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Ռուստամ Ռաֆիկի Սահակյանը ծնվել է 1965 թ. 
օգոս տոսի 1-ին ՀԽՍՀ Կիրովական (այժմ` Վանաձոր) 
քաղա քում: 

1982 թ. ավարտել է Կիրովականի Գ. Սուն դուկ յանի 
անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցը գե րա զան  ցությամբ 
և նույն թվականին ընդունվել ԵրՊԻ Կի րո վականի 
մասնաճյուղի «Ավտոմատիկա և հե ռուս տա մեխա նի-
կա» բաժինը: 

1983-1985 թթ. ծառայել է խորհրդային բա նա կում: 
1989 թ. ավարտել է ԵրՊԻ Կիրովականի մաս նա -

ճյուղի «Ավտոմատիկա և հե ռուս տա մե խա նի կա» 
բաժինը գերազանցությամբ` ստանալով ինժեներ-
էլեկտրի կի որակավորում: 

1989 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին աշ-
խա տել է ԵրՊԻ Կիրովականի մասնաճյուղի Էլեկ տրո-
նիկայի և ավտոմատիկայի ամբիոնում լաբորանտ: 

1990 թ. հունվարին ուղեգրվել է Լենինգրադի 
Ս. Մ. Կիրովի անվան տեքստիլ և թեթև արդյու նա բե-
րու  թյան ինս տիտուտին կից նպատակային աս պի-
րան տու րա, որն ավարտել է 1994 թ., պաշտ պա նել 
թեկ   նա ծուական ատենախոսություն` «Սինթետիկ թե-
լե րի հատ կությունների որոշման ուլտ րաձայնային մե-
թոդ  նե րի մեթոդոլոգիական ապա հովման հիմունքների 
զար  գացումը» թե մա յով` 05.13.16 – Հաշվողական 
տեխ  նի կայի, մա թե մա տիկական մոդելավորման և մա-
թե  մա տի կա կան մեթոդների կիրառությունը գիտական 
հե  տա զոտություններում (ըստ գիտությունների ճյու-
ղերի) և 05.19.01 – Նյութաբանություն (տեքս տիլ, 
կաշվե-մորթային, կոշիկի, կարի) մաս նա գի տու  թյուն-
նե րի գծով: 

1994 թ. նրան շնորհվել է տեխնիկական գի տու-
թյուն ների թեկնածուի գիտական աստիճան: 

1996 թ. օգոստոսին վերադարձել է Հայաստան` 
Վանա ձոր: 

1996 թ. սեպտեմբերից մինչև 1999 թ. հուլիս աշ խա-
տել է Հայաստանի պետական ճար տա րա գի տական 
հա  մալ սարանի Վանաձորի կրթա հա մա լիրի կա ռա-
վար ման համակարգեր սեկտորում ավագ դասախոս: 
Վերո հիշյալ սեկ տորում աշ խա տանքի ընթացքում 
նախա  պատրաստել է «Ավ տո մա տի զաց ման հա մա -
կար գե րի մոդելավորում», «Տեքստիլ և թեթև արդ յու-
նա բերու թյան հսկող-չափող սար քեր», «Փորձերի 
պլա        նավորում», «Ճյուղի էկո նո միկա», «Ար տադ րու-
թյան կազ մակերպում, կա ռա  վարում և պլանավորում» 
առար կաների դա  սա խոսությունները, վարել է ուսում-
նա կան պա րա պ մունքների բոլոր ձևերը: 

1997 թ. հունվարին գործընկերների հետ հա մա տեղ 

Վա նաձորում հիմնադրել և ղեկավարել է «Կոմպյուտեր 
Սերվիս» սահմանափակ պա տաս խա նատվությամբ 
ըն կերությունը, որի գոր  ծու նեու թյան հիմնական 
նպա  տա կը եղել է հա  մա կարգ չային գրագիտության 
ուսուց  ման կազ  մակերպումն ու անցկացումը: Նույն 
թվա կա նին «Կոմպյուտեր Սերվիս» ՍՊԸ-ին կից 
նրա նա խա ձեռնությամբ կազմակերպվել է «Բիզնես 
դպրոց», որն իրականացրել է բիզնես-կրթական 
ծրագրեր: 

1999 թ. օգոստոսին հրավիրվել է ՌԴ Ամուրի 
մարզի Բլա գովեշչենսկ քաղաքի Ամուրի պե տա-
կան հա մալ սա րան (ԱմՊՀ), որտեղ ընդունվել է ԱմՊՀ 
առկա դոկ տորանտուրան: Այն ավարտել է 2002 թ.` 
Սանկտ  Պետեր բուրգի պետական հա մալ սարանում 
պաշտ    պանելով դոկտորական ատենախոսություն` 
«Բարդ ձևակերպելի ան ընդհատ տեխնոլոգիական 
խնդիր ների հա մա կար գային վերլուծություն» թեմայով, 
05.13.01 – «Հա մակարգային վերլուծություն, կա ռա-
վա րում և ինֆոր մացիայի մշակում (կիրառական մա-
թե մա տիկա և կառավարման գործընթացներ)» մաս-
նա գի տու թյամբ:

2002 թ. ՌԴ ԲՈԿ-ի կողմից նրան շնորհվել է դոցեն-
տի գիտական աստիճան:

2003 թ. մայիսին շնորհվել է տեխնիկական գի տու-
թյունների դոկտորի գիտական աստիճան: 

2006  թ. ՌԴ ԲՈԿ-ի կողմից շնորհվել է մա թե մա տի-
կա կան անա լիզի և մոդելա վոր ման ամբիո նի պրո ֆե-
սորի գի տա կան աստիճան: 

Ընտանեկան դրություն. ամուսնացած է: Կինը` 
Իրինա Ալեքսանդրի Շպեխտը, տեխնիկական գի-
տու  թյուն ների թեկնածու, դոցենտ է: Աշխատում 
է ՌԴ Կրաս  նո դարի երկրամասի Մար քե թինգի և 
սոցիալ-տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակա -
դե մ իայի մաթեմատիկայի և հաշվիչ տեխնիկայի 
ամ  բիո նում: Ունի երկու զավակ: Որդին` Վիլյամ 
Ռուս  տամի Սահակյանը (1994 թ.), 2018-ին գե րա-
զան   ցու թյամբ ավարտել է Մ. Լոմոնոսովի ան վան 
ՄՊՀ մե խա նիկամաթեմատիկական ֆա կուլ տետը 
«Հիմ   նարար մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ, 
աշ  խա տում է ՌԴ Մոսկվա քաղաքի ՏՏ ոլորտի կազ-
մա  կեր  պությունում որպես առաջատար մասնագետ: 
Դուստրը` Ալվինա Ռուստամի Սահակյանը (1997 թ.), 
2018-ին գերազանցությամբ ավարտել է ՀՀ Երևանի 
Հայ-ռուսական հա մալ սա րա նի «Մի ջազ գային հա րա-
բե րություններ» մասնագիտության բա կա լավ րիատը:

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի 
2020 թվականի մարտի 1-ին կայացած նիստում, 

խորհրդի համապատասխան որոշմամբ, 
ՎՊՀ ռեկտոր է ընտրվել 

ՌՈՒՍՏԱՄ ՌԱՖԻԿԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ։

ԸՆՏՐՎԵԼ Է ՎՊՀ ՌԵԿՏՈՐ

Ռեկտորի կենսագրությանն առավել մանրամասնորեն 
կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ.

https://vsu.am/karg/2020/rustam-kens.pdf
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Փետրվարի 19-ին նշվեց ՎՊՀ բանասիրական 
ֆա կուլտետի օրը: Այս տարի ևս եռատոն էր ֆա-
կուլ տետում. մեկ օր, բայց երեք նշա նա կալից տոն` 
ֆակուլտետի օր, Հովհաննես Թու մանյանի ծննդյան 
151-ամյակ և Գիրք նվիրելու օր: Ֆակուլտետի դեկան 
Ալբերտ Պողոսյանը օրը բնորոշեց որպես «տարվա 
ամե նա բա նասիրական օր»:

Դեկանի հաշվետվությանն ու շնոր հա վորական 
խոսքին հաջորդեցին ֆակուլտետի տար բեր մաս-
նա գիտությունների և կուրսերի շնորհաշատ ուսա-
նող ների կատարումները: Պարգևատրվեցին և խրա-

խուս վեցին ինչպես հասարակական ակ տի վու թյուն 
ցուցաբերած, այնպես էլ գիտական ոլորտում ձեռք-
բերումներ գրանցած ուսանողները` հան դես գալով 
շնորհավորական և շնորհակալական խոս քերով:

… Էլ ինչ տոն` առանց տոնական տորթի: Սեղա նի 
շուրջ հավաքվածները ևս մեկ անգամ բա րե մաղ թանք-
ներ հնչեցրին, ապա նախասրահում դրված գրքերից 
ընտ րեցին իրենց ցանկացածները` նվեր տանելով 
բա նա սիրական ֆակուլտետից:

 Անահիտ ԱԶԱՐՅԱՆ
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 

4-րդ կուրս

2008 թվականից հայ մեծանուն բանաստեղծ 
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը` փետրվարի 
19-ը, նշվում է որպես Գիրք նվիրելու օր: Բա նա սի-
րա կան ֆակուլտետում ավանդաբար այդ օրը տոն է 
համարվում. նշվում է նաև ֆակուլտետի օրը:

Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցը շա րու նակում 
է լավ ու բարի ավանդույթները: Ամեն տարի դպրոցի 
սաների կողմից բանասիրական ֆակուլտետին են 
նվիրաբերվում հավաքագրված գրքեր, որոնք դառում 
են ինչ-որ մեկի գրադարանի նոր բնակիչը: Այս տարի 
ևս Գիրքը նվիրելու օրվա նախօրեին բանասիրական 

ԳՐՔԵՐ` ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՆ
ֆակուլտետի դեկանատում հյուր ըն կալ վեցին թիվ 1 
դպրոցի սաները` իրենց հետ բերելով շուրջ 150 կտոր 
գրականություն:

Ֆակուլտետի դեկան Ալբերտ Պողոսյանը շնոր հա-
կալություն հայտնեց աշակերտներին և կազ մա կեր-
պիչներին` կարևորելով, որ մատաղ սե րուն դը գիտակ-
ցում է գրքի և գրականության նշանակությունը:

 Անահիտ ԱԶԱՐՅԱՆ
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 

4-րդ կուրս

ՆՇՎԵՑ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՕՐԸ
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Արդեն 15 տարի փետրվարի 21-ը Հայաստանում 
նշվում է որպես Մայրենի լեզվի օր: Բանասիրական 
ֆա կուլտետը, նշանավորելով օրը, ամեն տարի յու-
րա տեսակ շնորհավորանքով է հանդես գալիս: Այս 
ան գամ հերթը հայոց լեզվի ամբիոնինն էր:

Ամբիոնի նախաձեռնությամբ և ֆակուլտետի 
մի քանի ակտիվ ուսանողների ջանքերով կազ-
մա կերպ վեց «Հունդը մեր գոյության» խորագիրը 
կրող շրջա նաձև ընթերցանություն: Ցերեկույթի ըն -

«ՀՈՒՆԴԸ ՄԵՐ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ»

թացքում հնչեցին հայ գրողների` բա ցա -
ռապես մայրենի լեզվին նվիրված ստեղ-
ծա գործություններ, իսկ միջոցառման այդ 
հատ վածի վերջում ընթերցմանը մասնակից 
ուսա  նող ները երդվեցին` մայրենիով արտա-
բե րել միայն ար դա րության խոսքեր:

Ցերեկույթի երկրորդ հատվածում բա-
նա  սիրական ֆա կուլտետի դեկան, բ. գ. թ., 
դոցենտ Ալբերտ Պողոսյանը նախ` շնոր-
հա վորեց տոնի կա պակ ցու թյամբ, ապա` 

ամ փոփեց շաբաթներ առաջ հայոց լեզվի ամբիոնի 
կող մից հայտարարված էսսեի մրցույթի արդյունքները` 
մաս նակիցներին հանձնելով պատվոգրեր և խորհրդա  -
նշական նվերներ:

Մրցույթի արդյունքների ամփոփումից հետո 
շնորհավորական խոսքով հանդես եկան նաև հայոց 
լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Գուրգեն 
Խաչատրյանը, գրականության ամբիոնի դասախոս,   
բ. գ. թ., դոցենտ Գայանե Մալումյանը:

Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրու թյու ն-
նե րի դեսպանատան նախաձեռնությամբ Հայաստանի 
բու հերի բնական գիտությունների ֆակուլտետներում 
սո վորող 14 լավագույն ուսանողներ փետրվարի 3-6-ը 
եղել են ԱՄԷ-ում։ Դրանց թվում էր Վանաձորի պե-
տա կան համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական 
ֆա կուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մա թե-
մա տիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող 
Նարեկ Հովհաննիսյանը։

Ուսանողները եղել են Մասդար քաղաքում, ծա-
նոթացել քաղաքի գիտահետազոտական կենտ րոն նե-
րին, կայուն քաղաքի ձևավորման մոդելներին։

Այցելություն է կատարվել Խալիֆայի հա մալ-
սա  րան, որտեղ հայ ուսանողները ծանոթացել են 
Ավիատիեզերական հետազոտությունների նո րա րա-

րու թյան, առողջապահական ոլորտի էմի րաթա կան 
ICT ինովացիոն կենտրոններին, շրջայց են կա տարել 
համալսարանի նորարարական ճամբարում և մարմնի 
կառուցվածքի համաշխարհային թան գա րա նում։

Հայ պատվիրակները հյուրընկալվել են ԱՄԷ-ում 
Հայաստանի դեսպանատանը։

Մեզ հետ զրույցում Նարեկը նշեց, որ չորս հա-
գեցած օրերի ընթացքում ծանոթացել են Մաս դարի 
քա ղաքաշինական նորարարական լուծումներին, 
ուսում  նա սի րել տեղի գիտահետազոտական կենտ-
րոն ները, տեխ նո լոգիական լուծումները:

Ուսանողները ծանոթացել են աշխարհի շքեղ կրո-
նա կան կառույցներից մեկին` Շեյխ Զաիդի հայտնի 
մզկիթին Աբու Դաբիում:

Սեփ. լրատվություն

 ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԸ՝ ԱՄԷ-ՈՒՄ
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ԻՐՄԱ  ՀԱԿՈԲՅԱՆ

***
Միտք, որը քեզ է կապել ինձ։ Հավատ, որը միավորում է մեզ։ Կրոն, որից զատ մենք 

պաշտում ենք աստվածներին կամ գուցե աստծո՞ւն։ Լեզու, որով գրեթե միշտ սխալ ենք 

հասկացել իրար։ Բառերը իմաստի մեջ են գեղեցիկ։ Ինձ քո բառերում պահպանի՛ր 

այնքան ժամանակ, որ միայն ես լինեմ այդ բառերի տերը, միայն ես լինեմ կրողը դրանց։ 

Քո շուրթերը մի՛ պղտորիր նույն բառերը շատերին լսել թույլ տալու համար։ Բառեր կան, 

որոնք հատուկենտ մարդիկ պետք է լսեն։ Լսելի ամեն ինչ պետք է մի քիչ հերքես։ Ամեն 

ինչ լսելու թույլտվություն դեռ մեզ չեն տվել։ Որտեղ կան բոլորը, քո բացակայությունը մեծ 

է՝ այդտեղ լինելով հանդերձ։ Քեզ բոլորին տալու նման մի բան է թանկարժեք բառերդ 

էժանագին մարդկանց նվիրելը։ Ինձ համար արտասանի՛ր այնպիսի բառեր, որոնք և՛ 

լսողը, և՛ հասկացողը միայն ես լինեմ։

Ես սիրում եմ ոչ թե այն, ինչ մեզ իրար է կապում, այլ այն, ինչ մեզ չի բաժանում իրարից։ 

Ես ունեմ քեզ, ու եթե գեթ մի օր քեզ ուզենաս տալ ինչ-որ անծանոթի, միևնույնն է ես 

չեմ դադարի քեզ ունենալ։ Ես քեզ չունեմ այնքան, որքան հարկավոր է քեզ որևէ մեկին 

չտալու համար։ Ես քեզ չեմ դատարկել, ես քեզնից քեզ չեմ խլել։ Գնում է ժամանակը ու մեզ 

կապկպում սրա-նրա փեշից, բայց քչերին է հաջողվում պատռել մի հատված այդ կտորից 

և չմոռանալ զգեստի ձևը՝ նախքան պատռվելը։ Ես ոչ թե հիշում եմ քեզ, այլ չեմ մոռանում։ 

Ի՛մ լուսավոր երազ, ես չեմ ուզում արթնանալ այլոց աղմուկից, թո՛ղ ինձ հարազատների 

շշուկներն արթնացնեն։ Երկրպագում եմ քեզ, ինչքան հեռու ես լինում, այնքան մեծ 

հավատով։ Դու ինձ հետ ես, և կարևոր չէ՝ որքան է մեր միջև հեռավորությունը։ Ես առանց 

քեզ չեմ մնա, դու հանգիստ մնա ուրիշի մոտ։ Դատարկ մնալուց դատարկ մարդիկ են 

վախենում։ Քեզնով ես լիքն եմ, բայց առանց քեզ փուչ չեմ, սիրելի՛ս։ Իմ ամենասիրելի 

դերանուն, իմ երկրպագած հավատ, իմ անավարտ նովել, իմ կորցրած բառարան, իմ 

ուրացած կրոն, ես ինչպե՞ս կարող եմ անքեզ մնալ։ Դու ես քեզ կորցնելու՝ ուրիշ տեղերում ինձ 

որոնելով, ո՛չ, չգտնելով ես քեզ կորցնելու։ Ես կպահպանեմ այն, ինչ չի բաժանի մեզ իրարից։

***
Մեր միջև լռում են բառերը, ու եթե դու մի փոքր գլուխ հանել իմանաս բառերից, 

ես քո բառարանը կդառնամ, ես քո այլընտրանքային բոլոր բառերը կարժեզրկեմ, 
ես քեզ պաշտել կտամ կյանքում միայն մեկին ասվող բառերը։ Քո ամեն բառում իմ 
անունը այնքա՜ն հեշտ է տեղավորվում, ես այնքա՜ն հեշտ եմ տեղավորվում աչքերումդ, 
բիբերիդ մեջ, շուրթերիդ... Դու իմն ես... Շուրթերիդ լռում է մտքերիս դողը, և 
դադարում եմ կարծել, որ խոսքերն են մարդկանց կապողները. խոսքերով մարդիկ 
ավելի են հեռանում իրարից։ Մեր միջև լռում են խոսքերը, ու ես քեզ կապվում եմ 
առավել քան երեկ, և պակաս, քան վաղը։ Իմ սրտի թրթիռը քո անվան վանկերում 
է ղողանջում։ Ինչքան քիչ բառեր մեզ կապեն, այնքան ամուր կլինեն մեզ կապող 
ապրումները։ Կապի՛ր ինձ քեզ ու քեզ ինձ կապի՛ր, որ ուր էլ լինենք, շրջվելուն պես 
իրար գտնենք, իրար բռնենք՝ ընկնելուն պես։ Մեր միջև լռում են աշխարհները, և ես 
քեզ դատարկում եմ աշխարհից, ու աշխարհը դատարկվում է իմ մեջ։ Քեզ ապրում եմ 
ես...

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» 
մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
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Հայ մեծանուն գրող Հրանտ Մաթևոսյանը մի առի-
թով իր մտահոգությունն է հայտնել. «Իմ փորձից, իմ 
զգա ցողությունից ասեմ, որ ես իմ ընթերցողին չեմ տես-
նում: Չեմ տեսնում ծառուղու վերջում նստած այդ 
աղջկան, որ իմ գիրքը ծնկներին դրած կարդում է, և ես 
իր համար հերոս եմ: Վախենամ, որ կորցրել ենք բո-
լորս: Բայց համարեմ, որ դա ժամանակավոր վիճակ է»:

    «ԳԻՐՔԸ ՊԵՏՔ Է ԿԱՐԴԱԼ՝ 

    ԶԳԱԼՈՎ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՅՐԸ»

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և 
գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհիներ 
Մարինե ՔԱԼԱՇՅԱՆԻ, Վարդուհի ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, 
Տաթևիկ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ և Անահիտ ԱԶԱՐՅԱՆԻ հետ 
այս զրույցը հուշում է, որ գրողի մտահոգությունն իզուր 
էր. գրականությունը չի կորցրել իր ամենահավատարիմ 
ընթերցողին՝ գիրք կարդացող աղջկան... 

– Ձեր ամենասիրելի գրողը:
 
Մարինե – Ամենասիրելի գրողներս տարիքի հետ 

անընդհատ փոփոխվել են: Դեռ պատանեկությունից 
երկար ժամանակ համարել եմ, որ ամենասիրելի գրողս 
Րաֆֆին է, հետո՝ Սոմերսեթ Մոեմը, հետո՝ Ալբեր Քամյուն, 
հետո՝ Հրանտ Մաթևոսյանը: Ինչքան նոր հեղինակների 
եմ ծանոթանում, այնքան այս շարքը երկարում է, և որևէ 
մեկին առանձնացնելը դժվար է դառնում։ 

 Վարդուհի – Շատ են այն գրողները, որոնց սիրում 
եմ, բայց նրանցից կառանձնացնեմ Հ. Թումանյանին, Ա. 
Բակունցին, Հ. Մաթևոսյանին։

 Տաթևիկ – Սիրելի գրողները շատ են, բայց այս պահին 
կնշեմ Հ. Թումանյանին և Գ. Մոպասանին։

 Անահիտ – Չեմ կարող առանձնացնել որևէ գրողի:
 
– Ամենասիրելի գիրքը:
 
Մարինե – Ամենասիրելիներից են Դ. Դեֆոյի «Ռոբինզոն 

Կրուզո», Մ. Բուլգակովի «Վարպետը և Մարգարիտան», 
Ռ. Հովսեփյանի «Ծիրանի ծառերի տակ», Ֆ. Նիցշեի 
«Այսպես խոսեց Զրադաշտը», Պ. Զեյթունցյանի «Արշակ 
Երկրորդ» գրքերը։

Վարդուհի – Ա. Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը», 
Հ. Մաթևոս յանի «Ծառերը», «Աշնան արևը», Ռ. Բախի 
«Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը»։

Տաթևիկ – Մ. Բուլգակով՝ «Վարպետը և Մար գա-
րիտան», Ֆ. Դոստոևսկի՝ «Ոճիր և պատիժ», Դ. Դեմիրճ-
յան՝ «Վարդանանք»։

Անահիտ – Ունեմ սիրելի գրքեր, բայց չեմ կարող 
առանձ նացնել նրանցից մեկը. երևի դեռ չեմ կարդացել 
ամե նասիրելին: 

 
– Ո՞ր տարիքից եք սկսել գիրք կարդալ:
 
Մարինե – Երբ սկսում ես կարդալ՝ կարդալ սիրով, այլ 

ոչ թե հանձնարարությամբ կամ պարտադրանքով, այն 
դառնում է սովորություն, հետո՝ բնավորության գիծ: Դրա 
համար էլ հիմա դժվար է հստակ տարիք նշել, քանի որ 
թվում է՝ այն միշտ է ուղեկցել բնավորության մյուս գծերի 
նման։

Վարդուհի – Գիրք սկսել եմ կարդալ 8 տարեկանից. 
կարդում էի հեքիաթներ։ Առաջին անգամ գեղա ր վես տա-
կան գիրք կարդացել եմ 5-րդ դասարանում (Վ. Անանյանի 
«Հովազաձորի գերիները» գիրքն էր)։

Տաթևիկ – Կարդալ սկսել եմ 7 տարեկանից, և, ինչ պես 
ասել է Մարիո Վարգաս Լյոսան, դրանից կարևոր իրա-
դար ձություն իմ կյանքում այլևս չի եղել։

 Անահիտ – Կարդալ սկսել եմ 11 տարեկանից: Այսօրվա 
պես հիշում եմ. հեռուստացույցով հաղորդում էի դիտում 
Վախթանգ Անանյանի և նրա արկածային գրականության 
մասին: Խոսում էին «Հովազաձորի գերիները» գրքից: 
Հետաքրքեց, որոշեցի կարդալ:

 
– Դասակա՞ն շրջանի գրականություն եք սիրում 

կարդալ, թե՞ ժամանակակից:
 
Մարինե – Երկուսն էլ հաճույքով եմ կարդում, պար-

զա պես եթե դասականի դեպքում ժամանակն արել է մեր 
գործը և մեզ թողել ընտրված գրականություն, ապա ժա-
մանակակից գրականության դեպքում ընտրություն կա-
տա րելը առավել պատասխանատու է։

 Վարդուհի – Մասնագիտության բերումով դասական 
գրա կանության մեծ մասին արդեն ծանոթ եմ, ուստի 
վերջերս սկսել եմ կարդալ ժամանակակից գրողների 
ստեղ ծագործությունները։ Հատկապես տպավորել են 
Հովհան նես Երանյանի, Սուսաննա Հարությունյանի 
պատմվածքները:

 Տաթևիկ – Որպես ապագա մասնագետ՝ ես պարտավոր 
եմ կարդալ երկուսն էլ, բայց նախընտրում եմ դասական 
գրականություն։

Անահիտ – Միանշանակ՝ դասական: 
 – Հայ գրողներից ո՞ւմ ստեղծագործությունն է 

հոգեհարազատ: 
 
Մարինե – Եթե հոգեհարազատությամբ առաջնորդվեմ, 

ապա դասականների շարք կստացվի՝ Հ. Թումանյան, 
Հ. Մաթևոսյան, Հ. Սահյան, Ռ. Հովսեփյան, Լ. Խեչոյան։ 
Այս շարքին կավելացնեմ նաև Գուրգեն Խանջյանին, 
Սամվել Զուլոյանին և Արամ Պաչյանին։ Շատ սիրելի են 
նաև սփյուռքահայ գրողները։

Վարդուհի – Ինձ հոգեհարազատ են Պ. Սևակի, 

«Գտե՛ք այնպիսի մի աղջկա, որը կարդում է: Դուք կհասկանաք դա, որովհետև 

նա իր պայուսակում դեռևս չավարտած գիրք ունի: Նա մեկն է, ով սիրով նայում է 

գրախանութի դարակներին դարսված գրքերին, ով զսպված ճիչ է արձակում, երբ գտնում 

է իր փնտրած գիրքը: Տեսնո՞ւմ եք այն խորհրդավոր թռչնակին, որը շնչում է հին գրքերի 

բույրը օգտագործված գրքերի խանութում. նա՛ է ընթերցողը: Նրանք չեն կարողանում 

ընդդիմանալ էջերի բույրին, հատկապես երբ դրանք մաշված ու դեղին են»: (Ռ. Ուրքիկո)
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Ե. Չարենցի, Հ. Մաթևոսյանի, Ա. Բակունցի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ները։

Տաթևիկ – Հոգեհարազատ են Ա. Բակունցի, Հ. 
Պարոն յանի, Պ. Սևակի, Հ. Սահյանի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն  ները:

Անահիտ – Բանաստեղծներից հոգեհարազատ է Եղիշե 
Չարենցի ստեղծագործությունը, արձակագիրներից՝ 
Ակսել Բակունցինը: 

 
– Համաշխարհային գրականությունից ո՞ր գրողներին 

եք սիրում և ի՞նչ գրքեր եք կարդացել:
 
Մարինե – Համաշխարհային գրականության մեջ շատ 

են գրքերը, որոնք անընդհատ կարող եմ վերընթերցել, 
օրինակ՝ Դանթեի «Աստվածային կատակերգությունը», 
Շ. Բոդլերի «Չարի ծաղիկները» և այլն։ Սիրում եմ կարդալ 
Ա. Քամյու, Ֆ. Կաֆկա, Հ. Հեսսե, Օ. Ուայլդ, Կ. Չապեկ, 
ինչպես նաև Շեքսպիր, Ջ. Բայրոն, Ստենդալ։ Վստահ 
եմ՝ այս շարքը դեռ շատ է համալրվելու, փոփոխվելու, 
որովհետև բազամաթիվ գրողների դեռ նոր պիտի 
ծանոթանամ։

Վարդուհի – Է. Վոյնիչ՝ «Բոռ», Ջ. Օսթին՝ «Հպարտություն 
և նախապաշարմունք», Ֆ. Ֆիցջերալդ՝ «Մեծն Գեթսբին», 
Գ. Մարկես՝ «Նահապետի աշունը», «Հարյուր տարվա 
մենություն», «Գնդապետին ոչ ոք չի գրում», Մ. Բուլգակով՝ 
«Վարպետը և Մարգարիտան», «Շան սիրտը», Շեքսպիրի 
գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները։ Այս ցանկում այլ 
հեղինակներ ու գրքեր ևս կան, սակայն առանձնացրել եմ 
ամենասիրելիները։ 

Տաթևիկ – Շատերին եմ սիրում ՝ Ա. Դյումա, Ա. Էքզյուպերի, 
Օ. Բալզակ, Է. Ռեմարկ, Վ. Հյուգո, Պ. Կոելյո, Ա. Պրևո, 
Գ. Մոպասան, Գ. Մարկես։ Այս շարքը շատ երկար է։ 
Փորձում եմ յուրաքանչյուր գրողից գոնե մի քանի ստեղ-
ծա գործություն անպայման կարդալ: 

Անահիտ – Սիրում եմ հատկապես Վ. Հյուգոյին, 
Է. Մ. Ռեմարկին, Կ. Աբեին, Ստենդալին: Կառանձնացնեմ 
Վ. Հյուգոյի «Փարիզի աստվածամոր տաճարը», 
Է. Ռեմարկի «Հաղթական կամարը», Կ. Աբեի «Ուրիշի 
դեմքը», Ստեն դալի «Կարմիրը և սևը»: 

 
– Արձա՞կ, թե՞ չափածո գործեր եք կարդում:
 
Մարինե – Երևի թե արձակին ավելի շատ ժամանակ 

եմ տրամադրում, բայց սիրում և կարդում եմ նաև չափածո 
ստեղծագործություններ։

Վարդուհի – Հավասարապես երկուսն էլ կարդում եմ, 
որովհետև թե՛ արձակում, թե՛ չափածոյում գտնում եմ այն, 
ինչ հոգեհարազատ է ինձ, կամ այն, ինչ ցանկանում եմ 
տվյալ պահին։

Տաթևիկ – Սիրում եմ կարդալ արձակ, բայց կախված 
տրամադրությունից՝ կարդում եմ նաև չափածո գործեր։

Անահիտ – Առավելապես կարդում եմ արձակ: 
 
– Մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ գիրք եք կարդում:
 
Մարինե – Կախված է նրանից, թե ինչ գիրք եմ 

կարդում։ Կան գրքեր, որոնք պիտի դանդաղ կարդալ, 
որոշ գրքեր էլ հնարավոր չէ վայր դնել, մինչև չավարտես։ 
Ամեն դեպքում մեկ ամսվա ընթացքում կարդալիք գրքերը 
շատ են լինում, քանի որ անձնական ընտրությամբ 
կարդալու գրքերին գումարվում է նաև հանձնարարված 
գրականությունը։ 

Վարդուհի – Չեմ կարող նշել, թե քանի գիրք եմ 
կարդում, որովհետև երբեք չեմ պլանավորում, թե ինչ 
պետք է կարդամ վաղը կամ մի քանի օր հետո։ Լինում են 
ամիսներ, երբ իրար հետևից մի քանի գիրք եմ կարդում, 
սակայն լինում է նաև այնպես, որ մի գիրք կարդալուց հետո 
դադար եմ տալիս այն ավելի լավ հասկանալու համար:

 Տաթևիկ – Մոտավորապես 10 գիրք, բայց աշխատում 
եմ ավելի շատ կարդալ։

Անահիտ – Մասնագիտական գրականությանը զու գա-
հեռ ամսվա ընթացքում կարդում եմ մեկ կամ երկու գիրք 
իմ ընտրությամբ: 

 – Ձեր սիրելի գրական կերպարը:
 
Մարինե – Գիրք կարդալիս ինքնաբերաբար որևէ 

սիրելի կերպար առանձնացնում եմ, ու դա պարտադիր 
չէ՝ լինի այն կերպարը, որի տեսակետներին համաձայն 
եմ։ Սիրելի կերպարներս շատ են, բայց կառանձնացնեմ 
Ստենդալի Ժուլիեն Սորելին, Պ. Զեյթունցյանի Արշակին, 
Ս. Մոեմի Չարլզ Սթրիքլենդին և մեր էպոսի Փոքր Մհերին։ 

Վարդուհի – Երբևէ չեմ մտածել, թե որն է իմ ամե-
նա սիրելի գրական կերպարը: Ընթերցելիս փորձում եմ 
յու րաքանչյուր կերպարից մի բան սովորել։ Կուզենայի 
առանձ նացնել Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճային, որ պայ քա-
րում էր և իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ձգտում էր հաս-
նել կատարելության: Ըստ Ջոնաթանի. «Հարյուրավոր 
կյան քեր պետք եկան, մինչև սկսեցինք հասկանալ, որ 
կա կատարելություն կոչվածը, ու էլի այդքան, մինչև 
այն գաղափարը, որ մեր կյանքի նպատակն այսուհետեւ 
այդ կատարելությունը հայտնաբերելն ու ցուցադրելն է»։ 
Կա ռանձնացնեմ նաև Բոռի (Արթուր Բերտոն, Ֆելիչե 
Ռիվարես) կերպարը։ Հայ գրականության մեջ ինձ համար 
տպավորիչ կերպար է Հ. Մաթևոսյանի Աղունը։ 

Տաթևիկ – Սիրելի կերպարները շատ են, չեմ կարող 
առանձ նացնել մեկին։ Շատ եմ սիրում Վոլանդի և 
Բեգեմոտի («Վարպետը և Մարգարիտան»), Ռավիկի 
(«Հաղթական կամար»), Մերուժանի ու Վասակի («Վար-
դա նանք») կերպարները:

Անահիտ – Անկեղծ ասած` երկուսն են ̀  Ռավիկը «Հաղ-
թական կամար» վեպից և Սիրանո դը Բերժերակը հա մա-
նուն վեպից:

 
– Նախընտրելի ժանրը:
 
Մարինե – Նախընտրում եմ վեպը (մանավանդ՝ պատ-

մա վեպը), սիրում եմ ծավալուն գործեր, որտեղ գրական 
նյութը ձևային և բովանդակային զարգացման առավել 
լայն հնարավորություններ ունի։ Սիրում եմ նաև նովելներ։ 

Վարդուհի – Փոքր տարիքում ինձ գրավում էին ար-
կա ծային վեպերը։ Այժմ ավելի շատ սիրում եմ վեպեր և 
նովելներ կարդալ։ Ընդհանրապես չեմ սիրում ֆան տաս-
տիկ ստեղծագործություններ։

Տաթևիկ – Սիրում եմ ամեն ինչ՝ բացի արկածային 
գրականությունից։

Անահիտ – Նախընտրում եմ վեպը և նովելը: 
 
– Ո՞ր ժամանակաշրջանի գրականություն եք նախ-

ընտ րում կարդալ:
 
Մարինե – Երևի թե ավելի շատ կարդացել եմ 20-րդ դարի 

գրականությունը։ Կարծում եմ, որ չի կարելի առանձնացնել 
միայն մի ժամանակաշրջան՝ անտեսելով մյուսները, քանի 
որ գրականության ընդհանուր պատկերը տեսանելի է 
ամբողջ ընթացքի մեջ։ 

Վարդուհի – Դժվարանում եմ որևէ ժամանակաշրջան 
նշել, քանի որ կարդում եմ տարբեր ժամանակաշրջանների 
գրական ստեղծագործություններ և փորձում եմ գտնել 
ինձ հետաքրքրող որևէ թեմա:

Տաթևիկ – Սիրում եմ հատկապես 20-րդ դարի 
գրականությունը։

 Անահիտ – Նախընտրում եմ կարդալ 19-րդ դարավերջի 
և 20-րդ դարասկզբի գրականությունը:

 
– Երիտասարդներն այսօր քի՞չ են կարդում:
 
Մարինե – Ի տարբերություն նախորդ սերունդների՝ 

այսօր վա սերունդը իր հետաքրքրությունները բա վա-
րա րելու լայն հնարավորություններ ունի, հետևաբար 
այսօր կարդում են նրանք, ում իսկապես հետաքրքրում 
է գիրքը (չհաշված որոշ հանգամանքներ), և կարծում եմ՝ 
այդ երիտասարդների թիվը այնքան էլ քիչ չէ, ինչքան 
ընդունված է կարծել։ 

Վարդուհի – Կարծում եմ՝ ներկայումս քիչ կարդալու 
հան գամանքը պայմանավորված է նորագույն տեխ նո-
լոգիաների զարգացմամբ: Դրանք դարձել են մեր առօ-
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րյայի մի մասնիկը: Շատերն իրենց չկարդալը կամ քիչ 
կարդալը երբեմն պայմանավորում են ժամանակի սղու-
թյամբ։ 

Տաթևիկ – Ըստ իս՝ այդքան էլ քիչ չեն կարդում, պար-
զա պես այսօր ընտրություն անելն է դժվար։ Կարդալու 
եղա նակները բազմաթիվ են, ստեղծագործությունները՝ 
շատ։ Ես մտածում եմ՝ պետք է ուղորդել երիտասրդներին 
և ավելի խորիմաստ ու բովանդակալից գրքեր խորհուրդ 
տալ։

Անահիտ – Գիրք կարդալը երեկ, այսօր ու վաղը չի 
հարցնում: Կարդացողը միշտ էլ կարդում է: Որպես այդ 
երի տասարդության ներկայացուցիչ՝ չգիտեմ ցավով, թե 
ուրա խությամբ, պետք է նշեմ՝ շատ չեն կարդացողները, 
բայց քիչ էլ չեն: 

 
– Նշեք որևէ արտահայտություն գրքերից, որ տպա-

վորել է ձեզ:
 
Մարինե – «Հիշողությունը բուժած մարդը հիշողություն 

չունեցողն է։ Իսկ հիշողություն չունեցողն արդեն մարդ չէ… 
Ոչ էլ ազգն է՝ ազգ… Տգեղ ենք, կռնատ ենք, ընկնավոր ենք, 
թունոտ ենք, կռվարար ենք, մեծամիտ ենք թե վախկոտ 
ենք՝ էս ենք։ Աշխարհի ստեղծածն ենք…»,– Ռ. Հովսեփյան 
«Ծիրանի ծառերի տակ»: 

Վարդուհի – Դպրոցական տարիներից սկսած՝ իմ 
կար  դացած գրքերից դուրս եմ գրում ինձ դուր եկած 
տո ղերը, արտահայտություններն ու ինձ անծանոթ բա-
ռե րը։ Անընդհատ հիշում եմ «Ջոնաթան Լիվինգսթոն 
անունով ճայը» վիպակից հետևյալ միտքը.«Պետք է մի 
կողմ թողնել այն ամենը, ինչ սահմանափակում է մեզ»։ 
Վերջերս մտքումս հաճախ եմ կրկնում Պ. Սևակի հետևյալ 
քա ռատողը.

Մի՛ տրտնջա: Դու հիշո՞ւմ ես. «Ձախորդ օրեր… կուգան-կերթան»…
Մի՛ տրտնջա: Եթե լավից ետ ես ընկել` ինքդ հասիր…
Մի՛ տրտնջա, բայց և կյանքը գրքի նման դու մի՛ կարդա,
Գրքի նման` քեզնից հեռու, ինչ-որ օտար մարդկանց մասին…

Տաթևիկ – Այս պահին հիշեցի մի միտք «Կարամազով 
եղբայրներ» վեպից. «Ուրեմն մի լինեք այնպես, ինչպես 
բոլորն են, ու թեկուզ միակը մնաք, համենայն դեպս մի՛ 
նմանվեք բոլորին»:

Անահիտ – Նմանատիպ շատ արտահայտություններ 
կան: Կառանձնացնեմ Օրհան Փամուքի հետևյալ 
արտահայտությունը. «Եթե ձեր սրտում ապրում է սիրելիի 
դիմանկարը, աշխարհը դեռ ձեր տունն է»: 

 
– Պատկերացնո՞ւմ եք աշխարհն առանց գրքերի:
 
Մարինե – Վ. Հյուգոն «Փարիզի Աստվածամոր տա ճա-

րը» վեպի մի հատվածում նշում է, թե ինչպես մինչև 15-րդ 
դարը մարդկային մտքի գլխավոր արտահայտչամիջոց 
ճար տարապետությունը իր տեղը զիջում է տպագիր 
գրքին։ Եվ այդ ժամանակվանից մինչ հիմա էլ գիրքը շա-
րու նակում է կատարել իր այդ գործառույթը. գրողները 
բացահայտում են իրենց՝ գիրք գրելով, ընթեցողները՝ 
ճանաչում իրենց ու աշխարհը՝ կարդալով այդ գրքերը։ Ես 
չեմ ուզում պատկերացնել, բայց եթե մարդկությունը մի օր 
գտնի ավելի հարմար արտահայտչամիջոց, քան գիրքն է, 
միգուցե հնարավոր լինի պատկերացնել։ 

Վարդուհի – Անկեղծ ասած՝ չեմ պատկերացնում, թե 
ինչպիսին կլինի աշխարհն առանց գրքերի: Ինչ-որ մի 
բան հաստատ կմնա կիսատ ու բաց։

Տաթևիկ – Չեմ պատկերացնում և չեմ էլ կարող 
պատկերացնել, որ կգա մի օր, երբ չեն լինի գրքերը։ 
Մարդն իր ողջ կյանքում սովորում է, իսկ գիրքը գիտելիքի 
մեծ ու անսպառ աղբյուր է։

Անահիտ – Երբեմն տհաճ զգացողություններից, 
կրկնվող դեպքերից ու դեմքերից ազատվելու, ինքդ քեզ 
հետ մենակ մնալու միակ միջոցը դառնում է գիրքը. այն 
ան հրաժեշտություն է, բայց եթե կարելի է պատկերացնել 
կյանքն առանց սիրելիի ու հարազատների, ապա առանց 
գրքերի՝ դժվար թե անհնար լինի ապրել:

 
– Նախընտրում եք կարդալ էլեկտրոնայի՞ն տար բե րա-

կով, թե՞ տպագիր:
 
Մարինե – Հնարավորության դեպքում, իհարկե, նախ-

ընտ րում եմ տպագիր տարբերակը, քանի որ այդպես 
ավելի հարմար ու հաճելի է, սակայն դեմ չեմ նաև էլեկ-
տրո նային տարբերակին, քանի որ որոշ դեպքերում դա 
պարզապես փրկություն է, որովհետև տպագիրը հա սա-
նելի չէ։ 

Վարդուհի – Ավելի շատ նախընտրում եմ կարդալ 
տպա գիր գրքեր, սակայն երբեմն պատահում է այնպես, 
որ ստիպված եմ լինում էլեկտրոնային կարդալ։ Էլեկ տրո-
նային տարբերակով կարդալու ժամանակ ինչ−որ ար հես-
տա կանություն ու անբնականություն եմ զգում։

Տաթևիկ – Ընդհանրապես չեմ սիրում և չեմ կա րո-
ղա նում կարդալ էլեկտրոնային տարբերակով։ Տպագիր 
տար բերակը ավելի հարմար է և տրամադրող:

Անահիտ – Տպագիր: Գիրքը պետք է կարդալ՝ զգալով 
վաղեմության բույրը: Հենց այդ պատճառով էլ եթե 
հնարավորություն ունեմ ընտրություն կատարելու հին ու 
նոր հրատարակությունների միջև, ապա ընտրությունս 
հնի կողմն է: 

 
– Ո՞ր գրքերը խորհուրդ կտաք կարդալ:
 
Մարինե – Խորհուրդ կտայի կարդալ ժամանակակից 

հայ գրականություն, քանի որ դպրոցում այն չի ուսումն ա-
սիր վում, և հաճախ ենք լսում, թե դասական գրողներից 
հետո չի ստեղծվել և չի ստեղծվում հայ գրականություն։ 

Վարդուհի – Բոլորին խորհուրդ կտամ կարդալ հայ 
հեղինակների գործերը: Համաշխարհային գրա կա նու-
թյու նից կարող եմ առանձնացնել հետևյալ գրքերը՝

1. Անտուան դը Սենտ- Էքզյուպերի – «Փոքրիկ իշխանը»
2. Էթել Լիլիան Վոյնիչ – «Բոռ»
3. Միխայիլ Բուլգակով – «Վարպետը եւ Մարգարիտան»
4. Ռիչարդ Բախ – «Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով 

ճայը»
5. Վիկտոր Հյուգո – «Թշվառները»
Տաթևիկ – Խորհուրդ կտամ կարդալ հետևյալ գրքերը՝
1. Մ. Բուլգակով – «Վարպետը և Մարգարիտան»
2. Ջ. Օրուել – «Անասնաֆերմա»
3. Գ. Մոպասանի նովելները
4. Ա. Այվազյան – «Պուճուր մի տեղ Բուդդայի կողքին»
5. Ս. Մոեմ – «Լուսինը և վեցպենսանոցը»
6. Ե. Չարենց – «Երկիր Նաիրի»
Անահիտ – Ընթերցողը պիտի գիրք ընտրի իր ճա-

շա կով, այլ ոչ թե ժամանակաշրջանի ու կարդացողների 
մե ծամասնության թելադրանքով: Պիտի կարդալ այն 
գրքերը, որոնք ունեն ասելիք, որոնք կարող են մարդուն 
ավելի լավը դարձնել:

Հարցազրույցը` Թինա ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ


