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ՀՏԴ 82.02/.09 
Պարոդիա և Պարոդիա և Պարոդիա և Պարոդիա և միջտեքստայնություն:միջտեքստայնություն:միջտեքստայնություն:միջտեքստայնություն:    

Հաղորդագրություն ևՀաղորդագրություն ևՀաղորդագրություն ևՀաղորդագրություն և    երկխոսություներկխոսություներկխոսություներկխոսություն    
    

Նաիրա Համբարձումյան Նաիրա Համբարձումյան Նաիրա Համբարձումյան Նաիրա Համբարձումյան     
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . կրկնավորում, ներքին հյուսվածք, պարոդիա-

կան երկխոսություն, պարոդիական տոնայնություն, նշանագիտություն, 
հաղորդագրություն, միջնորդ տեքստ 

 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Պարոդիայի ծագումը առնչվում է կրկնավորման գաղափարին. եթե 
նախատեքստը և միջնորդ տեքստը ի սկզբանե ողբերգականության կրողն 
են, ապա դրանց զուգահեռ հնարավոր են կոմիկական կամ երգիծական 
հղումներ, քանի որ ծաղրվող երևույթների զավեշտալի կրկնավորումների 
միջոցով պարոդիան բացահայտում է դրանց իրական էությունը: Բախ-
տինը պարոդիան դիտարկում է պսակազերծող կրկնավորության տիրույ-
թում՝ ընդգծելով, թե այն միայն ծաղրվող տեքստի մերկանդամ ժխտողա-
կանությունը չէ, այլ նաև արվեստով գրված ստեղծագործություն: Ի լրումն 
Բախտինի՝ կարելի է և ավելի հեռուն գնալ՝ բացահայտելով նաև պարո-
դիայի և եկեղեցական ծեսերի ծագումնաբանական փոխառնչությունները, 
քանի որ պարոդիայի ենթարկվող «սրբազան» երևույթը ի սկզբանե ուղե-
կցվում է ոչ թե կատակերգականով, այլ ողբերգականով՝ նմանօրինակ 
երևույթների հակասական միասնությունը դարձնելով պարոդիայի հենք 
և երևութացնելով պարոդիական տեքստի ուժն ու թափը: Ինչպես վերը 
նշվեց, պարոդիայի թիրախ կարող են դառնալ ինչպես առանձին օբյեկտ-
ներ և փոքրիկ տեքստեր, այնպես էլ մեծածավալ երկեր, որոնք միջարկ-
վում են պարոդիական տեքստերով՝ երևութացնելով մի շարք գաղտնա-
գրված հատկանիշներ:  

ՊարոդիայիՊարոդիայիՊարոդիայիՊարոդիայի    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    
Այս համատեքստում ուշագրավ են Համո Սահյանի «Ոչ էն գլխից, ոչ 

էս գլխից», «Բանաստեղծները լուսնի վրա», «Եվ էն գլխից, և էս գլխից» 
պարոդիկ շարքերը1՝ 

 

                                                                 
1 Տե՛ս Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, Հայաստան, 

1975, էջ 441-484: 
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 Իզուր եք նայում դուք իմ ճաղատին, 
 Ես դեռ ջահել եմ, ապագան իմն է: 
 Ինչու եք խփում դուք իմ ճակատին,  
 Ձեր մեղադրանքը անշուշտ անհիմն է: 
 Ես բանաստեղծ եմ և ստեղծաբան, 
 Երգիծաբան եմ և բանաերգիծ, 
 Իզուր եք փորձում փակել իմ ճամփան 
 Եվ ժողովրդին զրկել իմ երգից:  
 ---------------------------------------------- 
 Ես սարի նման կկանգնեմ տեղում, 
 Կայծակի նման կսուրամ անվերջ, 
 Սարը չեք թաքցնի ծառի ստվերում, 
 Եվ չեք թաքցնի կայծակն ամպի մեջ2: 

Վերոնշյալ երեք շարքերում ընդգրկված բանաստեղծությունների՝ 
«Մեր գրողների անունները» (Հովհաննես Շիրազին), «Պոետի հրավերը», 
«Սպառնալիք» (Հիսնամյա սկսնակ գրողի ելույթը երիտասարդ գրողների 
հավաքում), «Նե՛րս եկ, աղվե՛ս» (Մի առակագրի), «Հեղինակավոր 
կարծիք» խորագրերի ներքո հեղինակն ինքը փակագծերում ավելացրել է 
պարոդիա բառը: Պետք է խոստովանել սակայն, որ տվյալ շարքերում տեղ 
գտած պարոդիաներից շատերը մեռած են արդեն, քանի որ ժամանակի 
փորձությանը չեն դիմակայել դրանց հեղինակ-օբյեկտները՝ միաժամա-
նակ ավերելով պարոդիկ տեքստերում տեղ գտած գեղագիտական 
հղումներն ու արդիականության հետ դրանց փոխառնչությունները: 
Պարոդիա ստեղծվում է նաև անհատական կամ հեղինակային ոճի 
ներքին տիրույթները ծաղրի ենթարկելու միջոցով, երբ ընդգծվում է որևէ 
գրական դպրոցի կամ ուղղության, ինչպես նաև բացասական էներգիայով 
հարուստ գրականության ներքին հյուսվածքի (հենքի) գործառույթը, որը 
միախառնվում է հեղինակային տեքստի այլ հատկանիշներին: Հետևա-
բար՝ պարոդիկ տեքստում ոչ միայն հնարավոր է ողբերգականը դառնա 
կատակերգական, այլև կատակերգականը՝ ողբերգական, թեպետ կատա-
կերգականն ու ողբերգականը կարող են ոչ միայն փոխներթափանցվել, 
այլև գործառվել միաժամանակ կամ զուգահեռ (նույն տեքստում 
զուգահեռաբար գործածվելով): Այս համատեքստում ուշագրավ է Խաչիկ 
Մանուկյանի «Հովհաննես Գրիգորյան» պարոդիան՝ 

                                                                 
2 Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, Հայաստան, 1975, 

էջ 460: 
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    ՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննես    ԳրիԳրիԳրիԳրիգգգգորյանորյանորյանորյան    

 Սիրելի՛ս, այնքան փոքր է մեր հայրենիքը, 
 Որ ավլում ու չգիտես որտեղ թափես փոշին, 
 Ստիպված հարևան թշնամի պետության  
 Գլխին ես շաղ տալիս: 
 Իսկ երբ իջնում է գիշերը, 
 Եվ դու ասպիրին բուրող շապիկդ հանելով՝ 
 Ուզում ես պառկել՝ 
 Ոտքերդ դուրս են մնում պետական սահմանից, 
 Եվ ես զգուշորեն դրանք տանում եմ Մեղրիի կողմերը, 
 Իսկ գլուխդ դանդաղ իջեցնում եմ 
 Դիլիջանի ոլորաններից ներքև3:  

Պարոդիկ երկխոսությանը բնորոշ է գլխավորապես պարոդիկ 
տոնայնությունը, որն իր բնույթով անմիջականորեն առնչվում է թե՛ 
պարոդիկ ենթատեքստին և թե՛ տարբեր հատկանիշերի՝ դառնալով 
ինտերտեքստային փոխհարաբերությունների մասնակից, որոնք հնարա-
վոր են ինտերտեքստային առանձնահատկությունների փոխներթափան-
ցումների արդյունքում:  

Միջտեքստայնությունը ընկալելի է նաև միմյանց հաջորդող երկու 
տեքստերի փոխհարաբերությունների տիրույթում (նեղ իմաստով), որոնք 
առնչվում են պարոդիկ ձայնին և դրա տոնայնությանը և առանձնանում 
են հետևյալ հատկանիշներով՝  

ա. տեքստի նշանակություն 
բ. նշանագիտություն 
գ. ժանրի ձևափոխում, հարաբերակցություն և մակարդակ 
դ. ծավալ 
ե. պատկանելության ոլորտ 
զ. հեղինակային ու թեմատիկ առանձնահատկություններ: 
Պարոդիկ հաղորդագրությունը հաստատապես ենթադրում է 

պարոդիկ տոնայնության տարակերպությունը, որի հիմքում ընկած յու-
րաքանչյուր (թեկուզ՝ աննշան) երանգ առաջնային է և թույլատրում է միջ-
նորդ տեքստի միջոցով տեղ հասած և նոր ընթերցմամբ ստեղծված երկ-
րորդ հաղորդագրություն-տեքստի գոյությունը, որի պարոդիականու-
թյունը անշարժացնում է նախորդին` ստեղծելով կոմիկական էֆեկտներ: 
Խաչիկ Մանուկյանի «Հովհաննես Գրիգորյան» պարոդիայի հիմքում 

                                                                 
3 Մանուկյան Խ., Անցումներ, Երևան, 2004, Տի Սո գրաֆիքս, էջ 63:  
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(ներքին հյուսվածքում) Հովհաննես Գրիգորյանի «Հայաստան» բանաս-
տեղծությունն է՝  

 Սա իմ երկիրն է – չափերով այնպիսին, 
 որ կարող եմ վերցնել հետս, 
 թե մի հեռու տեղ գնամ: 
 Փոքրիկ, ինչպես ծերացած մայր, 
 Փոքրիկ, ինչպես նորածին զավակ, 
 իսկ քարտեզի վրա 
 ընդամենը արցունքի մի կաթիլ… 
 Սա իմ երկիրն է – չափսերով այնպիսին, 
 որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, 
 որ չկորցնեմ հանկարծ…4:  

Պարոդիկ տեքստի փոխադարձ կապը ենթատեքստի հետ այս դեպ-
քում սահմանվում է որպես վկայագրություն, իսկ նախատեքստի հետ՝ 
տիպաբանական ինտերտեքստայնություն երևույթներով: Վկայագրվող 
ինտերտեքստային կապերը պարոդիայում նույնակերպ չեն, հետևաբար՝ 
դրանցում հնարավոր է ինտերտեքստի երկու՝ ուղղակի և անուղղակի 
տեսակների առանձնացումը: Ուղղակի ինտերտեքստի բաղադրիչները 
անմիջականորեն փոխառվում են նախատեքստից: Սույնը բավական 
ուշագրավ է Եղիշե Չարենցի «Էպիգրամներ և սատիրական բանաստեղ-
ծություններ»5 շարքում:  
    EX UNGUE LEONEMEX UNGUE LEONEMEX UNGUE LEONEMEX UNGUE LEONEM    
    ((((ՊուշկինիցՊուշկինիցՊուշկինիցՊուշկինից))))    

 Լույս ընծայեցի մի անգամ ես իմ 
 Ոտանավորը անստորագիր: 
 Մեկն հոդված տպեց թերթում այդ մասին՝ 
 Նույնպես թաքցրած ազգանունը իր: – 
 
 Բայց ի՞նչ... Չմնաց գաղտնիք մեզանից 
 Ո՛չ անունը իմ և ո՛չ էլ նրա. – 
 Իմ սուր ճանկերից ճանաչեց նա ինձ, 
 Ես ականջներից իմացա նրան6: 
                                                                 

4 Գրիգորյան Հ., Գիշերահավասար, Երևան, Եգեա, 2006, էջ 28:  
5 Տե՛ս Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, հ. 2, Սովետական 

գրող, 1986, 416 էջ:  
6 Նույն տեղում, էջ 363: Ըստ Չարենցի վեցհատորյակի 4-րդ հատորի ծանոթագ-

րությունների՝ սա Պուշկինի նույնանուն բանաստեղծության թարգմանությունն է: 
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Անուղղակի միջտեքստը չի դիտվում որպես պարոդիայի անմիջա-
կան օբյեկտ, այլ որոշակի հակադրամիասնության տիրույթում միջնորդ-
վում է որևէ այլ տեքստով՝ նպաստելով պարոդիկ օբյեկտի և նախա-
տեքստի գեղագիտական հատկանիշների չհամընկնելուն՝ 

    
    ԼենինԼենինԼենինԼենինգգգգրադյանրադյանրադյանրադյան    սենտենցսենտենցսենտենցսենտենց    

 Այս քաղաքում, որ ցուրտ, մառախլապատ է միշտ, 
 Ուր արեգակն անգամ բարձրանում է միգոտ,– 
 Ճաշակեցիր դու մի զարմանալի՛ հանգիստ, 
 Օ՜, անհանգի՛ստ իմ սիրտ, անհանգրվան ճամփորդ: – 
 Դու ծանրախոհ դարձար, ինչպես այս գորշ Նևա՛ն, 
 Ինչպես այս գորշ Նևա՛ն, դարձար անշեղ,–  
 Եվ երբ դառնաս կրկին դու Երևան՝ 
 Էլ դժվար թե նա քեզ իր փոքրությամբ ճնշե…7: 
ՀամընկնելովՀամընկնելովՀամընկնելովՀամընկնելով    պարոդիպարոդիպարոդիպարոդիաաաակկկկանանանան    ձայնինձայնինձայնինձայնին    ուուուու    տոնայնությանըտոնայնությանըտոնայնությանըտոնայնությանը՝՝՝՝    հաճախհաճախհաճախհաճախ    

ինտերտեքստըինտերտեքստըինտերտեքստըինտերտեքստը    համապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանում    էէէէ    պարոդիպարոդիպարոդիպարոդիաաաակկկկանանանան    օբյեկտիօբյեկտիօբյեկտիօբյեկտի    բնուբնուբնուբնութաթաթաթա----
գգգգրուրուրուրությամբթյամբթյամբթյամբ    ստեղծվողստեղծվողստեղծվողստեղծվող    տեքստերինտեքստերինտեքստերինտեքստերին, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    երերերերգգգգիծականիծականիծականիծական    օբյեկտիօբյեկտիօբյեկտիօբյեկտի    
նշանշանշանշանանանանակուկուկուկությամբթյամբթյամբթյամբ    գգգգործառվողործառվողործառվողործառվող    պարոդիաներինպարոդիաներինպարոդիաներինպարոդիաներին: Ի սկզբանե դրանք 
գործառվում են որպես բաղադրիչ տեքստեր, քանի որ այլ տեքստերից 
կատարվող փոխառությունները կամընտրական են, և պարոդիայի 
(որպես ժանրի) թիրախային տեքստերը սերում են ինտերտեքստի 
տիպաբանական հնարավորություններից: Այս համաշարում ուշագրավ է 
Խաչիկ Մանուկյանի «Փոթորիկ կորցրած թաշկինակով» պարոդիան, որը 
ստեղծվել է Հովհաննես Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» 
նկարագրական բանաստեղծության անմիջական ընթերցումից8՝ 

    
    ՓոթորիկՓոթորիկՓոթորիկՓոթորիկ    կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած    թաշկիթաշկիթաշկիթաշկինակովնակովնակովնակով    

 ԱՄՆ-ում հիմա քամիներ են վայում, 
 Տանիքներ են շարում իրար ուսի, 
 Տիրոջ քիթը կորցրած թաշկինակն է պարում 
 Արդի պոետ քաչալ Հովհաննեսի: 
  
                                                                 

7 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, հ. 2, Սովետական գրող, 
1986, էջ 361:  

8 Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն: Սույն ուսումնասիրության մեջ թե՛ նախատեքստերը և 
թե՛ պարոդիաները մեջբերվել են ամբողջականորեն՝ դրանցում առկա գեղագի-
տական կողմնորոշումները լիովին ի ցույց դնելու նպատակով:  
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 Ավերակված տներ, փլատակներ բազում, 
 Անդրաշխարհից՝ զանգը հեռախոսի 
 Ալեն Գինզբերգն է մի երկնախցից խոսում, 
 Եվ արցունքն է հոսում Հովհաննեսի:9  

Նմանօրինակ նշանագիտական մոտեցումը պարոդիկ ձայնի ու 
տոնայնության տիրույթում մշտապես տարբերվում է պարոդիայի 
ենթարկվող օբյեկտից, քանի որ պարոդիկ տեքստի հիշողությունը նախ և 
առաջ նրա ինտերտեքստայնությունն է: Այսօրինակ տեքստը համընկնում 
է հեղինակ-օբյեկտի հիշողության և այլ տեքստերի միջև՝ միաժամանակ 
թույլատրելով դիտարկելու միևնույն տեքստը՝ հիշողությունն ինքնին-ի 
գործառույթով: Մի կողմից՝ տեքստի հիշողությունը որպես տեքստ-
ինքնին, ստեղծում է երկարատև-միջակայքային այն վիճակը, որ անվա-
նում ենք ինտերտեքստայն(ություն), որը նշանավորվում է որպես իրա-
դարձություն, մյուս կողմից՝ ելնելով Հովհաննես Գրիգորյանի տեքստի 
միօրինակությունից, Խաչիկ Մանուկյանը գիտակցում է, որ իր առջև սև 
հումորի շեշտերով երկրորդական պլանի նկարագրական տեքստ է՝ 
ինտերտեքստային հղումներով՝ «Օ՜, Ալեն Գինզբերգ, դու մեռար և մողո՜ք, 
մողո՜ք», այդ պատճառով էլ հետագա գործողություններով այն միավո-
րում է պարոդայի գործնականությանը՝ ինտերտեքստային հղումը ուղղե-
լով օբյեկտին ու միջնորդ-տեքստին միաժամանակ: Այս դեպքում՝ 
կարևորվում է ոչ միայն պարոդիկ տեքստը, այլև՝ տեքստը-օբյեկտը 
(այստեղ՝ Հովհ. Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» ոտանավորը):10 

                                                                 
9 Մանուկյան Խ., Փոթորիկ կորցրած թաշկինակով // «Գարուն», Երևան, 2000, 

էջ 3: 
10 ԾանոթԾանոթԾանոթԾանոթագրագրագրագրություն: ություն: ություն: ություն: Խաչիկ Մանուկյանը պնդում է, թե «Փոթորիկ կորցրած 

թաշկինակով» պարոդիան գրել է 2000 թվականի հոկտեմբեր ամսին և տպագրել 
նույն թվականի «Գարուն» ամսագրի թիվ 11-ում՝ Հովհաննես Գրիգորյանի «Մի 
գնա այդպես հեզորեն» բանաստեղծության անմիջական ընթերցումից հետո (տե՛ս 
«Գարուն», Երևան, 2000, թիվ 11, էջ 3): Խաչիկ Մանուկյանը պնդում է նաև, թե 
Հովհաննես Գրիգորյանը «Կես ժամանակ» (2002) ժողովածուում ներառել է «Մի 
գնա այդպես հեզորեն» բանաստեղծության փոփոխված տարբերակը (հավանա-
բար իր պարոդիայից ազդվելով` փոփոխել է), քանի որ իր ընթերցած տպագիր 
տեքստը այլ է եղել: Որոնումներս (Ն.Հ.), սակայն, արդյունք չտվեցին, քանի որ 
Հովհ. Գրիգորյանի վերոնշյալ ոտանավորը առկա չէ իմ կողմից ուսումնասիրված 
ՀՀ Ազգային գրադարանի և այլ ֆոնդերի պահոցներում: Պատվիրել էի 1999, 2000 
թվականները (մինչ սույն պարոդիայի տպագրությունը) գրական այն մամուլը, 
որում հնարավոր էր վերոնշյալ ոտանավորի առկայությունը՝ «Գրական թերթ», 
«Գարուն», «Նորք», «Նոր Դար», ամբողջական կազմով չէին 1999 թվականի «Նորք» 
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Հատվածը չենք կրճատում՝ տեքստի ամբողջականությունը պահպանելու 
նպատակով՝  

Օ՜, Ալեն Գինզբերգ, 
ես ողբում եմ քո մահը, բայց ավելի շատ  
իմ ճամպրուկների կորուստն եմ ողբում, որ անհետացան 
խորխորատներում Քենեդու անվան օդանավակայանի… 
Ես շարունակում եմ իմ ողբը,  
թեև վաղուց արդեն Հայաստանում եմ, 
մինչդեռ կոշիկներս հիմա թափառում են Նյու Յորքի փողոցներով… 
կրունկները կտկտացնելով  
(ինչ հրաշալի կրունկնենր, բոլորովին չմաշված), 
ելնում-իջնում են մետրոների շարժասանդուղքներով: 
 
Օ՜, Ալեն Գինզբերգ, դու մեռար և մողո՜ք, մողո՜ք,  
չհասցրիր տեսնել, թե ինչպես եմ սգում քո մահը, 
թե ինչպես էին արցունքները ողողել դեմքս 
և թաշկինակ չկար սրբելու, 
                                                                                                                                                    

հանդեսի համարները (3-րդը և 4-րդը բացակա համարներ էին) և 2000 թվականի 
«Գրական թերթ»-ի շատ համարներ (մոտ 20-22 համար): Ենթադրում եմ, որ Հովհ. 
Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» ոտանավորը տպագրված պետք է լինի 
«Նորքի» կամ «ԳԹ»-ի բացակա որևէ համարում, եթե՝ ա. պարոդիայից հետո 
մտադրված չեն ոչնչացրել տպագրության համարը, բ. բացակա համարները գոյու-
թյուն ունեն ինչ-որ տեղ, գ. հանձնել են գրադարանային պահոցներին, որի հակա-
ռակը հաճախ է պատահում:   

Հ.Հ.Հ.Հ.    Գ.Գ.Գ.Գ. Հովհ. Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» տեքստը, բացի կորած 
տարբերակից, տպագրվել է նաև նրա 2002 թվականին լույս տեսած «Կես ժամա-
նակ» (տե՛ս մեջբերման և հղման թվականը), իսկ այնուհետև 2013 թվականին 
տպագրված «Երբեք չմեռնես» ժողովածուներում: Սույն տրամաբանությամբ՝ 
ստացվում է, որ Խաչիկ Մանուկյանը մարգարեացել է՝ նախօրոք իմանալով, թե 
2002 թվականին Հովհ. Գրիգորյանը «Կես ժամանակ» ժողովածուում ո՛ր ոտանա-
վորներն (խոսքը վերոնշյալների մասին է) է զետեղելու և 2000 թվականին նախա-
պես պարոդիայի է ենթարկել դրանց՝ դեռևս չգրված տարբերակները՝ տպագրել է 
«Գարուն» ամսագրում (2000, թիվ 11, էջ 3): Զավեշտն այլ կերպ չի լինում: Տպա-
գրվել է նաև հետմահու հրատարակված «Նոր տողից» (Երևան, Անտարես հրատ., 
2013, էջ 275) ժողովածուի մեջ, ուր մասնակի փոփոխություններ կան: Ի դեպ, Հովհ. 
Գրիգորյան-Խաչիկ Մանուկյան գրական այս մրցակցությունը շարունակվել է: 
Գրիգորյանի «Երբեք չմեռնես – ահա թե ինչ կասեմ քեզ» վերնագրված ժողովա-
ծուին հաջորդեց Մանուկյանի «Շարունակիր մեռնել...» (Երևան, Արմավ, 2017) 
ժողովածուն:  
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որովհետև թաշկինակներս (երկու զույգ, բոլորովին նոր, ծալած), 
անհետացան ճամպրուկիս հետ  
և ի՞նչ ամերիկացու քիթ են սրբում հիմա…11 

    
ՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիա    ևևևև    ինտերմեդիաինտերմեդիաինտերմեդիաինտերմեդիա    

Արվեստի տարբեր բնագավառներին առնչվող լեզուների և գեղագի-
տական հղումների շնորհիվ հնարավոր են նաև պարոդիայի ու 
ինտերմեդիայի12 փոխներթափանցումները: Եղիշե Չարենցը ինտեր-
մեդիա անվանել է իր «Աքիլլե՞ս, թե՞ Պյերո» չափածո պիեսը: Սակայն եթե 
միջտեքստայնության հարաբերությունները պարոդիայում ստեղծվում են 
նշանագիտական մեկ ուղղության ներքին տիրույթում, ապա ինտերմե-
դիան կատակերգության հիմնական արարների միջև իր միջին դիրքի 
շնորհիվ ներառում է նշանագիտական տարբեր շարքեր: Սույնի դասա-
կան օրինակը Պերգոլեզիի «Նաժիշտ-տիրուհի»-ն է (1733): Այս դեպքում 
հաղորդագրության ու երկխոսության բազմիմաստությունը հնարավոր է 
ըմբռնել ոչ միայն հուզարտահայտչականության և մտավոր հնարքների, 
այլև նշանագիտական համակարգերի միջոցով, որոնցում գաղտնագրված 
են տարաբնույթ հաղորդագրություններ: Նշանագիտության տիրույթում 
դրանցից յուրաքանչյուրը տեղեկատվության փոխանցման իրավահավա-
սար միջոց է, ուստի ինտերմեդիային հատուկ են գեղարվեստական-
գեղագիտական այնպիսի հատկանիշներ, որոնցում հատվում են նշա-
նային տարբեր համակարգեր: Սա է պատճառը, որ անուղղակիորեն վկա-
յագրվող ինտերտեքստը գոյություն ունի պարոդիկ բոլոր տեքստերում, և 
հեղինակը դրանք իրականացնում է նույնականացման հնարքով՝ պարո-
դիկ ինտերտեքստը դարձնելով ընթերցողի ուշադրության թիրախը: 
Ինտերտեքստային նման կապերի ընդգծումը հեղինակի կողմից ընթեր-
ցողին ներկայանում է ինտերտեքստային երկխոսական հնարքների և 
վկայությունների միջոցով, երբ ընթերցողը ունակ է տեսնելու և ճանա-
չելու երկու տեքստերի միջև առկա երկխոսությունը՝ անկախ հեղինակի 
կողմնորոշումից (դիտավորյա՞լ է, թե՞ ոչ): Ուստի՝ պարոդիկ տեքստերը 
կարող են ընդգծվել նաև մեջբերումների, ալյուզիաների, վերհուշերի, 
շրջաբերությունների, էպիգրամների, պոպպուրիների (կամ՝ օպերա – 
պոպպուրի), լեզվական նշանների (որպես գաղտնագիր) հերթագայու-
թյան, կոմպոզիցիոն այլ փոփոխությունների ու հնարքների միջոցով, 
որոնք նպաստում են ինտերտեքստի ճանաչելիությանը: Սույն միջոցները 

                                                                 
11 Գրիգորյան Հ., Կես ժամանակ, Երևան, Նոր-Դար, 2002, էջ 44-45:  
12 Գրական commedia dell’ arte:  
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պարոդիայի հեղինակի կողմից նպատակաուղղվում են նաև կոմիկական 
էֆեկտների գործառմանը և մշտապես ներկա են, քանի որ պարոդիակա-
նությունը շեշտում է նաև ժամանակների անհամատեղությունը: Համաշ-
խարհային գրականության տեսաբանները վերհուշը բնութագրում են 
տեքստից դուրս գտնվող օբյեկտների և տեքստային հնարքների ներգրավ-
ման գործընթացի հատկանիշով, որն իրականացվում է զավեշտն առավել 
ընդգծելու նպատակով: Սույնը դիտարկելի է տեքստ-օբյեկտի ներքին 
տիրույթում գտնվող որևէ ֆենոմենի հակառակ բևեռի գործածության և 
ծաղրի՝ (այստեղ՝ նկարագրական շրջաբերության) ընդգծման տիրույ-
թում՝ 

 Հաճախ գնում երգ է կարդում մանկատանը, 
 Բայց երգի մեջ միայն խելքն է մանկականը13:  

Իսկ պարոդիական կրկնավորման14 դեպքում ձևի միջոցով բացա-
հայտվում են առավել հայտնի տեքստի կամ օբյեկտի ոճային առանձնա-
հատկությունները՝ («Վարիանտ» Հ. Հ., (նմանություն Թումանյանին))՝  

 Գիժ Իմատրայի փառահեղ ափին,  
 Հագին սև կոստյում, օսլայած շապիկ,  
 Բանաստեղծորեն, գլխարկը ձեռին,  
 Ողջույն հղելով շաչուն ջրերին,  
 Կանգնած է ահա  
 Մի մեծ … հաշվապահ15:  

Հնարավոր է նաև, որ հեղինակը առարկա-տեքստի հանդեպ ունենա 
դրական-գնահատողական վերաբերմունք, քանի որ վերջինս նույնպես 
ուղղված է իրականության պատկերավորման հարցերին ու ձևի, բովան-
դակության և ոճի նմանության հաշվին կոմիկական էֆեկտը հասանելի 
դարձնելուն՝ 
        

                                                                 
13 Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, Հայաստան, 1975, 

էջ 460:  
14 Երկրորդական տեքստ, որի նկարագրության առարկան օբյեկտիվ իրակա-

նությունն է: 
15 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, Սովետական գրող, 

1986, էջ 238: 
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    ԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակից    ԿարամզինինԿարամզինինԿարամզինինԿարամզինին    
    ((((ՆմանությունՆմանությունՆմանությունՆմանություն    ՊուշկինինՊուշկինինՊուշկինինՊուշկինին))))    
    ((((ԱԱԱԱ----ինինինին))))    
        IIII    

 Դու «պատմություն» ես մեզ համար գրել, 
 Եվ պարծենում ենք մենք էլ քեզանով, 
 Որ գրիչդ դու մի կողմ ես դրել 
 Եվ գրել արյամբ ու խարազանով:  
        IIIIIIII    
 Դու բարձր մտքեր ունես թեպետ 
 Եվ մտքերիդ պես բարձր ճակատ, 
 Քո հոդվածների էջերից սակայն 
 Նայում է ահա մի ֆլետֆեբե՛լ: – 
    IIIIIIIIIIII    
 Քո հոդվածներում կան բարձր մտքեր 
 Եվ սուրբ կնուտի ու արյան հետքեր16:  

Այս համատեքստում տերմինների կիրառության տարբերակումը 
պարոդիայից ոչ թե որակական նշանակության մակարդակում է խնդիր-
ներ հարուցում, այլ բառային, քանի որ տեքստում դրանք հավասար 
իրավունքների տիրույթներում չեն այն պարզ պատճառով, որ՝ ա. պարո-
դիան ստեղծվում է որոշակի գրապատմական և սոցիալ-քաղաքական 
համակարգերում, բ. յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ի սկզբանե 
ենթադրում է պարոդիկ փոխակերպում կամ ուղղվածություն՝ իր ներքին 
տիրույթում ներառելով նախորդների փորձը (գեղագիտական և ոչ):  

Պարոդիայի և ինտերտեքստի հարցերը քննելիս կարևորվում են ար-
տահայտչականության և պարոդիայի ճշգրիտ մեկնաբանության տիրույթ-
ները, որոնք փոխառում են ենթատեքստի որոշ բաղադրիչներ՝ արտաքին և 
ներքին տիրույթներում ընդգծելով դրանց փոխներթափանցումները և 
պարզելով ընթերցողից ճանաչվելու խնդիրները: Այս դեպքում՝ 
կարևորվում է նաև տեքստի ուժեղ խորագիրը: Ստացվում է, որ պարո-
դիայի ենթարկվող օբյեկտի հատկանիշը պարոդիկ տեքստի խորագրում ու 
ներքին հյուսվածքում զետեղելը հնարավորություն է՝ ընդգծելու տեքստի 

                                                                 
16 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, Սովետական գրող, 

1986, էջ 252: Պարոդիայի առարկան ամենայն հավանականությամբ Գևորգ Աբովն 
է, որ 1926-ին հրատարակել է «Դաշնակցությունն անցյալում և այժմ» «պատմագի-
տական» գիրքը: 
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պարոդիականությունը արտաքին փոխակերպվող, ինչպես նաև գաղտ-
նագրված ներքին ինտերտեքստերի ու հատկապես խորագրի միջոցով՝ 
    ՖաուստՖաուստՖաուստՖաուստ    
    ((((ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա: : : : ՍևագրությունՍևագրությունՍևագրությունՍևագրություն))))    

 Չէի՜ր ձանձրանա դու գիտությունից, 
 Չէի՜ր ձանձրանա սիրուց ու կյանքից, 
 Թե ունենայիր թշնամիներ մեծ, 
 Թե նրանց շարքում գեթ մեկը լիներ 
 Մտքիդ հավասար… Այժմ դու ես լոկ 
 Միակ թշնամիդ… Ու ձանձրանում ես17:  

Բանաստեղծական պարոդիաներում դրանք գործածվում են երկու՝ 
տեքստի մասնաբաժնի (բեկորի) հատկանիշով և թեմատիկ դրսևո-
րումներով: Թեմատիկ խորագրերը նշում են որևէ հեղինակի պարոդիկ 
ոճային խաղը, երբ ընտրվում է որևէ հայտնի տեքստ ու ներկայացվում 
ոճաբանական տարբեր լուծումներով, ինչպես Խաչիկ Մանուկյանի 
«Ավլեմ-թափեմ փոշին…» կամ Համո Սահյանի «Բանաստեղծները լուսնի 
վրա» շարքերում են: Այս դեպքում փոխառվող նախատեքստի մի մասը, 
ձևի կրկնամասը ու պարոդիկ տեքստը ամբողջությամբ ստեղծվում են 
փոխառված կաղապարի կառուցվածքին համապատասխան: Սա կարող 
է ընկալվել թե՛ վկայագրվող, թե՛ տիպաբանական միջտեքստայնության 
դրսևորման համատեքստում, քանի որ նման պարոդիա ստեղծվում է 
որևէ հստակ տեքստի (այս դեպքում՝ Համո Սահյանի պարոդիայի օբյեկտ-
տեքստը Սիլվա Կապուտիկյանի «Ես քո սիրով, դու ուրիշի» ոտանավորն 
է) ոճով՝  

    ՍիլվաՍիլվաՍիլվաՍիլվա    ԿապուտիկյանԿապուտիկյանԿապուտիկյանԿապուտիկյան    
 Ես քո սիրով, դու՝ արևի 
 Քո մասին եմ նորից երգում, 
 Մոռացել ես ինձ երևի. 
 Թափառում ենք տիեզերքում, 
 Ես քո սիրով, դու՝ Արևի: 
 Այս նոր, այս նոր հրաշքներով 
 Ուրախ ես դու, ես՝ ավելի, 
 Ապրենք այսպես կրակվելով 
 Ես քո խանդից, դու՝ արևի: 

                                                                 
17 Չարենց Երևան, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, Սովետական գրող, 

1986, էջ 360: 
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  Երգ կձոնենք նաև Մարսին, 
 Թեկուզ նա մեզ չբարևի, 
 Շուտով պիտի նստենք Լուսին, 
 Ես քո ուսին, դու՝ Արևի:18 

 
ԵզրակացությանԵզրակացությանԵզրակացությանԵզրակացության    փոխարենփոխարենփոխարենփոխարեն    

Լեզվական գաղտնագրի հերթագայությունը նման դեպքերում տեղի է 
ունենում պարոդիկ շարադրանքում կամ հյուսվածքում՝ պարոդիայի 
հեղինակի բառապաշարի ներմուծման շնորհիվ: Հետևաբար, եթե նույ-
նիսկ տեղի է ունենում կառուցվածքի խախտում, ապա այն դրսևորվում է 
տվյալ ժանրին ոչ բնորոշ նյութի և միմիայն դրան համապատասխանող 
կառույցների ու ձևերի կիրառության պայմանով: Պարոդիկ հաղորդագ-
րության մեջ ինտերտեքստայնությունը պայմանավորված է երկրորդ 
ընթերցումով և ճանաչվում է տեքստային ընդգծումների հաշվին:  

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. «Գարուն», Երևան, 2000, թիվ 11: 
2. Գրիգորյան Հ., Գիշերահավասար, Երևան, Եգեա, 2006, 286 էջ: 
3. Գրիգորյան Հ., Կես ժամանակ, Երևան, Նոր-Դար, 2002, 88 էջ: 
4. Մանուկյան Խ., Անցումներ, Երևան, 2004, Տի Սո գրաֆիքս, 63 էջ:  
5. Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, 

Հայաստան, 1975, 492 էջ:  
6. Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հ. 2, Երևան, Սովետա-

կան գրող, 1986, 416 էջ:  
        

                                                                 
18 Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե, 1975, էջ 465: 
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Пародия и интертекстПародия и интертекстПародия и интертекстПародия и интертекстуалуалуалуалььььностностностностьььь....        
Сообщение и дилогСообщение и дилогСообщение и дилогСообщение и дилог    

Наира АмбарцумянНаира АмбарцумянНаира АмбарцумянНаира Амбарцумян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: дубликация, внутренняя канва, пародийный диалог, 
пародийная тональность, семиотика, сообщение, текст-посредник 

В данной работе мы попытались показать два важных явления 
литературы: системы взаимодействия и взаимосвязи пародии и интертекста. 
Пародийному диалогу прежде всего свойственна пародийная тональность, 
которая по своему характеру непосредственно соотносится с пародийным 
подтекстом и с другими признаками, тем самым становясь участницей интер-
текстуальных взаимоотношений, которые возможны только в результате 
интертекстуального взаимопроникновения. Засвидетельствованные интер-
текстуальные связи в пародии не являются однотипными, следовательно, в них 
возможно выделение двух видов интертекста: прямого и косвенного.  

При изучении вопросов пародии и интертекста важное значение 
получают сферы выразительности и точного комментария пародии, которые 
заимствуют ряд компонентов на внешнем и внутреннем уровнях подчеркивая 
их взаимопроникновение и упрощая для читателя проблемы когнитивного 
восприятия.  
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Parody and IntertextParody and IntertextParody and IntertextParody and Intertextuality.uality.uality.uality.    
Message and DialogueMessage and DialogueMessage and DialogueMessage and Dialogue    

Naira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira Hambardzumyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: duplication, inner canvas, parodic dialogue, parodic tonality, 
semiotics, parody message, mediator text 

In this work, we attempted to show two important phenomena of 
literature: systems of interaction and the relationship between parody and 
intertext. Parodic dialogue is primarily characterized by parodic tone, which by 
its nature, directly correlates with the parodic context and other features, 
thereby becoming а part of intertextual relations considered possible only as a 
result of intertextual interactions. The certified intertextual connections are not 
identical in the parody, therefore, it is possible to distinguish two types of 
intertext: direct and indirect. 

When examining the issues of parody and intertext, the domains of 
expressiveness and precise interpretation of parody, which borrow a number of 
components, emphasizing their mutual penetrations in the external and 
internal domains, identifying the problems of cognitive perception for the 
reader, are of great importance. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    02.06.02.06.02.06.02.06.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    09.03.09.03.09.03.09.03.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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