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ՀՏԴ 811.19 
 
ԵԵԵԵ. . . . ՉարենցիՉարենցիՉարենցիՉարենցի    ««««ՏաղարանըՏաղարանըՏաղարանըՏաղարանը»»»»    տեքստիտեքստիտեքստիտեքստի    ոճաբանությանոճաբանությանոճաբանությանոճաբանության    դիտանկյունիցդիտանկյունիցդիտանկյունիցդիտանկյունից    

    
ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    ԹերեզաԹերեզաԹերեզաԹերեզա     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հարասություն, ընդօրինակում, վաղ աշխար-

հաբարային հնչյունափոխություններ, միջինհայերենյան փոխառություն-
ներ, անվանական և բայական քերականական կարգերի շեղումներ, դար-
ձույթներ և բանադարձումներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան:::: «Տաղարանի» լեզուն տարբերվում է Չարենցի ողջ գրա-
կան ժառանգության լեզվից: Հեղինակը բանաստեղծությունների այս շար-
քում դիմել է հայ մրջնադարյան քնարերգության վերջին բանաստեղծի՝ 
Սայաթ-Նովայի բանարվեստին: Այդ ընտրությունը պատահական չէ. 
Չարենցը հրապուրվել է հանճարեղ գրողի տաղերով ու նրա լեզվի ընդ-
օրինակմամբ գրել մի ամբողջ շարք բանաստեղծություններ, որոնք աչքի 
են ընկնում իրենց յուրօրինակ բառապաշարով, քերականական ձևերի՝ 
վաղ աշխարհաբարին հատուկ կազմություններով, հեղինակային փոխա-
բերություններով, համեմատություններով, նորակազմություններով: 

«Գոյություն ունեն «ուրիշի ոճի» ընդօրինակման մի քանի ձևեր` 
պարոդիա, փոփոխակ (վարիացիա) կամ հարասություն, նմանակում, 
ոճավորում: Սրանցից որևէ մեկի ընտրությունը կախված է ոճավորողի 
հետապնդած նպատակից: Ընդօրինակման այս տեսակների սահմանա-
զատումը առաջին հերթին կարևորվում է հասկանալու համար, թե ինչ 
վերաբերմունք ունի ոճավորող հեղինակը ոճավորման հիմք հանդիսա-
ցող հեղինակային ոճի նկատմամբ: Եթե պարոդիան այս կամ այն հեղի-
նակին բնորոշ առանձնահատկությունների կիրառմամբ հակադիր կամ 
ծաղրական բովանդակության արտահայտումն է, ապա փոփոխակը՝ 
վարիացիան, նույն առանձնահատկությունների ընդլայնումն է, փոփո-
խումը: Ոճավորումը որևէ հեղինակի ոճի վերաստեղծումն է, որ իրա-
կանացվում է այդ հեղինակին բնորոշ բառերի, ոճական և այլ հնարների 
անմիջական կիրառմամբ, իսկ նմանակումը «ուրիշի ոճի» գիտակցական 
կամ ոչ նպատակաուղղված յուրացումը» [3. 127]: 

18-րդ դարի տաղանդավոր բանաստեղծ Սայաթ-Նովայի ստեղծա-
գործությունների լեզվի ընդօրինակումը մենք համարում ենք հարասու-
թյուն կամ վարիացիա: Հարասություն եզրը գործածվել է Մ. Աբեղյանի 
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վկայակոչմամբ և ըմբռնումով [1, 543]: Այստեղ նկատի չունենք «Հայերե-
նագիտական բառարան»-ի բացատրությունը [6, 373]: 

Վերջին ժամանակներս բանասիրության մեջ գեղարվեստական երկի 
վերլուծության ոլորտում հայտնվել է մի նոր մոտեցում: Եթե նախկինում 
բանասերները գեղարվեստական երկի լեզվաոճական ուսումնասիրու-
թյունը կատարում էին միայն նախադասության սահմաններում ընձեռն-
ված հնչյունային, բառային, քերականական, ոճական կողմերի հետա-
զոտմամբ, ապա այժմ սահմանը ընդարձակվել է ավելի բարդ՝ մի քանի 
նախադասություններից կազմված լեզվական իրողությունների տիրույ-
թում [4, 224]: Այդ նորագույն բնագավառը «Տեքստի լեզվաբանությունն» է, 
որի դրույթներով ու հիմնական մոտեցումներով ավելի խորությամբ են 
լուսաբանվում լեզվաոճական բազմաթիվ հարցեր: Թեմայի արդիականու-
թյունը հենց այդ մոտեցմամբ տեսականորեն տեքստի ոճաբանութան 
դրույթներով և սկզբունքներով առաջին անգամ քննվում է Չարենցի 
«Տաղարանի» լեզուն: Վերլուծությունները կատարվել են նկարագրական, 
համեմատական և զուգադրական ներքին և արտաքին վերականգնման 
մեթոդներով: 

ՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածի    բովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունը: «Տաղարանում» ընդգրկված քսան 
բանաստեղծությունների և երկու քառյակների լեզվանյութում ակնառու 
են աշխարհաբարի վաղ շրջանին հատուկ հնչյունափոխական երևույթ-
ներ, միջինհայերենյան փոխառություններ, որոնցից առատորոն օգտվել 
են և՛ Սայաթ-Նովան, և՛ Չարենցը: Տեքստային ոճաբանության առումով 
հետաքրքրական են բառային դարձույթներից (троп) համեմատությունը, 
փոխաբերությունը, չափազանցությունը և քերականական բանադար-
ձումներից (фигура) հատկապես կրկնությունը, որը կիրառվել է լեզվա-
կան բոլոր մակարդակներում՝ հնչյունային, բառային, քերականական, 
տեքստային աստիճանավորումը, հակադրությունը և այլն: Չարենցի 
«Տաղարանում» հետաքրքրական են նաև չափազանցման, շրջասույթի, 
հակադրման, համըմբռնման դրսևորումները: 

«Տաղարանը» սեղանի գիրք է. այն տարբերվում է Չարենցի մյուս 
շարքերից: Սովորաբար գեղարվեստական երկի հեղինակի լեզվական 
առանձնահատկությունները բնութագրելիս գրողի ոճ ասելով հասկանում 
ենք նրա կողմից իր գրական երկի գեղագիտական արտահայտչականու-
թյան ուժեղացման նպատակով կիրառված պատկերավորման միջոցների 
ու ոճական հնարների ողջ համակարգը, հայերենի հիմնական նորմերն ու 
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կանոնները պահպանելու, բառապաշարում բարբառային ու ժարգոնային 
արտահայտություններից խուսափելու, քերականական ճիշտ կառույց-
ների վրա հիմնվելու պահանջները [4. 19]: Այլ չափորոշիչներով ենք 
մոտենում «Տաղարանի» պարագայում: Մեր նախորդ հոդվածներից 
մեկում շատ հպանցիկ անդրադարձել ենք սույն ժողովածուին [3]: «Հայ 
իրականության մեջ ոճական ընդօրինակման տեսակներից առանձնա-
պես ուսումնասիրվել է պարոդիան: Այն ուսումնասիրվել է թե՛ գրակա-
նագիտական, թե՛ ոճագիտական տեսանկյունից1: Ինչպես նկատելի է, 
գրեթե բոլոր սահմանումների մեջ ընդհանրական է պարոդիայի ենթարկ-
վող հեղինակի լեզվաոճական գծերի օգտագործումը: Եթե պարոդիայի 
հեղինակը օգտվում է ուրիշի նյութից և նրա մեջ դնում ճիշտ հակառակ 
բովանդակություն, ապա ոճավորման դեպքում գործ ունենք ոչ թե 
հակադրության հետ, այլ համադրության: Ոճավորող հեղինակը ընդու-
նում է նախորդ հեղինակի ոճը, ավելին, այն համարում տվյալ բովանդա-
կության արտահայտման ամենաընդունելի ու ամենատիպիկ տարբ-
երակը: Այսպես` Չարենցը «Տաղարան» շարքը ստեղծելիս դիմել է սիրո 

                                                                 
1 «Պարոդիան քնարական ժանր չէ, այն կարող է հանդես գալ նաև պատմողա-

կան ժանրերում, սակայն ավելի բնորոշ է լիրիկայի համար: Պարոդիայի էությունն 
այն է, որ հեղինակը, օգտագործելով մի ուրիշ գրողի այս կամ այն երկի 
գեղարվեստական ձևի գծերը (տաղաչափական կառուցվածք, լեզվին բնորոշ 
հատկանիշներ), նրանց մեջ հակադիր բովանդակություն է դնում և կամ այդ գծերը 
հասցնում է ծայրահեղության, որպեսզի ընդգծի նրանց թերությունները: Այդ 
իմաստով` պարոդիաները իրենց ժամանակի գրական-հասարակական տարբեր 
ըմբռնումների բախման, պայքարի վկայություններն են» (7, 331): «Չափածո կամ 
արձակ երգիծական ստեղծագործություն, որը ծաղրում է գրական ուղղությունը, 
ժանրը, գրողի ոճը` օգտագործելով ծաղրվող երևույթին բնորոշ լեզվաոճական 
գծերը: Գոյություն ունի պարոդիայի երկու տեսակ` հումորիկ և սատիրիկ: Հումո-
րիկը բարյացակամ է, սատիրիկը հակադրվում է օրիգինալին` ժխտելով նրա 
գաղափարական և գեղագիտական էությունը» (8, 200): «Կա տեքստային կրկնու-
թյան մի այլ տեսակ, որը բոլորովին այլ ոճական գործառույթ է իրականացնում. 
խոսքը վերաբերում է պարոդիային, ծաղրանմանակմանը: Ինչպես հայտնի է, 
կրկնության այս տարատեսակի դեպքում զրուցակիցներից մեկը ծաղրում է 
մյուսին` օգտվելով վերջինիս իսկ բառից, կրկնելով դրանք` որոշակի ձևափոխե-
լուց հետո: Պարոդիայի ժամանակ ծաղրանմանակողը փորձում է առավելագույն 
չափով պատճենել ծաղրի օբյեկտ հանդիսացող նախատիպի լեզվի բառային ու 
շարահյուսական բնութագրական կողմերը` դրանք որոշակիորեն հարմարեցնե-
լով իր աշխարհայացքային ըմբռնումներին» (4, 248): 
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անզուգական երգչին` Սայաթ-Նովային, որը հայ գրականության մեջ 
սիրերգության անգերազանցելի վարպետն է (կիրառում է թիֆլիսահայ 
խոսվածքը, քնարական հերոսուհին դարձյալ գոզալն է, տարածքը` 
Թիֆլիսը): «Ընդօրինակման տեսակներից է նաև փոփոխակը կամ 
վարիացիան: Հայ իրականության մեջ Մ. Աբեղյանը, խոսելով հոգևոր 
երգերի ձևաբովանդակային առանձնահատկություններից, նշում է 
հետևյալը. «Հոգևոր բանաստեղծությունը ծագած և զարգացած լինելով 
Ս. Գրքի օրհնությունների ազդեցության տակ ու նրանց նմանողությամբ` 
բանաստեղծական պատկերները, դարձվածներն ու արտահայտության 
եղանակներն ընդհանրապես Ս. Գրքի բանաստեղծություններից են 
առնված, և նույնիսկ պատմությունը, որքան կարելի է, Ավետարանի 
մոտիկ և նրա բառերով է արվում, կամ թե հարասություն հարասություն հարասություն հարասություն են անում: 
Բանաստեղծները բարեպաշտական երկյուղածությամբ չէին համարձակ-
վում շատ հեռանալ Աստվածաշնչի բնագրից»: Ըստ Աբեղյանի՝ շարական-
ները սաղմոսներից են առաջացել. դրանց գիտնականը հարասություն է 
անվանում: Երևույթի աբեղյանական այս մեկնաբանությունը անվանվել է 
հարասություն. հարասություն. հարասություն. հարասություն. այն    գրականության մեջ հայտնի է վարիացիա եզրույթով 
[1, 543]: Այս դեպքում հեղինակը «ուրիշի» նյութը ազատ կերպով 
ընդլայնում է, փոփոխում ու հարստացնում սեփական ոճի տարրերով: 
Մի դեպքում նույն թեման է արտահայտման այլ ձև գտնում, մի այլ 
դեպքում տվյալ հեղինակի լեզվանյութն ու պատկերային համակարգն է 
կիրառվում որևէ այլ թեմա, գաղափար արտահայտելու համար» [3, 15; 1, 
543]: Չարենցի «Տաղարանը» համարում ենք հարասության տիպիկ 
օրինակ: Այժմ տեսնենք, թե հնչյունային, բառային, քերականական, 
ոճական ինչ միջոցներով է բնութագրվում այն: Լեզվի նվազագույն միա-
վորները՝ հնչյունները, ինքնուրույն նյութական իմաստ չունեն, սակայն 
գոյություն ունեն հնչյունային մակարդակում ձայնային հոսքի կարգա-
վորման որոշ հնարներ, որոնց գործածման դեպքում կարելի է զգալի ար-
տահայտչականություն հաղորդել խոսքին [3, 49]: Ոճագիտության մեջ 
այդ հնարները ստորաբաժանվում են երկու խմբի՝ հնչյունային գործիքա-
վորման հնարներ և հանգավորում (սրանով զբաղվում է գրականագիտա-
կան ոճաբանությունը): 

Հնչյունային գործիքավորման ժամանակ ընտրվում են այնպիսի 
բառեր ու կապակցություններ, որոնց հնչյունային կազմը նպաստում է 
նկարագրվող երևույթի կամ գործողության մասին ընթերցողի մոտ զգա-
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յական ակնառու պատկերի կազմավորմանը։ Հնչյունային գործիքավոր-
ման հիմնական հնարներն են բաղաձայնույթը, առձայնույթը և նմանա-
ձայնությունը [3, 49]: 

«Տաղարանում» Չարենցը հաճախ է դիմել հնչյունային գործիքավոր-
ման, օրինակ՝ կբացվի, կթացվի, կխոցվի կամ խունկը, տունկը, արցունքը, 
բաղը, խաղը, վաղը. «Հազար վարդ կբացվի աշխարհի մեջը, / Հազար աչք 
կթացվի աշխարհի մեջը, / Հազար սիրտ կխոցվի աշխարհի մեջը – / Էշխը 
կրակ կըլի՝ արին կմնա»։ «Ուրիշ սրտի համար կթալվի խունկը, / Կբացվի 
շուշանը, վարդերի տունկը. / Գոզալը լաց կըլի, կընկնի արցունքը - / 
Գերեզմանիս մարմար քարին կմնա»։ «Ուրիշ բլբուլ կգա կմտնի բաղը, / 
Ուրիշ աշուղ կասե աշխարհի խաղը, / Ինչ որ ե՛ս չեմ ասե — նա՛    կասե 
վաղը. / Օրերը ծուխ կըլին, տարին    կմնա» [5, 234]: 

6 անգամ կրկնվել է կ    եղանակիչը, և բաղաձայնի կուտակումը լրա-
ցուցիչ արտահայտչականություն է հաղորդել ստեղծագործությանը։ 

Առձայնույթը համեմատաբար ավելի հազվադեպ է կիրառվել. «Խելքս 
քամուուուուն, հոոոովին տված՝ երթամ ընկնեմ դուուուուքան ուուուու բաղ՝ / Ընկերների 
սուուուուփրին գինի    ուուուու հա՛ց ըլիմ մինչև էգուուուուց։ / Երթամ - ուուուուրիշ գոոոոզալների 
գիրկը դնեմ գլուուուուխս տաք՝ / Քոոոո էդ անուշ, ազի՛զ տեսքոոոով հարբած ըլիմ 
մինչև էգուուուուց« [5, 228]: 

Այս օրինակում մասամբ կրկնվել են ետնալեզվային ոոոո////օ/օ/օ/օ/ և ու ու ու ու 
ձայնավորները: 

Հնչյունային մակարդակում գործիքավորման երրորդ հիմնական 
հնարը նմանաձայնությունն է, որը Չարենցի գործերում հաճախ է 
կրկնվում հարանուններ հիշեցնող բառերի տեսքով. «Երազ տեսա. 
Սայաթ-Նովեն մոտս էկավ սազը ձեռին, / Հրի նման վառման գինու 
օսկեջրած թասը ձեռին, / Նստեց, անուշ երգեր ասավ՝ հին քամանչի մասը    
ձեռին, / Էնպես ասավ, ասես ուներ երկնքի ալմասը ձեռին» [5, 223]։ 

Հետաքրքրական է՝ բառային ոճաբանության ի՛նչ դրսևորումներ ունի 
«Տաղարանը», բնականաբար ժողովածուի բառապաշարը: Բառերը 
երբեմն հանդես են գալիս գործածության նոր դրսևորումներով. «Ու էն 
երգին օրոր-շորոր, ինչպես հուրի, ատլաս ու խաս, / Երազիս մեջ գոզալն 
էկավ` ինքն էլ վառման քաղցր երազ. / Նազանք արավ, Սայաթ-Նովի 
սիրտը լցրեց միրգ ու մուրազ, / Կանգնեց-մնաց՝ դեմքից քաշած 
օսկեկարած խասը ձեռին» [5, 223]: «Եվ էն սրտին, որ իր խորքում սիրո 
երգեր ունի ու սեր – / Ես էն սրտին դրախտային մրգերի բաղ պիտի ասեմ» 
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[5, 225]: «Ժամ    ես դարձել տեսքով քո սուրբ՝ Հավլաբարի թաղի մեջը, / 
Սրտիս անուշ արտասուքին երկնային շա'ղ պիտի ասեմ» [5, 226]: «Ուրիշ 
բլբուլ կգա կմտնի բաղը, / Ուրիշ աշուղ կասե աշխարհի խաղը, / Ինչ որ 
ե՛ս չեմ ասե - նա՛ կասե վաղը. / Օրերը ծուխ կըլին, տարին կմնա» [5, 234]: 

Ուշագրավ են դրանց արտահայտչական ունակությունները դար-
ձույթների և բանադարձումների կիրառություններում, դրանցում կա՛մ 
երևույթներն ու առարկաներն արտահայտվում են անուղղակիորեն, կա՛մ 
առարկաների ու երևույթների անվանումները չեն փոխվում, սակայն վեր-
ջիններս կիրառվում են այնպիսի քերականական ձևերով, որոնք թեև 
փոքր-ինչ տարբերվում են սովորական կիրառությունից, սակայն նորմա-
տիվային սխալ չեն և վաղ աշխարհաբարյան լեզվաձևերի որոշակի ար-
տահայտչականություն են հաղորդում խոսքին: 

Բառային մակարդակում Չարենցի «Տաղարանում» կիրառվող հիմ-
նական դարձույթներն են փոխաբերությունը, համեմատությունը, փոխա-
նունությունը և նրա տեսակները, չափազանցությունը, նվազասույթը և 
այլն: Չարենցը գրում է. «Ամռան անուշ, հուրհրատող տո՛թ ես, ջան, / 
Նախշուն՝ նռան ու նարնջի հո՛տ ես, ջան, / Երբ խստադեմ ի՛նձ ես նայում 
դու հանկարծ – / Ասես սրտիս մահվան դաժան բո՛թ ես, ջան...» [5, 222]: 

Տեքստում տոթ ես, հոտ ես, բոթ ես փոխաբերությունների միջոցով 
Չարենցն ավել վառ գույներով է ոճավորել իր ասելիքը: Նման փոխառու-
թյուններն են, որ իրենց դիպուկ կիրառության շնորհիվ շատ գեղարվես-
տական ստեղծագործություններ դրոշմում են ընթերցողների հիշողու-
թյան մեջ: Հարուստ ու խոր պատկերներով մտածողն իր մտքերն ու զգաց-
մունքները, իր հուզական վերաբերմունքն արտահայտում է նույնպիսի 
փոխաբերություններով, որոնք ոչ միայն պատկերավոր մտածողության, 
այլև իրականության խորաթափանց ճանաչման, բազմակողմանի ու 
լայնահայաց մտածողության արդյունք են [9, 85]: Օրինակ՝ «Շրթերդ 
կրակով լիքը օսկեջրած չինի են, ջա՛ն, / Խոսքերդ դրախտի խմիչք՝ անմա-
հական գինի են, ջա՛ն։ / էսօր տնում սուփրա ունեմ՝ էշխիցդ քե՛ֆ պիտի 
անեմ. / Ի՞նչ կըլի որ օթախս գաս - ու մե անգամ լինի էն, ջա՛ն։ / Փռել եմ 
խաս խալիչեքը, վրեն ծաղիկ ունեմ շարած՝ / Ոտքիդ կարոտ սպասում են 
- շահնշահի, խանի են, ջա՛ն։ / Աչքերս թող կրակ ըլին քո սուրբ չրաղվանի 
համար. / Դափ ու զուռնեն են հազրել եմ՝ մտքերդ ի՞նչ բանի են, ջան։ / 
Կուզես՝ հոգի՛ս ճամփա անեմ, սիրտս դնեմ ոտքերիդ տակ՝ / Սրտիցս 
արյուն է հոսում - ինչ որ ուզես կանի էն, ջա՛ն» [5, 233]: 
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Հայտնի է, որ փոխաբերություններն ըստ բնույթի լինում են պատկե-
րավոր կամ համալեզվային, անհատական կամ հեղինակային, մթագնած 
կամ մարած: Սույն հոդվածի շրջանակներում հետաքրքրական են 
Չարենցի ստեղծած անհատական կամ հեղինակային փոխաբերություն-
ները. դրանք հատուկ են միայն Չարենցին. օրինակ՝ արևահամ բառ, 
լացակումած լար, արնանման ծաղիկների բույրը վառման, նաիրյան 
աղջիկների հեզաճկուն պար, վիշապաձայն բուքը վսեմ, անհյուրընկալ 
պատերը սև, հնամյա քաղաքների հազարամյա քարը, ողբաձայն երգեր, 
աղոթք դարձած երկաթագիր գրքեր, արյունաքամ վերքեր, որբ ու 
արնավառ Հայաստան յար, ուրիշ հեքիաթ, լուսապսակ ճակատ և այլն:  

«Տաղարանն» առատ է համեմատություններով, սակայն դրանք մի 
առարկայի կամ երևույթի նմանեցումը չեն սոսկ նրանց համար ընդհա-
նուր հատկությամբ: Չարենցի լեզվում իշխողը անսպասելի, բայց տեղին 
համեմատություններն են. «Երազ տեսա. Սայաթ-Նովեն մոտս եկավ սազը 
ձեռին, / Հրի նման վառման գինու ոսկեջրած թասը ձեռին» [5, 223], 
«Արեգակի շողքն էր ընկել վրեն ոսկե չիքիլի պես՝ / Շրթերը խաս ու ա՛լ 
տեսա - Գյուրջստանի քաղաքումը» [5, 227], «Գարնան ջրի նման վարար 
ես, գոզա՛լ», «Գարնան քամու նման տարար ես, գոզա՛լ» [5, 231], «Հասա 
մինչև Ֆռանգստան, երգ ու տաղեր լսեցի - / Սայաթ-Նովի ձիրքի նման 
երկնային ձիրք չտեսա» [5, 235], «Սակայն երբ խալխի քեֆերին ես անուշ 
տաղերս ասի՝ / Ամառվա մրգերի նման անո՛ւշ է քո բառը, ասին» [5, 240], 
«Աշնան քաղած արտի նման՝ հազար զոհերի / Չհավաքված բերք ես 
տեսել, - էլի´ կը տեսնես» [5, 245], «Ու էն երգին օրոր-շորոր, ինչպես 
հուրի, ատլաս ու խաս, / Երազիս մեջ գոզալն էկավ» [5, 223], «Էսպես 
ասավ Սայաթ-Նովեն ու վեր կացավ, որպես գիշեր, / Գնաց նորից տխուր 
ու լուռ» [5, 224], «Ոնց որ պանդուխտ ըլիմ աշխարհում հիմի, / Անունիդ 
ուխտ ըլիմ աշխարհում հիմի, / Ասես թե՝ թո՛ւղթ ըլիմ աշխարհում հիմի - / 
Գարնան քամու նման տարար ես, գոզա՛լ» [5, 231], «Հիմի տխուր երգ եմ 
ասում, էշխս կրակ ըլի ասես» [5, 227]: 

Ինչպես երևում է օրինակներից, համեմատությունները իրականաց-
վել են տարբեր եղանակներով. մի դեպքում ձևի և նմանության պես, 
նման, ինչպես, որպես կապերով, մի այլ դեպքում՝ ոնց որ, ասես եղանա-
կավորողներով. «Էնպես արա, որ քեզ չասեմ՝ դո՛ւ էլ ինձ պես մարդ ես, 
գոզալ» [5, 226], «Էնպես ասավ, ասես ուներ երկնքի ալմասը ձեռին: / 
Երազիս մեջ գոզալն եկավ` ինքն էլ վառման քաղցր երազ», «Սիրտս 
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վառվեց, մոխիր դարձավ` ինքը կրակ ու հուր մնաց» [5, 223], «Գնաց նորից 
տխուր ու լուռ` սիրտը հազար մուրազ ու սեր. / Երազն անցավ - դո՛ւ 
մնացիր, պատկերքը քո մնաց լուսե, / Մեկ էլ իմ խեղճ սիրտը մնաց 
Սայաթ-Նովի սազը ձեռին» [5, 223], «Խելքս քամուն, հովին տված՝ երթամ 
ընկնեմ դուքան ու բաղ» [5, 228]:   

«Տաղարանի» լեզվին հատուկ է ոչ միայն մակդիրների, համեմատու-
թյունների տեղին օգտագործումը, այլ նաև անձնավորումը, չափազան-
ցումը, շրջասույթը, աստիճանավորումը ու հակադրումը։ Բերենք մի 
քանի օրինակներ: 

Փոխաբերությունը միասեռ երևույթ չէ. այն ունի իր տարատեսակ-
ները: Դրանցից մեկն անձնավորումն է՝ անշունչ առարկաներին ու կեն-
դանական աշխարհի ներկայացուցիչներին մարդկային հատկանիշներ 
վերագրող ոճական հնարը. «Քո Չարենցին լեզու տվող երկիր Հայաստան, 
/ Հազար ու մի երգ ես տեսել, - էլի՛ կը տեսնես» [5, 245], «Էշխդ ելավ,,,, 
ճամփես կտրեց՝ / Հնդստանի ծովի նման, / Հարբած՝ խալխի 
նոքար դարձա աշուղ Սայաթ-Նովի նման» [5, 229], «Աստղ ու նկար շորեր 
հագած՝ դեմս ելար Երազի պես, / Էշխդ՝ կրակ՝ սիրտս էրեց անհասնելի 
մուրազի պես» [5,225]: 

Չարենցի գործածած բառային մյուս դարձույթը չափազանցությունն 
է՝ ոճական այն հնարը, որի ժամանակ առարկայի կամ երևույթի այս կամ 
այն հատկությունը ներկայացվում է ուռճացված ձևով, իրականից ավելի 
մեծ չափերով. «Հիդս խոսի, մե կենա խռովի պես, / Տալդա տվիր, գեմիս 
տարար ծովի պես»    [5, 219], «Չես հասկանա իսկի, թե ի՞նչ ես արե, / 
Հազար մարդ ես էշխից գերեզման տարե»    [5, 231], «Հազար ու մե գիրք 
կարդացի - խելացի գիրք չտեսա, / Հազար կնկա գիրկն ընկա - սիրեկան 
գիրկ չտեսա», «Հազար գոզալ սիրտս    էրեց ու հազարին սիրեցի - / Քո 
սուրբ կրքից ավելի վառ ու անմար կիրք չտեսա» [5, 235]: 

Բացի համըմբռնումից՝ փոխանունությունն ունի նաև այլ տարատե-
սակներ, որոնցից մեկն էլ շրջասույթն է՝ ոճական հնար, որի կիրառման 
ժամանակ առարկայի կամ երևույթի անմիջական անվանման փոխարեն 
տրվում է վերջինիս որոշ հատկանիշների նկարագրությունը, կամ բեր-
վում են այնպիսի արտահայտություններ, որոնց միջոցով հնարավոր է 
լինում կռահել, թե ինչի մասին է խոսքը [4, 101]. «Ասում եմ թե` թողնեմ 
սազը, ամենքի պես մարդ ըլիմ ես, / Թե որ վարդ եմ - փուշ ունենամ, 
անհասնելի վարդ ըլիմ ես, / Դուշմանի հետ դուշման ըլիմ, վատերի հետ 
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վատ ըլիմ ես, / Որ ինձ կարոտ ամեն անգամ ասեն` սուփրի աղը չկա»    
[5, 238]: 

Տեքստային մակարդակում գործառնվող հաջորդ արտահայտչամի-
ջոցը տեքստային աստիճանավորումն է. «Ի տարբերություն բառային մա-
կարդակում գործառնող աստիճանավորման՝ տեքստային աստիճանա-
վորման դեպքում միմյանց հաջորդող տեքստային բլոկներն են երևույթ-
ների, հատկությունների աստիճանաբար ուժգնացում կամ նվազեցում 
ներկայացնում» [4, 260]: Այս շարքում կա և՛ աստիճանավորում, և՛ 
հակադրում. որքան հեղինակը աստիճանական կարգով փորձում է 
հասարակության մեջ արժևորել իր առաքելությունը, այնքան այդ նույն 
հասարակության կողմից արժանանում է պարսավանքի. վերընթաց ու 
վարընթաց աստիճանավորումները հանդես են գալիս հակադրամիաս-
նության մեջ. «Երբ էս հին աշխարհը մտա ես տաղով, սազով, քամանչով՝ / 
Ի՞նչ պիտի անե աշխարհում էս անմիտ-անճարը, ասին։ / Սակայն երբ 
խալխի քեֆերին ես անուշ տաղերս ասի՝ / Ամառվա մրգերի նման անո՛ւշ 
է քո բառը, ասին։ / Բայց խալխի անսիրտ քեֆերին ես տխուր, մենակ 
մնացի, / Ուզեցի թողնեմ-հեռանամ՝ հպարտ է ու չար է, ասին: / Եվ սրտիս 
ցավից հուսահատ ես մե թաս օղի խմեցի,- / Չարենցը ցնդած-գինեմոլ, 
հարբեցող-հիմար է, ասին։ / Ու ձմռան բուքերի միջին ես բոբիկ ու մերկ 
մնացի.- / Դուրսը ցուրտ, ձմեռ է, սակայն հոգուդ մեջ ամառ է, ասին: / Ասի 
թե՝ մա՛րդ եք ախար դուք, չե՞ք տեսնում մարմինս ծվատ. / Չարենցի հոգին 
տաղերում աննկուն, համառ է, ասին: / Խնդացին, քրքջացին միայն, որ 
այդպես մնացել եմ մերկ,- / Դարերի հիացմունքը վսեմ տաղերիդ համար 
է, ասին» [5, 240], «Գարնան ջրի նման վարար ես, գոզա՜լ», «Գարնան 
քամու նման տարար ես, գոզա՜լ», «Արնե գրով գրած զարա՜ր ես, գոզա՜լ» 
[5, 231]:  

Հակադրում ոճական միջոցը Չարենցը կիրառել է և՛ բառային 
մակարդակում, և՛շարահյուսական. «Դուրսը ցուրտ, ձմեռ է, սակայն 
հոգուդ մեջ ամառ է, ասին»: Ցուրտ, ձմեռ և ամառ եղանակային հակադ-
րությունը Չարենցը ներկայացրել է իր հոգու ջերմության և դրսի սառնա-
մանիքի հակադրության մեջ:  

Ստորև բերված օրինակներում հակադրությունները տեքստային են. 
«Երթամ - ուրիշ գոզալների գիրկը դնեմ գլուխս տաք՝ / Քո էդ անուշ, ազի՜զ 
տեսքով հարբած ըլիմ մինչև էգուց» [5, 228]:  
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Բանաստեղծը դեմ չէ, որ իր տաք գլուխը դնի նաև ուրիշ գոզալների 
գիրկը, բայց շարունակի իր գոզալով հարբած մնալ մինչև հաջորդ օրը: Մի 
ուրիշ տեղ ցանկանում է իր սիրածի ոտքերն ընկնել, բայց կանգնած է 
մնում. «Ասի թե` ոտքերդ ընկնեմ, բայց տեղում կեցած մնացի՝ / Այտերիդ 
կարմիր կրակին աչքերդ անմաս էին» [5, 232]: 

Ահա հակադրման մի ուրիշ օրինակ. «Ինչ որ ե՛ս չեմ ասե - նա՛ կասե 
վաղը. / Օրերը ծուխ կըլին, տարին կմնա» [5, 234]: 

Տեքստային հակադրությունների մի ամբողջ շարք են ներքոբերյալ 
քառատողի բոլոր առաջին և երկրորդ եզրերը. «Հիմի շատ են երգիչները - 
հոգու ուզած տաղը չկա, / Ամենայն տեղ խնդություն է` սրտի ուզած խաղը 
չկա, / Ուր ոտ կոխես - բաղ է հիմի, շահնշահի բաղը չկա, / Ման եմ գալիս 
քուչա-քուչա - սիրեկանի թաղը չկա» [5, 238]: 

Տեքստային մակարդակում հակադրություններ ձևավորվում են և՛ 
բարդ համադասական՝ գերազանցապես ներհակական կապակցությամբ 
շարակարգված բաղադրիչներ ունեցող համադաս նախադասություննե-
րում, և՛ բարդ ստորադասական՝ առավելապես զիջման պարագայի քե-
րականական գործառույթ իրականացնող ստորադասական կառույցնե-
րում: Համադասականի դեպքում գործ ունենք իրականության տարբեր 
կողմեր ու երևույթներ պատկերող, սակայն տրամաբանորեն միմյանց 
հետ հավասարազոր հարաբերության մեջ գտնվող նախադասություն-
ների հետ, որոնք միմյանց հետ կապակցվում են համադասական համա-
պատասխան շաղկապների օգնությամբ: Ներհակական հակադրության 
տարբեր լեզվաոճական իմաստներ արտահայտելու համար հիմնակա-
նում օգտագործվում են զանազան ներհակական կապակցություններ» [4, 
212]. «Հազար ու մե գիրք կարդացի - խելացի գիրք չտեսա, / Հազար կնկա 
գիրկն ընկա - սիրեկան գիրկ չտեսա: / Հասա մինչև Ֆռանգստան, երգ ու 
տաղեր լսեցի. Սայաթ-Նովի ձիրքի նման երկնալին ձիրք չտեսա: / Աղեքի 
հետ սեղան նստա, նոքարի հետ խմեցի` / Մարդու ասած խոսքերի մեջ 
արդար կշիռք չտեսա: / Հազար գոզալ սիրտս էրեց ու հազարին սիրեցի - / 
Քո սուրբ կրքից ավելի վառ ու անմար կիրք չտեսա: / Ամեն բանից բար ու 
բեզար երեսս շուռ տվեցի - / Բաղերն ընկա` քեզնից անուշ ու հասած 
միրգ չտեսա» [5, 235]: 

Զիջման կամ հակառակ հիմունքի պարագա երկրորդական նախա-
դասություններ ունեցող բարդ ստորադասական նախադասություննե-
րում հակադրումը դրսևորվում է գլխավորի արտահայտած գործողու-
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թյան նկատմամբ. «Ես ո՞ւմ ասեմ երգս հիմի` ոչ դու կուզես, ոչ էլ յադը, / 
Թեկուզ անուշ տաղերիցս չէ հեռացե Ասսու մատը» [5, 238]:  

Ո՛չ Սայաթ-Նովան,    ո՛չ էլ Չարենցը չեն նպատակադրվել տեքստի 
ոճաբանության շրջանակներում դարձույթների բոլոր տեսակներով 
համեմելու իրենց տաղերը: Բայց քննությամբ պարզվում է, որ նրանց 
հաջողվել է իրենց հարուստ լեզվանյութով նպաստել լեզվաբանական 
բազմաթիվ իրողությունների բացահայտմանն ու արժևորմանը: Ահա-
վասիկ համըմբռնումը, մի դարձույթ, որը «….հիմնված է երևույթների, 
առարկաների քանակական հարաբերությունների վրա և դրսևորում է 
մասի և ամբողջի, եզակիի և հոգնակիի, հանուրի և մասնավորի, մեծի և 
փոքրի՝ մեկը մյուսի փոխարեն գործածվելու ձևով» [2, 54-55].    ««««Աղեքի հետ 
սեղան նստա, նոքարի հետ խմեցի՝ Մարդու ասած խոսքերի մեջ արդար 
կշիռք չտեսա» [5, 235]: 

Կրկնությունը կարող է լինել մի քանի տեսակ՝ նույնասկիզբ, նույնա-
վերջ: Չարենցի «Տաղարանի» յուրաքանչյուր բանաստեղծության մեջ 
առկա է բանադարձման այս եղանակը՝ ամեն անգամ տարբեր դրսևոր-
վամբ. «Հազար ու մե գիրք կարդացի - խելացի գիրք չտեսա, / Հազար 
կնկա գիրկն ընկա - սիրեկան գիրկ չտեսա։ / Հասա մինչև Ֆռանգստան, 
երգ ու տաղեր լսեցի - / Սայաթ-Նովի ձիրքի նման երկնային ձիրք չտեսա» 
[5, 235], «Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում - բոլորը քեզ. / Ինչքան կրակ ու 
վառ խնդում - բոլորը քեզ.- / Բոլո՜րը տամ ու նվիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող 
չմնա՝ / Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում.— բոլո՜րը քեզ» [5, 221], «Ամեն տեսակ 
երգ երգեցի - ամենից լավ տաղն է էլի, / Սայաթ-Նովի դրախտային, 
անմահական խա՛ղն է էլի։ / Ինչքան էլ լեն դուքաններում ռանգ-
ռանգ մրգեր ըլին շարած՝ / Անմահական մրգերի տեղ - շահնշահի բաղն է 
էլի։ /Բախչի միջի ծաղիկները ինչքան էլ լավ ջրով անես՝ / Ծաղիկների 
ջուրը ուզած – առավոտվա շաղն է էլի» [5, 235]: 

Դեռևս միջնադարից հայ քնարերգության մեջ լայնորեն տարածված 
էին տարաբնույթ տաղերը, որոնցից շատերը նույնպես տեքստային 
կրկնության յուրօրինակ դրսևորումներ են չափածո խոսքում: Տաղի 
մեծագույն վարպետն էր Սայաթ-Նովան, որի՝ մի քանի քառատողից 
բաղկացած տաղերում դրսևորվում է արևելյան բանաստեղծությանը 
բնորոշ հանգավորում, ինչը կարող ենք դիտարկել, ասենք, «Թամամ 
աշխարհ պըտուտ էկա», «Աշխարհումըս ախ չիմ քաշի», «Ինձ ու իմ 
սիրեկան յարին....», այլ երկերում: Սայաթ-Նովայի ստեղծագործության 
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ոճական նմանությամբ մի ողջ «Տաղարան» է երկնել Չարենցը, որի մոտ 
նույնպես պահպանվում են կրկնության կիրառմամբ հանգավորման 
օրինաչափություններ, օրինակ՝ առաջին՝ «Երազ տեսա» սկսվածքով 
բանաստեղծությունը:  

Քանի որ բանաստեղծությունների մեծ մասը գրված է Սայաթ-
Նովայի ոճով, ուստի Չարենցը համապատասխան միջավայր ստեղծելու 
նպատակով հաճախ է գործածում աշխարհաբարի վաղ շրջանին հատուկ 
հնչյունափոխված բառեր ու բառաձևեր, այսպես՝ ասավ, արավ արնե, 
գոզալ, էգուց, էդ, էլի, էկավ, էն, էնպես, էնքան, էս, էսպես, էսօր, էրածը, 
էրեց, ըլի, ըլիմ, ըլին, լեն, հիդս հիմի, Հնդստանի, մե-մե, մե (բաշ), մե (հին), 
մե (յար), մե (սար), մե (վերք), Սայաթ-Նովեն, վրեդ, վրեն, վրես, 
օսկեկարած, օսկեջրած: 

 Կան գոյականի հոգնակի թվի կազմության շեղումներ՝ պատկերքը, 
Վարդստանի, շրթերդ կրակով լիքը, խաս խալիչեքը, տղեքի հետ սեղան 
նստա, հարցնողաց կփոխվեն տարիքը. «Շրթերը խաս ու ա՛լ տեսա — 
Գյուրջստանի քաղաքումը» [5, 227], «Շրթերդ կրակով լիքը օսկեջրած չինի 
են, ջա՛ն, / Փռել եմ խաս խալիչեքը, վրեն ծաղիկ ունեմ շարած» [5, 233], 
«Աղեքի հետ սեղան նստա, նոքարի հետ խմեցի» [5, 235], «Մոռցել եմ 
էշխիդ անունը, հարցնողաց` վերք եմ ասում» [5, 243]: 

Միջին հայերենում ըստ անհրաժեշտության բազմաթիվ փոխառու-
թյուններ են կատարվել օտար լեզուներից: Չարենցի «Տաղարանում» 
որակ են կազմում հատկապես պարսկական և արաբական փոխառու-
թյունները. Այսպես՝ պարսկական՝պարսկական՝պարսկական՝պարսկական՝ ազիզ, ալ, բախչի, բաղ, դաղը, խան 
յար, շալ, շահնշահի, ջան, ռանգ-ռանգ, սազ, քուչա-քուչա, քուչի, 
Ֆռանգստան, արաբական՝արաբական՝արաբական՝արաբական՝ դուքան, դուքանդար, թաս, խալխի, խաս, 
սուլթան, սուփրա, վեզիր, քեֆերին, վրացվրացվրացվրացականականականական    էյթիբար, հունական՝հունական՝հունական՝հունական՝    
ֆայտոն և այլն: Կան նաև բբբբարբառայինարբառայինարբառայինարբառային    բառերբառերբառերբառեր՝ ախար, բեդամաղ, գոզալ, 
էշխդ, ղափազի, յադը, նոքար, չիքիլի, պանդուխտ, օթախ, ֆանդ և այլն: 

ՀոդիՀոդիՀոդիՀոդի գործածության ոչ ճիշտ ձևերից աչքի են ընկնում կապի, 
ներգոյական հոլովի հետ գործածության դեպքերը՝ դու բաղի մեջը,    շաղի 
մեջը, թաղի մեջը, քուչի մեջը աշխարհի մեջը, Գյուրջստանի    քաղաքումը: 

Մեծ թիվ են կազմում համապատասխան լեզվական միջավայր 
ստեղծելու նպատակով վաղ աշխարհաբարին հատուկ քերականական 
ձևերի գործածությունները: Այսպես՝ հազար կնկա գիրկն ընկա, ուզի 
ասեմ, էսօր տնում սուփրա ունեմ, չէ հեռացնի Ասսու մատը, էն գլխեն 
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իմացա, դեմս կեցած, հիմի, փչե զուռնեն, երթամ ընկնեմ, ամենքի հետ 
սեղան նստա, գովքդ արի, տաղեր ասի, թողի ամենն, ճամփես կտրեց, 
կարոտ կեցա, ուրիշ աշուղ կասե, ինչ որ ես չեմ ասե - նա կասե վաղը, 
օրերը ծուխ կըլին, էշխը կրակ կըլի՝ արին կմնա, գոզալը լաց կըլի, լավ 
իմացի, ինչ պիտի անե, ասին, էն գլխեն, ոչ ով: 

Կան նաև բայական խոնարհման համակարգի այլ շեղումներ. կու 
մասնիկի՝ ներկայի իմաստով գործածությունը գալիս է միջին հայերենից, 
պահպանվել է վաղ և միջին աշխարհաբարում, հետո ու-ն ընկել է՝ կու 
մեռնիմ, չիս տեսնի (ժխտականի ձևը): Հետագայում ում ճյուղի բարբառ-
ներում, բնականաբար նաև Թիֆլիսի խոսվածք, մասնիկը փոխանցվել է 
պայմանականի իմաստով: Թիֆլիսի խոսվածքի կնիքն են կրում հետևյալ 
բայերը՝ գովքդ արի, դեմս կեցած, կըլին, կփոխվին, երթամ, էրեց, ըլի, ինչ 
ես արե, ինչ ես տարե, կեցա, կեցած մնացի, մի կենա, նստա, չէ հեռացնե, 
չիս տեսնի, սեղան նստա, ուզի ասեմ, ունիմ շարած, փչե. հետաքրքրա-
կան են նաև բայական հարադրությունները՝    ականջ արա, ականջ դնի, 
աղոթք դարձած, անունիդ ո՜ւխտ ըլիմ, անո՛ւշ կենա, բաց ըլիմ, գանգատ 
չունեմ, գիրկն ընկա, գլխիդ մնա, գովքդ արի, ետ չեմ նայի, զանդ են 
տալիս, էյթիբար ունենաս, ընկեր ըլիմ, լաց ըլիմ, լաց կըլի, լեզու տվող, 
խելքի արի, կեցած մնացի, կրակ ու հուր մնաց, հոգի հանող, ճամփա 
անեմ, ման եմ գալիս, մարդ ըլիմ, մենակ մնացի, մերկ մնացի, միտս ես 
գալիս, նազանք արավ, շարած ունեմ, շուռ տվեցի, ոտ կոխես, ոտքերդ 
ընկնեմ, պանդուխտ ըլիմ, ջրով ընկա, սեղան նստա, սիրտը լցրեց, սիրտս 
հովանա, սրտի տված, սրտի ուզած, սուփրա ունեմ, ուներ ձեռին, քամուն 
կտամ, քամուն տված: Կան    նաև բայական զուգադրություններ՝ երթամ-
ընկնեմ, թողնեմ-հեռանամ, կանգնեց-մնաց, կերթամ քամուն կտամ, կան 
նաև նման կազմություններ` ցնդած-գինեմոլ, հարբեցող-հիմար: 

Մակդիրները հատկապես որոշչային կիրառություններում հատուկ 
են գեղարվեստական ոճին ու զանազան գունավորումներ են տալիս 
խոսքին: Չարենցը իր տաղերը համեմել է դրանց տեղին, դիպուկ ու 
ճաշակով գործածություններով՝ ամեն բանից բար ու բեզար երես, ամեն 
բանից լավ ու անուշ անգին գոզալ, անմահական զարդ, անսիրտ քեֆեր, 
անուշ արտասուք, աստղ ու նկար շորեր, արդար կշիռք, արնեգրով գրած 
զարար, աքլորների հոգին հանող սիրեկանդ, դրախտային տաղեր, դեմքը՝ 
մախմուր ու անուշ, երկնային շաղ, լեն դուքաններ, լեն քուչա, խաս 
խալիչեք, խեղճ սիրտ,, ծվատ մարմին, կյանքից նման հեռու հարբած 
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դուքանդար, հարբեցող-հիմար, հուրի՝ ատլաս ու խաս, հուրհրատող 
տոթ, մարդիկ՝ անանուն ու անծանոթ, յարեն տվող ձեռք, սիրեկան գիրկ, 
սիրեկանի դաղը, սրտիցս իրենց սիրտը գցած հոգեղեն կարթ, սուրբ կիրք, 
սուրբ չրաղվան, վառ խնդում, վառման գինի, վառման պատկերը լուսե, 
ցնդած-գինեմոլ, քաղցր երազ, քո Չարենցին լեզու տվող երկիր 
Հայաստան, օսկեկարած խասը, օսկեգրած չինի, օսկե չիքիլա, օսկե 
ղափազ: 

Ամփոփում: Չարենցն այն բանաստեղծներից է, որոնց ստեղծագոր-
ծություններում հիմնականում ճիշտ են արտացոլվել հայ գրական լեզվի 
լեզվական իրողություններն ու զարգացման միտումները: Բանաստեղծը 
մեծ շափով նպաստել է գրական հայերենի բառապաշարի հարստաց-
մանը, քերականական օրենքների միօրինականացմանն ու կայունաց-
մանը: Այդ միտումը խախտված է «Տաղարան» շարքում: Այնուամենայնիվ 
չպետք է կարծել, թե «Տաղարանում» անթերի, մաքուր գրական հայերե-
նով՝ առանց նրա դեմ փոքրիշատե մեղանչումի, բանաստեղծություններ 
չկան: Դրա ամենափայլուն վկայությունը նրա «Ես իմ անուշ Հայաստանի» 
բանաստեղծությունն է, որով ավարտվում է «Տաղարանը»:        

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Գ, Երևան, 1968, 543 էջ:  
2. Խլղաթյան Ֆ. Հ, Ոճաբանական տերմինների բառարան-տեղեկա-

տու, Երևան, 1976, 110 էջ: 
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Стилистика текста «Сборника песен»Стилистика текста «Сборника песен»Стилистика текста «Сборника песен»Стилистика текста «Сборника песен»    Егише ЧаренцаЕгише ЧаренцаЕгише ЧаренцаЕгише Чаренца    
    

Шахвердян ТерезаШахвердян ТерезаШахвердян ТерезаШахвердян Тереза    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: вариация, подражание, новоармянский язык раннего 
периода, фонетические изменения, заимствования из среднеармянского 
языка, отклонения от именных и глагольных категорий, тропы и фигуры 

Язык «Сборника песен» отличается от языка всего литературного 
наследия Чаренца. Этот выбор неслучаен и обусловлен тем, что данный 
цикл создавался как подражание языку произведений талантливого поэта 
18 века Саят-Новы, что согласно терминологии Манука Абегяна, является 
вариацией.  

В последнее время в филологических исследованиях сформировался 
новый подход в сфере анализа литературного произведения. Если раньше 
филологи проводили лингвостилистическое изучение художественного 
произведения только на фонетическом, лексическом, грамматическом, 
стилистическом уровнях одного предложения, то сейчас рамки намного 
расширились в сторону усложнения – в пределах языкового пространства 
нескольких предложений. 

Это новое направление – «Лингвистика текста», основными положе-
ниями и подходами которой многочисленные лингвостилистические 
вопросы освещаются намного глубже. 

В языковом материале двадцати стихотворениях и двух катренов, 
включенных в «Сборник песен», представлены специфические фонети-
ческие явления новоармянского языка раннего периода, заимствования из 
среднеармянского языка, которые часто употребляли и Саят-Нова, и 
Чаренц. Из лексических тропов с точки зрения стилистики текста пред-
ставляют особый интерес сравнения, метафоры, гиперболы и грамматичес-
кие фигуры, особенно повторы, текстовая градация, противопоставления, 
которые применялись на всех языковых уровнях: фонетическом, лексичес-
ком, морфологическом и т.д. В «Сборнике песен» Чаренца особый интерес 
представляют также проявления гиперболизации, перифраз, противопос-
тавлений, перцепций. 
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 The language of “Tagharan” basically differs from Charents’ other literary 
works and heritage. This particular literary work is not taken accidentally, as it 
was created in the 18th century on the basis of language imitation of Armenian 
talented poet Sayat-Nova, which we consider as a periphrasis. The term was 
created by Manuk Abeghyan, in other way it is viewed as variation. In recent 
years a new approach has been worked out on the analysis of the literary work. 
If in the past philologists made their linguostylistic analysis within the limits of 
a sentence thus touching phonetic, lexical, syntactic levels, now the limits have 
been broadened to the level of several sentences. The new method touches the 
sphere of text linguistics, which gives a wide and deep diapason to elucidate 
different linguostylistic problems. In the language material of the poems 
involved in “Tagharan” phonetic changes of early eastern Armenian, 
interarmenian borrowings, utilized both by Ye. Charents and Sayat-Nova was 
observed. From the scope of text linguistics are worth mentioning some tropes 
as simile, metaphor, hyperbole, from syntactic figures repetition, which were 
utilized on different levels – phonetic, lexical, grammatical and textual which 
are gradation and antithesis. Other cases of utilization of hyperbole, periphrasis, 
antithesis, synecdoche are also interesting to consider.  
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