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1969 թ. հիմնադրված պատմության ֆակուլտետը (հե
տագայում` պատմաբանասիրական, ներկայում` պատ
մաշ խարհագրական) 50 տարեկան է: Ֆակուլտետի 
տար  բեր բաժինների ուսանողներ մշտապես մաս

ՎՊՀում կայացավ ման կա վար
ժության ֆակուլտետի օրվան  նվիր
ված միջոցառում` ֆակուլտետի 
տար բեր կուրսերի  ուսանողների մաս
նակ ցությամբ: Միջոցառման սկզբին 
ներ կաները մեկ րոպե լռությամբ հար
գեցին Ապրիլյան քառօրյայի հե րոս նե
րի հիշատակը:

Դեկան Թերեզա Շահվերդյանը, 
ողջունելով ներ կա ներին, խոսեց 
վեր   ջին մեկ տարվա ընթացքում 
ֆա    կուլտետի կատարած աշ խա
տան  ք  ներից, հա ջո ղու թյուն նե րից: 
Ուսա    նողների թվով ման կա վար ժու
թյան ֆա կուլտետն առաջին տեղում 
է, նշեց Թ. Շահ վերդ յանը` դրա կան գնահատելով նաև 
ֆակուլտետի առկա հա  մա կար գի ուսանողների առա ջա
դի մությունը:

Ինչ վերաբերում է գիտական կոչումներին ու աս
տի  ճաններին, ապա  այս տարի ֆակուլտետն ունեցել է 
մեկ ձեռքբերում` հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 
Մարիաննա Մազմանյանը դոցենտի կոչում է ստացել: 
Ֆա կուլտետի ամենից շատ գիտական աշխատանք 
հրա  տարակած աշխատակիցներն են դեկան, բ. գ. դ., 
պրոֆեսոր Թ. Շահվերդյանը և հոգեբանության ամբիոնի 
դոցենտ Մ. Մազմանյանը:

Թ. Շահվերդյանն արդյունավետ համագործակցության  
հա մար պատվոգրեր հանձնեց երեք ամբիոնների վա
րիչ ներին: Պատվոգրերի արժանացան նաև ամբիոնների 
առա ջադրած դասախոսներն ու ՈՒԽի ներկայացրած 
ուսանող ները:

Հարակից զեկուցմամբ հանդես եկավ ֆակուլտետի 
ՈՒԳԸ նախագահը` խոսելով ուսանողների գիտական 
նվա ճումների մասին: 2018 թվականի ընթացքում հան
րա պետական ու միջազգային գիտաժողովներին ֆա կուլ
տետից մասնակցել է 18 ուսանող: Համագործակցել են 
հանրապետության այլ բուհերի ՈՒԳԸների հետ:

ՊԱՏՄԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՕՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

նակ ցել են միջազգային, հանրապետական 
ու մար զա յին մրցույթ ներին, ուսանողական 
գիտական ըն կե րու թյուն նե րի կազմակերպած 
գիտաժողովներին, հաճախ գրավել մրցա նա
կա յին տեղեր:

Ֆակուլտետում դասավանդում են հան րա 
պե տու թյան լավագույն մասնագետները` գի
տու թյուն նե րի դոկ տոր ներ և թեկնածուներ: 
Բազմաթիվ շրջա նա վարտ ներ այսօր զբա
ղեցնում են պատասխանատու պաշ տոններ 
մարզում և դրա սահմաններից դուրս:

Տոնական օրվա առթիվ կազմակերպված մի
ջո ցառ մա նը շնորհավորանքի խոսքեր հնչեցին 
ֆակուլտետի նախ կին ու ներկա դեկանների, 
ամբիոնների վարիչների կող մից:

Գեղարվեստական համարներով ներ 
կայացան «Բիայնա» երգչախումբը և բուհի շնոր հա լի
ները: Մի ջո ցառման ավարտին շնոր հա կա լա գրեր հանձ
նվե ցին ֆա կուլ տետի կայացման գործում մեծ ավանդ 
ունեցած մասնագետներին:
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ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՎՊՀ գիտխորհրդի 2019 թ. ապրիլի 25ի նիստը 

մեկնարկեց  34 անդամների ներկայությամբ: Օրակարգի 
առաջին երկու զեկուցումների համար սահմանվեց 
առնվազն 15 րոպե ժամանակ:

Դեկաններ Թերեզա Շահվերդյանը և Հերմինե 
Գրիգորյանը մատ նանշեցին ներքին ու արտաքին 
շահակիցների մո տի վա ցիայի բարձրացման 
մեխանիզմների  բարելավման ուղիները: 

Թ. Շահվերդյանը զեկուցումը սկսեց կարիքների գնա
հա տումից` առանձնացնելով դրանց լուծման ուղղությամբ 
կա տարվելիք գործողությունները` ֆինանսական և ոչ ֆի
նան սական: Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանը 
խոսեց դասավանդման նորարարական մեթոդների 
կարևորու թյունից` նկատելով, որ այստեղ դրական տե ղա
շարժն ակնհայտ է:

Արտաքին շահակիցների` դիմորդների համար 
Թ. Շահ վերդյանը կարևորեց բուհդպրոց կապի շրջա նակ
նե րում իրականացվող փոխադարձ այցելությունները: 
Աշխատաշուկաբուհ կապը ևս կարևորվեց, հատկապես 
որ տարբեր ոլորտներում համալսարանի կողմից թո
ղարկ վող մասնագետների պահանջարկ կա:

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 
Հ. Գրիգորյանը զեկուցումը սկսեց` խոսելով ներ քին ու 
արտաքին շահակիցների մոտիվացիայի բարձ րաց
ման մեխանիզմների  բարելավման ուղղությամբ իրա
կանացված սոցիալական հարցման արդյունքներից:    
Էթիկայի հանձնաժողովի կազմը փոփոխելու առա ջար
կով խորհրդին դիմեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշ
տոնակատար Սուսաննա Թումանյանը: Իրավաբանական 
բաժնի վարիչ Քրիստինե Ղազարյանի` որպես էթիկայի  
հանձ նա ժո ղովի նախագահի թեկնածությունն ընդունվեց 
միաձայն:

Քննարկվեցին Վանաձորի պե  տական համալսարանում 
անցկացվելիք «Դա սա խոսը ուսանողների աչքերով» 
սոցիոլոգիական հարց ման կանոնակարգը, եղան հարցի 
հետ կապված առա ջար կու թյուն ներ:

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական հա
մալսարան» հիմնադրամի աշխատակիցներին և ուսա
նող ներին դրամական օգնություն և աջակցություն ցու
ցա բերելու, պարգևատրելու և խրախուսելու կարգը 
կասեցնելու առաջարկով գիտխորհրդին դիմեց իրա
վա բանական բաժնի պետ  Ք. Ղազարյանը: Նա վկա յա
կոչեց ստեղծված հանձնաժողովի որոշումն առ այն, որ 

սոցիալական աջակցության հարցերով պետք է զբաղվի 
բուհի արհեստակցական միությունը. միաձայն քվեար կու
թյամբ կարգը կասեցվեց:

Համալսարանի  աշխատողներին գի տա կազ
մակերպական, ուսումնամեթոդական և մար զա մշա
կու թային որոշ  աշխատանքների համար դրամական 
խրա խուսման, հաշվարկման ու վճարման կարգի փո
փո խության հետ կապված առաջարկություններով 
հանդես եկավ ՎՊՀ գիտական աշխատանքների գծով 
պրոռեկտոր Արեն Սանթոյանը: Նա առաջարկում է ֆա
կուլ տետների խորհուրդներին  հստակ սահմանել այն 
ամ սագրերի ու կայքերի ցանկերը, որոնցում արված հրա
պարակումները ենթակա կլինեն խրախուսման: Պրո ռեկ
տորն  առաջարկեց կարգի քննարկումը հետաձգել մինչ 
հաջորդ գիտխորհուրդ:

Հաջորդիվ քննարկման դրվեց «Վանաձորի Հ. Թու ման
յա նի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ամ
բիոնի վարիչի ընտրության կանոնակարգում հա մա պա
տաս խան հանձնաժողովի որոշմամբ ներդրված կետը, 
ըստ որի` ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման 
մրցույ թին կարող են մասնակցել ամբիոնի թողարկող 
մաս նագիտության գծով դոկտորի գիտական աստիճան 
և (կամ) ԲՈԿի կողմից հաստատված պրոֆեսորի կոչում 
ունեցող անձինք, իսկ առաջին մրցույթից հետո ամ բիո նի 
վարիչի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում և կրկնակի 
մրցույթ հայտարարելուց հետո` նոր միայն վերը նշված 
պայմաններին բավարարող գիտությունների թեկ նա ծուի 
գիտական աստիճան և(կամ) ԲՈԿի կողմից հաս տատ
ված դոցենտի կոչում ունեցող անձինք: Հարցը, որոշակի 
փո փոխություններով, դրվեց քվեարկության. 11 կողմ, 
15 դեմ, 5 ձեռնպահ քվեարկությամբ առաջարկները 
չընդունվեցին:

Գիտխորհուրդը հաստատեց ՎՊՀ  20192020 ուս
տար վա մագիստրոսի կրթական ծրագրով (առկա 
ուսուց մամբ), բակալավրի  և անընդհատ ու ինտեգրված 
կրթա կան ծրագրերով (առկա, հեռակա) ընդունելության 
մաս նագիտությունների վարձավճարները:  Զեկուցմամբ 
հանդես եկավ ուսումնամեթոդական վարչության պետ 
Անուշ Գևորգյանը: Նա նշեց, որ վարձավճարների փո
փոխություն չի եղել:

Նիստում հաստատվեց նաև ՈՒԳԸ գիտաժողովի 
նյութերը տպագրության երաշխավորելու կարգը: 

Սեփ. լրատվություն
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Ապրիլի 24ին ընդառաջ`  ՎՊՀ  բանասիրական 
ֆակուլտետի  ուսանողական գիտական ընկերությունը  
կազմակերպել էր կինոդիտում: Համալսարանի տարբեր 
ֆակուլտետների ուսանողներ եկել էին  դիտելու 
ֆրանսահայ ռեժիսոր Անրի Վերնոյի «Մայրիկը»: 
Ֆիլմի ընտրությունը «Հայոց լեզու և գրականություն» 
մասնագիտության 4րդ կուրսի ուսանողուհի  Շուշան 
Ներսիսյանինն էր:

Վերնոյի ընտանիքը  փրկվել է 1915ի կոտորածից: 
1991 թվականին նկարահանված ֆիլմը պատմում է 
ցեղասպանությունից մազապուրծ Մարսել տեղափոխված 
հայ ընտանիքի մասին։ Վեցամյա երեխայի հուշերի 
միջոցով ներկայացվում է ընտանիքի պատմությունը` 
պարուրված սիրով և հոգատարությամբ։ Կինոպատումը 
լի էր դրամատիկ դրվագներով:

Սեփ. լրատվություն

Ապրիլի 24ին` 1915 թվականի Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հի շա
տակի օրը, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական հա մալ
սարանի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը և 
ուսանողները Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Նա
հատակաց պուրակում ծաղկեպսակ դրեցին և ծաղիկներ խո նար հե
ցին Եղեռնի զոհերի հուշարձանին: Վանաձորցիների համար արդեն 
յու րատեսակ ավանդույթ է դարձել Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրն 
այցելել Նահատակաց պուրակ և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել 
Հայոց եկեղեցու կողմից սրբադասված զոհերի  հիշատակին: Արա րո
ղությանը ներկա էր և խոսք ասաց Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձ
րա շնորհ տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը: 

ԽՈՆԱՐՀՎԱԾ  
ԾԱՂԻԿՆԵՐ՝

ԵՂԵՌՆԻ 
 ԶՈՀԵՐԻ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԴԻՏԵՑԻՆ ԱՆՐԻ ՎԵՐՆՈՅԻ «ՄԱՅՐԻԿ»  ՖԻԼՄԸ
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2019 թ. ապրիլի 18ին Երևանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարանում կայացած ուժային եռամարտի մրցումներում ՎՊՀից 
մասնակցել է 4 ուսանող:

«ՀՀ 20րդ մարզական հանրապետական խաղերի» ծրագրով 
ուժային եռամարտի մրցումներում լավագույն արդյունքներ է գրանցել 
ՎՊՀ «Ֆիզիկական դաստիարակություն» մասնագիտության հեռակա 
համակարգի 1ին կուրսի ուսանող Արտյոմ Սոլոյանը. նա գրավել է 1ին 
տեղը, իսկ «սեղմում» վարժության մինչև 75 կգ քաշային կարգում սահմանել 
համաշխարհային ուսանողական ռեկորդ:

Աղջիկների մրցաշարում` 65 կգից բարձր քաշային կարգում, 
«Ֆիզիկական դաստիարակություն» մասնագիտության առկա համակարգի 
1ին կուրսի ուսանողուհի Աննա Սոսյանը գրավել է 2րդ տեղը:

Շնորհավորում ենք մեր ուսանողներին, մաղթում մարզական նոր 
նվաճումներ:

2019 թ. ապրիլի 1920ը «ՀՀ 20րդ մարզական հանրապետական 
խաղերի» ծրագրով սեղանի թենիսի մրցումներում հաջող է հանդես եկել ՎՊՀ 
աղջիկների հավաքականը: Թիմի կազմում հանդես են եկել «Հոգեբանություն» 
մասնագիտության 2րդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Հովհաննիսյանը, 
«Ֆիզիկական դաստիարակություն» մասնագիտության հեռակա համակարգի 
4րդ կուրսի ուսանողուհի Միլենա Ասոյանը և «ԻԿՄ» մասնագիտության 2րդ 
կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Վարդանյանը:

Թիմային մրցաշարում աղջիկները գրավել են 1ին հորիզոնականը: 
Անհատական մրցաշարում Մ. Հովհաննիսյանը և Մ. Ասոյանը դուրս են եկել 
եզրափակիչ` գրավելով համապատասխանաբար 1ին և 2րդ տեղերը:

Շնորհավորում ենք մեր մարզուհիներին:

ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԸ` ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՌԵԿՈՐԴԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

ՎՊՀ ՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ՆՈՐ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ

ՎՊՀ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ 
համալսարանի մի խումբ ուսանողներ ուխտագնացություն 
կատարեցին Օձունի վանական համալիր, որը Լոռու 
մարզի ամենագեղեցիկ պատմամշակութային վայրերից 
է: Ուխտագնացները ներկա գտնվեցին Օձունի Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցում Հովհան Օձնե ցու ննջման 
կապակցությամբ մատուցված սուրբ պա տա րագին: 
Հայոց մեծագույն հայրապետներից է Սուրբ Հովհան 
Իմաստասեր Օձնեցին, որ մեծ աստ վա ծա բան էր և 

եկեղեցու բարենորոգիչ: Նա կազմել է «Կանոնագիրք 
Հայոց» ժողովածուն` 32 կանոններով, որն Կանոնագիրքն 
իրավաբանական առաջին համահավաք ժողովածուն էր 
հայ իրականության մեջ։ 

Չնայած եղանակային վատ պայմաններին՝ ուխ տագ
նաց ները եղան նաև Արդվի գյուղի սրբատեղիներում, 
որից հետո վերադարձան ՎՊՀ «Բազում» հանգրվան:

Սեփ. լրատվություն

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՕՁՈՒՆ



մայիս 8, 4 (193)

– «Թեթև տարեք» արտահայտությունը հանդիպում է 
ոչ միայն համանուն գրքում, այլ նաև «Բյուրեղապակե 
մարդը» գրքի «Նռնոն ու Դռնոն» հեքիաթում: Արդյո՞ք 
վերնագիրը չպիտի հասկանալ ճիշտ հակառակ իմաս 
տով, քանի որ պատկերված են այնպիսի իրո ղու
թյուններ, որոնք չի կարելի ու չպիտի թեթև տանել:

– Այո՛, ճիշտ եք հասկացել, քանի որ երկու գործերում 
էլ կա սատիրիկ շերտ, իսկ սատիրայում հաճախ 
հակառակ իմաստով է կիրառվում արտահայտությունը 
կամ նկարագրվող երևույթը` կախված հեգնանքի 
«չափաբաժնից»: 

– «Թեթև տանող» մարդու մեկ այլ կերպար հայ գրա
կանության մեջ կարծես թե չի հանդիպում: Ինչպե՞ս 
ծնվեց մարդու այդ տեսակը գեղարվեստականացնելու 
գա ղափարը:

– «Թեթև տանելն» ավելի շատ ենթադրում է յու րա
տե սակ «փիլիսոփայություն», հետևապես և դրա կրողն 
էլ կկոչվի թեթև տանող մարդ: Սարոյանագիտությամբ 
զբաղվելս էլ նպաստեց դրան... Այս բազմախորհուրդ 
կյանքում կարողանալ ողջամտորեն տիրապետել 
«թեթև տանելուն» մեծ հաշվով նշանակում է կյանքը 
տանուլ չտալ: Հարցը տարողունակ է...

– Մարդու, հասարակության, դարաշրջանի խնդիր
նե րը («մարդառոբոտացում», կեղծ հայրենասիրություն, 
կա շա ռա կե րու թյուն և այլն) պատ կե րել ու քննադատել 
եք: Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս պիտի պայ քարել գի տակ
ցու թյան այս ձևախեղման դեմ:

– «Քննադատելն» իհարկե միայն սուր հեգ նան
քի` սա տի րայի միջոցով, իսկ ճակատային քննա դա
տություն չեմ սիրում, իմը չէ. ամուլ է: Պայքարը նախ 
պետք է սկսել սեփական անձի մեջ: Ասում ենք հե
ղա փոխություն. դա մեր երկրում լիարժեք չի դառնա, 
մինչև մեր մեջ չուզենանք մոտեցումներ փոխել... 
Եթե մարդն այլ խնդիր չունենա, իր եսը բավական 
է, որ մեղքից զերծ պահելու համար մեծ ջանքեր խլի: 
Մարդառոբոտացումն էլ կապված է անժամանակ 
ժամանակի ու նոր տեխնոլոգիաներին գլխակորույս 

անձնատուր լինելու հետ. մարդ կա` իր այֆոնին ավելի 
շատ ժամանակ է տրամադրում, քան դիմացինին, որն 
ուշադրության թաքուցյալ կարիք ունի: 

– Պիեսներում կան իրողություններ, արտա հայ 
տու  թյուն ներ, որոնք ուղղակիորեն հղում են կա
տա  րում մեր իրականության մեջ տեղի ունեցող 
իրա  դարձություններին` հեղափոխություն, բան տարկ
յալ ների համաներում. ի՞նչ է Ձեզ համար մեր ժա մա նա
կի, այսինքն` արդիականության մասին գրելը: 

– Արվեստի մարդը ստեղծագործում է` հիմք ըն
դու նելով իր ապրած ժամանակը. դա նշանակում է` 
նրա արածը ժամանակավրեպ չէ. անգամ եթե մեր 
օրերում գրվի հին, պատմական նյութ, կրկին պետք 
է մեր ենթագիտակցական պայմանն այս օրը լինի: 
Դիտողունակ լինելը մարդուն թույլ է տալիս ան տե սա
նե լին էլ որսալ... 

– Այս հարցից ծնվում է նաև երկու այլ հարց: Առա
ջինը վերաբերում է կյանքի ու գրականության փոխ հա
րաբերությանը, երկրորդը` գրողժամանակգրա կա
նություն եռամիասնությանը: Կուզենայի իմանալ Ձեր 
տե սակետը սրանց մասին:

– Կյանքն ու գեղարվեստը տարբեր հարթություններ 
են. յուրաքանչյուրն ունի ի՛ր չգրված օրենքները: Գե
ղար վեստը սիրո պես իմաստավորում է կյանքը: Երկ
րորդ հարցը. գրողը պետք է լինի ժամանակի հայելին: 
Որքան համամարդկային ու համաժամանակյա լինի 
նրա արվեստը, այնքան երկար կյանք կունենա... Դա
սա կաններ կան, որոնց գրվածքի վրա, ավաղ, տարիներ 
հետո փոշի կնստի, իսկ թումանյանների ու չարենցների 
ժա մանակն անծիր է...

– Դուք ստեղծագործում եք տարբեր ժանրերով` 
պատմվածք, հեքիաթ, դրամա: Ո՞րն եք համարում Ձեր 
հիմնական ժանրը:

 – Այն ժանրերը, որոնցով գրում եմ, իմն են. 
էպիկական ու դրամատիկական սեռերը:

«ԳՐՈՂԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՅԵԼԻՆ»

«Անտարես» հրատարակչությունն օրերս լույս է ընծայել 
արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ Էլֆիք Զոհրաբյանի «Թեթև 
տարեք» պիեսների ժողովածուն:

Գրքում ներառված պիեսների, կյանքի ու գրականության 
փոխհարաբերության և այլ հարցերի շուրջ զրուցեցինք հեղինակի հետ:
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Աննա ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
«Կերպարվեստ» մասնագիտություն, 3րդ կուրս

– Ինչպե՞ս եք կերպարներ ստեղծում: 
Լինո՞ւմ է այնպես, որ պատկերում եք իրական 
մարդու, իսկ հետո այդ մարդն իրեն ճանաչում 
է Ձեր գրքում:

– Կերպարների մեծ մասն ունի նախատիպ: 
Այո՛, հատկապես սատիրաներում շատերն են 
իրենց ճանաչել, հաճախ հեգնում եմ նաև ինքս 
ինձ. սատիրաները «սկանդալների» տեղիք են 
տալիս... 

– Ո՞րն է այն գիրքը, որ յուրաքանչյուր ոք 
պիտի ընթերցի:

– Քրիստոնյա ընթերցողի համար թերևս 
Աստվածաշունչը, բայց կան նաև այլ գրքեր, 
որոնք անպայման պետք է կարդալ. Նարեկացի, 
Թումանյան, Շեքսպիր, Դոստոևսկի և այլն:

– Դրամատուրգ Էլֆիք Զոհրաբյանն 
ինչո՞վ է տարբերվում հեքիաթագիր Էլֆիք 
Զոհրաբյանից:

– Նրանք որքան մոտ, այնքան էլ իրարից 
հեռու են: Հեքիաթագիրը նման չէ մյուս 
մարդկանց. աշխարհազգացողությունն այլ 
է: Կարող է ոմանց համար տարօրինակ 
թվալ... Դրամատուրգի գործն էլ դյուրին չէ. 
պետք է խորապես զգաճանաչի և՛ կնոջը, 
և՛ տղամարդուն ու ստեղծի բազմատեսակ 
բնավորություններ:

– Ձեր ստեղծագործության մեջ («Սե՞ր, թե՞ 
քուանշ», «Սմբակներ», «Սիրո ջերմաչափ») 
հաճախ են հանդիպում սիրահար զույգերի 
կերպարները: Սիրահարները հակադրվում են 
մնացած կերպարներին: «Սմբակներում» միայն 
նրանք չունեն «ո´չ պոչ, ո´չ սմբակ, ո´չ կոտոշ», 
«Սիրո ջերմաչափում» հաղթում է Արբակի ու 
Արսինեի ճշմարիտ ու անկեղծ սերը: Կարծես 
ընթերցողին անուղղակիորեն ցույց եք տալիս, 
թե ինչն է կյանքում ամենակարևորը: Ի՞նչ 
կասեք այս մասին:

– Ձեր հարցն իր մեջ ուներ պատասխանը. 
այո՛, սերն է իմաստավորում կյանքն ու` ոչ 
միայն տղամարդկին հարաբերություններում: 
Սերը` բովանդակ առումով: Այն ուժ է: Սիրո 
պակասն է չարիքներ ծնում: Եվ որքան շատ ես 
սիրում կյանքը, այնքան ողբերգական է թվում 
հրաժեշտն աշխարհին...

Հարցազրույցը` Թինա ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ
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«ԹՎԱՑՅԱԼ ԵՐԿՐԻ ԲՆԻԿՆԵՐԸ». ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳ 
ՍԱՄՎԵԼ ԽԱԼԱԹՅԱՆԻ ՀԵՏ

ՎՊՀում հյուրընկալվել էր արձակագիր, հայ 
ժամանակակից դրամատուրգիայի սիրված դեմքերից 
մեկը` ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սամվել 
Խալաթյանը: Հեղինակի հերթական` «Թվացյալ երկրի 
բնիկները» գրքի շնորհանդեսն անցավ քննարկման 
ձևով. գրողը խնդրել էր գրականագետ ընկերներին 
շնորհավորանքի խոսքերի փոխարեն քննադատական 
կարծիքներ հնչեցնել:

Երկու գործողությամբ տրագիֆարսում, ինչպես 
հեղինակն է նշում, ամեն երևույթ ամբողջի մի մասնիկն 
է, իսկ Տիեզերքը` ամբողջը: Նրա բոլոր երևույթները 
փոխկապակցված են, և եթե այդ շղթայից մեկ օղակն 
անգամ շեղվի համամասնությունից, Տիեզերքն աղետի 
կենթարկվի: Պիեսների հերոսները հասնում են այդ 
սահմանագծին` եզրակացությունը թողնելով ընթերցողին:

Գրքի վերլուծությամբ հանդես եկավ ՎՊՀ գրա կա
նության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշ տո
նակատար Վալերի Փիլոյանը, ապա ծավալվեց քննար
կում ներկաների մասնակցությամբ: Ուսանողները 
հետաքրքրվեցին կերպարների նախատիպերով:

Շնորհանդեսին ներկա էին Հայաստանի գրողների 
միության Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ 
Մանվել Միկոյանը,  հեղինակի գրչակից ընկերները, 
արդի գրականությամբ հետաքրքրված ուսանողներ:

Հանդիպման ավարտին  քննարկման բոլոր մաս նա
կից ները նվեր ստացան «Թվացյալ երկրի բնիկները» 
գիրքը:

Սեփ. լրատվություն

Կոմիտասի ծննդյան 150ամյակին նվիրված՝ ՎՊՀ 
«Բիայնա» երգչախմբի համերգը կայացավ արվեստի 
ամբիոնի ջանքերով: ՀՀ Քաղաքացու օրը Սուրբ Գրիգոր 
Նարեկացի եկեղեցու սրահում համալսարանականների 
շուրթերով վերստին հնչում էր բարձրարվեստ երգե ցո
ղություն:

Մանկավարժության ֆակուլտետի արվեստի ամ բիո 
նի դասախոս, դոցենտ, խմբավար Սերգեյ Հա րու թյուն
յանը, եռաձայն և քառաձայն իգական երգ չա խմբե րի 
համար կատարելով փոխադրումներ Կոմիտասի ստեղ
ծագործություններից, պահպանել է հանճարի երաժշտա
մտա ծողությունը՝ կրկին հաստատելով տե սա կե տը, որ 
նա մեր ժողովրդի երաժշտական անձնագիրն է` ազնիվ 
ժողովուրդների մոտ։

Միջոցառմանը ներկա երաժշտագետների հա վաստ
մամբ՝ Կոմիտասին հասարակությանը, դպրոցականներին 
և հատկապես ուսանողներին ներկայացնելու ան հրա

ՀԱՄԵՐԳ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150ԱՄՅԱԿԻՆ

ժեշ տություն կա մշտապես: Կոմիտասին իրավամբ 
հա մարում են հայ ժողովրդական երգի «այբուբենի» 
ստեղծողը, հայ երաժշտարվեստի Մեսրոպ Մաշտոցը: 
Այդ «այբուբենի գյուտով» նա կարողացավ ապացուցել, 
որ «Հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն, որովհետև 
յուրաքանչյուր ազգի երաժշտությունն իր ազգի հնչական 
ելևէջներեն կը ծնի ու կը ծավալի։ Հայ լեզուն ունի իր 
հատուկ հնչավորությունը, ուրեմն և համապատասխանող 
երաժշտությունը»։

Համերգի ժամանակ հանդիսականին ներկայացվեց 
նաև խմբավար Ս. Հարությունյանի՝ Կոմիտասի գոր
ծերի փոխադրումների ժողովածուն, որը, մաս նա
գետ ների պնդմամբ, կարող է լավ ուղեցույց դառնալ 
երաժշտական դպրոցների համար: Ժողովածուն նե
րա ռում է հայրենասիրական, սիրայինքնարական, աշ
խատանքային, ծիսական, գեղջկական երգեր ու պա րեր
գեր, ինչպես նաև սակավ հայտնի երգեր:
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Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁ`
²ßË»Ý ¶²ÈêîÚ²ÜÆ

Օրերս «Անտարես» հրատարակչությունը լույս է ընծայել արձակագիր, թարգմանիչ, 
դրամատուրգ Է. Զոհրաբյանի «Թեթև տարեք» պիեսների ժողովածուն: Գրքում 
համանուն պիեսից բացի` ներառված են նաև «Սե՞ր, թե՞ քուանշ», «Սմբակներ», 
«Տիկին Սիրանույշ», «Սիրո ջերմաչափ» պիեսները: «Սմբակներ»  աբսուրդի դրաման 
արժանացել է «Հայ ժամանակակից դրամատուրգիա» խորագրով Հովհ. Աբելյանի 
անվան հանրապետական թատերական փառատոնի մրցանակին, տպագրվել 
Մոսկվայում լույս տեսած միջազգային անթոլոգիայում, իսկ «Սե՞ր, թե՞ քուանշ» պիեսը` 
2017 թ. Գրքի երևանյան փառատոնի մրցույթի «Դրամատուրգիա» անվանակարգի 
հավաստագրի: Գրքի խմբագիրն է Լևոն Սարգսյանը, կազմի ձևավորումը կատարել է 
Արամ Ուռուտյանը, տեխնիկական խմբագիրն է Արարատ Թովմասյանը:

Հեղինակի ինքնատիպ պիեսները հաճախ են բեմադրվում պետական, 
ուսանողական թատրոնների կամ անտեպրիզմայի բեմերում: Նրա բազմաժանր 
թատերգությունն աչքի է ընկնում դինամիկ երկխոսություններով, հեգնանքով, նուրբ, 
անգլիական հումորով, բազմաշերտությամբ, գաղափարական հագեցվածությամբ, 
սատիրիկ տարրերով, դասականի ու արդիականի համադրմամբ:

Լույս է տեսել բանաստեղծ, թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանի «Աղի ձայնը» 
թարգմանությունների ժողովածուն: Այն ներառում է 20րդ դարի հետութսունական 
թվականների սերնդի չին գրողների պատմվածքները` թարգմանված անգլերենից: 
Գիրքը հրատարակվել է Ստեփանակերտի «Ոգի Նաիրի» հրատարակչության կողմից 
«ԳԵՂarm» մատենաշարով: Խմբագիրը Հ. Այվազյանն է, կազմի ձևավորումը կատարել 
է Մ. Սայինյանը:

«Գրքում ներկայացված են անցյալ դարի 80ական թվականներին ծնված չին 
տասնվեց արձակագիրների պատմվածքները: Նրանց գործերը մեծամասամբ 
հիմնված են սեփական կենսափորձի վրա, և դրանցում հաճախ առկա են, այսպես 
կոչված «օրագրային գրականության», ֆանտասմագորիայի տարրեր: Երիտասարդ 
արձակագիրներն արծարծում են սոցիալական ու կենցաղային, բարոյական բնույթի, 
կինտղամարդ, հայրերորդիներ, գրողիրականությունգրականություն, մարդիկ
պետություններ, սեռայինսեռական հարաբերություններին առնչվող և իրենց սերնդին 
հուզող տարաբնույթ այլ հարցեր: Հետութսունական թվականների գրականությանը 
հատուկ է նաև պատմական նիհիլիզմի, պատմական բեռից ազատ և նպատակազուրկ 
լինելու շեշտված միտումը»,– նշված է գրքի ծանուցման մեջ:
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