
200

 Դա վիթ Վ.  Պետ րոս յան
 Բա նաս. գիտ. դոկ տոր

 

ԼՐԱԳՐՈՂ-ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐ 
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հայկական մեդիատեքստերի օրինակով*

 Բա նա լի բա ռեր- լրագ րող հե ղի նակ, մե դիա-
տեքստ, լսա րան, հասցեատեր, երկ խո սա յին փոխ-
հա րա բե րութ յուն ներ, դե րա յին պահ վածք ներ, վեր-
հաս ցեա տեր, ին տեր տեքս տո ւալ տա րածք:

  Մուտք 

Լ րագ րող-հաս ցեա տեր փո խառն չութ յուն նե րի հան դի պա վայ րը մե դիա-
տեքստն է: Իր դրսևոր ման տար բեր ձևե րով հան դերձ (լրագ րա յին տեքստ, հե-
ռուս տա և  ռա դիո տեքստ, գո վազ դա յին տեքստ, հա մա ցան ցա յին տեքստ և  այլն), 
այն բնո րոշ վում է հիմն ա րար մի ա ռանձ նա հատ կութ յամբ, որ միան շա նա կո րեն 
հաս տա տում են մե րօր յա տե սա բան նե րը. խոս քը մե դիա տեքս տե րի երկ խո սա յին 
բնույ թի մա սին է: 

Ընդ հան րա պես յու րա քանչ յուր տեքստ, ուղղ ված լսա րա նին, են թադ րում է 
վեր ջի նիս ար ձա գան քը:  Բախ տին յան հայտ նի դրույ թին, այն է՝ « Յու րա քանչ յուր 
կար ծիք, որ ծնվում է իբրև նա խորդ կար ծի քի հա կազ դե ցութ յուն կամ ըմբռ նում, 
միշտ երկ խո սա յին է1», հե տա զո տո ղը հա վե լում է. «Երկ խո սութ յունն ար դեն հաս-
տատ վում է այն տեղ, որ տեղ կա յա նում է տե ղե կատ վութ յան հա մար ժեք փո խանց-
ման և դ րան ծա նո թա նա լու գոր ծըն թա ցը:  Հե ղի նա կը և  ըն թեր ցո ղը նե րառ վում 
են… միաս նա կան երկ խո սա յին տա րածք, և ն րանց միջև հաս տատ վում է ընդ հա-
նուր երկ խո սա յին մթնո լորտ2»:

 Այս հա մա տեքս տում հաս տատ ված ի րո ղութ յուն է այն տե սա կե տը, որ երկ խո-
սայ նութ յու նը հատ կան շա կան է ոչ միայն երկ խո սա յին, այլև մե նա խո սա կան 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.12.2014։
1 Տե՛ս Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров, СПб., 2012, с. 13.
2 Տե՛ս Шалимова Екатерина Викторовна, Автор-публицистический текст-читатель: специфика 
диалогового взаимодействия, «Теория журналистики», с. 95.
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տեքս տե րին3:
  Մեր նպա տակն է կենտ րո նա նալ մե դիա տեքս տե րում լրագ րող-ար տա-

քին հաս ցեա տեր երկ խո սութ յան մի քա նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վրա, 
ո րոնք փոր ձել ենք վեր հա նել կա ռուց ված քա յին հա յե ցա կե տով4:

1. Երկ խո սութ յուն՝ հան դի պու մից ա ռաջ

Լ րագ րո ղի (հե ղի նա կի) և  ար տա քին հաս ցեա տի րոջ (ըն թեր ցո ղի) հան դի պու-
մը միան գա մից չի կա յա նում:  Հե ղի նա կը, ել նե լով հրա պա րակ ման թե մա տիկ-բո-
վան դա կա յին ուղղ վա ծութ յու նից, պատ կե րաց նում է հնա րա վոր ըն թեր ցող նե րի 
հա մոզ մունք նե րի դաշ տը, նրանց հու զող հար ցե րի ա ռաջ նա հեր թութ յու նը, իր 
ա ռա ջադ րած խնդիր նե րի հրա տա պութ յու նը և  այլն: Ըստ այդմ նրա մեջ ի հայտ են 
գա լիս դե րա յին ո րո շա կի պահ վածք ներ, ո րոնք այ նու հետև ար տա ցոլ վում են 
տեքս տում ընդ հան րա պես կամ նրա ա ռան ձին հատ ված նե րում: 

 Լ րագ րո ղի դե րա յին պահ ված քի ու շագ րավ դրսևո րումն ե րից մե կը տեքս-
տում, հատ կա պես հրա պա րա կա խո սա կան, վեր լու ծա կան հոդ ված նե րում ներ քին 
հաս ցեա տի րոջ (կամ հաս ցեա տե րե րի) առ կա յութ յունն է:  Ներ քին հաս ցեա-
տե րը լրագ րո ղի դի մակն է, նրա տրոհ ված ես-ը (ես-ե րը), ո րի մի ջո ցով հե ղի նա-
կը հնա րա վո րութ յուն է ստա նում ա վե լի լայն բա ցե լու իր հո գեմ տա վոր աշ խար-
հը, ներ քին բազ մա ձայ նութ յուն մտցնե լու իր մտահ ղա ցումն ե րի մա տուց ման մեջ: 
 Տեքս տի ներ սում ստեղծ վում է յու րա հա տուկ երկ խո սա յին թա տե րա կան մի ջա-
վայր, ուր փոր ձարկ վում է հե ղի նա կա յին խա ղըն թա ցը (սցե նա րը)՝ հե ղի նա կի և 
 ներ քին հաս ցեա տի րոջ դե րա յին բաշ խումն ե րով. հար ցեր ա ռա ջադ րո ղը հիմն ա-
կա նում ներ քին հաս ցեա տերն է, պա տաս խա նո ղը՝ հե ղի նա կը: Այս հնար քը նա-
խա պատ րաս տում է տեքս տի ճա նա պար հը դե պի ար տա քին հաս ցեա տեր կամ 
ար տա քին լսա րան5:

Ըն թեր ցո ղի հետ ա ռա ջի կա հան դիպ ման հա ջորդ հո գե բա նա կան հնար քը ի 
հայտ է գա լիս հե ղի նա կի այն մտո րումն ե րում, ո րոնց մեջ նա խոս տո վա նում է իր 
այս կամ այն ցան կութ յան, եր ևույ թը, ի րա դար ձութ յու նը մա տու ցե լուց ա ռաջ կա-
տա րած քայ լե րիև  անձ նա կան-հո գե բա նա կան այլ ի րա վի ճակ նե րի շուրջ մտեր միկ 
տրա մադ րութ յուն ստեղ ծե լու մա սին: Ն ման մո տե ցու մը բնո րոշ է հատ կա պես 
փոր ձա ռու լրագ րող նե րին, ո րոնք քա ջա ծա նոթ են ար տա քին հաս ցեա տի րոջ հետ 
ան մի ջա կան մթնո լորտ ստեղ ծե լու նրբութ յուն նե րին: «Այ սօր ցան կա նում էի 
տպագ րութ յան հանձ նել հե տաքր քիր (իմ կար ծի քով) մի հոդ ված՝ նոր տպված 
գրքե րի մա սին, սա կայն մի տե սակ ան հար մար զգա ցի հրա պա րա կել այն (ընդգ-
ծու մը մերն է-Դ. Պ. )»6,-գրում է «168 ժամ» թեր թի հոդ վա ծա գի րը՝ նա խա պատ-
րաս տե լով ըն թեր ցո ղի  «ին չու»-ն  ու նաև՝ հե տա գա երկ խո սութ յու նը նրա հետ:

Եր բեմն հե ղի նա կը հրա պա րա կու մը սկսում է հե տաքր քիր մի դրվա գի նկա-
րագ րութ յամբ՝ ըն թերց ման տրա մադ րե լով հաս ցեա տի րո ջը և  խոս  տա նա լով փա-
կագ ծե րը բա ցել զրույ ցի ըն թաց քում («Զ բոս նում էի ան ցած հանգստ յան օ րե րին 
թոռ նե րիս հետ « Հաղ թա նակ» զբո սայ գում ու բա ռա ցիո րեն քա րա ցա մի ան տե սա-
նե լի թռչնա կի դայ լայ լից»)7:

3 Տե՛ս Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, М. «Искусство», 1979, с. 296, Дускаева Л. Р. 
Основы лингвистики речи, учеб. Пособие, М., Изд. МГУ, 2010, с. 124, Солганик Г. Я. Диалогическая 
природа газетных речевых жанров, с. 16 и др.
4 «Մեդիատեքստ» եզրույթի ընդգրկումները շատ լայն են, ուստի հոդվածում մեր դիտարկումները 
հաստատող օրինակներն ընտրվել են միայն տպագիր և առցանց մամուլի էջերից:
5 Լրագրող-ներքին հասցեատեր երկխոսային հարաբերությունների մասին առավել մանրամասն 
տե՛ս Դավիթ Վ. Պետրոսյան, Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում, 
«Վեմ», ապրիլ-հունիս, N 2, 2014, էջ 166-172:
6 «168 ժամ» եռօրյա թերթ, N 74, հուլիսի 19-21, 2014 թ.:
7 «Հայոց աշխարհ», օրաթերթ, 22 հուլիսի 2014 թ.:
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 Ըն թեր ցո ղի հետ հան դիպ ման նա խա պատ րաստ վե լու տար բե րակ նե րից մեկն 
էլ թերևս ժան րա յին տա րա տե սա կի ընտ րութ յունն է:  Կախ ված այն բա նից, թե 
ինչ ընդգր կում ու նի ա սե լի քը (տե ղե կատ վութ յու՞նն է գե րակշ ռո ղը, ի րա դար ձութ-
յան, եր ևույ թի գնա հա տա կա՞ նը, թե՞ փաս տարկ նե րի ու վեր լու ծութ յու նից բխող 
հետ ևութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը), հե ղի նակը որ դեգ րում է նյու թի մա տուց ման 
հա մա պա տաս խան ժանր:  Վեր ջի նիս ճիշտ ընտ րութ յու նը կա րող է դառ նալ ըն-
թեր ցո ղի հետ ան մի ջա կան երկ խո սութ յուն սկսե լու կար ևոր լծակ նե րից մե կը:

2. Երկ խո սութ յուն վեր հաս ցեա տի րոջ ներ կա յութ յամբ

 « Վեր հաս ցեա տեր» (нададресат) եզ րույ թը ա ռա ջին ան գամ կի րա ռել է Մ. 
 Բախ տի նը:  Տեքս տում են թադր վող հե ղի նակ-հաս ցեա տեր երկ խո սա յին փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րից բա ցի նա ա ռանձ նաց նում է ու շագ րավ մի ի րո ղութ յուն՝ եր-
րոր դի ներ կա յութ յու նը:  Բա ցի ա ռա ջին եր կու սից, գրում է Մ.  Բախ տի նը, են թադր-
վում է նաև վեր հաս ցեա տի րոջ ըմբռ նու մը: Այդ վեր հաս ցեա տե րը և ն րա կա տա րե-
լա պես ճիշտ պա տաս խան ըն կա լու մը տար բեր դրսևո րումն եր են ստա նում (Աստ-
ված, ճշմար տութ յուն, մարդ կա յին խղճի դատ, պատ մութ յան դատ, ժո ղո վուրդ, 
գի տութ յուն և  այլն)8:  Բախ տի նի տված բնու թա գի րը թերևս կա րե լի է ընդ լայ նել՝ 
նկա տի ու նե նա լով, որ վեր հաս ցեա տե րը ոչ միայն « կա տա րե լա պես ճիշտ պա-
տաս խան ըն կա լումն» է՝ ի դեմս Աստ ծո, բա րու, խղճի դա տի, ժո ղովր դի և մ յուս-
նե րի, այլ նաև նրանց հա կա պատ կե րը՝ սա տա նա, չա րիք, դա ժա նութ յուն, ամ բոխ 
և  այլն: Եվ սրանք՝ իբրև ար քե տի պա յին (կամ՝ կարծ րա տի պա յին) ի րո ղութ յուն ներ, 
ու ղեկ ցում են հե ղի նա կին ու ըն թեր ցո ղին ի րենց հա մա պա տաս խան ար ժե հա մա-
կար գե րով:

 Այս ա ռու մով բա ցա ռութ յուն չեն մե դիա տեքս տե րը, ա վե լի կոնկ րետ՝ հայ կա-
կան մե դիա տեքս տե րը: Ընդ ո րում տե ղե կատ վա կան ժան րե րում վեր հաս ցեա տի-
րոջ ներկա յութ յունն ա վե լի թույլ է ար տա հայտ ված, քան հրա պա րա կա խո սա կան 
նյու թե րում, ո րոնց մեջ երկ խո սայ նութ յան տար րե րը, բնա կա նա բար, ա վե լի ակ-
տիվ են:

  Վեր հաս ցեա տե րը, տեքս տում լի նե լով գա ղա փա րա կան, բա րո յա կան, գե ղա-
գի տա կան ըմբռ նումն ե րի ցու ցիչ, հե ղի նակ-ըն թեր ցող երկ խո սա յին հա րա բե րութ-
յուն նե րում հա ճախ կողմն ո րո շիչ դեր է խա ղում: Այն կա րող է վա նել կամ հրա-
պու րել ըն թեր ցո ղին, ազ դել վեր ջի նիս հա մոզ մունք նե րի վրա, կար ծիք փո խել, 
հա մախմ բել նրան ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն նե րի շուրջ և  այլն:  Կա րող է հան դես 
գալ բա ցա հայտ կամ ա նուղ ղա կիո րեն:

 Ուղ ղա կի ներ կա յութ յան դեպ քում վեր հաս ցեա տի րոջ ա նու նը կա րող է հի շա-
տակ վել ոչ մեկ ան գամ, ընդ ո րում՝ նաև տա րան վա նումն ե րով՝ «Աֆ րիկյ ան նե րի 
տու նը»,  «ա մե նա հին շեն քե րից մե կը», «Եր ևա նը»…,,,  «եր կիր, ո րի սահ ման նե րին 
զին վոր է մեռ նում, որ …անվ տանգ մնա պե տութ յու նը…»9 ( Լու սի նե  Հով հան նիս յան, 
Ոս տի կա նը տա րավ ջրա հար սի պես աղջ կան…,) և  այլն: Ս րանք ի վեր ջո միա վոր-
վում են մեկ ընդ հա նուր ար քե տիպ-գա ղա փա րի մեջ՝  Հայ րե նիք, որն իբրև գլխա-
վոր վեր հաս ցեա տեր, ի մի է բե րում տվյալ հրա պա րակ ման մեջ առ կա խորհր դա-
ծութ յուն նե րի թե լերն ու հյուս վածք նե րը:

 Նույն հե ղի նա կը մեկ այլ հոդ վա ծում (« Չար տա գաղ թե՛ս, փոք րիկ տղա… Ես իմ 

8 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, с. 305. Վերհասցեատիրոջ առկայությանն իր 
հոդվածում անդրադարձել է նաև Ե. Շալիմովան. տե՛ս Шалимова Е. В. Специфика диалога в пуб-
лицистическом тексте: трехмерная картина взаимоотношений, http://eizvestia.isea.ru 
 Ի դեպ, վերհասցեատիրոջ ներկայությունը հաջողությամբ խաղարկվում էր դեռևս անտիկ մշակույ-
թի մեջ: Դրա լավագույն դրսևորումը Սոկրատեսի կերպարն է Պլատոնի երկխոսություններում: 
Տե՛ս Платон, Собрание сочинений в четырех томах, т. 1, Москва, ,,Мысль,,, 1990. 
9 http:// zham.am 18. 06. 2014:
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ձայ նը քեզ եմ տա լու», 14.12.2013, Zham.am) նկա րագ րե լով 12-ամ յա տղա յի ան ցած 
փոր ձութ յուն նե րի ու ղին, են թա տեքս տում շա րու նակ պա հում է ար դա րութ յան՝ 
իբրև վեր հաս ցեա տի րոջ ներ կա յութ յու նը, թեև այս բա ռը հոդ վա ծում որ ևէ տեղ չի 
հի շա տակ վում:

 Վեր հաս ցեա տե րը կա րող է հայտն վել նաև նյու թի վեր նագ րում՝ ո րո շա կիո րեն 
հու շե լով հե ղի նա կի ա սե լի քը և  ըն թեր ցո ղին ուղ ղոր դե լով թե մա յի շուրջ հա մա-
պա տաս խան մտո րումն ե րի10:

 Վեր հաս ցեա տերն, այս պի սով, մե դիա տեքս տում հա մախմ բե լով լրագ րո ղին և  
ըն թեր ցո ղին ո րո շա կի գա ղա փար նե րի շուրջ, զգա լիո րեն աշ խու ժաց նում է երկ-
խո սա յին տար րե րի փոխշ փումն ե րը և  ըստ այդմ մե ծաց նում լրագ րող-ըն թեր ցող 
երկ խո սութ յան հա վա նա կա նութ յու նը: 

3. Երկ խո սութ յուն տեքս տի շուրջ

Լ րագ րող-լսա րան փո խառն չութ յուն նե րում լրագ րո ղի ինք նութ յունն իր 
դրսևո րումն երն է գտնում լսա րա նի բազ մա չափ ըն կալ ման մեջ, և  հա կա ռա կը, 
լսա րա նի բազ մա չա փութ յու նը հու շում է լրագ րո ղին իր նա խա սի րութ յուն ներն ու 
պա հանջ նե րը11: Ըստ այդմ լրագ րո ղը և  ար տա քին հաս ցեա տե րը գոր ծում են հա-
մախո հութ յան, ընդ դի մութ յան, եր բեմն էլ՝ եր կու սի հա մադ րութ յան պայ ման նե-
րում:

  Հե ղի նակ-ըն թեր ցող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի լայն հա մա պատ կե րում մենք 
կցան կա նա յինք կանգ առ նել միջ տեքս տա յին հա ղոր դակ ցութ յան այն տե սա կի 
վրա, երբ երկ խո սութ յունն ըն թա նում է ար հես տա վարժ լրագ րող նե րի տեքս տե րի 
միջև: Ն ման ի րա վի ճա կում նրանք ժա մա նակ առ ժա մա նակ փո խում են ի րենց 
դե րե րը և  մի դեպ քում հան դես են գա լիս հե ղի նա կի, մյուս դեպ քում՝ ըն թեր ցո ղի 
կար գա վի ճա կով: Ըն թեր ցո ղը, գոր ծըն կե րոջ տեքս տին պա տաս խա նե լով, վե րած-
վում է հե ղի նա կի. ըն թեր ցող է դառ նում ա ռա ջին հե ղի նա կը: Եվ այս պես՝ այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ նրանց միջև շա րու նակ վում է մտքե րի գրա վոր փո խա նա-
կութ յու նը:

 Ն ման երկ խո սութ յուն նե րը կա րող են ըն թա նալ հան դարտ, տե սա կետ նե րի 
փոխլ րա ցումն ե րով, կա րող են վե րած վել բա նա վե ճե րի՝  հա կա դիր մո տե ցումն ե-
րով, բայց ընդ հա նուր հայ տա րա րի գա լու հա մա տեղ ցան կութ յամբ:  Բա նա վե ճերն 
էլ, ի րենց հեր թին, ի զո րու են փո խա կերպ վե լու բա նակռ վի, երբ մաս նա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րը մինչև վերջ հա վա տա րիմ է մնում իր սկզբունք նե րին: Այս դեպ-
քում տեքս տում ակ տի վա նում են հո գե բա նա կան հնարք նե րը (ար հա մար հանք 
գոր ծըն կե րոջ կար ծի քի հան դեպ, վի րա վո րա կան ար տա հայ տութ յուն ներ և  այլն):

 Երկ խո սութ յան վե րոնշ յալ և մ յուս ձևե րի մեջ կա ռուց ված քա յին ա ռու մով առ-
կա է ընդ հան րա կան մի կողմ, որն ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան է ար ժա նի, և  ո րին 
հպան ցիկ անդ րա դարձ կա տա րե ցինք մեր հրապարակ ման ա ռա ջին մա սում: 
 Խոս քը և՛ լրագ րո ղի, և՛ նրան ար ձա գան քած ըն թեր ցո ղի գրա վոր տեքս տե րում 
ներ քին հաս ցեա տե րե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ երկ խո սութ յուն ներն 
ակ տի վաց նե լու մա սին է:

 Ե թե լրագ րո ղը, ինչ պես ար դեն նշել ենք, մինչև ըն թեր ցո ղի հետ հան դի պու-

10 Տե՛ս օրինակ, Ներշնչանքի և սիրո աղբյուր, «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 19 
հուլիս, 2014 թ., Ամալի Խաչատրյան, Ազատության շունչն աբստրակցիայում, «168 ժամ», մայիսի 
22-23, 2014, Երան Գույումջյան, Մաքուր խիղճը մեծագույն հարստություն է, հունիս 27, 2014, ar-
mversion.com, Անահիտ Սիմոնյան, Ճշմարտությունը ծնվում է բանավեճի ժամանակ, asparez.am, 
07 նոյեմբեր , 2012 թ., և այլն:
11 Տե՛ս Д. В. Петросян, Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность нацио-
нальной аудитории в кн. ,,Регионы в российском медиапространстве. Материалы Международной 
научно-практической конференции” ,,Журналистика” 2013, М., 2014, с. 84-85: 
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մը սե փա կան մտքե րը ա ռա վել հա մո զիչ դարձ նե լու հա մար տեքս տի ներ սում կա-
րող է ստեղ ծել ներ քին հաս ցեա տի րոջ հետ երկ խո սա յին մի ջա վայր, ա պա այս 
խա ղըն թա ցը ստեղ ծում է նաև գոր ծըն կեր լրագ րո ղը՝ իր պա տաս խան տեքս տում: 
Արդ յուն քում՝ չի բա ցառ վում, որ միջ տեքս տա յին երկ խո սութ յուն ներն ըն թա նան մի 
քա նի մա կար դակ նե րում՝ հե ղի նակ-հե ղի նակ, ներ քին հաս ցեա տեր-հե ղի նակ, 
ներ քին հաս ցեա  տեր-ու րիշ հե ղի նակ և  այլն: Աս վա ծը փոր ձենք կոնկ րե տաց նել 
հայ կա կան մա մու լում (տպա գիր, առ ցանց) հրա պա րակ ված երկ խո սութ յուն նե րի 
օ րի նա կով, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, 2014 թ. ամ ռա նը  Մոսկ վա յում հայ մե ծա հա-
րուստ գոր ծա րար, ՌԴ քա ղա քա ցի Լ ևոն  Հայ րա պետ յա նի ձեր բա կա լութ յան շուրջ 
հայ կա կան զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րում քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ նե րի, լրագ րող նե րի ան նա խա դեպ ար ձա գանք նե րը: Ըն դա մե նը եր կու շա-
բա թում միայն տպա գիր և  առ ցանց պար բե րա կան նե րում լույս են տե սել տար բեր 
ժան րե րով գրված հար յու րա վոր հրա պա րա կումն եր:  Լայն ա ռու մով սրանք նե-
րառ ված են նույն թե մա յի շուրջ ծա վալ ված տրա մա խո սա կան մեծ հա մա կար գի 
մեջ, որ տեղ յու րա քանչ յուր հե ղի նակ ա ռա ջին հա յաց քից մե նա խո սա կան թվա ցող 
իր տեքս տով լրաց նում է գոր ծըն կե րոջ տեքս տը՝ ստեղ ծե լով ին տեր տեքս տո ւալ 
տա րածք՝ կար ծիք նե րի, հա յացք նե րի ու տե սա կետ նե րի լայն ընդ գր կու  մով:

 Մի կողմ թող նե լով եր ևույ թի քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան հնչե ղութ յու նը՝ 
մենք ա ռանձ նաց րել ենք շուրջ տա սը հոդ ված, ո րոն ցում լրագ րող հե ղի նակ նե րը 
հան դես են գա լիս նյու թի մա տուց ման ներ տեքս տա յին կամ միջ տեքս տա յին երկ-
խո սութ յան ե ղա նակ նե րով: Ն կա տի ու նե նա լով ներ քին հաս ցեա տի րոջ գոր ծա-
ռույթ նե րի շրջա նա կը՝ հիշ յալ տեքս տե րում կա րե լի է նկա տել հետև յալ ընդ հա-
նուր գծե րը.

ա)  Ներ քին հաս ցեա տե րը նույն տեքս տում մե կից ա վե լի հարց է ուղ ղում հե-
ղի նա կին, իսկ պա տաս խան նե րը հիմն ա կա նում ամ բող ջաց նում են հոդ վա ծի 
գլխա վոր ա սե լի քը: Այս պես (մեջ բե րում ենք միայն հար ցե րը)՝ «Ի՞նչ է կա տար վում, 
և  ով ում սե փա կա նութ յունն է բաշ խում...»12, «Ի՞ն չը փոխ վեց վեր ջին տա րի նե րին, 
որ « Բաշ նեֆ թը» կրկին հայտն վեց ու շադ րութ յան կենտ րո նում»13, «Ին չո՞ւ 
 Հա  յաս տա նը չպետք է լռեր Լ ևոն  Հայ րա պետ յա նի ձեր բա կա լութ յան հար ցում»14 և  
այլն:

բ) Առ կա են նաև տար բեր տեքս տե րում հնչող նույ նան ման հար ցեր ներ քին 
հաս ցեա տի րոջ կող մից՝ կապ ված Լ.  Հայ րա պետ յա նի ան ձի և  գոր ծու նեութ յան 
հետ. «Ի՞նչ կապ ու նի այս ա մե նի հետ Լ ևոն  Հայ  րա պետ յա նը...» 15, «Ու՞մ էր խան-
գա րում հա ջո ղակ, բայց հա յաս տան յան օ լի գար խիկ հա մա կար գից ան կա խութ յուն 
ու նե ցող գոր ծա րա րը»16, «Ին չո՞ւ այս ան գամ կանգ ա ռան հենց  Հայ րա պետ յա նի 
վրա»17 և  այլն:  Հե ղի նակ նե րից յու րա քանչ յու րը ներ քին հաս ցեա տի րոջ հար ցը 
մեկ նա բա նում է յու րո վի:

գ) Այս կամ այն հե ղի նա կի ներ քին հաս ցեա տի րոջ հար ցի պա տաս խա նը 
տրվում է ոչ թե տվյալ հե ղի նա կի, այլ նրա գոր ծըն կեր լրագ րո ղի տեքս տում.«Արդ-
յո՞ք ղա րա բաղ ցի հայտ նի գոր ծա րար Լ ևոն  Հայ րա պետ  յա  նի ձեր բա կա լութ յու նը 
կա րող է կապ ու նե նալ հա յաս տան յան ներ քա ղա քա կան պրո ցես նե րի հետ»18,-
գրում է « Հայ կա կան ժա մա նակ» թեր թը: Այս և  մի շարք այլ հոդ ված նե րում 
հնչեցված նմա նա տիպ հար ցե րին ի պա տաս խան «Ա ռա վոտ»-ի հոդ վա ծա գի րը 
նկա տում է. «Պն դել, թե Լ ևոն  Հայ րա պետ յա նի ձեր բա կա լութ յու նը կապ ու նի  Հա-

12 http://168.am/2014/07/17/388523.html
13 http://www.aravot.am/2014/08/02/484893/
14 http://hetq.am/arm/news/55872/
15 http://168.am/2014/07/17/388523.html
16 http://report.am/news/society/tatul-hakobyan-hayoc-ashkharhtml
17 http://www.yerkir.am/
18 http://www.armtimes.com/hy/5611
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յաս տա նի կամ Ար ցա խի հետ, առն վազն ա ռայժմ ժա մա նա կավ րեպ է»19:  Հար ցի 
ա նուղ ղա կի պա տաս խան նե րից մեկն էլ («Եր կիր» թեր թի հոդ վա ծա գիր) հետև յալն 
է. « Չի կա րե լի բա ցա ռել, որ դա տե ղի է ու նե նում ռուս-ադր բե ջա նա կան պայ մա-
նա վոր վա ծութ յուն նե րի շրջա նա կում»20:  Տար բեր տեքս տե րում առ կա նման երկ-
խո սա յին դրվագ նե րը բազ մա թիվ են:

 Տեքս տե րում ներ քին հաս ցեա տի րոջն առնչ վող այլ գոր ծա ռույթ ներ էլ կան՝ 
կապ ված այն հան գա ման քի հետ, որ նա ոչ միայն « հար ցա սեր» է, այլև կա րող է 
« հա մա խոհ ու ընդ դի մա դիր» լի նել հե ղի նա կին21: Ուս տի հե տաքր քիր կլի ներ մի 
շարք երկ խո սա յին տեքս տե րում այս ի րո ղութ յուն նե րի ընդ հան րութ յուն նե րը 
նույն պես ի մի բե րել:

 Ու շագ րավ մի հան գա մանք ևս. Լ.  Հայ րա պետ յա նին նվիր ված հրա պա րա-
կումն ե րում ակն հայտ է վեր հաս ցեա տե րե րի ներ կա յութ յու նը (մի ջազ գա յին ի րա-
վունք, ար դա րա դա տութ յուն, հա յութ յուն, ճշմար տութ յուն, ան մե ղութ յան կան խա-
վար կած և  այլն), ո րոնք գա լիս են լրաց նե լու թե մա յի շուրջ ծա վալ ված երկ խո-
սութ յան ին տեր տեքս տո ւալ ընդգր կումն ե րը:

 Եզ րա կա ցութ յուն ներ 

Լ րագ րող (հե ղի նակ)-ար տա քին հաս ցեա տեր երկ խո սա յին փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րը ո րո շա կի ճա նա պարհ են անց նում:  Նախ քան ար տա քին հաս ցեա տի րոջ 
հետ ուղ ղա կի երկ խո սութ յու նը լրագ րո ղը մե դիա տեքս տում ի ցույց է դնում դե-
րա յին ո րոշ պահ վածք ներ (ներ քին հաս ցեա տի րոջ հետ երկ խո սա յին տար րե րի 
կի րա ռում, տեքս տում ըն թեր ցո ղի հետ ան մի ջա կան կա պի նա խադր յալ ներ, ժան-
րի ընտ րութ յուն և  այլն):

 Ար տա քին հաս ցեա տի րոջ հետ հա մա խո հութ յան մթնո լորտ ստեղ ծե լու նպա-
տա կով հե ղի նա կը տեքստ է ներ բե րում եր րորդ կող մին՝ վեր հաս ցեա տի րո ջը, ո րը 
կողմն ո րո շիչ դեր կա րող է խա ղալ եր կուս տեք փո խ ըմբռ նումն ե րում:

Երկ խո սա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը նոր ո րակ են ձեռք բե րում լրագ րող-
ար տա քին հաս ցեա տեր ուղ ղա կի հա ղոր դակ ցութ յան ժա մա նակ: Այս պա րա գա յին 
կող մե րից յու րա քանչ յու րը և՛ հե ղի նակ է, և՛ ըն թեր ցող, իսկ միջ տեքս տա յին երկ խո-
սութ յուն ներն ըն թա նում են մի քա նի մա կար դակ նե րում՝ հե ղի նակ-հե ղի նակ, ներ-
քին հաս ցեա տեր-հե ղի նակ, ներ  քին հաս ցեա տեր-ու րիշ հե ղի նակ և  այլն:

Ս րանք էլ, ի վեր ջո, հա մա բե րում են ին տեր տեքս տո ւալ այն տա րած քը, որն ինք-
նին մեծ  Տեքստ է՝ գրույ թին բնո րոշ բա ղադ րիչ նե րի լայն ընդ գր կու մով:

Դավիթ Վ. Պետրոսյան - Գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության և 
մամուլի պատմության հիմնախնդիրները («Գրական բանավեճերը 
20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում», Եր., 2007), հեղինակել է գրա-
կանության և ժուռնալիստիկայի զարգացման արդի միտումներին 
նվիրված ուսումնասիրություններ ու հոդվածներ:

19 http://www.panorama.am/am/press/2014/07/17/aravot/
20 http://www.yerkir.am/
21 Տե՛ս Դավիթ Վ. Պետրոսյան, Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում, 
«Վէմ», 2014, ապրիլ-հունիս, N 2, էջ 166-172:
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Summary

SEVERAL ASPECTS OF THE DIALOGUE BETWEEN JOURNALIST- 
EXTERNAL ADDRESSEE 

On the example of the Armenian media texts

David V. Petrosyan

Dialogical relationship between a journalist (author) and an external ad-
dressee in media texts develops in a very interesting way. If during a direct 
dialogue with external addresses journalist uses some role behavior: creates a 
direct connection with the reader, the elements of direct dialogue with the 
external addressee, etc., than the presence of over external addressees in the 
texts contributes to the creation of an atmosphere of understanding with ex-
ternal addressees. And while direct contact between journalist and external 
addressee, each party can become an author or a reader, as intertextual dia-
logues are conducted at several levels: author-author, internal addressee - au-
thor, internal addressee - another author, and so on.

Резюме

НЕСКОЛЬКО АСПЕКТОВ ДИАЛОГА ЖУРНАЛИСТ-ВНЕШНИЙ 
АДРЕСАТ 

На примере армянских медиатекстов

Давид В. Петросян 

Диалогичные взаимосвязь между журналистом (автор)- внешним 
адресатом в медиатекстах развивается очень интересным способом. Если 
во время непосредственного диалога с внешним адресатом журналист 
использует некоторое ролевое поведение: создает непосредственную 
связь с читателем, элементы непосредственного диалога с внутренним 
адресатом и т.д. , то созданию атмосферы понимания с внешним адресатом 
импонирует присутствие внешнего адресата в тексте. И уже во время 
непосредственного контакта между журналистом и внешним адресатом 
каждая из сторон может стать и  автором, и читателем, поскольку 
интертекстуальные диалоги проводятся на нескольких уровнях: автор-
автор, внутренний адресат-автор, внутренний адресат-другой автор и т. д.


