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ՀՏԴ 81՝38  
Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների     

փոխառնչության հարցի շուրջփոխառնչության հարցի շուրջփոխառնչության հարցի շուրջփոխառնչության հարցի շուրջ    
Գոհար Բաղրամյան Գոհար Բաղրամյան Գոհար Բաղրամյան Գոհար Բաղրամյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. տեքստային կարգ, կապի միջոց, ոճական 

մակարդակ, կառուցվածքային մակարդակ, ոճի կաղապարում, տեքստի 
կառուցման սկզբունքներ, ոճական հատկանիշ, տեքստի կառուցված-
քային մաս    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

«Հայտնի է, որ տեքստը գլխավորապես գրավոր փաստաթղթերի 
տեսքով հաղորդակցություն է՝ միահյուսված տարբեր տիպի լեզվական, 
քերականական և տրամաբանական կապերով»1: Այդ հաղորդակցության 
հարաբերականորեն առանձին հատվածների փոխկապակցմանը (հատ-
կապես գեղարվեստական տեքստում) մեծապես նպաստում են տեքստա-
յին ոճական հնարները՝ դառնալով տեքստում կապի (կոհեզիայի) միջոց-
ներից: Եվ քանի որ վերջինս ուղղակիորեն կապվում է տեքստի կառուց-
ման ու կառուցվածքի հետ, ուստի տեքստի կառուցման հիմնահարցերի 
կիզակետում է հայտնվում նաև ոճական հնարների ուսումնասիրումը 
տեքստի կառուցման տեսանկյունից: Ըստ էության որպես տեքստի 
կառուցմանը նպաստող կապի միջոցներ՝ ոճական հնարները նրա 
կառուցվածքային ամբողջականության մեջ գործածվում են՝ իրականաց-
նելով ինչպես հիմնական՝ ոճական, այնպես էլ վերջինիս հիման վրա՝ 
կառուցվածքային գործառույթներ: Գեղարվեստական տեքստերում 
ոճական հնարների այդ գործառույթներն առավել ակնհայտ են դառնում, 
քանի որ հաճախ դրանք անհրաժեշտ են ստեղծագործության գեղարվես-
տականության, գեղագիտական ու գաղափարական կողմի ապահովման 
համար, մյուս կողմից՝ սերտորեն կապված են ողջ ստեղծագործությանը և 
այն բովանդակող գեղավեստական տեքստին, նրան բնորոշ կարգերին 
(կապակցվածություն, ամբողջականություն, ավարտունություն և այլն), 
այդ թվում՝ կառուցվածքին ու կառուցվածքային ամբողջականությանը: 

Տեքստի կառուցման համաշար ոճական հնարների այս երկու գոր-
ծառույթներն իրականացվում են զուգակցված և փոխկապակցվածության 

                                                                 
1 Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկ-
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սկզբունքով՝ առանց տարանջատման, քանի որ այդ փոխկապակցվա-
ծությունը գործում է նաև տեքստի կառուցվածքի ու նրանում գործածված 
ոճական հնարների միջև: Այսինքն՝ տեքստի կառուցվածքային որոշակի 
կաղապար ենթադրում է ոճական հնարների և նրանց ոճական-կառուց-
վածքային գործառույթների որոշակի համալիր. տեքստի մակարդակում 
գործառող ոճական հնարների ոճագործառական յուրահատկությունները 
տեքստի լեզվաբանական, գրականագիտական, գեղարվեստական 
առանձնահատկությունների հետ միասին պայմանավորում են տեքստի 
կառուցման յուրահատկություններն ու կառուցվածքի կաղապարումը: 
Դրանով իսկ կարելի է հիմնավորել, որ տեքստի ոճական ու կառուցված-
քային մակարդակները, մասնավորապես՝ տեքստային ոճական հնար-
ներն ու տեքստի կառուցվածքն անտարրալուծելի են, դեռ ավելին՝ լրաց-
նում են միմյանց և ապահովում տեքստի ոճական ու կառուցվածքային 
ամբողջականությունն ու կապակցվածությունը: Այս առումով հատ-
կանշական է հետևյալ դիտարկումը. «.... Յուրաքանչյուր ստեղծագործու-
թյուն, ըստ էության, դրանում առկա բազմաթիվ տարրերի միջև հաս-
տատված հարաբերությունների մի հսկայական ցանց է, իսկ գեղարվես-
տական խոսքի էությունն էլ այն է, որ նրա մեջ մտնող յուրաքանչյուր 
տարր դառնում է անհրաժեշտ ու անփոխարինելի և սերտորեն կապված 
ողջ ստեղծագործությանը»2: 

Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների առնչակցությունն արտա-
հայտվում է հետևյալ կերպ. գործում է ոճական հնարների գործածություն 
– տեքստի բովանդակության շարադրանքի ոճի ու ոճական յուրա-
հատկությունների ստեղծում – այդ նույն բովանդակության ու ոճի կաղա-
պարում որոշակի կառուցվածքում օրինաչափությունը: Ըստ էության 
յուրաքանչյուր տեսքտի ստեղծում ենթադրում է ինչպես կառուց-
վածքային, իմաստային, ձևի ու բովանդակության, այնպես էլ դրանց հետ 
սերտորեն փոխկապված և փոխպայմանավորվող ոճական, թեմատիկ-
գաղփարական ու գեղագիտական ամբողջականություն, կապակց-
վածություն ու միասնություն: Տեքստի բովանդակության շարադրանքի 
ոճը և այդ նույն բովանդակության ու ոճի կաղապարումը որոշակի 
կառուցվածքում տեքստի ոճաբանության անկյունաքարային հիմ-
նահարցերից է: Նրա կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցու-
թյունը փորձել ենք ուսումնասիրել տեքստի կառուցման հայեցակետով՝ 

                                                                 
2 Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկ-

նաբանություն, էջ 36: 
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տեքստային կարգերի և ոճական հնարների փոխկապվածության հենքով՝ 
տեքստի լեզվաոճական քննությունն ուղղելով ոճական տարաբնույթ 
հնարների և նրա կառուցվածքային առանձնահատկությունների, դրանով 
իսկ տեքստի կառուցվածքի ու ոճի փոխհարաբերությունը բացա-
հայտելուն: 

Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության 
լեզվաբանական մեկնությունները:լեզվաբանական մեկնությունները:լեզվաբանական մեկնությունները:լեզվաբանական մեկնությունները: Տեքստի կառուցման և ոճական հնար-
ների փոխառնչակցության հարցը քննելիս առանցքային է դառնում նաև 
տեքստին բնորոշ կարգերի և ոճի, մասնավորապես՝ ոճական հնարների 
փոխառնչակցության խնդիրը: Հայտնի է, որ տեքստային կարգերը նշա-
նակալի դեր ունեն տեքստի համարժեք ընկալման ու հասկացման 
համար և տեքստին բնորոշ հատուկ հարաչափներ են3: Տեքստային կար-
գերը տարբեր լեզվաբաններ մեկնաբանում և բնորոշում են տարբեր 
մոտեցումներով (Գալպերին Ի. Ռ., Նովիկով Ա. Ի. և այլք), որն ըստ 
էության պայմանավորված է ինչպես տեքստի բազմագործառույթ բնույ-
թով, այնպես էլ այն նպատակներով, որոնք սահմանում են տեքստն 
ուսումնասիրողները4: Տեքստային կարգերի փոխազդեցությունը դիտար-
կել է նաև Ի. Ռ. Գալպերինը: Ըստ նրա հայեցակարգի՝ տեքստային կար-
գերը տեքստի տիպաբանական առանձնահատկությունները կազմող 
քերականական կարգեր են, որոնցից առաջատարը իրազեկայնության 
կարգն է: Վերջինս նա դիտարկում է այնպիսի կարգերի հետ փոխազդե-
ցության մեջ, ինչպիսիք են կապակցումը, շարունակականությունը 
(континуум), մասնատելիությունը (членимость), տեքստի հատվածների 
ինքնաիմաստաբանությունը (автосемантия), եղանակայնությունը, ներա-
ռումը, ավարտվածությունը5: Տեքստն իբրև ամբողջական միավոր 
դիտարկելիս կարևորվում է նաև արդեն նշված ձևակառուցվածքային և 
բովանդակաիմաստային կարգերի (ծավալում կամ զարգացում 
(развернутость), հաջորդականություն, կապվածություն, ավարտվածու-

                                                                 
3 Տե՛ս Гауриева Г. М., Категории текста и его структурные компоненты. 

Перспективы развития науки в современном мире. Материалы Международной 
(заочной) научно-практической конференции. под общей редакцией 
А. И. Вострецова. Издательство: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП 
Вострецов Александр Ильич). Нефтекамск. 2018, էջ 312: 

4 Տե՛ս Гауриева Г. М., Категории текста и его структурные компоненты, էջ 312: 
5 Տե՛ս Гальперин И. Р., Текст как обьект лингвистического исследования, М., 

Наука, 1981, էջ 74-75: 
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թյուն, խոր հեռանկար, զորութենություն (դինամիկա), կայականություն 
(ստատիկա) փոխկապվածությունը6, որը թույլ է տալիս տեքստը դիտար-
կել որպես ձևաիմաստային և կառուցվածքաբովանդակային ամբող-
ջություն: Այստեղ դարձյալ առանցքային է դառնում ոճի և այն ստեղծող 
ոճական հնարները որպես տեքստի կարգ դիտարկելու հարցը, քանի որ 
ոճն ու այն ստեղծող հնարները տեքստի կառուցմանը նպաստում են 
միաժամանակ և՛ կառուցվածքային, և՛ իմաստային-բովանդակային 
ոլորտներում՝ դրանով իսկ կապվելով և գործառական առումով նույնա-
նալով տեքստի ձևակառուցվածքային ու բովանդակաիմաստային կար-
գերի հետ: Մյուս կողմից՝ ոճը չի կարող դիտարկվել տեքստի կառուցված-
քից ու բովանդակությունից դուրս, քանի որ տեքստի կառուցման ոճական 
հնարները գործառում են տեքստի կառուցվածքի և բովանդակության 
միասնության հենքով: Նշված իրողությունները կարելի է համարել 
տեքստի կառուցման այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք պայմանավո-
րում են ոճի և տեքստի կառուցվածքի, մասնավորապես՝ ոճական հնար-
ների և տեքստը կազմող տեքստային կարգերի փոխառնչակցությունը՝ 
դառնալով հիմք ոճը ևս տեքստային կարգ դիտարկելու համար: Ստորև 
փորձել ենք նշված իրողություններին անդրադառնալ տեքստի կառուց-
ման հայեցակետով: Քանի որ տեքստային կարգերի մեկնաբանությանը, 
դրանց բնութագրմանն ու տարանջատմանը նվիրված են մի շարք լեզվա-
բանական հանգամանալից ուսումնասիրություններ, և սույն հոդվածում 
մեր նպատակից չի բխում տեքստային բոլոր կարգերի ուսումնասիրումը, 
ուստի այդ հարցը հանգամանորեն չենք քննել: Հոդվածում փորձել ենք 
տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցությունը վերհա-
նել ոճի և տեքստային կարգերի կապի տեսանկյունից: Քննելով տեքստա-
յին կարգերի (հիմնական տեքստային կարգերի կամ տեքստայնության 
չափանիշների՝ կապակցվածություն, ամբողջականություն, միտումնավո-
րություն, հասցեականություն կամ ընկալելիություն, իրազեկայնություն, 
իրավիճակայնություն, միջտեքստայնություն, հաջորդականություն և 
այլն) և ոճի փոխազդեցության հիմնահարցերը՝ Ե. Ա. Գոնչարովան նշում 
է, որ «ոճը, որպես տեքստի «ձևակերպման եղանակ», ըստ հաղոր-
դակցման սկզբունքի՝ ազդում է նրա կառուցվածքում տեքստային յուրա-

                                                                 
6 Տեքստի բովանդակային, իմաստային կարգերի մասին առավել հանգամա-

նալից տե՛ս Новиков А. И., Смысл как особый способ членения мира в сознании // 
Языковое сознание и образ мира: сборник статей, М., Институт языкознания РАН, 
2000: 
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քանչյուր կարգի իրականացման բնույթի վրա»: Այնուամենայնիվ, ըստ 
Ե. Ա. Գոնչարովայի, ի տարբերություն տեքստայնության նշված 
չափանիշների, որոնք մատնանշում են տեքստի՝ որպես համակարգային 
և կառուցվածքային կազմակերպված (լեզվական) հաղորդման կայուն 
հատկությունները, անկախ որոշակի հեղինակին պատկանելուց՝ ոճը փո-
փոխական է, անհատական և տեքստի կառուցվածքի հանրայնորեն պայ-
մանավորված հարաչափը: Նա նաև նշում է, որ ճի փոփոխությունները 
պայմանավորված են հեղինակի փոփոխությամբ և նրա՝ ճանաչողության 
ու հաղորդակցության առարկան կամ թեման ներկայացնելու (խոսքային) 
եղանակով7: 

Գեղարվեստական տեքստը, կապված լինելով գեղարվեստական 
ստեղծագործությանը, բացի իր բուն տեքստային հիմնական հատկանիշ-
ներից՝ ինքնին օժտվում է նաև գեղարվեստական ստեղծագործությանը 
բնորոշ հատկանիշներով (գաղափարական և գեղագիտական միասնու-
թյուն) և դրանց հետ կապված՝ կառուցվածքային առանձնահատկություն-
ներով: Գեղարվեստական տեքստի այս հատկանիշի մասին հետաքրքրա-
կան է հետևյալ դիտարկումը. «…. Բացի ցանկացած տեքստին բնորոշ 
կապակցվածության և ավարտուն ամբողջականության հատկանիշներից՝ 
գեղարվեստական ստեղծագործությունը բնութագրվում է նաև գաղափա-
րական և գեղագիտական միասնությամբ, որը կամայական ստեղծագոր-
ծության մեջ ձևավորվում է ձևի ու բովանդակության սերտ ու անքակտելի 
կապով»8: 

Այստեղ հարկ է նշել շատ կարևոր մի իրողություն. տեքստի կառուց-
ման ոճական հնարները, որոնք ոճական գործառույթի հենքով օժտված են 
նաև տեքստակազմիչ գործառույթով, այն իրականացնում են երկոլորտ 
եղանակով: Այսպես՝ ձևավորելով տեքստի կառուցվածքային-իմաստային 
ամբողջականությունը և կառուցվածքային-ոճական կապակցվածությու-
նը՝ տեքստային ոճական հնարները ոճական կապերի միջոցով նպաս-
տում են նաև տեքստի գաղափարական ու գեղագիտական բովանդա-
կության միասնական կառուցվածքային համակարգի ստեղծմանը և 
տեղեկատվությունը պատկերավոր ու գեղարվեստորեն հաղորդելուն, 
տեքստի իմաստաոճական երանգները և կառուցվածքաիմաստային 
յուրահատկությունները կերտելուն: Այսինքն՝ գեղարվեստական տեքս-

                                                                 
7 Տե՛ս Гончарова Е. А., Текстовые категории и стиль // Известия РГПУ им. 

А. И. Герцена. № 194. 2019, էջ 89: 
8 Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., նշվ. աշխ., էջ 8: 
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տում գործածվող ոճական հնարները դառնում են գեղարվեստական 
ստեղծագործության հիմնական գաղափարի կրողն ու ոճառագործառա-
կան յուրահատկություններով արտահայտողը և տեքստում բովանդակող 
տեղեկատվությունը ոչ թե որպես ուղղակի տեղեկատվություն, այլ որպես 
իմաստավոճական երանգներ ունեցող ոճապատկերային, գեղագիտա-
կան ու գաղափարական բովանդակություն հաղորդող միջոց: Վերջինս 
տեքստի ձևի և բովանդակության միասնության ապահովման անհրա-
ժեշտ պայմաններից է: Տեքստի կառուցվածքի, այն ապահովող տեքստա-
յին կարգերի և ոճական հնարների փոխկապվածության առնչությամբ 
հետաքրքրական ընդգծում է անում նաև Ե.Ա. Գոնչարովան՝ հիմք ընդու-
նելով այն տեսակետները, որոնց համաձայն՝ բոլոր տեքստային կարգերի 
հիմքում ընկած է դրանց համար ընդհանուր երկու հիմնաքարային կար-
գավորում, մասնավորապես՝ 1) տեքստային հավաքածուի ամբողջակա-
նությունն ապահովող ճանաչողական նախադրյալների առկայություն 
(«Wissenskonstellationen»` ըստ Բոգդանի / Դրեսսլերի) և 2) գործառական 
կամ հաղորդակցական նշանների ընդհանրությունը, որոնց հաջորդակա-
նությունը ստեղծում է տեքստ («kommunikative Okkurenz»)9: 

Ըստ էության ոճական հնարները կազմում են տեքստի կառուցման 
գործառական կողմը, այսինքն՝ դրանց ոճական, տեքստակազմիչ գործա-
ռույթների հենքով ստեղծվում են մի կողմից՝ տեքստային կարգերը, մյուս 
կողմից՝ վերջիններս էլ ապահովում են տեքստի համակարգայնությունն 
ու կառուցվածքայնությունը: Այստեղ ծագում է սկզբունքային հարց՝ 
արդյոք ոճը տեքստային կարգերից մե՞կն է: Այս խնդիրն առավել ընդ-
հանրական մոտեցմամբ՝ ոճի և տեքստային կարգերի միասնության 
դիտարկմամբ, քննել է նաև Ե. Ա. Գոնչարովան: Հիմք ընդունելով մի կող-
մից՝ տեքստի լեզվաբանության զարգացումը և տեքստի ոճաբանության 
ծագումը, ինչպես նաև երկու գիտակարգերի հայեցակարգային զինանոցի 
հարստացումը՝ նոր գաղափարների շնորհիվ, մյուս կողմից՝ «որոշակի 
թեմատիկ միավորների, ամբողջի կառուցման, այն ավարտելու որոշակի 
տիպերի, խոսողի և խոսքային հաղորդակցման այլ մասնակիցների 
հարաբերությունների տիպերի և ոճի միասնության» վերաբերյալ Մ. Մ. 
Բախտինի մոտեցումը, «ստեղծված կառուցվածքի, այն կառուցելու 
առանձնահատուկ սկզբունքների և ոճի կապի» հայեցակետը, տեքստի և 
ոճի հարաբերության վերաբերյալ Մ. Հոֆմանի տեսակետը, որն այն բնո-
րոշում էր որպես «փոխներթափանցման հարաբերություն», իսկ ոճը հա-

                                                                 
9 Տե՛ս Гончарова Е. А., Текстовые категории и стиль, էջ 92: 
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մարում տեքստի ներդրյալ բաղկացուցիչ՝ Ե. Ա. Գոնչարովան ոճը 
դիտարկում է որպես տեքստի ստեղծման պարտադիր գործոն, նրա 
անբաժանելի, «ներդրյալ» հատկանիշ, որն ընդգրկում է տեքստի կառուց-
վածքի բոլոր մակարդակները10: Այս առումով հատկանշական է նաև 
Մ. Ն. Կոժինայի կողմից ոճի հետևյալ բնորոշումը. «ոճը տեքստի էական 
հատկություններից է, որը ձևավորվում և արտահայտվում է նրա 
խոսքային համակարգայնության մեջ»11: Համաձայնելով այս տեսակետին՝ 
կարող ենք նշել, որ տեքստի կառուցման տեսանկյունից՝ իբրև տեքստի 
առանձնահատկություն՝ գործառական-հաղորդակցական մակարդակում 
ոճը համընկնում է տեքստի կարգերի հետ՝ գործառելով վերջիններիս հետ 
սերտ փոխառնչակցության հիմքով: Ուստի ոճը և տեքստային կարգերը 
տեքստի իմաստակառուցվածքային յուրահատկություններից դուրս չենք 
դիտարկում, այլ համարում ենք տեքստի՝ իբրև հեղինակի ստեղծագործա-
կան գործընթացի արդյունքի կառուցման հատկանիշներ: 

Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու 
տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: Ոճը տեքստի, 
մասնավորապես՝ գեղարվեստական տեքստի հիմնական հատկանիշնե-
րից է, և կարծում ենք, որ այն գեղարվեստական տեքստի հիմնական կար-
գերից պետք է համարել: Հետևաբար տեքստի կառուցման հայեցակետով 
ոճը պետք է լեզվաոճական վերլուծության ենթարկել մյուս տեքստային 
կարգերի հետ փոխկապակցված, որը ենթադրում է գեղարվեստական 
տեքստի կառուցվածքի ոճական առանձնահատկությունները ձևավորող 
լեզվական միավորների ու լեզվաոճական միջոցների, այդ թվում՝ ոճա-
կան հնարների լեզվաբանական, ոճագործառական հատկանիշների և 
գործառույթների վերհանում և արժևորում տեքստի մակարդակում, 
այսինքն՝ տեքստի տիրույթում ոճական հնարների գործառման առանձ-
նահատկությունների ուսումնասիրում և վերլուծություն: Ըստ էության 
տեքստի կառուցման հայեցակետով տեքստի կառուցվածքն ու կառուց-
վածքային առանձնահատկությունները դիտարկվում են դրանք պայմա-
նավորող ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների 
ու տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածության հիման վրա: 
Այսպես՝ տեքստի կառուցման ոճական հնարների լեզվաոճական վերլու-
ծությունը մի դեպքում կարող է միտված լինել տեքստի կառուցվածքային 

                                                                 
10 Տե՛ս Гончарова Е. А., Текстовые категории и стиль, էջ 92-93: 
11 Кожина М. Н. Стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка. Под ред. М. Н. Кожиной, М.: Флинта; Наука. 2003, с. 511-512. 
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ամբողջականության, մյուս դեպքում՝ կապակցվածության, մեկ այլ 
դեպքում՝ այս կամ այն կարգի ապահովման մեջ ոճական հնարների 
տեղի ու դերի վերհանմանը՝ գործառութային քննության հենքով:     

Վերը շարադրվածը թույլ է տալիս դիտարկել մի կարևոր իրողու-
թյուն. գեղարվեստական տեքստի հիմնական հատկանիշները կամ 
կարգերը արտահայտվում են բովանդակային և կառուցվածքային մա-
կարդակներում: Ըստ էության այդ հատկանիշներն անմիջական կապ 
ունեն տեքստի կառուցվածքային ենթամակարդակների հետ: Տեքստի 
կառուցվածքն ինքնին լայն և ընդգրկուն հասկացություն է և ներառում է 
ինչպես տեքստին բնորոշ, տեքստային հիմնական հատկանիշները, 
այնպես էլ հենց կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Եթե 
դիտարկենք տեքստի վերաբերյալ լեզվաբանական գիտության մեջ գոյու-
թյուն ունեցող տարբեր սահմանումները, ապա կտեսնենք, որ դրանք, 
որքան էլ տարբերվում են տեքստի այս կամ այն հատկանիշի գերակա-
յության, առկայության կամ բացակայության մատնանշմամբ, այդուհան-
դերձ, հատկանշում են տեքստին բնորոշ այնպիսի լեզվաբանական 
կարգեր, որոնք սերտորեն կապված են նրա կառուցվածքի հետ, այս կամ 
այն չափով ենթադրում են իրենց արտահայտման համար կառուցվածքա-
յին որոշակի կաղապարում: Այսինքն՝ ավարտվածությունը՝ իբրև տեքստի 
կարևոր հատկանիշ, արտահայտվում է որոշակիորեն ավարտուն 
կառուցվածքում, կամ՝ ամբողջականությունը, կապակցվածությունը 
ենթադրում են ամբողջական և կապակցված որոշակի կառուցվածք: Նույն 
կերպ նաև տեքստի ոճական առանձնահատկությունները, այդ թվում՝ 
ոճական հնարների ոճական հատկանիշներն են փոխկապակցվում նրա 
կառուցվածքի, կառուցվածքային առանձնահատկությունների և տեքստի 
կառուցվածքի հետ անմիջականորեն կապված մյուս հատկանիշների 
հետ: Տեքստի կառուցման տեսանկյունից նրա կարգերի, կառուցվածքի և 
ոճական հնարների փոխառնչակցությունն արտահայտվում է տեքստի 
ոճի և տեքստային կառուցվածքի երկու հիմնական սկզբունքների սերտ 
կապով: Որպես տեքստի կառուցման այդպիսի հիմնական սկզբունքներ 
Ե. Ա. Գոնչարովան իրավացիորեն մատնանշում է կապակցվածությունը 
և ամբողջականությունը12: 

Գեղարվեստական տեքստում ոճական հնարների գործառույթներն 
իրականացվում են կառուցվածք-իմաստ-ոճ միասնական եռաչափ ձևով, 

                                                                 
12 Гончарова Е.А. Текстовые категории и стиль. с. 94. 
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որն էլ տեքստի կառուցման առանցքային հատկանիշներից պետք է 
համարել, իսկ դրանում մեծ է ոճական հնարների դերը: 

Տեքստի կառուցման ոճական հնարների և, առհասարակ, տեքստի 
լեզվաոճական առանձնահատկությունների քննության առումով՝ 
կարևորվում է ոչ միայն առանձին ոճական հնարների ոճական հատկա-
նիշների վերհանումը, այլև այն տեղն ու դերը, որ դրանք ունեն ամբողջ 
համատեքստում և ստեղծագործության կառուցվածքում ընդհանրապես: 
Այսինքն՝ տեքստի կառուցման ոճական հնարները դիտարկվում են նրա 
կառուցվածքի ու կառուցվածքային մասերի, իսկ այդ հնարների ոճական 
հատկանիշները՝ տեքստի կառուցվածքային ու հիմնական հատկանիշ-
ների հարաբերությամբ: Վերջինս էլ իր հերթին բնորոշվում է դրանց 
փոխառնչակցությամբ: 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք 

կատարել մի շարք հետևություններ. 
▪ տեքստայնության կարևոր բաղկացուցիչ են ոճական հնարները՝ 

տեքստային կարգերի հետ սերտ փոխառնչակցության և փախադարձ 
կապի հիմքով. 

▪ տեքստի կառուցման ոճական հնարները սերտորեն կապված են 
կապակցվածության և ամբողջականության կարգերի հետ, ընդ որում այդ 
կապն արտահայտվում է նաև թեմատիկ, իմաստային և գաղափարական 
կապակցվածության և ամբողջականության ստեղծմամբ. 

▪ ոճական հնարների հետ տեքստի առաջատար կարգերի՝ կապակց-
վածության ու ամբողջականության կապը հիմնվում է նաև վերջիններիս 
հետ փախազդեցության մեջ գտնվող մյուս կարգերի փոխառնչակցության 
վրա, այսինքն՝ ոճական հնարների միջոցով տեքստի կապակցվածության 
կամ ամբողջականության ստեղծումը կարող է մի կողմից՝ պայմանավոր-
վել առնչակից մյուս կարգերով, օրինակ՝ իրազեկայնությամբ, ավարտ-
վածությամբ, մյուս կողմից՝ պայմանավորել այդ կարգերի ստեղծումը. 
ըստ էության գործում է մի կողմից՝ տեքստի կառուցման ոճական հնար-
ների և տեքստային կարգերի, մյուս կողմից՝ հենց տեքստային կարգերի 
օրինաչափ փոխպայմանավորվածություն. 

▪ ոճական հնարները տեքստի կառուցման, նրա կառուցվածքի 
անօտարելի, ներտեքստային բաղկացուցիչն են և որպես այդպիսիք՝ 
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տեքստում գործառում են ոչ միայն զուտ ոճական, այլև տեքստակազմիչ 
գործառույթով. 

▪ տեքստային կարգերի և ոճի փոխկապվածությունը տեքստի 
կառուցման տեսանկյունից արտահայտվում է տեքստային ոճական 
հնարների, դրանց գործածության, երկոլորտ գործառման (ոճական և 
տեքստակազմիչ գործառույթների համատեղում) և տեքստի կառուցված-
քայնությունն ու համակարգայնությունը ապահովող հարաչափների 
փոխպայմանավորվածությամբ: 

Տեքստի կառուցման ոճական հնարների ուսումնասիրումը ենթա-
դրում է ոչ միայն տեքստում դրանց ոճաբանական, այլ նաև այդ հիմքով՝ 
կառուցվածքային, իմաստային, գաղափարական ու գեղագիտական 
կողմի ստեղծման առանձնահատկությունների վերհանում: Հետևաբար 
առաջատար է դառնում պարզել, թե ոճական հնարները ստեղծագործու-
թյան ամբողջ համաշարում և կառուցվածքում ինչ տեղ են զբաղեցնում: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., Տեքստ, փոխաբերականու-
թյուն, մեկնաբանություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2018, 
230 էջ: 

2. Гальперин И. Р. Текст как обьект лингвистического исследования. 
М., Наука, 1981, 140 с. 

3. Гауриева Г.М. Категории текста и его структурные компоненты. 
Перспективы развития науки в современном мире. Материалы 
Международной (заочной) научно-практической конференции. под 
общей редакцией А. И. Вострецова. Издательство: Научно-изда-
тельский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич). 
Нефтекамск. 2018, с. 312-319. 

4. Гончарова Е.А. Текстовые категории и стиль. Известия РГПУ им. 
А. И. Герцена. № 194. 2019, с. 89-97. 

5. Кожина М. Н. Стиль // Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка. Под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта; 
Наука. 2003, с. 507-513. 

6. Новиков А. И. Смысл как особый способ членения мира в сознании. 
Языковое сознание и образ мира: сборник статей. М., Институт 
языкознания РАН, 2000. 

  



 
– 32 – 

О вопросах взаимосвязанности формировании текста и О вопросах взаимосвязанности формировании текста и О вопросах взаимосвязанности формировании текста и О вопросах взаимосвязанности формировании текста и     
стилистических приемовстилистических приемовстилистических приемовстилистических приемов    

Гоар Баграмян Гоар Баграмян Гоар Баграмян Гоар Баграмян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
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В данной статье рассматриваются, с одной стороны, взаимосвязан-
ности текстовых категорий и стилистических приемов, с другой стороны - 
связь между стилем и текстовой категорией. Кроме того, стилистические 
приемы рассматриваются как способствующие приемы в формировании 
текста. Рассматриваемая проблема с точки зрения структуры текста, 
предоставляет возможность направить лингвостилистическое исследова-
ние текста на его структурные особенности, на разъяснение взаимосвязи 
между структурой текста и стилем. 

В статье акцентируются принципы комбинирования стилистических 
приемов и их стилистическо-структурные функции. В статье рассматри-
вается также стилистическо-структурные уровни текста и неотъемлимые 
особенности текстовых стилистических приемов. Расскрываются также 
выражения взаимосвязи между формированием текста со стилистическими 
приемами, в частности, в содержании текста, в стилистических особен-
ностях изложения текста. 

В статье рассматриваются те базовые принципы формирования текста, 
которые обусловлены структурой стиля и текста, текстовых категорий и 
стилистических приемов, где формируется убеждение – рассматривать 
стиль как текстовую категорию. Следовательно, мы не рассматриваем 
текстовые категории и стиль вне семантическо-структурной особенности 
текста, а считаем их качествами формирования авторского творческого 
процесса. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    textual parameter, linkage means, stylistic level, structural 

level, style framing, text formation principles, stylistic quality, structural 
component of the text 

The article studies the interconnection of textual parameters and stylistic 
means, on the one hand, and the interconnection between style and textual 
parameters on the other hand. Moreover, stylistic means are discussed in the 
article as linkage means intensifiers. The problem under consideration, from the 
perspective of text structure, provides an opportunity to direct the 
linguostylistic study of a text to its structural peculiarities and the 
interconnection elucidation between text structure and style. 

Combinability of stylistic means and textual parameters, as well as the 
principles of combinability of the structural functions of stylistic means is 
accentuated in the article. Also, the article examines the stylistic and structural 
levels of a text and the inseparable peculiarities of textual stylistic means and 
their structure. In addition, the study reveals the utilization of stylistic means in 
the process of text formation and stylistic means interconnection, which leads 
to the creation of narration style of the content, creation of stylistic 
peculiarities, regularities between the content and style framing. 

The article discusses the basic principles of text formation determined by 
style and text structure, textual parameters and stylistic means which serve as a 
basis for considering style a textual category. Therefore, we do not treat style 
and textual parameters as separate sematic-structural units of a text, but 
consider them the qualities utilized in the text-forming process. 
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