ ձևավորվել է տեսակետ, որի համաձայն՝ տեքստը տեղե-
կատվական և կառուցվածքային միասնություն է՝ որպես գործառ-
նական ավարտուն խոսքային միավոր: Այս դեպքում՝ հետազո-
տողի խնդիրներն են՝ պարզել տեքստում կապերի տեսակները և 
որոշել տեղեկատվութունը փոխանցելու կանոնները» [5, 106]: 
Տեքստի կապակցվածության դիտարկումը՝ կառուցվածքային-
ոճաբանական, գործառական տեսանկյունից առաջադրում է նաև 
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ոճական հնարների գործառման հարցը, որը տեքստում արտա-
հայտվում է ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթով և 
դրանով պայմանավորված՝ տեքստը կապակցելու լեզվական իրո-
ղություններով: Այսինքն՝ տեքստի կառուցման համար հատկա-
նշական է նաև ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը, 
որը հիմնվում է խոսքում լեզվական միջոցների, տեքստում տեքս-
տային միավորների գործառման և նրա բովանդակությունն ու 
ոճական նշանակություններն արտահայտելու վրա: 

Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթն անմիջա-
կանորեն կապվում է տեքստի կառուցվածքային կազմակերպման 
հիմնական առանձնահատկության՝ կապակցվածության հետ, որն 
իրականանում է ինչպես տեքստի առանձին մասերում ոճական 
հնարների գործածմամբ՝ տվյալ տեքստային հատվածի կառուց-
վածքային կապակցության, այնպես էլ արդեն կառուցված մասերը 
կամ հատվածները միմյանց կապակցելու միջոցով: Ըստ էության՝ 
տեքստի կառուցման համար հիմնարար ու առանցքային համար-
վող՝ կապակցվածության լիարժեք դրսևորման կարևոր պայման-
ներից են դառնում նաև նրա ինչպես առանձին կառուցվածքային 
մասերում, այնպես էլ ողջ տեքստում գործածված ոճական հնար-
ները: Հենց այս իրողությունն էլ տեքստի մակարդակում գործառող 
ոճական հնարները որպես տեքստի և ընդհանուր կապի տեսակ 
դիտարկելու հիմքն է: Նշենք նաև, որ տեքստի տարբեր սահմա-
նումներում, մի շարք այլ առանձնահատկությունների հետ, որպես 
այն բնութագրող հիմնական առանձնահատկություններ՝ մշտա-
պես նշվում են կապակցվածությունը, ամբողջականությունը, 
ավարտվածությունը: Այսինքն՝ սրանք տեքստի կառուցման և նրա 
«գոյության» առանցքային պայմանն են: 

Հայտնի է, որ տեքստը բարդ կառուցվածք է, որում միմյանցից 
որակապես տարբերվող նրա բաղկացուցիչ մասերը բազմակողմա-
նիորեն փոխկապակցված են: Կապակցման այդ կողմերից մեկն էլ 
ապահովվում է ոճական հնարների միջոցով, նրանց տեքստակազ-
միչ գործառույթով: Այս դեպքում ոճական հնարներն օժտվում են 
երկպլան ներուժով, քանի որ նրանց տեքստակազմիչ գործառույթի 
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իրականացումը ենթադրում և սահմանում է նաև տեղեկատվու-
թյան հաղորդման որոշակի կանոններ (իմաստի պահպանում, գա-
ղափարի և մոտիվների ընդգծում և փոխանցում և այլն), որն էլ 
ոճական հնարներն օժտում է կարգավորող ներուժով: Այսինքն՝ 
տեղեկատվությունը պետք է ընթերցողին այնպես փոխանցվի, որ 
չխախտվեն տեքստի բուն գաղափարը, իմաստը, թեման, հիմնա-
կան մոտիվները, ձևի և բովանդակության միասնությունը, միաժա-
մանակ՝ նպաստեն տեքստի կապակցվածության, կառուցված-
քային ամբողջականության ստեղծմանը: Ստացվում է, որ տեքս-
տում կապի ստեղծման կանոնները պայամանավորվում են նաև 
այդ կապն ստեղծելուն նպաստող ոճական հնարների միջոցով՝ 
տեղեկատվությունը որոշակի ձևով փոխանցելու առանձնահատ-
կություններով և տեքստային հատվածներում կամ ողջ տեքստում 
ոճական հնարների կարգավորող հնարավորություններով: Ոճա-
կան հնարները այս դեպքում ի հայտ են բերում կարգավորող 
ներուժ և տեքստի կապը կարգավորում են տեքստի ոճական 
առանձնահատկություններն ստեղծելու և հենց այդ առանձնա-
հատկություններով տեքստի բովանդակությունն արտահայտելու 
եղանակով: Կարելի է ասել, որ տեքստի կառուցման համատեքս-
տում ոճական հնարների տեքստակազմիչ-ոճական գործառույթ-
ները համատեղվում են և փոխպայմանավորվում: Ասվածի հիմ-
քում «տեքստի կառուցվածք» և «տեքստային ոճական հնար» փոխ-
կապվածությունն է և այն մոտեցումը, որի համաձայն՝ տեքստի 
ոճական առանձնահատկությունների ստեղծումը և նրա բովանդա-
կության արտահայտումն անմիջականորեն կապվում են ամբողջ 
տեքստի կառուցվածքի ու կառուցվածքային առանձնահատկու-
թյունների հետ: Ընդ որում՝ ոճական հնարը դիտարկվում է որպես 
տեքստի տարրերի կապը կարգավորող կառույցկապը կարգավորող կառույցկապը կարգավորող կառույցկապը կարգավորող կառույց, քանի որ այն իր 
գործառույթներն իրականացնում է տեքստի ողջ կառուցվածքում 
կամ նրա առանձին կառուցվածքային մասերում՝ ընդգրկելով 
տեքստային որոշակի կառուցվածք: Ըստ էության՝ ասվածը փաս-
տում է «տեքստի կառուցվածք» և «տեքստային ոճական հնար» 
փոխկապվածությունը [1, 2]: Ինչպես արդեն նշել ենք մեր նախորդ 
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հոդվածի մեջ «ոճական հնարն ունի գործառման տեղային շրջա-
նակ, ուստի՝ այն գործառում է տեքստի առանձին հատվածներում 
և իր գործառույթները, մասնավորապես՝ կառուցվածքային, իրա-
կանացնում այդ հատվածների ներկառուցվածքային կապերը կար-
գավորելու միջոցով» [1, 3]: Հենց այս իրողությունն է ոճական 
հնարների տեքստակազմիչ գործառույթի առանցքը: 

Նշենք նաև, որ ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործա-
ռույթն անմիջականորեն կապվում է տեքստի կապակցման հետ, 
քանի որ ոճական հնարները տեքստակազմիչ գործառույթով կար-
գավորում են տեքստի կապակցումը: 

Հիմք ընդունելով վերը նշված իրողությունները՝ հոդվածում 
կարևորել ենք ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը և 
այն փորձել քննել տեքստի կառուցվածքային ամբողջականության 
ստեղծման կարևոր նախապայմաններից կապակցման տեսանկ-
յունից, որը դիտարկել ենք՝ ըստ տեքստային ոճական հնարների 
կիրառությունների և տեքստում կապի ստեղծման դրանց հնարա-
վորությունների: Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործա-
ռույթը քննել ենք ոճական հնար-տեքստի կապակցում փոխ-
կապվածության տեսանյունից: Մեր կողմից առաջադրված 
վերոնշյալ հիմնահարցերն առավել հանգամանորեն փորձել ենք 
վերլուծել ստորև՝ քննության նյութ դարձնելով Պարույր Սևակի 
««««Ճակատամարտ պատի հետՃակատամարտ պատի հետՃակատամարտ պատի հետՃակատամարտ պատի հետ» » » » և    ««««ԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակ» » » » բանաստեղծու-
թյունները։ Այսպես՝ Պարույր Սևակը ««««Ճակատամարտ պատի Ճակատամարտ պատի Ճակատամարտ պատի Ճակատամարտ պատի հետհետհետհետ»»»» 
[3, 19-21] խորագրով բանաստեղծության մեջ պատկերում է կեղծի-
քի գերակայությունը ճշտի նկատմամբ, և դրանց անհատնում ու 
զուր պայքարն արտահայտում իր ներքին անվերջանալի ընդվզու-
մով՝ ուղղված իր ներսում ապրող բարության դեմ: Այն պատկեր-
վում է բանաստեղծի ու իր բարության միջև ընթացող պայքարի 
աստիճանական զարգացումներով, իսկ այդ զարգացումները բա-
նաստեղծը պատկերում է երկպլան աստիճանավորմամբ: Այսպես՝ 
աստիճանավորման միջոցով բանաստեղծը պատկերում է մի կող-
մից՝ իր համառ պայքարն ու դրա աստիճանական զարգացմանը 
զուգընթաց՝ իր հոգեվիճակի ու ապրումների գերլարումը, մյուս 
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կողմից՝ բարության պայքարի ուժգնացումը և դրան զուգընթաց՝ 
իր՝ գիտակցաբար հանձնվելու ու բարության հաղթանակի աստի-
ճանական զարգացումը: Այսպես՝ 

Ես բարությա՛ն պապակից եմ մխում հիմա… 
Ու վերստին կանգնած եմ ես ինքս իմ դիմաց 
Ինքնադժգո՜հ, 
Ինքնապարսա՜վ 
Ու խռովու՛ն (բանաստեղծի ապրումների և հոգեվիճակի 

պատկերում): 
((((Բարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ցԲարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ցԲարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ցԲարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ց----կամա՜ց)կամա՜ց)կամա՜ց)կամա՜ց)………… 

(բարության պայքարի պատկերում) 
Կեղծի՛ք ու տե՛րԿեղծի՛ք ու տե՛րԿեղծի՛ք ու տե՛րԿեղծի՛ք ու տե՛ր, 
Ճի՛շտ ու ծառաՃի՛շտ ու ծառաՃի՛շտ ու ծառաՃի՛շտ ու ծառա՛,– 
Դուք չե՞ք հոգնել այս խոսքերից գոռ ու գոռան, 
Որ չեն մեխվում՝ ազգանվան պես՝ ամեն դռան, 
Բայց դարձել են ճակատագիրճակատագիրճակատագիրճակատագիր 
Ա՛յն համագանգ-համաճակատ մոլորակին, 
Որ զզվել է այս խոսքերի արձագանքից՝ 
Սրտախառնուք զգալու՜ չափ… 
((((Բարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձԲարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձԲարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձԲարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձ    
Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)… 
Ես նախկինն եմ, բա՜ն չի փոխվել. 
Առաջվա պես ուժն եմ սիրում, 
Նախ և առաջ՝ ու՛ժը, 
Հետո՝ ու՜ժը կրկին, 
Բայց այս անգամ արդեն ո՛չ ձեր հասկացածը. 
((((Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝    
Հայրենիքի՜ կանչի նման)Հայրենիքի՜ կանչի նման)Հայրենիքի՜ կանչի նման)Հայրենիքի՜ կանչի նման)…………    
Համարյա թե պարտված արդեն՝ 
Ես թիկնել եմ ահա քարին, 
Եվ իրար հետ ջերմություն ենք փոխանակում 
Ես ու քարը՝ 
Անգամ առանց սակարկության, 
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Ու մինչև իսկ չնայելով 
Դարձյա՛լ նայում մեր դեմ փռված-ծռված գետին, 
Որ շարունակ 
Իր ափերի կա-չկան է գույքագրում, 
Որպես անխիղճ և անհոգի մի հարկահան: 
((((Բարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմացԲարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմացԲարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմացԲարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմաց    
Ու կես գնով վաճառքի է հանում Ու կես գնով վաճառքի է հանում Ու կես գնով վաճառքի է հանում Ու կես գնով վաճառքի է հանում հիմա)հիմա)հիմա)հիմա)… … … … (ՊՍ, ԵԺ, 19(ՊՍ, ԵԺ, 19(ՊՍ, ԵԺ, 19(ՊՍ, ԵԺ, 19----20):20):20):20):    
Բարության զորեղացման յուրաքանչյուր դրսևորմանը հաջոր-

դում է, դրան համապատասխան, հեղինակի ընդվզման ու ապ-
րումների խորացումը: Երկպլան աստիճանավորման միջոցով կա-
պակցվում են մի կողմից՝ բանաստեղծի հոգեվիճակի ու ապրում-
ների գերլարումը, մյուս կողմից՝ դրան զուգընթաց՝ բարության 
պայքարի ուժգնացումը պատկերող տեքստային հատվածները: 
Այսինքն՝ առանձին այդ հատվածները դառնում են աստիճանա-
վորման հիմքեր, իսկ վերջիններիս աստիճանական զարգացումն 
ու աստիճանավորման ամբողջացումը հանգեցնում է տեքստի այդ 
հատվածների կապակցմանը: Ուստի աստիճանավորման ձևա-
վորումը պայմանավորում է տեքստի տարբեր հատվածների կա-
պակցումը, դրանով իսկ՝ տեքստի կառուցվածքային ամբողջակա-
նությունը: Ըստ էության՝ աստիճանավորումը տեքստակազմիչ 
գործառույթ է իրականացնում, որը հնարավոր է ոճական հնարի 
ձևավորման և տեքստի կապակցման փոխպայմանավորվածու-
թյամբ: Այսինքն՝ գործում է տեքստակազմիչ գործառույթով 
««««ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + 
ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ 
հատվածհատվածհատվածհատված»»»» տեքստի կապակցման հիմնակաղապարը: Նկատենք 
նաև, որ բարության պայքարի ուժգնացումը պատկերող տեքստա-
յին հատվածների կապակցությամբ ձևավորված աստիճանավո-
րումն այստեղ կիրառվել է որպես կոհեզիայի կոմպոզիցիոն-
կառուցվածքային ձև: Կոհեզիայի այս ձևերն առանձնացրել է         
Ի. Ռ. Գալպերինը: «Կոհեզիայի կոմպոզիցիոն-կառուցվածքային 
ձևերը շարադրանքի հիմնական թեմայի հետ անմիջականորեն 
կապ չունեցող տարբեր շեղումներով, բացատրություններով, 
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տեղադրված դրվագների միջոցով խախտում են ստեղծագործու-
թյան հաջորդականությունն ու տրամաբանական կազմակեր-
պումը» [5, 107]: Այսուհանդերձ՝ տեքստի այս հատվածները կապ-
վում են մի կողմից՝ միմյանց, դառնալով աստիճանավորման հիմ-
քեր, մյուս կողմից՝ տեքստի մյուս հատվածներին՝ դառնալով 
ստեղծագործության մեջ պատկերվող պայքարի մյուս եզր: 

Բանաստեղծի ու բարության պայքարի հանգուցալուծումը՝ 
բանաստեղծի անկոտրում կամքի դրսևորումը, հեղինակը պատկե-
րում է տեքստային համեմատության միջոցով, որով համեմատ-
վում են գետի և նրա ափերի պայքարն ու բանաստեղծի և բարու-
թյան ներքին պայքարը: Այսպես՝ 

Ինչքա՜ն կուզեն, 
Այս գետի պես թո՛ղ ինձ անվերջ գույքագրեն 
Իմ կա-չկան այս է որ կա՝ 
Այս ահարկու բարությու՜նը, 
Իմ թշնամի՛ն, 
Ոխերի՛մը, 
Որ ուզում է խեղճիս խեղդել 
Ցավով թաքուն, բաց պայքարով, 
Բայց… չի՜ կարող (համեմատության մի եզրը), 
Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝    
Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,    
Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից (համեմատու-

թյան մյուս եզրը): 
((((Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.    
Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝    
ԽեղդվելիսԽեղդվելիսԽեղդվելիսԽեղդվելիս… … … … մե՜ջս կխեղդեմ)մե՜ջս կխեղդեմ)մե՜ջս կխեղդեմ)մե՜ջս կխեղդեմ)… … … … (ՊՍ, ԵԺ, 20(ՊՍ, ԵԺ, 20(ՊՍ, ԵԺ, 20(ՊՍ, ԵԺ, 20----21):21):21):21):    
Համեմատության մի եզրը ձևավորում է մակրոհամատեքստ, 

մյուս եզրը՝ մեկ այլ՝ նախորդի հետ կապված մակրոհամատեքստ: 
Այսինքն՝ մի կողմից՝ համեմատությունը նպաստում է մակրոհա-
մատեքստերը կապակցելուն, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը 
դառնում է համեմատության մի եզրը, մյուս կողմից՝ մակրոհամա-
տեքստերի կապացմամբ պայմանավորվում է համեմատության 
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ոճական հնարի ձևավորումը, և՝ հակառակը: Ըստ էության՝ մեգա-
համատեքստ կառուցելու առումով՝ ոճական հնարի ձևավորումը և 
տեքստի կառուցողական կապակցումը փոխպայմանավորված 
իրողություններ են, որի հիմքում ոճական հնարի տեքստակազմիչ 
և ոճական գործառույթների փոխկապվածությունն է: 

Մարդկային կյանքի խաթարված, խեղաթյուրված ու հակասա-
կան կերտվածքը բանաստեղծը պատկերում է զուգահեռականու-
թյան ոճական հնարի միջոցով: Այսպես՝ ««««ԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակ»»»» վերտառու-
թյամբ ստեղծագործությունը բաղկացած է ընդհանուր գաղափա-
րով, մոտիվներով ու իմաստով կապված, հարցադրում և պատաս-
խան ներառող շարահյուսական միատիպ կառույցներից, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պատկերում է խեղված կյանքի հակասական կող-
մերը խորհրդանշող տարբեր երևույթներ: Զուգահեռականության 
ոճական հնարի միջոցով հնարավոր է դարձել բանաստեղծական 
տեքստի՝ առաջին հայացքից միմյանցից տարբեր հատվածների 
համատեղելիությունը՝ միևնույն գաղափարը` կյանքի խաթարված, 
խեղաթյուրված ու հակասական կերտվածքն արտահայտելու 
տիրույթում, որով էլ հենց պայմանավորվել է այդ գաղափարի ար-
տահայտիչ պատկերումը: Այսինքն՝ տարբեր երևույթների պատ-
կերումն արտահայտող տեքստային առանձին հատվածներից 
յուրաքանչյուրը միտված է ողջ բանաստեղծության հիմնական 
գաղափարն արտահայտելուն, այն է՝ նրանցից յուրաքանչյուրն այդ 
գաղափարի ներքին կրողն է: Ընդ որում՝ այդ հակասությունն 
առավել խոր, ցայտուն և պատկերավոր արտահայտելուն մեծա-
պես նպաստում է զուգահեռականության ոճական հնարը: Ըստ 
էության՝ բանաստեղծական հատվածները կապվում են զուգահե-
ռականության միջոցով ստեղծված ձևի և բովանդակության միաս-
նությամբ, քանի որ մի կողմից՝ տարբեր երևույթներ պատկերող 
բանաստեղծական բոլոր հատվածներում արտահայտված է այն 
հակասությունը, որը հանգեցնում է կյանքի խաթարման ու քաոսի 
(բովանդակային միասնություն), մյուս կողմից՝ բանաստեղծական 
տեքստի բովանդակությունը հաղորդվում, արտահայտվում է հարց 
ու պատասխանի ձևով (ձևի միասնություն): Զուգահեռականու-
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թյամբ կերտված՝ բանաստեղծական տեքստի տարբեր հատված-
ների ձևի միասնությունը պայմանավորում է այդ հատվածների բո-
վանդակային միասնությունը: Այս դեպքում՝ «զուգահեռականու-
թյունը հնարավորություն է տալիս ընդհանուր եզրեր գտնել առա-
ջին հայացքից միմյանցից բոլորովին տարբեր հարթություններում 
գտնվող երևույթների միջև» [2, 194]: Բանաստեղծական տեքստի 
բուն գաղափարը կյանքի հակասությունները, այդքան արտահայ-
տիչ ու տեսանելի պատկերվում է զուգահեռականության ոճական 
հնարի վարպետ կիրառությամբ՝ կյանքի տարբեր երևույթները 
հանդիպադրելու միջոցով: Այսպես՝ 

– Որտե՞ղ են ապրում քամիները: 
– Պալատների մեջ:Պալատների մեջ:Պալատների մեջ:Պալատների մեջ:    
Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:    
– Որտե՞ղ է մեռնում լռությունը: 
– Քարոզների մեջ:Քարոզների մեջ:Քարոզների մեջ:Քարոզների մեջ:    
Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:    
– Որտե՞ղ է պահված արյունը մեր տաք: 
– Մեր Մեր Մեր Մեր հին թշնամու եղունգների տակ,հին թշնամու եղունգների տակ,հին թշնամու եղունգների տակ,հին թշնամու եղունգների տակ,    
Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:    
– Որտե՞ղ են մեռնում մեր բոլոր կուռքերը: 
– Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,    
Նաև խունկերում:Նաև խունկերում:Նաև խունկերում:Նաև խունկերում:    
– Իսկ զորանում է մեր խելքը որտե՞ղ: 
----Ո՛չ գանգում,Ո՛չ գանգում,Ո՛չ գանգում,Ո՛չ գանգում,    
Այլ մեր վերքերու՜մ:Այլ մեր վերքերու՜մ:Այլ մեր վերքերու՜մ:Այլ մեր վերքերու՜մ:    
– Իսկ որտե՞ղ է մեր փրկությունը: 
– Մե՛ր,Մե՛ր,Մե՛ր,Մե՛ր,    
Եվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերումԵվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերումԵվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերումԵվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերում…………    
Զուգահեռականության ոճական հնարի տեքստակազմիչ գոր-

ծառույթն իրականացել է ողջ տեքստի մակարդակում և ոճական 
հնարը գործառել է որպես «տեքստի կազմակերպման առանձնա-
հատուկ միջոց՝ տեքստի առանձին տարրերի կապակցվածության 
հիման վրա, որը հեղինակն ընտրում է նկարագրվող իրավիճակը, 
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իր աշխարհայացքը համապատասխան ձևով արտացոլելու և հաս-
ցեատիրոջը վերջիններիս հաղորդակից դարձնելու համար» [4, 
196]: Այս առումով ոճական հնարը հատկանշվում է կարգավորող 
ներուժով: Այս տեսանկյունով «ոճական հնարը մեկնաբանվում է 
որպես կարգավորող կառուցվածք, որն արտացոլում է տեքստի 
կազմակերպման առանձնահատուկ միջոց…» [4, 196]: Ոճական 
հնարները կարգավորող կառույց դիտարկելու մոտեցման համա-
ձայն, որն առաջադրել է Ն. Ս. Բոլոտնովան ամբողջ տեքստի 
մակարդակում կարող է ձևավորվել առաջադրման տեսակը՝ 
որպես ավելի բարդ կարգավորող կառուցվածք՝ հեղինակի ստեղ-
ծագործական մտադրությանը համապատասխան [4, 196]: 

Ամփոփելով ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործա-
ռույթի ուսումնասիրմանը նվիրված սույն հոդվածը՝ կարելի է 
առանձնացնել հետևյալ հիմնադրույթները. 

- Ոճական հնարները տեքստակազմիչ գործառույթով կիրառ-
վում են ինչպես տեքստի առանձին հատվածներում և տվյալ 
գործառույթն իրականացնում այդ հատվածների (կառուց-
վածքային, իմաստային) կազմակերպումը, դրանց փոխազ-
դեցությունը և տեքստի բուն գաղափարը պատկերելու շարժ-
ընթացը կարգավորելու միջոցով, այնպես էլ տեքստի 
մակարդակում՝ ամբողջ տեքստի համակարգայնությունը 
կարգավորելու միջոցով և ձևավորելով տեքստային հատ-
վածների ու տարրերի (կառուցվածքային – իմաստային) 
կապը և տեքստի կազմակերպումն այդ հատվածների ու 
տարրերի կապակցման հիման վրա կարգավորող ավելի 
բարդ կառուցվածք: 

- Ոճական հնարի տեքստակազմիչ գործառույթն իրակա-
նանում է մակրո և մեգահամատեքստերում՝ տեքստային 
հատվածների կապակցման հենքով: 

- Ոճական հնար-տեքստի կապակցում փոխկապվածությունը 
պայմանավորվում է ոճական հնարի ոճական և տեքստա-
կազմիչ գործառույթների փոխկապվածությամբ: 

- Ոճական հնարի այս կամ այն ոճական գործառույթն իրակա-
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նացվում է տվյալ տեքստային կառուցվածքում՝ նրա տեքս-
տակազմիչ գործառույթի հենքով: 

Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթն իրականա-
նում է նաև նրանց համատեղման միջոցով, որի մասին արդեն 
հանգամանորեն խոսել ենք հիշատակված մեր նախորդ ուսումնա-
սիրության մեջ: 
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կութային հաղորդակցության համատեքստում, 5-րդ միջազ-
գային գիտաժողով, Գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 
2018, էջ 55-64: 
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В данной статье рассматриваются проблемы функционирования 
стилистических приемов, которые анализируются как составляющие 
компоненты текстовой когезии в контексте. Интерпретируются языковые 
реализации текстоформирующей функции стилистических приемов. В 
статье рассматривается также непосредственная связь текстоформирующей 
функции стилистических приемов с когезией текста, с помощью чего 
стилистические приемы анализируются как локальные, так и общие виды 
связок. В статье анализируется текстоформирующая функция стилисти-
ческих приемов в структурной целостности текста – в частности с точки 
зрения когезии. Упомянутая проблема рассматривается с точки зрения 
текстовых стилистических приемов и их возможностями создания когезии 
в тексте. Текстоформирующая функция стилистических приемов 
непосредственно связана со структурой текста, так как благодаря этой 
функции стилистические приемы регулируют когезию в тексте. 
Взаимосвязанность стилистического приема с текстом обусловливается 
взаимосвязанностью функции текстоформирующих стилистичестких 
приемов и самих стилистических приемов, так как тот или иной стилисти-
ческий прием употребляется в тексте на основе текстоформирующей 
функции. В основе вышеуказанного лежит с одной стороны взаимосвя-
занность структуры текста и стилистического приема, с другой - 
построение текста – взаимосвязанность разных частей текста в контексте и 
комбинирование текстоформирующих функциях стилистических приемов 
и их стилистических функционированиях. 
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The present article studies the problems of functioning of stylistic means 
in a text, which ensure cohesiveness in a context. Linguistic facts of 
cohesiveness are interpreted in the article through text-forming function of 
stylistic means. Immediate connection of stylistic means with text cohesion, 
due to which stylistic means function on the text level are viewed locally as 
well as generally. Text-forming function of stylistic means is studied from the 
angle of preconditions of structural unity of a text, in particular, from the point 
of cohesiveness. The above-mentioned problem is analyzed according to the 
utilization of stylistic means in different parts of the text and their possible ties 
in the text. Text-forming functions of stylistic means is claimed to be 
immediately linked with the structure of the text, as stylistic means regulate 
cohesiveness of the text through that function. Several views are presented on 
this matter particularly stylistic means function as text-forming phenomenon 
not only in separate parts of the text, but also on the level of the whole text on 
the basis of ties between text elements and fragments. Interconnection between 
stylistic means-text cohesion is presupposed by the interconnection between 
text-forming function of stylistic means and genuine meaning of stylistic means 
as they are used on the basis of text-forming function. As a ground for the 
above-mentioned lies the interconnection between text structure and 
utilization of stylistic means on the one hand, on the other hand – the 
formation of the text, which is supposed to realize cohesiveness in different 
parts of a context by the interdependency of text-forming function of stylistic 
means and their stylistic function. 
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