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ՍերոՍերոՍերոՍերո    ԱնտոնյանիԱնտոնյանիԱնտոնյանիԱնտոնյանի    ստեղծագործությանստեղծագործությանստեղծագործությանստեղծագործության    
լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    բնութագիրըբնութագիրըբնութագիրըբնութագիրը    

ԱնտոնյանԱնտոնյանԱնտոնյանԱնտոնյան    ՆարաՆարաՆարաՆարա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . հայերենի բազմաշերտություն, հեղինակային նախասի-
րություն, խորհրդահայ պոեզիայի լեզու, լեզվական առանձնահատկությունների 
ամբողջական պատկեր, լեզվաոճական համակարգի հիմնական բաղադրիչներ, 
բառագործածությամբ պայմանավորված առանձնահատկություններ, ձևաբա-
նական և շարահյուսական իրողությունների ոճական առանձնահատկություններ 

Սերո Անտոնյանի (1937-2013) ստեղծագործության լեզուն արտահայտում է 
իր ապրած ու ստեղծագործած ժամանակաշրջանի լեզվական բազմաշերտությունը 
և միաժամանակ ընդգրկում է հեղինակային նախասիրությամբ թելադրված յուրօ-
րինակություններ: Նրա ստեղծագործությունները արժևորվել են պետական մրցա-
նակներով և համապատասխան ժողովածուների տպագրությամբ («Բարի լույս», 
1965), («Զուլալ աղբյուր», 1974թ.), («Աստղոտ ամառ», 1980թ.), («Նշենի», 1985թ.), 
(«Ճերմակ շուշաններ», 1990թ.), («Ծարավ ծաղիկ», 2003թ.), («Աշնան երկինք» 
2006թ.), («Ուշ աշուն», 2010թ.), («Վերջին տերևաթափ», 2014թ.): Սույն անդրադարձը 
Ս.Անտոնյանի ստեղծագործությունների լեզվի ամփոփ նկարագիրն է: Այս նպա-
տակին հասնելու խնդիրներ ենք համարել հեղինակի ստեղծագործական տարբեր 
շրջանների ժողովածուների լեզվաոճական համակարգի հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    բաբաբաբաղադղադղադղադրիչրիչրիչրիչնենենենե----
րիրիրիրի քննությունը՝ այն զուգորդելով հայերենի խորհրդահայ և ժամանակակից 
շրջանների լեզվաոճական հարստության, հատկապես պատկերավորման և ար-
տահայտչական միջոցների ոճավորման լայն հնարավորություններին:  

Որևէ հեղինակի ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը ճիշտ գնա-
հատելու համար միայն նրա ապրած ժամանակաշրջանը, սոցիալական և այլ պայ-
մանները ստեղծագործական ծնունդի գործոն համարելը միակողմանի և մեթո-
դաբանորեն չարդարացված երևույթ է: Ս.Անտոնյանի ստեղծագործությունների լե-
զուն ժողովրդական բառ ու բանի (Մխում եմ թեթև, պեծպեծին տալիս, Ն,14), 
(Մեռնեմ ես նրա զուլալ ջրերին, Ն,13), (Մեռնեմ անմայր այդ ճուտերին… Ն,15) և 
գրական հայերենի գիրկընդխառն համադրություն է՝ գեղագիտական արժեքով, 
պատկերավոր մտածողության բազմատեսակ արտահայտություններով, սովորա-
կան, բայց ինքնատիպ կառուցվածքով: Նրա ժողովածուների խոսքի ընդհանուր 
շինվածքը պայմանավորող հանգամանք են հայրենի գյուղն ու բնությունը, սերն ու 
սիրո ապրումը, սիրելի մարդիկ, հողի մշակն ու հարազատ մայրը, որոնց անվա-
նապես ձոնված են բանաստեղծությունները: Իր ստեղծագործություններին հեղի-
նակը շունչ, ռիթմ ու երանգ, բանաստեղծականություն ու մեղեդայնություն հաղոր-
դող միջոցներ է դարձնում փոխաբերությունները, համեմատությունները, ճարտա-
սանական հարցերը, մակդիրներն ու մակդիրային կապակցությունները, հուզա-
արտահայտչական երանգավորում ունեցող բառերը, ճերմակի և կապույտի գունա-
յին զգացողությունը, ստեղծագործական բառընտրությունը, գեղարվեստական ձևի 
ու գեղարվեստական բովանդակության համաչափ ներդաշնակությունը և այլն:  

Բառը լեզվի հիմնական նյութական բաղադրիչն է, նրա ատաղձը, հաղորդա-
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կցման ամենակարևոր լեզվական միավորը, ուստի և լեզվաբանական ցանկացած 
ոլորտի համար խիստ կարևոր ու անհրաժեշտ է բառի ու ընդհանրապես բառա-
պաշարի ուսումնասիրությունը [1, 118]: Ուսումնասիրության նյութ ընտրելով բա-
նաստեղծի՝ տարբեր ժամանակահատվածներում տպագրած ժողովածուները՝ 
կարող ենք ասել, որ հեղինակի ստեղծագործությունների բառապաշարն ըստ բա-
ռաշերտերի ներկայացնում է հետևյալ պատկերը. 

1. ընդհանուր կամ համագործածական բառեր, որոնք բառապաշարի հիմնա-
կան մասն են կազմում:  

2. առանձնահատուկ կամ մասնավոր գործածության բառեր, որոնք հայերե-
նի բառապաշարի տարբեր շերտերին են պատկանում և ունեն ոճականորեն 
նշույթավորված երանգներ, 

3. ժողովրդախոսակցական և բարբառային բառեր ու արտահայտություններ, 
որոնք հեղինակի խոսքում նրա վարպետության ու նուրբ ճաշակի շնորհիվ ոչ միայն 
չեն վնասում գրական խոսքի արտահայտչականությանը, այլև զարդարում են այն:  

Ընդհանուր կամ համագործածական բառերի հիմնական մասը ժամանակա-
կից գրական հայերենի գործածական բառերն են, որոնք գրողի ստեղծագործու-
թյունների լեզվական ատաղձն են, երևան են գալիս իրենց ուղղակի իմաստներով 
և իբրև լեզվի համակարգի ինքնուրույն միավորներ, թեև որոշակի ոճական երան-
գավորում չունեն, բանաստեղծը կարողանում է անհրաժեշտ վարպետությամբ և 
բառագործածության հմտությամբ այս բառաշերտին հաղորդել արտահայտչական 
լայն հնարավորություններ1: 

Մենք երազների մեր ճանապարհին 
Վազում ենք, վազում տենչի հետևից, 
Եվ կարապների նման հեռացող 
Փետուրներ են լուռ թափվում մեր թևից: (Ն, 33)  
 Կամ՝ 
Այս ի՜նչ շուտ անցան տարիները մեր,  
Ծաղիկների պես, գարնան վարդերի, 
Մենք՝ ոտաբոբիկ, սոված մանուկներ, 
Փոշոտ ճամփեքին կծղած արտերի: (ՈՒԱ, 10) 

Հ.Մելքոնյանն իրավացիորեն նշում է, որ «Երբ չեզոք համարված բառերի 
մեկուսի, բառարանային վիճակից անցնում ենք նրանց խոսքային կիրառությանը, 
համոզվում ենք, թե ինչպես է արդեն դրսևորվում դրանց արտահայտչականու-
թյունը» [2, 92]: 

Բառապաշարի տարբեր շերտերին պատկանող և ոճական յուրահատուկ 
երանգներ ունեցող բառերի համակարգում հստակ ուրվագծվում են առանձնա-
հատուկ կամ մասնավոր գործածության բառերը: Ամեն մի ինքնատիպ բանաս-

                                                                 
1 Լեզվաբանության մեջ ընդունված է այն կարծիքը, որ համագործածական բառերը կամ 

միջոճական բառաշերտը ոճական որոշակի երանգավորում չունեն, ուստի և այս առումով 
դրանք համարվում են ոճականորեն չեզոք բառեր, քանի որ այս բառերը առարկաների, 
երևույթների և ընդհանրապես հասկացությունների ընդհանուր, սովորական անվանումներ 
են, զուրկ են արտահայտչական ու գեղագիտական որևէ երանգավորումից ու արժեքից [1, 123]: 
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տեղծ գործածության մեջ է դնում այնպիսի բառեր ու բառաձևեր, որոնց հուզական 
նշանակությունն ու արտահայտչականությունը պայմանավորված են գրողի գե-
ղարվեստական մտածողության ինքնատիպությամբ: Այս առումով Ս.Անտոնյանի 
ստեղծագործություններում նկատվում են բառեր և ինքնօրինակ բառակապակ-
ցություններ, ոճական ինքնատիպ արտահայտություններ, որոնք ներդաշնակ են 
ոչ միայն տվյալ բանաստեղծության թեմատիկ բովանդակությանն ու ոգուն, այլև 
բանաստեղծի լեզվական մտածողությանն ու լեզվական ճաշակին առհասարակ: 
Այդպիսիք են՝ սայլուղի, պտղակալել (Ն,14), լուսայգ (Ն,21), գլխակախ (Ն,162), 
կծվուկ (Ն,126), ճրագվառոց (Ն,125), խնկահոտ (Ն,110), թևաբախել (Ն,13), 
շիրիմաթումբ (Ն,17), քերծակալած (Ն,187) և այլն: Այս և նմանատիպ շատ ու շատ 
բառեր հեղինակի ստեղծագործություններում պատկերաստեղծ ու ոճաստեղծ են: 
Դրանք հաճախ են հանդիպում գրեթե բոլոր ժողովածուներում և ուրույն որակ են 
կազմում ժողովրդախոսակցական այնպիսի երանգ ունեցող բառերի կողքին, ինչ-
պիսիք են՝ հանդ, ճամփա, գլգլալ, թոն, մաղմղել, ծղրտալ, ճքճքան, պուճուր, գռեր, 
հավքեր, ծեգ, պեծպեծել, թուշ, պար գալ, խտուտ (Ն,104,108,110,119), աչք ածել 
(ԾԾ,161), աչքը կպցնել (ԾԾ,160), պլպլացող (ԾԾ,185) և այլ բառեր ու հարադիր 
բարդություններ: Վերջիններս, պայմանավորված բանաստեղծության բովանդա-
կությամբ, միջավայրի տիպականացման գործում անփոխարինելի են: Սրանցով 
տիպականացվել են կոնկրետ բնակավայրի՝ հայրենի գյուղի մարդիկ, հարազատ-
ները, նրանց կյանքն ու կենցաղը:  

Բեղ-մորուքի հասած տղերք, 
Սիրո մասին դեռ ոչ մի բառ, 
Թաքուն էր մեր սերը ծլում՝ 
Մենք՝ ամոթխած մատաղի գառ: (ԾԾ,179)  

Գալով Ս.Անտոնյանի չափածոյում տեղ գտած պատկերավորման միջոցնե-
րին՝ տեսնում ենք, որ դրանց դերն ու ոճական կշիռը վճռորոշ հանգամանք են հե-
ղինակի կայացման գործում: Խոսքի պատկերավորությունը հիմնականում 
ստեղծվում է համապատասխան լեզվաոճական միջոցներով ու հնարանքներով, 
որոնց գործածությամբ հնարավոր է դառնում պատկերվող իրողությունն ու 
երևույթները ներկայացնել ավելի գունեղ, տպավորիչ,, պատկերավոր, հուզական 
ու արտահայտիչ[1, 332]: Սա միանգամայն բնական է, քանի որ գրականությունը 
հենց պատկերավոր մտածողություն է: Բավական է նշել, որ Ս.Անտոնյանի ստեղ-
ծագործությունների բանաստեղծական համակարգում թվով քիչ են այնպիսիք, 
որոնց մեջ առկա չեն մակդիրը, փոխաբերությունն ու համեմատությունը:  

Պատկերավորման լեզվական միջոցներից հեղինակն առավելապես օգտա-
գործել է մակդիրը, համեմատությունն ու փոխաբերությունը՝ փոխանունություն 
տեսակով: Որպես մակդիր է օգտագործել բոլոր այն խոսքի մասերը, որոնք կարող 
էին ունենալ մակդիրային կիրառություն: Անշուշտ, այդպիսի կիրառությունն 
առաջին հերթին հատուկ է ածականին, քանի որ մակդիրը, ի վերջո, խոսքում 
հանդես է գալիս մեծ մասամբ որոշչի շարահյուսական գործառույթով: Ս.Անտոն-
յանը որպես մակդիր կիրառում է հիմնականում ածականը, դերբայական դարձ-
ված կապակցությունները՝ մակդիրային արժեքով, դերբայները, որակական և հա-
րաբերական ածականները: Մակդիրներին զուգահեռ կիրառում է գեղարվեստա-
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կան մակադրությունները, որոնք բոլորն էլ ծառայում են մեկ նպատակի՝ խոսքի 
պատկերավոր բանաստեղծականացմանը: Իհարկե, բոլոր մակդիրները անմիջա-
կան կապ ունեն փոխաբերության հետ: Հեղինակի խոսքը առավել խոսուն ու 
պատկերավոր են դարձնում փոխաբերականփոխաբերականփոխաբերականփոխաբերական    կապակցություններումկապակցություններումկապակցություններումկապակցություններում բազմիցս 
հանդես եկող բազմատեսակ մակդիրները: Դրանք հուզական ու նկարագրական 
են, կազմությամբ պարզ և բաղադրյալ են, բառակապակցություններով ու դարձ-
վածներով, ածականով, գոյականով, ենթակայական ու հարակատար դերբայնե-
րով արտահայտված մակդիրներ են կամ գեղարվեստական մակադրություն-
ներ՝Կապույտ սոսափ (Ն,3), շիրմիս ծաղիկ բացող ջրեր (Ն,4), անողոք գոյ, լեռնա-
յին բողոք (Ն,4), ծաղկած ցավ (Ն,5), ջահել ծիվ-ծիվ (Ն,5), գոլ շշուկ (Ն,24), կորած 
բախտ (Ն,22), արճիճե խոհ (Ն,118), ծլարձակող երազ (Ն,29), ցավից ծնված 
թռչուններ (Ն,40), անուշ աշխարհներ (Ն,38), լուռ ծվեն (Ն,86), թրթռացող հուզում 
(ԾԾ,75), ծաղկաթաթախ ծառեր (ԾԾ,17), խոնավ փունջ (ԾԾ,133), փխրուն ժպիտ 
(ԾԾ,177), սադափե առավոտ (Ն,97), արևացող ու լուսաշաղախ հորիզոններ 
(ՈՒԱ,227), ցանող արևներ (ՈՒԱ,81), ծիածանող երազներ (ՈՒԱ,86), լուռ 
այգեկութ (ՈՒԱ,89), անփույթ մանուկ (ՈՒԱ,110), ամպեղեն ցավ (ՈՒԱ,118), 
անանուն վեճ (ՈՒԱ,124), փափուկ հուշ (ՈՒԱ,100), թեթև հանգչել (ՈՒԱ,66), լուռ 
սահել (ՈՒԱ,68), խտիտ առ խիտ հանել (ՈՒԱ,87), լռին արտասվել (ՈՒԱ,128), 
բռեբուռ փռել (ՈՒԱ,43), վտակ-վտակ մաղվել (ՈՒԱ,57), տխուր սավառնել 
(ՈՒԱ,88) և այլն: 

Համեմատությունները մակդիրների պես լայն կիրառություն չունեն հեղինա-
կի ստեղծագործություններում, սակայն դրանք ոճական ուրույն դեր ունեն: Հեղի-
նակային համեմատությունների միջոցով Ս.Անտոնյանը խոսքն օժտում է մեծ 
գրավչությամբ և օգնում է ընթերցողին պատկերն ավելի խորությամբ ընկալելու: 
Հեղինակի կիրառած համեմատությունները մարդ-մարդ և մարդ-բնություն կապի 
հաստատման վկայությունն են: Պատկերն ավելի զգայական դարձնելու նպատա-
կով համեմատությունները զուգորդվում կամ ձուլվում են փոխաբերություններին, 
տեղ-տեղ՝ չափազանցություններին: Համեմատության եզրերը հարաբերելիս հե-
ղինակն օգտագործում է նման, պես, իբրև կապերը, ինչպես, որպես հարաբերա-
կան դերանունները, կարծես վերաբերականը: Ինչպես՝ Հորս վշտի պես ծուխն էր 
ոլորվում (ԾԾ,75), Մեր մանուկ կյանքի բախտի պես տկար, Կուչ էին եկել ծաղիկ 
ու վարդեր (ԾԾ,178), Աստղի նման մեր օրն անցավ (ԾԾ,179), ժամանակն իբրև 
արև մի փունջ (ՈՒԱ,43) և այլն: 

Ս.Անտոնյանի բանաստեղծություններից առանձնացված օրինակների օգ-
նությամբ պարզում ենք, որ նրա ստեղծագործության լեզվի պատկերավորման 
հիմնական միջոցներից մեկը փոխաբերությունն է: Հեղինակը յուրովի է գործա-
ծում և անսպասելի է ներկայացնում հեղինակային փոխաբերությունները: Վեր-
ջիններս    ինչպես կարճ, այնպես էլ ծավալուն են: Խոսքի միօրինակությունից խու-
սափելու նպատակով նա վարպետորեն կիրառում է փոխաբերացված պարզ նա-
խադասություններ, ուր իրենց արտահայտչականությամբ զուգորդվում են ճար-
տասանական հարցերը: Ս.Անտոնյանի բանաստեղծական խոսքում փոխաբերու-
թյունները գերակշռում են փոխանունություններին և համեմատություններին: Փո-
խանունությունը հիմնականում բնության շնչավորման միջոց է, որին դիմել է հե-
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ղինակը: Այս միջոցով շնչավորվել, երբեմն կերպավորվել են սերը, երջանկությու-
նը, կյանքն առհասարակ: 

Ես ի˚նչ ասեմ իմ աստծուն, 
Ի˚նչ շշնջամ, որ ինձ ների,  
Ես ո˚ր խղճով արտույտի ձուն,  
Պահեմ բնում անգղների: (Ն,16)  

 Փոխաբերությունների ստեղծման գործում մեծ է բայ խոսքի մասի դերը: 
Կան նաև բանաստեղծություններ, որոնց որևէ տողը հնարավոր չէ ընկալել 
առանց փոխաբերության ընկալման. այս դեպքում բանաստեղծությունն ինքնին 
դառնում է փոխաբերություն-ոտանավոր: Օրինակ՝ Եվ խունկ էր հալում ճերմակ 
բալենին (ԾԾ,77), Նշխար էր թափվում ձյունից սպիտակ (ԾԾ,77), Պղպջում է տաք 
և առյուծաբաշ, Գազազած ոգին եփվող մաճառի (ԾԾ,98) և այլն: 

Ամեն գրող ստեղծագործելիս արարում է իր աշխարհը: Ս.Անտոնյանը նույն-
պես ստեղծել է բանաստեղծական իր աշխարհը, որի սահմանները որոշող լեզ-
վաոճական գործոնների շարքում հարցադրումներն ու ճարտասանական հարցե-
րը ունեն իրենց դերն ու կշիռը: Թեև նախադասության բոլոր հնչերանգային տի-
պերն էլ առկա են, սակայն ուշագրավ են հատկապես հարցական նախադասու-
թյունների ոճական տարբեր դրսևորումները՝ պայմանավորված բանաստեղծու-
թյան բովանդակային առանձնահատկություններով ու հեղինակի լեզվազգացո-
ղությամբ: Ընտրելով հարցադրման այս կամ այն ձևը, նախապատվությունը տա-
լով ճարտասանական հարցադրումներին՝ հեղինակն ստեղծել է բանաստեղծա-
կան մի լեզվաշխարհ, որը նրա լեզվամտածողության, հոգեբանության, աշխարհ-
ընկալման խոր կնիքն է: Եվ այս ամենը ժամանակակից հայերենի ոչ միայն բառա-
պաշարի, այլև պատկերավորման համակարգի ընձեռած միջոցների խիստ ինք-
նատիպ, անկաշկանդ ու համարձակ կիրառություների շնորհիվ: Այսպես՝ Այս 
ի˚նչ պատահեց օրերիս ճամփին, Այս ո՞ւր տարավ ինձ խաչուղին բանուկ 
(ՈՒԱ,206), Ա՜խ, մի՞թե, մի՞թե երկար եմ այսպես, Քո վաղամեռիկ բախտը սգալու 
(ՈՒԱ,198), Եվ ի՞նչ ենք շահում վազքում օրերի, Մի շաղված երամ հոգնած լորերի 
(Ն,38):     

Նախադասությունների կազմության և կապակցման ժամանակ ընդհանուր 
առմամբ որոշակի առանձնահատկություններ չեն նկատվել, ինչ խոսք, կան յուր-
օրինակ դրսևորումներ, որոնք կարելի է բացատրել Ս.Անտոնյան բանաստեղծի 
անհատական ճաշակով:  

 
ԳրականությանԳրականությանԳրականությանԳրականության, , , , աղբյուրների և աղբյուրների և աղբյուրների և աղբյուրների և վերջիններիսվերջիններիսվերջիններիսվերջիններիս    

համառհամառհամառհամառոոոոտագրություններիտագրություններիտագրություններիտագրությունների    ցանկցանկցանկցանկ    
1. Լ.Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003թ., 376 էջ: 
2. Հ.Մելքոնյան, Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984թ., 248 էջ: 

* * ** * ** * ** * *    
3. Սերո Անտոնյան, Նշենի, Երևան, 1985թ.: – Ն 
4. Սերո Անտոնյան, Ծարավ ծաղիկ, Երևան, 2003թ.: – ԾԾ 
5. Սերո Անտոնյան, Ուշ աշուն, Երևան, 2010թ.: – ՈՒԱ 
6. Սերո Անտոնյան, Վերջին տերևաթափ, 2014թ.: – ՎՏ 
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Общая характеристика языкаОбщая характеристика языкаОбщая характеристика языкаОбщая характеристика языка    
произведений Серо Антонянапроизведений Серо Антонянапроизведений Серо Антонянапроизведений Серо Антоняна    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: многослойность армянского языка, авторские приоритеты, 
язык армянской поэзии советского периода, целостная картина языковых особен-
ностей, основные компоненты стилистико-языковой системы, особенности, обус-
ловленные словоупотреблением, морфологические и стилистические особенности 
реалий 

Язык произведений Серо Антоняна (1937-2013) выражает языковую много-
гранность его жизни и творчества и одновременно отражает специфику индиви-
дуально-авторских предпочтений. Многочисленные издания его сборников были 
удостоены государственных наград. В данной статье представлено обобщенное 
описание языка произведений С. Антоняна. Для достижения поставленной цели 
были исследованы основные компоненты стилистико-языковой системы произве-
дений автора разных творческих периодов. Исследование проводилось через ком-
паративный анализ стилистико-языкового богатства советских и современных 
армянских текстов с учетом широких экспрессивных возможностей средств стили-
зации. 
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Key words:Key words:Key words:Key words:    multi-layerness of the Armenian language, author’s preference, the 
language of Soviet-Armenian poetry, language peculiarities, overall picture, primary 
components of linguo-stylistic system, word-use peculiarities, stylistic properties of 
morphological and syntactic features 

The language style of Sero Antonyan expresses the multi-layers of the language 
typical of the period in which he lived and worked. It also includes the peculiarities 
conditioned by the author’s preferences. His works were awarded state prizes and 
appeared in different collections of works. This article is the succinct description of 
Antonyan’s individual language style. To achieve this goal we studied the main 
components of the linguo-stylistic system of the publications depicting different periods 
of the author’s literary career, thereby comparing it to the linguo-stylistic richness of the 
Soviet and contemporary periods of the Armenian language, especially with the vast 
opportunities of stylistic manifestations of figurative and expressive means. 
  


