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ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ

ՎՊՀ գիտխորհրդի նիստում ռեկտորի պաշ տո նա
կա տար Սուսաննա Թումանյանը խորհրդի անդամներին 
ներ կայացրեց համալսարանի գլխավոր հաշվապահի 
նոր պաշտոնակատարին: 

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Մ. Շահ
վերդ յանի ելույթը կրթության որակի գնահատման գործ
ըն թացում արտաքին և ներքին շահակիցների ներ
գրավ ման մեխանիզմների վերաբերյալ էր: Զե կու ցողը 
նկա տեց, որ արտաքին շահակիցների ակ տի վու թյանը 
զու գահեռ պետք է բարձրացնել նաև արդ յու  նա վե տու
թյու նը, պետք է գործեն արտաքին ու ներ քին շա հա
կից նե րի խրախուսման մեխանիզմներ: Պրո  ֆե սո րա
դա սա խո սա կան և ուսումնաօժանդակ աշ  խատակազմի 
վե   րապատրաստման բարելավման խնդիր  ների մասին 
խո  սեց ՎՊՀ շարունակական կրթու թյան կենտրոնի ղե
կա վար Ասյա Հարությունյանը: 

2012 թվականից մշակվել և գործողության մեջ է 
դրվել «Կրեդիտային համակարգով ՎՊՀ դա սա խո
սա կան կազմի որակավորման բարձրացման գի տա
կրթա  կան ծրագիրը», որը միտված է ՎՊՀ դա սա խո 
սա կան կազմի ներուժի զարգացմանը` ապա հովելու 
ման կավարժականհոգեբանական և մասնագիտական 

հմտու  թյուն նե րի շա րու
նա  կական կա տա րե լա գործումը: 

Հա  մալսարանի աշ խա տա կիցների վե րա
պատ րաստման աշ խա տանք ները կազ  մա կերպ

վում են շարունակական կրթու թյան կենտ րո նի կող մից` 
հնգամյա շրջափուլով:

201920 ուստարվա բակալավրիատի և մա գիստ րա
 տու րայի ընդունելության արդյունքների վե րա բեր յալ 
զե  կուցեց ընդունելության քննությունների պա տաս խա
նա  տու քար  տու ղար Սամվել Աղաջանյանը: Այս տարի 
ՎՊՀ բա կալավրի կրթա կան ծրագրով առկա ուսուցման 
հա  մակարգում հայ տագրվել է 407 դիմորդ: Նախորդ 
տար  վա հա մե մատ դիմորդների թիվն ավելացել է 188ով: 
201920 ուս տարվա մագիստրատուրայի ըն դու նե լու
թյան հա մար դիմել է 91 դիմորդ, որոնցից ըն դուն վել են 
82ը: ՎՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգ է դիմել 137 
դիմորդ:

Քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր: Օրակարգում էր 
ռու սաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Ժ. Հակոբյանի 
«Высказывание в контексте» մենագրությունը տպագ 
րու թյան երաշխավորելու հարցը: Քվեա ր կու թյան ժա
մա նակ Ս. Թումանյանը ձեռնպահ մնաց:

«Վանաձորի պետական համալսարան» հիմ նա դրա
մի վարչական, ուսումնաօժանդակ և վար չա տնտե  սա
կան պաշտոնների ընտրության և նշա նակ ման կարգի 
մա սին զեկուցմամբ հանդես եկավ համալսարանի իրա
վա բան Ք. Ղազարյանը: Կարգը հաս տատվեց միաձայն:

Դեկտեմբերի 7ին Վանաձորի Սբ. Աստ վա ծա ծին 
եկեղեցում ՎՊՀ դասախոսական կազմը և ուսա նող ները` 

ԾԱՂԻԿՆԵՐ` ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
ռեկտորի ժամանակավոր պաշ տո նա կա տար     
Ս. Թումանյանի գլխավորությամբ, մաս նա կ ցե
ցին 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի 
զո  հե րի ոգե կոչ ման արա րողությանը: ՎՊՀ
ական  նե րը ծաղ կե պսակ ու ծա ղիկներ են խո
նար հել աղետի զոհերի հու  շա կո թողին` մեկ 
րոպե լռու  թյամբ հարգելով նրանց հիշատակը:

Համալսարանում ուսումնական տարվա 
ըն  թաց քում պարբերաբար իրականացվել են 
ար տակարգ իրա վիճակներում արագ կողմ նո
րոշ վելուն միտված դաս ընթացներ, ուսում նա
տակ տիկական վար ժանք ներ, տար հա
նումներ:

Հիշեցնենք, որ կառավաարության որոշ
մամբ` Տո նե րի և հիշատակի օրերի մասին 
օրեն քում կա տար ված փոփոխությամբ դեկ

տեմ բերի 7ը նշվում է որպես Երկ րաշարժի զոհերի 
հիշա տակի և աղետների դի մա կայության օր:
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ՎՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետը 50 տարեկան 
է: Կեսդարյա տարեդարձը համալսարանի հարկի տակ 
էր հավաքել ֆակուլտետի ներկա ու նախկին ուսա նող
նե րին, աշխատակիցներին, դասախոսներին:

Միջոցառումը մեկնարկեց 50ամյա բուհի օրհ ներ
գով, այնուհետ ցուցադրվեց մանկավարժության ֆա
կուլ տետի մասին պատմող տեսաֆիլմ, որում ներ կա
յաց ված էր ֆակուլտետի 3 ամբիոնների պատմությունը:

Տոնական օրը ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆա
կուլ տետի դասախոս, Վանաձորի փոխքաղաքապետ 
Արման Բերնեցյանը ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. դ., պրո
ֆե սոր Թերեզա Շահվերդյանին հանձնեց Վանաձորի 
քա ղաքապետի շնորհակալագիրը` ֆակուլտետի երկա
րամ յա կառավարման գործում անբասիր ու արդ յու նա

Նոյեմբերի 27ին Վանաձորի Սբ. Գրիգոր Նարեկացի 
եկեղեցու սրահում կայացավ ՎՊՀ մանկավարժության 
ֆակուլտետի «Կերպարվեստ» մասնագիտության 
ուսա նողների և շրջանավարտների աշխատանքների 
ցուցահանդես` նվիրված բուհի և ման կա վարժության 
ֆակուլտետի հիմնադրման 50ամ յա կին: Ներ կա ներին 
ողջունեց բ. գ. դ., պրոֆեսոր, ման կա վար ժու թյան 
ֆակուլտետի դեկան Թերեզա Շահվերդյանը` նշե լով, 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ 
50 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

վետ աշխատանքի և մանկավարժության մեջ ներդրած 
ավան դի համար: Գեղարվեստական կատարումներով 
հան դես եկան ֆակուլտետի շնորհալիներն ու Վա նա ձո
րի երգի թատրոնի երգչուհիները:

Միջոցառման ավարտին շնորհակալագրեր հանձ ն
վե  ցին ուսանողների համակրանքին ար ժա նա ցած 
դասախոսներին:

ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ
որ այս ցուցահանդեսով տրվում է ֆակուլտետի հիմ
նադրման 50ամյակին նվիրված միջոցառումների մեկ
նարկը:

Արվեստի ամբիոնի վարիչ Հայկուհի Հակոբյանը 
շնոր հավորեց ներկաներին և շնորհակալություն հայտ
նեց բոլոր ուսանողներին ու դասախոսներին ակտիվ 
մաս նակցության և գեղեցիկ աշխատանքներ ներ կա յաց
նե լու համար:

Ինֆորմատիկայի, տնտե սա գի տա մա թե մա տի կա
կան մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի դասախոս 
Կարինե Սիրադեղյանը, որ «Կերպարվեստ» մաս նա
գի տության ուսանողներին համակարգչային գրաֆիկա 
է դասավանդում, շնորհավորելով ներկաներին, նշեց, 
որ ուսանողները վրձինը համակարգչով հեշտությամբ 
են փոխարինում: Դրա ապացույցը նրանց հա մա կարգ
չային գրաֆիկական աշխատանքներն են:

Միջոցառման ընթացքում ուսանողները լսում էին 
կար ծիքներ իրենց աշխատանքների մասին և պա տաս
խա նում ներկաների հարցերին:

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և 
գրա կանություն» մասնագիտության 3րդ կուրսի ուսա
նո ղների և դասախոս Դավիթ Գյուլզատյանի նա խա ձեռ
նու թյամբ կազմակերպվեց գրական միջոցառում: Այն 
նվիր   ված էր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի 
ծննդյան 100ամյակին:

Միջոցառման ընթացքում հնչեցին ուսա նողների 
կող մից ընտրված սիրային և խոհական լա վագույն 
ստեղ  ծագործությունները: Մասնակիցները հան դես 
եկան երաժշտական կատարումներով` ներ կա նե րին 
հա  ղորդելով կապուտիկյանական շունչը:

ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Դ. Գյուլզատյանը  
շնոր  հակալություն հայտնեց ուսանողներին շնորհալի 
ելույթ ների համար:

ԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ` ՆՎԻՐՎԱԾ 
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆԻ100ԱՄՅԱԿԻՆ 
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ՀՀ ուսանողական 20րդ խաղերի ծրագրով ֆուտ
զա լի առաջնությանը մասնակցում էին հան րա պե տու
թյան 8 բուհերի հավաքական թիմեր: Վանաձորի պե
տա կան համալսարանը ներկայացնում էր աղջիկների 
թիմը: ՎՊՀ հավաքականը 3 հաղթանակներից հետո եզ

րա փակչում հանդիպեց ՇՊՀ աղջիկների թիմի հետ, որ 
հա մա լրված էր բարձրագույն խմբում հանդես եկող 
մար զիկ ներով: Հանդիպումն ավարտվեց 4:3 հաշվով` 
մեր մար զիկների համառ պայքարի շնորհիվ: Խաղի 
ավար տին իրավիճակը փրկել է ՎՊՀ թիմից Աննա Դալ
լաք յանը` պահպանելով առկա 4:3 հաշիվը:

Հանրապետական ուսանողական ունիվեր սիա դա
յում սեղանի թենիսի առաջնությանը կրկին գերազանց է 
հան դես եկել ՎՊՀ աղջիկների թիմը: Անհատական 
մրցաձևում Մերի Հովհաննիսյանը գրավել է 2րդ, 
Միլենա Ասոյանը` 3րդ տեղը:

Հանրապետական ուսանողական ունի վեր սիա դ ա յում 
ՎՊՀ ուսանողուհի Արմինե Բաբայանը հանդես է եկել 
«ուժային եռամարտ» մարզաձևում: Մեր մար զու հին 75 
կգ քաշային կարգում «սեղմում պառկած դիր քից» 
վարժությունում զբաղեցրել է առաջին հո րի զո նա կա նը:

Կարևորելով բուհերում ուսանողների առա ջա դի մու
թյան խթանումը` ՎՏԲՀայաստան բանկի պատ վի րա
կու թյունը կրկին համալսարանում էր: Այցի նպատակն 
էր ներկայացնել այն ուսանողին, որին հատկացվել է 
400.000 դրամ կրթաթոշակ:

ՎՊՀ շրջանավարտ Աննա Մխիթարյանը, որ անցյալ 
տարի ստացավ բանկի կողմից տրամադրված ան վա
նա կան կրթաթոշակը, այս տարի այցելուների թվում էր. 
Աննան արդեն բանկի աշխատակից է: ՀՀում գործող 

ՎՏԲՀայաստան բանկի տարբեր 
մասնաճյուղերում այս պահին աշ
խա տում է ՎՊՀ 16 շրջա նավարտ:

  ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր 
պաշ տոնակատար Սուսաննա Թու 
ման յանը, ողջունելով բանկի ներ 
կա յացուցիչներին, շնոր հա կա  լու
թյուն հայտնեց, որ բանկը` որպես 
գոր      ծատու, հա վա տար մա գրման 
գործ   ընթացի ժամանակ բուհի կող
քին էր:

Այս տարի ընտրությունն իրա
կա նացվել է 8 մասնակիցների 
միջև: ՎՏԲՀայաստան բանկի 
Լոռու և Շի րա կի մարզերի կա ռա

վա րող տնօրեն Հենրի Վար դան յանը, շնորհակալություն 
հայտ նելով ՎՊՀ ղե կա վարությանը հա մա գոր ծակ ցու
թյան համար, նկատեց, որ ընտրությունը բարդ է եղել. 
ներ կայացված բոլոր թեկ նածուներն էլ արժանի էին 
կրթա թոշակի:

Այս տարի կրթաթոշակը տրամադրվեց «Կա ռա վա
րում» մասնագիտության 4րդ կուրսի ուսանողուհի 
Ասյա Հակոբյանին: Մյուս թեկնածուներն ստացան բան
կի տարբերանշաններով նվերներ:

ՆՎԵՐ` ԲՈՒՀԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 50ԱՄՅԱԿԻՆ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ` ՎՏԲՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿ
ՎՊՀում էին «Դասավանդի´ր Հայաստան» կրթա կան հիմնադրամի ներ կա յա

ցու ցիչները: Ուսանողների հետ հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել հիմ նա
դրամի կողմից իրականացվող առաջնորդության զար գաց ման ծրագիրը` հանուն 
հա վասարության և երի տա սարդ ների կարողությունների հզորացման:

Ծրագիրը երիտասարդներին հնարավորություն է ըն ձեռում աշխատել ի նպաստ 
ՀՀ կրթության որակի բարձ րացման և գյուղական համայնքների զարգացման, սե
փա կան օրինակով սահմանել դասավանդման նոր չա փանիշներ, նոր մեթոդների 
կի րառմամբ առավել արդ յունավետ դարձնել ուսումնական գործընթացն ու աշա
կերտ ների ներգրավվածությունը` կրթու թյունը հասանելի դարձնելով բոլոր երե խա
նե րի համար:

ՎՊՀ ուսանողներին ծրագիրը հետաքրքրել էր: Հան դիպ ման ընթացքում հնչեցին 
բազ մաթիվ հարցեր: Բոլոր հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:

Հանդիպման ավարտին ծրագրի ներկայացուցիչներն ուսա նողներին հանձնեցին 
կոնտակտային տվյալներ ու թռու ցիկներ: 
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Դահլիճը լուսավորվեց առաստաղից կախված լույս-ջա-
հե րով, աստղ-կանթեղներ վառվեցին, մոմե աշտանակներ՝ 
զա նազան տեղերից: Ողջը բոցավառվեց: Ծափերի ու բա-
ցա կանչությունների դղրդյունի տակ բեմ դուրս ելավ մեծ 
հռչակ վայելող մնջախաղի վարպետը: Դեմքը՝ շպարած, 
ծիծաղ հարուցող, բայց աչքերի մեջ վիշտ էր ծավալված:

Կյանքի ու բախտի խաղն էր արտահայտելու նա այդ 
օրը: Եվ ճապուկ ու ճկուն շարժումներով նա հմտորեն մի 
լար դարձավ՝ ձգված անդունդի վրա: Այդպես նա մարդուն 
էր պատկերում և նրա բախտը՝ անցումի ու անկման գա-
ղա փարով: Հետո տեղում վերուվար էր անում, թռչում, ան-
հանգիստ շարժումներով տարբեր ձևեր ընդունում, մերթ 
կռա նում էր հուսահատ անդունդին անհատակ՝ որպես 
քաոսի ան հագուրդ հատակ, մերթ էլ բաղձալի ձեռքերն 
էր պարզում աչ քերից էլ վեր, ուզում էր բռնել անհամար 
աստղեր: Տենչն էր խոյանում դեպ լույսի ջահեր, վիշտը՝ 
մորմոքվում, դառնում կարեվեր, նրա հոգին էր մաշում, 
տանում վեր:

Իսկ հետո փորձեց խաղալ կախարդություն ամբիոնի մոտ. 
փի լիսոփա էր մերթ ճամարտակող, մերթ՝ թղթից կառչած 

իմաս տակ վշտոտ, մերթ պարանոցն էր ուսերի գերին, մերթ 
էլ ուսերն էին ամպերի ծայրին: Այսպես, ծափերի տարափի 
ներքո մեր հմուտ հտպիտն էր դաս տալիս հլու:

«Դուք ըմբռնու՞մ եք փոփոխությունը մարդու կեցվածքի»,– 
խաղի, ձեռքերի, բերանի շարժմամբ հարցեր էր ուղղում 
նա նստածներին: Իսկ հանդիսատեսն անսում, հայում էր 
անհագ լռությամբ. խաղն էր իմաստուն միմոս-վարպետի:

Եվ ահավասիկ, ի խորին զարմանս լուռ նստածների, 
մեր մնջախաղի վարպետն անարգել բարձրացավ գետնից 
և անէ, անգո, կարծեք թե անշունչ, անշարժ հավիտյան՝ 
օդի լայնարձակ ազատության մեջ մի հզոր, համառ դաշինք 
սրբագրեց:

Նիրվանն էր տենչում անմոռաց կանչով, հանգիստն այն՝ 
արթուն, լեթարգիկ, մգլոտ, որից զարթնելիս այնպես ուժգին 
ես զարնվում ժայռին, ծամածռվում է դեմքը մարդկային: Եվ 
թախիծն անլուր օթևանեց զուր մեր մնջախաղի վարպետի 
դեմքին:

Դեպ վեր խոյացան ձեռքերը անզոր միմոս-վարպետի, 
վիշտ էր աչքերում, աղերս՝ երկնքին. «Տո՛ւր ինծի, Տե՛ր… 
եղիցի լո՜ւյս…»,– թվում է՝ անվերջ դեռ պիտի խնդրեր, 
բայց հանկարծ նայեց ձեռքի ափի մեջ. լու՞յս էր շողշողում. 
խաբկանք էր, անշուշտ: Տխրեց, մոլեգնեց, հայացքը հածող 
պարզեց դեպի վեր և դարձյալ վշտոտ, հուսախաբ, դժգոհ 
նայեց ձեռքի մեջ. էլ չկար լույսը: Նրա փոխարեն կար մի 
գողգոթա, մի ստվեր քինոտ և մի ծանրումեծ սև խաչ 
ուսերին, որ պիտի կրեր, չգիտեր՝ որքան. չէ՞ որ չտեսավ 
երջանկությունը՝ իրեն այցելած, ինքը կուրորեն չտեսավ 
լույսի խաղը վաղանցիկ:

Հուսահատ էր արդ, գլխիկոր, մոլար ու հանկարծ ճչաց 
երջան կությունի՞ց, վշտի՞ց հուսահատ… Բախեց դռները՝ գոց 
ու անբարբառ, երկու ձեռքով էլ մեջքը շոշափեց, դարձավ 
սլաք ներն այն ժամացույցի, որ դաժանորեն շեշտում են 
վայր կյանն ամեն մեր կյանքի: Բայց մոլորակի սիրտն էր 
բա բախում հարատև զարկով, վարպետն անզոր էր ետ բե-
րել անցյալն իր հուժկու խաղով. էլ չէր սլաքվում, էլ չէր տիկ-
տակվում: Մոխրացած անցյալն էր փչում ափերից, որ ուր վա-
կան էին դառնում ստվերոտ լույսի ջահերից: Նրանք՝ մի-մի 
բոց, իսկ մեր վարպետի ափերը՝ հնոց:

Մետամորֆոզվել ցանկացավ հանկարծ. դարձավ մեն իշ-
խան առյուծ մի մոլի, որն արդեն տեր էր իր անապատին: 
Ներ կան ընկել էր նրա ետևից, իսկ ինքը ամուր կառչել էր 
թևից մեծ ապագայի. երկինքն էր սիրտն իր, հորիզոնը՝ ծիր՝ 
անց նելիք ճամփի: Եվ երբ ճառագեց լույսը այգային, մեր 
առյուծ արքան ննջեց հավիտյան քնով երկնային:

Բաց էին այլևս դռներն ապայի, չկար վարպետը մեր 
մնջա խաղի: Նրա փոխարեն մի որբ անտունի ողբում էր 
երգը ճերմակ շուշանի այն լուսե ափում, ուր դաշտերն 
անվերջ վերև են միտվում ու երկինք դառնում. «Առ քեզ, Տեր, 
համբարձի զաչս իմ, որ բնակեալդ ես ի յերկինս»:

Ծափերի դղրդյունը բամբ ձայնով բարբառում էր. «Վիշտն 
էր մեր անճիչ, և ուրվականն այն՝ մահու չափ տխուր»:

ՎԻՇՏԸ ՄԵՐ ԱՆՃԻՉ ԵՎ ՈՒՐՎԱԿԱՆՆ ԱՅՆ՝ 
        ՄԱՀՈՒ  ՉԱՓ ՏԽՈՒՐ…

Աննա ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՎՊՀ շրջանավարտ

Աննա  ԹՈՐՈՍՅԱՆ
«Կերպարվեստ» մասնագիտություն,  4-րդ կուրս
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– Մի առիթով Համո Սահյանն անկեղծ խոստովանել է, 
որ «հայոց բանաստեղծության» իր «կուռքը» Հ. Թում ան-
յանն է, բայց եթե տիեզերագնաց լիներ և իր հետ միայն մի 
գիրք վերցնելու հնարավորություն ունենար, Տերյանի գիր քը 
կընտրեր: Դուք ո՞ր գիրքը կընտրեիք: 

– Դրանք այնքան շատ են, որ... Այս պահին, այս հո գե-
վիճակում պատասխանս մեկն է. ինձ հետ կվերցնեի «Սասնա 
ծռեր» էպոսի համահավաք տեքստը: Ինչո՞ւ: Որովհետև 
առաջին գիրքն է եղել, որ ծնողներս գնել են ինձ համար հենց 
աշխարհ գալուս օրը: Որովհետև տատս ինձ պատմել է իր 
անուշ լեզվով, ու երբ տառաճանաչ էի և կարդում էի այդ գիրքը, 
ինձ թվում էր` տատս է խոսում ու պատմում: Որովհետև մեր 
ինքնության խտացումն է: Որովհետև խորապես ազգային ու 
համամարդկային է: Որովհետև... իմն է:

– Ո՞ր գրքերն են առանցքային նշանակություն ունեցել 
Ձեր կյանքում:

– Մի գրքի մասին արդեն ասացի: Առանցքային նշա-
նա կություն են ունեցել այնպիսի գրքեր կամ հեղինակներ, 
ինչ պիսիք են (ներողամիտ եղեք, եթե ցանկը երկար լինի)` 
Աստ վածաշունչը, Նարեկը, Թումանյանը, Չարենցը` հատ -
կապես «Ասպետականով», Հայ միջնադարյան ամ բողջ 
գրականությունը, Մեծարենցն ու Տերյանը, Կունի «Հին Հու-
նաս տանի լեգենդներն ու առասպելները», «Գիլգամեշը», 
վե դաները, Լաո Ցզին, Հոմերոսը, Դանտեն, Ֆիրդուսին, 
Խա յամը, «Համլետը» և Շեքսպիրի մյուս գործերը, «Դոն 
Կիխոտը», Ռաբլեն, Գյոթեն, Վոլտերի «Կանդիդը», Սվիֆթը, 
Մելվիլի «Մոբի Դիկը», Բայրոնը, Պոն, Ուայլդը, Կաֆկան` 
«Կերպարանափոխությունը», «Դատավարությունը», «Դղյա-
կը», Նիցշեն, Դոստոևսկին, Կամյուի «Սիզիփոսը», Հե-
մին գուեյի «Ծերունին և ծովը», Բուլգակովի «Վարպետը և 
Մարգարիտան», Հաշեկի «Շվեյկը», Ջոյսի «Ուլիսեսը», ան-
պայ ման Բորխեսը, Մարկեսը և լատինաամերիկյան մյուս 
մեծ գրողները, Ափդայքի «Կենտավրոսը», Հենրի Միլլերը, 
Էնրիկե Վիլա Մատասի «Բարթլբի և ընկերությունը», Խուան 
Խոսե Միլյասի «Այբբենական կարգով» գործը, «Աշխարհի 
ժո ղովուրդների առասպելները» գրքի երկու հատորն էլ, 
Կունդերայի «Կեցության անտանելի թեթևությունը»... 
Ինչքա՜ն շատ են, ու ինչքա՜ն քչերի մասին ասացի:

Ներկայացրի` ինչ այս պահին մտաբերեցի: Հեր թա կա-
նությունն այնքան էլ կարևոր չէ: Նաև քարոզեցի` կար դալ 
այդ գրքերը: Չէի կարող գոնե այդքանը չասել: Բայց այդ-
պես շատ կթվարկեմ: Առանցքային նշանակություն ունեցել 
են հայ և համաշխարհային գրականության բոլոր մեծերի 
գրքերը, որոնք կարդացել եմ: Բոլորը չեմ կարող թվարկել 
և ցավ եմ ապրում ու մտովի ներում հայցում այն գրքերից 
ու հեղինակներից, որոնց չհիշատակեցի: Ցավ եմ ապրում, 
որ շատ գրքեր էլ չեմ կարդացել կամ այլևս չեմ կարողանա 
կարդալ:  

– Լինելով թարգմանիչ` ինչպե՞ս եք ընտրում այն գիրքը, որ 
պիտի թարգմանեք: 

–Նախևառաջ` գործը պետք է հոգուս հետ խոսի: Այդպես 
եմ թարգմանել և՛ Պոյի «Ագռավը», և՛ Ուայլդի արձակ 
բանաստեղծություններն ու «Ռեդինգյան բանտի բալլադը», 
և՛ Եսենինի «Սև մարդը», և՛ բոլոր մյուս չափածո կամ 
արձակ գործերը: Բնականաբար, պիտի որոշակի գրական 
բարձր արժեք ունենա գործը: Երբ ուսանող էի, շատ էի 
ուզում թարգմանել «Ռեդինգյան բանտի բալլադը» (Ուայլդի 

անգլերեն երկհատորյակը և հեքիաթների գիրքն ունեի): 
Նույնիսկ մի քանի տուն, բանավոր, արդեն հայերեն հնչում 
էր գլխումս: Բայց թարգմանեցի վերջերս` մի հինգ տարի 
առաջ: Եվ մի տեսակ թեթևացած զգացի: Կարծես պարտքս 
կատարած լինեի:

Պատվերով կատարած թարգմանությունների մա սին 
չասեմ. այդ գործն անում ես զուտ նյութական խնդիր ներ 
լուծելու համար: Բայց, փառք Աստծո, հաճախ է պա տահում, 
որ պատվիրվածն էլ է հոգուդ հետ խոսում: Այդ պես եղավ, 
օրինակ, չին ժամանակակից հեղինակների պատ մվածքների 
ժողովածուն անգլերենից թարգմանելիս: Եվ ես շատ ուրախ 
եմ: Ինչպես ասում են` երկու երանին մեկտեղվեցին: 

– Էդգար Ալլան Պոյի «Ագռավը» բանաստեղծության 
թարգ մանիչներից եք: Հայ իրականության մեջ այդ բա նաս-
տեղծությունը թարգմանել են Խաչիկ Դաշտենցը, Վիգեն 
Բաբայանը, Աբրահամ Ալիքյանը, Սամվել Մկրտչյա նը… Կա՞ն 
այլ թարգմանիչներ: Դուք ինչո՞ւ որոշե ցիք թարգմանել հենց 
այս ստեղծագործությունը:

– Այլ թարգմանիչներ էլ կան, որոնք այս կամ այն չա-
փով հաջողել են: Բայց ամենահաջողածները հենց նշված 
թարգմանիչներն են: Եվ չզարմանանք, թե շատ են թարգ-
մա նիչները: Մեծ գործերը շատերն են թարգմանում: Միայն 
ռուսերեն` «Ագռավի» շուրջ երեք տասնյակ թարգ մա նու-
թյուն կա: Պիտի իմանանք մեկընդմիշտ, որ բնագիրն ան-
մահ է, թարգմանությունները կարող են հնանալ: Եվ հետո` 
ինչ քան շատ թարգմանություն, այն քան ընտրության մեծ 
հնարավորություն` հատկապես բնա գիրը չիմացող ըն թեր-
ցողի համար:

Իսկ ինքս «Ագռավը» որոշեցի թարգմանել, որովհետև 
սիրա հարվեցի գործին, ինձ հրապուրեց նրա միստիկան: Դա 
մի գործ է, որը և՛ քննադատվել է շատ, և՛ գովաբանվել, որի 
թեմաներով բազմաթիվ պարոդիաներ են գրվել, և որը նաև 
համարվել է լավագույն բանաստեղծությունը գրականության 
ամբողջ պատմության մեջ:

Սկզբում ռուսերեն կարդացի, ապա բնագրով մի հատ-
ված կարդացի ինչ-որ տեղ, ու մեծ ցանկություն ինձ հա մա-
կեց` գտնել ամբողջական բնագիրը և թարգմանել հա մաշ-
խարհային գրականության այդ հոյակերտ սև ադամանդը, 
ինչպես բնորոշել է չեխ գրող Վիտեզսլավ Նեզվալը:

Այն ժամանակ համացանցի ընձեռած այսքան մեծ հնա-
րավորությունները չկային: 1981 թվականն էր, Վա նա ձորի 
պետական մանկավարժական ինստիտուտի բա նասիրական 
ֆակուլտետի ուսանող էի: Մի օր մտա գրա խանութ, տեսա 
ամերիկյան գրականության` նոր լույս տեսած անթոլոգիան, 
բացեցի պատահական մի էջ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ` 
հենց այն էջը, որտեղ Պոյի «Ագռավն» էր... Եվ երկու օրում 
թարգ մա նեցի: Հետագայում միայն փոքրիկ շտկումներ 
եմ արել: Տաղաչափությունն ու ռիթմը, ներքին հանգերը, 
երաժշտականությունը, ալիտերացիա-ասոնանսները փոր -
ձել եմ հնարավորինս փոխանցել իմ մայրենիով: Սկզբում 
ուզում էի ` nevermore (այլևս երբեք) ռեֆրենի հայ   երեն հա-
մար ժեքը գտնել` էլ երբեք և այլն, բայց զգացի, որ այդ բառն 
ան փոխարինելի է. շատ թարգմանիչներ ան փոփոխ են 
թողել, բառը մտել է համաշխարհային պոեզիայի բառարան: 
Ռուս թարգմանիչներից մեկը` Վա սի լի Բետակին, գտել է 
հնչողությամբ նման և իմաստով մոտ ռուսերեն համարժեք 
արտահայտությունը` не вернуть, որ շատ լավ է: Մինչև հիմա 

«…ԲՆԱԳԻՐՆ ԱՆՄԱՀ Է, 
      ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀՆԱՆԱԼ»

Գրողներից մեկն ասել է, որ թարգմանությունները նման են կանանց: Եթե հավատարիմ 
են, գեղեցիկ չեն, եթե գեղեցիկ են, հավատարիմ չեն:

«Իմ գիրքը» խորագրի հյուրը բանաստեղծ, թարգմանիչ Խորեն ԳԱՍՊԱՐՅԱՆՆ Է: Նա 
մեզ պատմեց, թե ինչպես «սիրահարվեց» Էդգար Ալլան Պոյի «Ագռավը» բանաստեղծությանը 
և որոշեց թարգմանել այն: Հավատարիմ էր սիրելին, թե գեղեցիկ, կորոշի ընթերցողը:
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ես դեռ որոնում եմ այդ պիսի մի բառ կամ արտահայտություն 
հայերենում և, ցավոք, չեմ գտնում:

– Ի՞նչ տարբերություններ և ընդհանրություններ կան Ձեր 
և նրանց թարգմանությունների միջև: Ո՞ւմ թարգ մա նու թյունն 
եք ամենաշատը հավանում և ինչո՞ւ:

– Տարբերությունները, բնականաբար, կապված են 
թարգ մանիչների անհատականության, նրանց լեզ վաո ճա-
կան առանձնահատկությունների հետ: Նմա նու  թյունները` 
բնա գրի և հեղինակի հետ են կապված: Բոլորս էլ փորձել 
ենք պահպանել տաղաչափությունը` վանկերի քանակը, 
հան գավորումը, ներքին հանգերը: Շատ երկար կարելի է 
խոսել այդ ամենի մասին, բայց դա արդեն հարցազրույցի 
սահ մաններում չի տե ղա վոր վի, հմուտ ընթերցողներն 
իրենք կարող են այդ ամե նը տեսնել` կարդալով թարգ մա-
նու թյունները: Բոլոր նշված թարգմանություններն էլ հա-
վա  նելու տեղեր ունեն, որովհետև հետաքրքիր լուծումներ 
են բերում, որոնց հետ կարող ես և համաձայն չլինել, բայց 
որոնց հետ հաշվի նստել արժե: Ինձ համար սրտամոտ 
է մեր անզուգական թարգմանիչներից մեկի` «Ուլիսեսի» 
թարգ մանիչ, իմ ավագ գրչեղբայր, լուսահոգի Սամվել 
Մկրտչյանի թարգմանությունը հատկապես, քանի որ նա, 
բառացիությունից հեռանալով, գործը հայերեն ներ կա-
յացրել է բնագրի տաղաչափությունը պահելով, իմա` վան-
կա շեշտական տաղաչափությամբ: Իհարկե, դա հայերենին 
հա տուկ չէ, բայց Սամվելը կարողացել է հիմն ա կանում 
հաջող կերպով խնդիրը լուծել: Ալիքյանի թարգմանությունն 
էլ եմ բավականին հավանում: Խաչիկ Դաշ տենցինը: 
Վիգեն Բաբայանը հաջողել է հանգերի ու որոշ ինքնատիպ 
լուծումների առումով, բայց ագռավը նրա թարգմանության 
մեջ կարծես թութակի է նմանվել. նա nevermore բառի 
փոխարեն գործածում է ժխտում արտահայտող տարբեր 
բառեր ու արտահայտություններ, որ հանգավորվում են 
նախորդ տողի վերջին բառի հետ: Բայց ռեֆրենը` nevermore 
բառը, չկա: Այդուհանդերձ` դա էլ ինքնատիպ լուծում է: Իսկ 
իմ թարգմանության մասին ե՛ս չէ, որ պիտի կարծիք հայտնեմ:

– 1845թ. առաջին անգամ հրատարակվում է Է. Պոյի 
«Ագռավը» բանաստեղծությունը, իսկ մեկ տարի անց` 
1846թ.-ին «Գրեմի» ամսագրում «Կառուցվածքի փի լի սո-
փա յությունը» հոդվածը: Այստեղ Պոն ներկայացնում է 
«Ագռավի» ստեղծման պատմությունը և միևնույն ժա մա-
նակ բանաստեղծական արվեստի իր տեսությունը: Սա Պոյի 
«ինք նադատության փո՞րձ մը»-ն էր: 

– Թերևս այո: Պոն ուզում էր ապացուցել, որ բա նաս-
տեղծությունն էլ կարելի է գրել` նախապես ծրա գրա վո րե-
լով այն ամենայն մանրամասնությամբ: Տեսաբան Պոն իր 
տեսությունը հիմնավորում է իր իսկ ստեղծածով: Այս մասին 
երկար կարելի է խոսել, սակայն հարցազրույցի սահ ման ները 
չեն բավականացնի: Բայց նաև կարծիք կա, թե նա պար-
զապես շատ հաջող ու լուրջ կատակել է` մոլորեցնելով ըն-
թեր ցողներին, կամ էլ փորձել է ինքն իրեն խաբել, թե իրոք 
այդ պես էլ եղել է: Ժամանակակիցներից ոմանք, հետագայում 
նաև Թոմաս Էլիոթը, այդ կարծիքին են, այսինքն` որ ոչ թե 
գործն է ստեղծվել հատուկ ծրագ րած սխեմայով, այլ գործի 
հիման վրա է ստեղծվել «Կառուցվածքի փիլիսոփայությունը» 
հոդվածը: Բոլոր դեպ քերում` պետք է հաշվի նստել բա նաս-
տեղծ և տե սա բան Պոյի հետ և համարել, որ սա այն դեպքն 
է, երբ երկուսն էլ ճիշտ են հավասարապես: Սրանում է Պոյի 
պա րա դոքսային հմայքը: 

– Խոսենք Է. Պոյի ֆրանսիացի թարգմանիչներից: Թե-
պետ մինչ ֆրանսիացի սիմվոլիստները Պոյի ստեղ ծա  -
գործությունն արդեն թարգմանվել էր ֆրանսերեն, այնուա-
մե նայնիվ ֆրանիացի գրող-թարգմանիչների` Շ. Բոդ լե րի և 
Ս. Մալարմեի շնորհիվ նրա ստեղծագործությունը ճա  նաչվեց 
թե՛ Ֆրանսիայում, թե՛ ամբողջ աշխարհում: Ի՞նչ կար ծիքի եք 
Բոդլեր-Պո փոխառնչությունների մասին: Ըստ Ձեզ` Պոյի 
ստեղծագործությունը թարգմանելիս Բոդլերը հեն վում էր 
սեփական աշխարհընկալման ու սե  փական գե ղագիտական 
արժեհամակարգի՞ վրա, թե՞ ձգտում էր պահ պանել Պոյինը: 

– Այդ ամենի մասին կարելի է կարդալ գրա կա նության 

պատմության գրքերում, տարբեր ուսումն ա սի  րություններում: 
Դրա համար էլ` չմանրամասնենք, այլա  պես իմ պատասխան 
խոսքը դասախոսության տպա  վորություն կգործի: Ասեմ 
միայն, որ Պոյի գրական ժա ռան գությունից ֆրանսիացի 
սիմվոլիստները շատ բան են վերցրել` և՛ գեղարվեստական 
տեսության, և՛ բանաստեղծական սկզբունքի առումով, և 
որ հա մաշ      խարհային գրականության մեջ սարսափի գրա -
կա   նության, նաև` դեդեկտիվ և գիտական ֆան տաս տի  -
կայի ժանրերի հիմնադիր Էդգար Պոյին Ստեֆան Մա -
լարմեն համարում էր սիմվոլիզմի հայրը, իր ուսու ցի չը, իսկ 
Բոդլերը նրան համարում էր ուսուցիչ և ավագ եղբայր: Պոյի 
ստեղծագործությունների բո դլեր  յան թարգ մանությունները 
մեծ պահանջարկ էին վա յե լում ըն թերցողների շրջանում: 
«Ագռավն» սկզբում չա փածո թարգ մանելով` Բոդլերը հետո 
այն ար ձակ է թարգ մանել, որպեսզի ավելի հավատարիմ 
մնա, բայց այն զրկել է տաղաչափությունից, այսինքն` կա-
րե լի է ասել, որ «հավատարիմ մնալով» բնագրին` Բոդ լերն 
ինքն իրեն էր հավատարիմ մնում և ստեղծում ար ձակ բա-
նաս տեղծություն: Եվ այդտեղ երևում էր նրա ան հա տա-
կանությունը:

– «Ագռավը» բանաստեղծությունը թարգմանել է նաև 
Մալարմեն: Ի՞նչ կասեք այս թարգմանության մասին:

– Մալարմեի թարգմանությունն էլ արձակ թարգ մա նու-
թյուն է: Նա ընդհանրապես հրաժարվել է չա փա ծո թարգ -
մանությունից` համարելով, որ անհնար է բնագրի երաժշտու-
թյունը հաղորդել այլ լեզվով: Այդ ավան դույթը գե րիշ խող 
դարձավ թարգմանության արևմտա եվրո պա կան և ամե րիկ-
յան դպրոցներում` ի տար բե րու թյուն ռու սա կանի:

Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում ավելի ման րա   մաս-
նո րեն խոսել «Ագռավի» ֆրանսերեն թարգ մա    նու թյուն ների 
մա սին, քանզի չեմ տիրապետում ֆրան   սերենին, թեև շատ 
ուսումն ասիրություններ ու վեր լու ծություններ եմ կար դա ցել թե՛ 
Բոդլերի, թե՛ Մա լար մեի թարգ մանությունների վե րա բեր յալ:

– Ռուս իրականության մեջ «Ագռավը» բա նաս տեղ ծու-
թյունն ի թիվս այլ թարգմանիչների թարգմանել են նաև ռուս 
սիմվոլիստները` Բալմոնտը, Բրյուսովը: Ի՞նչ կասեք ռու սա-
լեզու թարգմանությունների մասին:

– Ինչպես վերն ասացի, ռուսերեն թարգմանությունները 
շուրջ երեք տասնյակ են, և այսօր էլ ռուս թարգմանիչները 
շա րունակում են թարգմանել, թարգմանական նորանոր 
լու ծումներ գտնել այդ բանաստեղծության համար: Ռուս 
սիմ վոլիստներին նույնպես հոգեհարազատ էր Պոն, նրա 
«Ագռավը»: Լավագույն ռուս բանաստեղծներն անգնահատելի 
գործ են արել` թարգմանելով այդ բանաստեղծությունը: Այդ 
թվում` սիմվոլիզմի կարկառուն ներկայացուցիչներ Կոնս-
տանտին Բալմոնտն ու թարգմանական գործի ան զու գական 
վարպետ Վալերի Բրյուսովը: Նրանց երկուսի թարգ մա-
նությունն էլ կարելի է համարել բավականին հաջողված 
և բարձրարվեստ, ամեն մեկն իրեն հատուկ հմայքով է 
օժտված: Մանրամասն վերլուծության չենթարկենք դրանք` 
հասկանալի պատճառներով: «Ագռավի» ռուսերեն թարգ-
մա նությունների մասին հսկայածավալ գրականություն կա: 
Միայն նշեմ, որ թե՛ Բալմոնտը, թե՛ Բրյուսովը nevermore 
բառը թարգմանել են ռուսերեն` никогда կամ больше никогда 
(Բրյուսովը թարգմանել է նաև երկրորդ անգամ): Հավելեմ 
նաև, որ ինձ համար ռուսերեն թարգմանություններից թերևս 
շատ հաջողված է Միխայիլ Զենկևիչի թարգմանությունը. 
Զենկևիչը պահպանել է անգլերեն nevermore ռեֆրենը: Եվ 
թարգմանական հրաշալի գյուտ եմ համարում, ինչպես վերն 
ասացի, Վասիլի Բետակիի «не вернуть»-ը:

– Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար:
–Ես էլ եմ շնորհակալ: Կուզեի ասել, որ «Ագռավը» թեև 

թարգմանել եմ 38 տարի առաջ, բայց անվերջ ուզում եմ 
վերադառնալ ու կրկին թարգմանել, ավելի լավ տարբերակներ 
գտնել, գտնել nevermore-ի հայերեն համարժեքը: Հուսամ` 
ապագայի լավագույն թարգմանիչներից մեկը կստեղծի 
«Ագռավի» հայերեն բարձրարվեստ թարգմանությունը:

Հարցազրույցը` Թինա ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ
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2019 թ. նոյեմբերի 25ին Վանաձոր քաղաքի թիվ 
24 միջ նակարգ դպրոցի 9րդ դասարանի մի խումբ 
աշա  կերտ ներ հյուրընկալվեցին ՎՊՀ կեն սա բա նա
քիմիա կան ֆակուլտետում: Աշակերտներին ողջունեց 
ֆա  կուլ տետի դեկան, կ. գ. դ., պրոֆեսոր Զարուհի 
Վար    դանյանը: Այցի նպատակն էր դիտել կեն սա բա
նու  թյան հետաքրքրաշարժ լաբորատոր փորձեր, մաս
նակ  ցել դրանց ընթացքին, կարողանալ ինքնուրույն 
վեր  լուծություններ և դատողություններ անել փորձերի 
արդ  յունքների վերաբերյալ` կիրառելով տեսական գի
տե  լիքների պաշարը:

Գործնական դասն անցկացրեց կենսաբանության 
ամ բիոնի դոցենտ, կ. գ. թ. Գայանե Սահակյանը. նա 
բա  ցատրեց լաբորատոր սարքավորումների կա ռուց
ված   քը, աշխատանքի կատարման կարգը: Աշա կերտ
ները ակտիվորեն պատասխանում էին Գ. Սահակյանի 
և ուսուցիչների հարցադրումներին և հե տա քրքրու
թյամբ կատարում լաբորատոր առաջադրանքները: 
Նրանց օգնում և ցուցումներ էր տալիս մա գիստ րա տու  

րայի 2րդ կուրսի ուսանողուհի Աստղիկ Սար գսյա նը:
«Կենսաբանություն» առարկայի ուսուցիչներ Շողիկ 

Առու  շանյանը և Լուսինե Սեփխանյանը շնոր հա կա լու
թյուն հայտնեցին համալսարանի և կեն սա բա նա
քիմիա կան ֆակուլտետի ղեկավարությանը հա մա գոր
ծակ   ցության համար:

Աիդա ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ 
ՎՊՀ բուհդպրոց կապերի համակարգող

ԴԻՏԱՐԺԱՆ ՓՈՐՁԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ


