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ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՅԱՆ 

¶ðøÆ Î²¼ØÆ, ÐºÔÆÜ²ÎÆ Èàôê²ÜÎ²ðÆ ºì äàºî²Î²Ü îºøêîÆ  

öàÊÐ²ð²´ºðàôÂÚ²Ü ÊÜ¸ðÆ Þàôðæ  

 (Մեյերի «Տասներկուսի վերադարձը» բանաստեղծական ժողովածուի օրինակով) 

Որքան մեզ հայտնի է, հայ գրականագիտության մեջ նախաբանը հատուկ ուսում-

նասիրության չի արժանացել, ուստի սույն հոդվածը հավակնում է օրինակ ծառայելու և 

միաժամանակ խթանելու նման կարգի տեքստային միավորների քննությունը, ինչպես 

նաև առաջարկում է նախաբանի կառուցման կոնկրետ օրինակ՝ հիմնված Մեյերի «Տասներ-

կուսի վերադարձը» գրքի վրա1։ Նախքան գրքի կազմ-հեղինակի լուսանկար-գրական ստե-

ղծագործություններ կապին անդրադառնալը, հարկ ենք համարում ընթերցողին հպանցիկ 

ներկայացնել նախաբանն ուսումնասիրելու մի քանի մոտեցումներ։  

Առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել վերլուծական հետևյալ մարտավարու-

թյուններին։ 

Ա․ Հստակ տարանջատել նախաբանի բովանդակային սահմաններն ու գործառույթը։ 

Բացի դրանից՝ հստակորեն սահմանազատել այն մեծ ծավալի գիտաուսումնական ժանրե-

րին բնորոշ (ատենախոսություններ, անթոլոգիաներ, քրեստոմատիաներ և այլն) «նախա-

բանից»՝ ներածությունից (введение)։ Օրինակ՝ մեծածավալ գիտական ժանրերում ներածու-

թյունը սովորաբար կատարում է հետագա պատումի կազմավորման, սոցիոմշակութային, 

գրական, գիտական համատեքստերի, գիտամեթոդական և վերլուծական մարտավարու-

թյունների, ուսումնասիրության հարցադրումների, նպատակների, խնդիրների, տվյալ թեմայի 

վերաբերյալ գիտական գրականության համառոտ քննության և նկարագրության դեր2:  

Հրատարակված գրական երկի նախաբանը զերծ է ներածության՝ վերոթվարկյալ 

բնորոշ տարրերից։ Նախաբանի համար բացառություն է կազմում հեղինակի ապրած 

միջավայրի, սոցիոմշակութային, գրական համատեքստի նկարագրությունը։ Սակայն այս 

երկուսն ունեն գործառութային ընդհանրություն։ Ներածությունն ու նախաբանը մետա-

տեքստային նշանակություն ունեն հետագա տեքստային միավորի համար՝ լինեն ատե-

նախոսության գլուխներ, ենթագլուխներ թե գրական տեքստեր։ Ա․Գրիշունինը հստակ 

սահմանում է նաև նախաբանի, գիտական ժանրերում հանդիպող ներածության և ներա-

ծական հոդվածի (вступительная статья) միջև եղած տարբերությունները3։ 

Կարծում ենք՝ հայ գրականագետների ուշադրությունից չպիտի վրիպի նաև գրական 

երկերի հեղինակային նախաբանը, քանի որ տեքստային այս միավորի առկայությունն ու 

դրա քննությունը հնարավորություն կտա հասկանալու, թե հեղինակային մետամտածո-

ղությունը որքանով է արտահայտված գրական տեքստի շրջանակում, և գրողներն իդեա-

լական ընթերցողի ինչպիսի մոդել են կարևորում։  

                                                            
1 Մեյեր, Տասներկուսի վերադարձը, Երևան, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 2017։ Հետագա շարադրանքում այս 

գրքից կատարված մեջբերումների էջերը նշվելու են փակագծերում։ 
2 Այս մասին մանրամասն տես Ф. А. Кузин, Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 4-е 
изд., доп. М.: Ось-89, 1999, с. 55-62. 
3  А. Л. Гришунин, Предисловие // Литературный энциклопедический словарь (Под общей редакцией В. М.  
Кожевникова и П. А. Николаева). М.: Советская энциклопедия, 1987, с. 303. 



212                                            ¶ð²Î²Ü²¶ÆîàôÂÚàôÜ 
 

Ասվածը ցույց տանք Գյոթեի «Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները» վեպի օրի-

նակով: «Այն ամենը, - կարդում ենք վեպի սկզբում, - ինչ կարողացա գտնել խեղճ Վերթերի 

պատմությունից, ջանասիրությամբ ժողովեցի և այստեղ ձեր ուշադրությանն եմ մատու-

ցում և գիտեմ, որ դրա համար շնորհակալ եք լինելու ինձ։ Դուք չեք զլանա հիացմունքով ու 

սիրով լցվել նրա քանքարավոր մտքի ու խառնվածքի նկատմամբ ու նրա ճակատագրի 

վրա արտասուք թափել։ Իսկ դու՝ նույն տենչանքներն ունեցող բարի հոգի, մխիթարություն 

գտիր նրա տառապանքներում, և թող այս գրքույկը քո բարեկամը դառնա, եթե բախտի 

բերումով կամ քո սեփական մեղքով չկարողանաս ավելի մտերիմ բարեկամ գտնել»4։ Մեջբեր-

վածից կարելի է եզրակացնել, որ հեղինակը մոդելավորում է այնպիսի իդեալական ընթեր-

ցողի, որը գլխավոր կերպարի տառապանքները պիտի համավերապրի, խորապես զգա 

նրա ցավն ու տառապանքները, հակառակ դեպքում նա չի համապատասխանի իդեալական 

ընթերցողի հեղինակային ըմբռնմանը։  

Բ․ Արդյունավետ կլինի, եթե նշված ժանրերը հետազոտվեն տարաժամանակյա և 

համաժամանակյա կտրվածքում, ինչը հնարավորություն կտա հստակ տարանջատելու 

նշված տեքստային միավորների կոմպոզիցիոն (կառուցվածք) և բովանդակային տեղա-

շարժերը։  

Գ․ Նախաբանները դիտարկել կոմենտարների (մեկնաբանություններ) և ծանոթագ-

րությունների համատեքստում, հետազոտել ոչ միայն գրական երկի, այլև հրատարակված 

գրական և գիտական գրքերի «սկիզբն» (пролог, նախերգանք/նախաբան) ու «վերջը» (վերջա-

բան, эпилог, послесловие (“Декамерон”, “Крейцерова соната”)։ Լույս տեսած գրքերի «սկիզբը» 

(նախաբան, «մուտք», «մուտքի փոխարեն», «հրատարակչի կամ կազմողի կողմից» և այլն) 

և «վերջը» (կոմենտար-մեկնաբանություններ, ծանոթագրություններ, անվանացանկեր, առար-

կայացանկեր, վերջաբաններ և այլն) պետք է դիտարկել մեկ ընդհանուր վերլուծական մար-

տավարության համատեքստում:  

Ինչպես դիպուկ նկատել է Ա․Գրիշունինը, հաճախ նախաբանի (предисловие) դեր է 

կատարում վերջաբանը (послесловие)5, ուստի անհրաժեշտ է խնդիրը դիտարկել նաև 

«նախաբան vs վերջաբան», «վերջաբան vs նախաբան» հակադրությունների համամիասնու-

թյան մեջ։ Հաճախ գիտնականը նախաբանը տեղադրում է վերջում՝ ելնելով դրա խիստ 

վերլուծական բնույթից, համարելով, որ տեղին չի զետեղել այն գրքի «սկզբում» որպես 

առաջաբան։ Նման դեպքերում խորքային նախաբանները կարող են ավելի շատ առաջաց-

նել «աղմուկ» (նշանագիտական իմաստով), քան օգնել ընթերցողին՝ ավելի դյուրին ընկա-

լելու որևէ գրողի երկերը։ Ասվածը փաստենք Հերման Հեսսեի «Գրքի հմայքը» հրապարա-

կախոսական ժողովածուի՝ Ալեքսանդր Նաումենկոյի վերջաբանի օրինակով (“Писатель, 

околдованный книгой (послесловие)”)6։  

Եթե այս տեքստը տեղադրված լիներ ժողովածուի սկզբում, ապա դրա օգտակարու-

թյունը մեծ չէր լինի (որքան վերջում), քանի որ ընթերցողը նախաբանում («Предисловие») 

առաջին հերթին ծանոթանում է Հեսսե-գրողի ու Հեսսե-գրքասերի, հետո միայն նրա էսսե-

ների, ֆելիետոնների, նամակների, պատմվածքների հետ։ Գրքի վերջում Ալեքսանդր 

Նաումենկոն վեր է հանում Հերման Հեսսեի ապրած ժամանակաշրջանի հոգևոր ու մշակու-

                                                            
4 Վոլֆգանգ Գյոթե, Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները․ Երևան, «Սովետական գրող» հրատ․, 

1981, էջ 3։  
5 А. Л. Гришунин, Предисловие // Литературный энциклопедический словарь, с. 303. 
6 Александр Науменко, Писатель, околдованный книгой (послесловие) // Герман Гессе, Магия книги, М.: 
Книга, 1990, с. 169-218.  
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թային համատեքստն ու գրողի վրա թողած ազդեցությունը։ Այլ կերպ ասած՝ Ալեքսանդր 

Նաումենկոն Հերմանն Հեսսեի հրապարակախոսական երկերն ու նամականին ներփակել 

է «մակերեսային» նախաբանի և խորքային եզրահանգումների հանգեցնող «վերջի»՝ վեր-

ջաբանի ու ծանոթագրությունների (послесловие, комментарии) մեջ7: 

Դ․  Ընթերցողն արդեն իսկ վերոբերյալ շարադրանքից պիտի նկատած լիներ, որ 

գրքի «սկիզբն» ու «վերջը» կարող են ընկալվել տարբեր տեսանկյուններից, ուստի շատ բան 

կախված է հենց ուսումնասիրողից։ Ի՞նչն է գիտնականը համարում գրքի «սկիզբն» ու «վերջը»՝   

1․ գրքի մեջ եղած տեքստային «սկիզբն» ու «վերջը», թե օրինակ՝  

2․ գրքի կազմը՝ որպես հրատարակված գրքի «սկիզբ» և «վերջ» (նկ.1)։ 

Այժմ փորձենք ներկայացնել ժամանակակից չինացի բանաստեղծուհի Մեյերի 

«Տասներկուսի վերադարձը» գրքի կայացման պատմությունը որպես նախաբանի տարա-

տեսակ՝ ուսումնասիրության կենտրոնում պահելով գրքի կազմ-հեղինակի լուսանկար-

գրական տեքստ փոխհարաբերությունը (նկ. 2)։ 

«Ժամանակակից չին բանաստեղծ Մեյերը ծնվել է 1968 թ� Ցյանսյու նահանգի 

Հուայան քաղաքում։ Նրա նոր ու հասուն պոետական ձայնը բավական ուշ է լսվել ժամանա-

կակից չինական պոեզիայում։ 1986-ին Մեյերն սկսել է տպագրել իր նուրբ, զգայուն չափածո 

երկերը, որոնք բացահայտում են իր ապրած ժամանակաշրջանը։ Նրա բանաստեղծու-

թյունները ներառված են բազում անթոլոգիաներում։ 

2013 թ. տպագրել է իր ամենաանհատական՝ «Սպունգի ծանրությունը» ժողովածուն, 

որից հետո նա դառնում է հանրահայտ։ Նրա ժողովածուում ընդգրկված են «Ես ու դու» 

(2014) և «Միայնակ» (2016) և այլ բանաստեղծություններ։ 2014 թ. Պերուում Մեյերը Համաշ-

խարհային արվեստի ու մշակույթի ակադեմիայի կողմից արժանացել է գրականության 

պատվավոր դոկտորի կոչման, իսկ Թայվանում՝ «Հանրահայտ պոեզիայի մրցանակին»։ 

Այժմ ապրում է Պեկինում»։ Ահա այսքանն է ցանկացել ներկայացնել Մեյեր-բանաստեղ-

ծուհին իր մասին։ 

Ժողովածուի գրքի կազմի «նյութը» տրամադրելուն անմիջական մասնակցություն է 

ունեցել հենց ինքը բանաստեղծը։ Նրան են պատկանում շապիկի նկարի, գույնի ընտրու-

թյունը, իսկ փշրված հայելու խորապատկերը, որը սույն գրքույկի դիզայներ Արփինե 

Բալագյոզյանի մտահղացումն է, նույնպես արժանացել է բանաստեղծուհու հավանությանը։  

Մեյերն այն հետաքրքիր բանաստեղծներից է, որն իր բանաստեղծություններից 

բացի, հետամուտ է եղել նաև այլ տեքստի՝ կազմի ձևավորման գործընթացին։ Բանաստեղծի 

հետևողականությունը խոսում է այն մասին, որ նա երկրորդական չի համարում ստեղծա-

գործությունների «փաթեթավորման» ձևը։ Մեյերի համար խիստ կարևոր է, թե իր բանա-

ստեղծություններն ինչ տեսքով են հայտնվում այլ մշակութային դաշտում, այս դեպքում՝ 

Հայաստանում։ Այլ խոսքով՝ գրքի «սկիզբը»՝ կազմը, դառնում է Մեյերի համար մի կարևոր 

ուղերձ՝ հասցեագրված հայ ընթերցողին։ 

Ասեմ, որ կազմի ստեղծման պատմությունը շարժառիթ դարձավ սույն հոդվածի 

կայացման համար, և Մեյերի ժողովածուի թեմատիկ բնութագիրը ներկայացնելու փոքր-

ինչ անսպասելի տեսանկյունից՝ գրքի կազմից (արտահայտության պլան) դեպի գեղարվես-

տական տեքստ (բովանդակության պլան)։ Սակայն նման կերպով ցույց տալու մարտավա-

րությունը միակողմանի կլիներ, եթե անտեսվեր հակառակ ուղղությունը, այն է՝ գեղար-

                                                            
7 Александр Науменко, Предисловие / Писатель, околдованный книгой (послесловие) / Комментарии // 
Герман Гессе, Магия книги, М.: Книга, 1990, с. 6-7, 169-218, 219-238.  
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վեստական տեքստերից դեպի գրքի կազմ, այլ խոսքով՝ բովանդակության պլանից արտա-

հայտության պլան։  

Մեյերի բանաստեղծությունները դառնում են յուրօրինակ միջոց՝ «հայելի»՝ չինական 

մշակութային լանդշաֆտ ներթափանցելու համար։ Ջարդված հայելին մեր համատեքստում 

ընթերցողի ճանաչողական ճիգի, ուժի մետաֆորն է։ Ընթերցողը միայն ջանքի միջոցով 

կարող է ներթափանցել ոչ միայն Մեյերի պոետական աշխարհ, այլև մշակութային լանդ-

շաֆտ։ Նկատենք, որ կազմի գունային համակցումը (շարակարգ) շատ ներդաշնակ է։ Խո-

սուն են նաև կազմի վրայի երկու պատկերները, որոնց կապող օղակը բնությունն է 

(Մեյերի նկարի ֆոնը և լանդշաֆտը՝ կոտրված հայելուց անդին)։ Նկարների ընտրությունն 

արդեն իսկ խոսում է բանաստեղծությունների «բնակենտրոնության» մասին։ Վերջինս կա-

րևորված է ոչ միայն գրքի «փաթեթավորման», այլև տեքստային մակարդակում։ 

«Տասներկուսի վերադարձը» ժողովածուն բացվում և ավարտվում է բնության տե-

սարաններ (չինական ու պերուական) նկարագրող բանաստեղծություններով («Տպավո-

րություն Սույանգի ներքո», «Տխուր հանդիպում Մաչու Պիկչուի հետ») (Մեյեր, էջ 13, 91)։ 

Բնության և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ սրտացավ մտորումները երևան են գա-

լիս «Վիրավոր գայլը», «Մարդկանցից անդին աշխարհը», «Արքայաժառանգ» բանաստեղ-

ծությունների մեջ (Մեյեր, էջ 45, 61, 90), իսկ սուբյեկտիվ ապրումներն ու դատողություն-

ները՝ «Խոլորձի կտակը», «Մրջյուն», «Պիրանյա», «Մայիս», «Ոռնացող դղյակը» բանաստեղ-

ծություններում (Մեյեր, էջ 30, 32, 36, 38, 47)՝ բնության տարրերով, երևույթներով, կենդա-

նիներով միահյուսված ու միջնորդավորված։ 

Գրքի կազմի կարևոր ցուցիչներից է նաև խորագիրը՝ “Տասներկուսի վերադարձը», 

ինչը բանաստեղծի՝ տեքստի ամբողջական ընկալման և դրանից բխող մեկնաբանության 

արդյունք է, այլ խոսքով՝ ընթերցողին ուղղված մետաուղերձ։ Տասներկուսի թեման հանդի-

պում է «Տասներկուսը» և «Տասներկու հեռավոր տեսարժան վայրեր» բանաստեղծություննե-

րում (Մեյեր, էջ 60, 65), որոնցում բնությունը և բնության տեսարանները նույնպես առկա են։  

Ո՞վ է տասներկուսը։ «Ես Տասներկուսն եմ։ // Հայրենի քաղաքում ընկերներս ինձ 

Յութոնգսիի Մեծ կղզի են անվանում. // Սիրելի՛ այցելու, // Դու արթնացրիր հոգիս միլիար-

դավոր տարիների խոր քնից, // Ու ես լսեցի տոնկինյան կապիկի ու հրաշալի թռչունների 

հղած ողջույնները. // Իմ՝ ժամանակից խունացած ականջները // Զգացին քո շնչի ու կա-

րոտի աղաղակը» (Մեյեր, էջ 60)։ Ըստ էության՝ քնարական Ես-ի հասցեատերը հայ ընթեր-

ցողն է, որին էլ ուղղված է հիմնական ուղերձը՝ «Տասներկուսի վերադարձը»։ Ուշադրու-

թյուն դարձնենք՝ ոչ թե տասներկուսի գալը, այլ վերադարձը, ինչը խոսում է բանաստեղծի 

միստիֆիկացիայի, կամ այլ տեսանկյունից նայելիս՝ բանաստեղծի ժամանակի ցիկլային և 

ոչ թե գծային (ռացիոնալ) ընկալման մասին։ 

Եթե, օրինակ, «Ռիգվեդայում» Պուրուշային նվիրված հիմնում («Հիմն՝ Պուրուշային») 

վերջինիս մարմինը ներկայացվում է օբյեկտիվորեն՝ առանց հուզական և սուբյեկտիվ ապ-

րումների8, ապա նույնը չի կարելի ասել Մեյերի բանաստեղծության մասին. «Այժմ տաս-

                                                            
8 «Հազարգլխանի, հազարաչքանի, // հազարոտանի» Պուրուշան– նա բոլոր կողմերից ծածկել է երկիրը 

և տասը մատնաչափ նրանից բարձրացել վեր։ <․․․> Այդպիսին է նրա մեծությունը, // բայց նրանից 

ավելի հզոր է ինքը՝ Պուրուշան, // նրա մեկ քառորդը աշխարհն է էակների// երեք քառորդը անմահն է 

երկքում։ // Երեք քառորդով նա վեր է բարձրացել, // իսկ մեկ քառորդով մնացել այստեղ։ // Այստեղից 

բարձրացել է բոլորի վրա – // նրանց, ովքեր, ապրում են ուտելով, և նրանց, ովքեր // չուտելով են ապ-

րումե (թարգմ․ ռուսերենից՝ Հենրիկ Էդոյան) (Հին Արևելքի պոեզիան (կազմ․ և խմբ․ Հ․ Էդոյան), Երևանի 

համալսարանի հրատ․, Երևան, 1982, էջ 270-270)։ 



¶ð²Î²Ü²¶ÆîàôÂÚàôÜ                                            215 
 

նյակ կիլոմետրեր ձգվող իմ վերքը բաց է քո առաջ, // Շունչս մի ակնթարթում դարձնում է 

քեզ վկան նախագոյության. // Դու կարող ես զգալ հեքիաթային վիրավորանքը լեռան սրտի, // 

Իմ մաշկին կանաչն է դուրս գալիս, // Ճակատիս ծաղկունքն են ծաղկում, // Դեպ կողքիս 

ալեկոծվող ջրավազանն եմ ես // Շրջում իմ մեջքը հազար տարեկան, // Գիշերային աստ-

ղալից երկնքում // Միայն անսահմանությունից առավել խորին ու հնչեղ զգացմունքներն 

են ընդունակ // Ընկալելու և պահպանելու հավերժության ալիքներն անցած երիտասար-

դությունս նվաղած» (Մեյեր, էջ 60):  

Եթե «Տասներկուսը» բանաստեղծության մեջ քնարական Ես-ի մարմինը և դրա՝ 

տարածական ու ժամանակային պլանում չափազանցությունը (հիպերբոլ) միջոց են անձ-

նական, սուբյեկտիվ ապրումները հատվածաբար մանրամասնելու համար, ապա «Տասներկու 

հեռավոր տեսարժան վայրեր» բանաստեղծության մեջ քնարական Ես-ը «Ձերդ Մեծության» 

(ենթադրաբար՝ Աստծո) և բնության հակադրման համատեքստում փոքրացված (լիտոտա) 

է� «Ձե՛րդ Մեծություն, այս գարնանը՝ մինչ օձերի արթնանալը, ժամանա՛կ գտիր, // Գրկի՛ր 

ինձ, վերացրո՛ւ խորշոմներս, // Քո պատմություններով արթնացրո՛ւ ծաղիկներին, // Որ 

մրցեն իրենց վսեմությամբ ու ուղղաբերձ ժայռերից // Ցած նայեն ու ծիծաղեն մամուռի 

վրա: // Այս ամենը քո մաշկի վրա է աճում, Ձե՛րդ Մեծություն, // Ես էլ թաքնված եմ դրանց 

մեջ, սուզված քո շնչի մեջ. // Այս բոլոր հեռավոր տեսարժան վայրերը հավաքվել են մի 

սրտում // Ու դարձել բարձունք, որին ես ձգտում եմ: // Ես քեզ բաց չեմ թողնի իմ տեսա-

դաշտից. // Ինչպես կոալան է ննջում ծառին, // Այնպես էլ ես կյանքս սնուցող արյունս կտամ 

հոգուդ մեկ մասնիկի համար» (Մեյեր, էջ 66-67)։ Նույն բանաստեղծության մեջ տասներկուսի 

թեման մատնանշում է Մեյերի այս բանաստեղծության մեջ պանթեիստական աշխարհընկա-

լումը� «Ձե՛րդ Մեծություն, դու մասնատվել ես տասներկու տեսարժան վայրի // Եվ քո ընձա-

ռյուծի նմանվող մասնիկները ամպերի նման տեսանելի են մեկ առ մեկ // 30 աստիճան դեպ 

հյուսիս լայնությամբ» (Մեյեր, էջ 65)։ 

Անշուշտ, սույն գրքույկի կազմի իմաստային միավորներից է բանաստեղծուհու լուսա-

նկարը9, որը տրամադրել է հենց ինքը՝ Մեյերը։ Ընթերցողը կարող է հարցնել, թե ինչ իմաստ 

ունի հատուկ անդրադառնալ նկարին։ Ռոլան Բարտը «Լուսանկարչական տեղեկատվու-

թյուն» հոդվածում բացահայտում է լուսանկարի պարադոքսի էությունը շեշտելով, որ դրանում 

թաքնված է երկու տեղեկատվություն� առաջինը՝ առանց կոդի, ծածկագրված իմաստի, քանի 

որ լուսանկարը օբյեկտիվ իրականությունը նույնականորեն արտացոլելու հնարավորություն 

է տալիս10 (մեր պարագայում՝ Մեյեր- բանաստեղծուհու)։ Ռոլան Բարտի մյուս տեղեկությունը 

վերաբերում է կոննոտատիվ իմաստին՝ հարանշանակությանը։ Մեզ հետաքրքրում է Մեյերի 

նկարում ոչ թե հիմնանշանակությունը՝ դենոտատիվ իմաստը, այլ հարանշանակությունը, 

քանի որ Մեյերն իր ունեցած նկարներից ընտրել և ուղարկել է հենց այս մեկը։  

Արդեն իսկ լուսանկարի ընտրությունը խոսում է հեղինակի՝ լուսանկարի մակարդա-

կում ծածկագրված ուղերձի մասին։ Այլ կերպ ասած՝ Մեյերն իրեն «փաթեթավորում» ու հաս-

ցեավորում է (գիտակցաբար և անգիտակցաբար) հենց այս լուսանկարի միջոցով։ Տեղին է 

հիշել Ռոլան Բարտի դատողությունները «Ռոլան Բարտը Ռոլան Բարտի մասին» յուօրինակ 

գրքում։ Բարտը նշում է, որ ստոիկները իմասը հասկանալու համար առանձնացնում էին երեք 

կողմ՝ նշանակիչ, նշանակյալ և անվանյալ (դենոտատ, ռեֆերենտ), իսկ երբ հարցը քննարկվում է 

արժեքաբանության լեզվաբանության տեսանկյունից, ապա երեք այլ երևույթներ են հանդես 

                                                            
9 Ես ամենևին չեմ փոխվել, // նույն աղջիկն եմ՝ նիհար ու տկար տեսքով․․․ ( Մեյեր, էջ 16) 
10 Ролан Барт, Третий смысл. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, с. 10. 
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գալիս։ Դրանք են՝ նշանակման գործընթացը, որը դասական լեզվաբանության ոլորտն է, ծա-

նուցումը (երբ սեփական անձին վերաբերող տեղեկությունը հասցեագրում ենք լսողին) և ստո-

րագրությունը (երբ անձը ցույց է տալիս ինքն իրեն և «անխուսափելիորեն ինքն իրեն ներկա-

յացնում հանրային դիտման»)11։ Ռոլան Բարտի դիտարկումը ճիշտ և ճիշտ կարելի է տեսնել 

Մեյերի լուսանկարի՝ ընտրության («նշանակման»), «ծանուցման» և «ստորագրման» օրինակով։ 

Մեյերի լուսանկարը դիտելիս աչքի են զարնում իրար հակասող մի քանի իմաստակիր 

մանրամասներ։ Առաջինը՝ նկարի հասցեատիրոջը ներդաշնակ, կամարաձև հոնքերի տակից 

ուղիղ ու շիտակ նայող աչքերն են՝ հնարավորինս լայն բացված, որոնք ուզում են բռնել հաս-

ցեատիրոջ հայացքը։ Սա, ըստ էության, կարելի է համարել գրողի սեփական անձի «ծանուց-

ման» և «ստորագրման» մակարդակն է։ 

Բանաստեղծուհու անհույզ դեմքը և կեցվածքը (ուղիղ մեջք, կրծքավանդակը առաջ) 

խոսում են կամքի, ամուր կամային հատկանիշների մասին, որոնք հստակ երևան են գալիս 

միջանձնային հաղորդակցման ժամանակ, օրինակ՝ գրքույկի կազմի ձևավորման հարցը քննարկ-

ելիս, իսկ պոետական տեքստերի մակարդակում «Ընտանեկան ծանր նամակ» բանաստեղծու-

թյան մեջ՝ հայրենի տնից հեռանալու որոշման մոտիվի շնորհիվ։ Նշված մոտիվը «սպրդում» է 

նաև «Մի օր» բանաստեղծության մեջ («Մի օր // Ես անէացա իմ հայրենի տնից՝ // Սրտումս 

պահած իմ սերը, // Որ ցուրտ ձմռանը // Մետաքսի նման ծածկեց գետինը») (Մեյեր, էջ 53):  

Եթե մարմնի դիրքը, կեցվածքը, հայացքը կազմում են ուղերձի գիտակցական պլանը, 

ապա մարմնի միջին և ներքևի շերտը վկայում են արդեն Մեյերի ուղերձի չգիտակցվող պլանը։ 

Դեպի հասցեատերը կիսով չափ շրջված մարմինը, որը ծածկել են ձեռքերը, խոսում են 

միաժամանակ նրա ներփակվածության մասին։ Տեսողական պլանում Մեյերը հստակ կապ է 

փորձում հաստատել իր հասցեատիրոջ հետ, բայց պետք է նկատել, որ մարմնի միջին և ներքևի 

(ոտնաթաթեր) հատվածը «հակասության» մեջ են վերևի հետ։ Մեյերի մարմնի դիրքի, կեցվածքի 

և ներքևի հակասությունը կարելի է համարել արդարացված՝ հաշվի առնելով իր հասցեատի-

րոջը ներկայանալի, շեշտադրված, խրոխտ կեցվածքով ներկայանալու հանգամանքը։ 

Ներփակվածությունը տեսանելի է ոչ միայն ժեստի մակարդակում, այլ նաև հագուստի։ 

Խոսքը ժակկարդյա կտորից պատրաստված պալանտինի մասին է, որը ծածկում է բանաստեղ-

ծուհու մարմնի միջին հատվածը։ Պալանտինը՝ որպես շղարշ, որոշակի խորհդավորություն է 

հաղորդում Մեյերին և ստիպում հասցեատիրոջը ուշադրությունը սևեռել ոչ թե մարմնի, այլ 

հագուստի, ժակկարդյա անհարթ կտորի և դրա շեշտադրված մանրամասներին։ Ժակկարդյա 

կտորի վրա հստակորեն տեսանելի է նաև հակառակ երեսը՝ վայրի կատվազգիներին մատնա-

նշող ֆակտուրան, որը շեշտադրված է հորիզոնական ճիշտ ծալվածքի միջոցով։  

Ստացվում է՝ գիշատիչ կատվայինը (ներքին պլան) հակադրված է ծաղիկներին (ար-

տաքին պլան)։ Ինչպես նկատում ենք, ժակկարդյա կտորի մանրամասները նաև Մեյեր-բա-

նաստեղծի «ներսը» և «դուրսը» նկարագրելու համար են։ Եթե “դուրսը» վկայում է կանացիու-

թյան մասին, ապա «ներսը»՝ ընձառյուծի, վագրակատվի, հովազի մորթու միջինացված ֆակ-

տուրան մատնանշում է . . . ։ Սա թողնում ենք մեր ընթերցողին։  

Գուցե «Սպունգի ծանրությունը», «Անմիտ վերջույթները», «Մերկ լոգանքը», «Անգլիա-

կան գիշերային խալաթը», «Արյունահոսություն», «Աշնան կեսին» բանաստեղծությունները 

(Մեյեր, էջ 14, 40, 41, 43, 49) կարող են օգնել ընթերցողին անուղղակի կերպով «ներսը» վերա-

կառուցելու։  

                                                            
11 Ролан Барт, Ролан Барт о Ролане Барте. М.: ООО “Ад Мaргинем Пресс”, 2014, с. 167-168. 
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«Ներսը» և «դուրսը» կարելի է տեսնել «Երազային վերադարձ դեպի Ցինգսի լիճ» բանա-

ստեղծության օրինակով. «Ես սոսկ կարող եմ քնած մնալ՝ // Թաքնվելով բամբակի մեջ, որ սի-

րեմ քեզ // Այնքան ժամանակ, քանի դեռ սիրտդ մաքուր է զմրուխտի պես� // Այդժամ ես 

փշրված ժայռի ու կանաչավուն մամուռի միջով կթափվեմ ջուրն // Ու կձգտեմ քո սիրուն ու 

կպաշտպանեմ քեզ գալիք միլիարդավոր տարիներին» (Մեյեր, էջ 46)։ 

Գրքույկի կազմի վերջին բաղադրիչը բանաստեղծուհու անունն է, ավելի ճիշտ գրական 

կեղծանունը՝ Մեյեր։ Հետաքրքրական է, որ նա չի ցանկացել նշել իր իսկական «չինական» 

անունն ու ազգանունը։ Այսինքն՝ նախընտրել է հայ հանդիսատեսին ներկայանալ իրական 

արտաքինով՝ լուսանկարի միջոցով, բայց երևակայական անվանմամբ՝ կեղծանվամբ։ Իրակա-

նում Մեյերը նրա սիրած տղամարդու փոխառված ազգանունն է, որը միաժամանակ նրա 

բանաստեղծությունների չինարենից անգլերեն թարգմանիչն է։ Այս առումով սիրած տղամար-

դուց «վերցված» անունը կարելի է դիտարկել որպես սիրած տղամարդու հետ նույնականաց-

ման մի յուրօրինակ ձև։  

Անշուշտ, սիրած տղամարդու անունը կրելը գուցեև հոգեբանորեն հաճելի է, հատկա-

պես երբ անտարբեր չես, բայց, կարծում ենք, միայն դա բավարար չէ կեղծանվան ընտրության 

համար։ Մեյեր անունը, բացի ինքնակենսագրական տարրերից, մատնանշում է նաև բանա-

ստեղծուհու եվրոպական, ավելի կոնկրետ՝ անգլոսաքսոնական կողմնորոշումը։ Մեյեր կեղծա-

նունը դառնում է մուտքի այցեքարտ՝ անգլոսաքսոնական լեզվամշակութային միջավայր 

մտնելու համար, ինչը, հավանաբար, դժվար կլիներ չինական անուն ազգանունով։  

Մեյերի եվրոպական կողմնորոշումը կարող ենք փաստարկել նաև ոսպնյակների մի-

ջոցով աչքի գույնի փոփոխությամբ՝ եվրոպականացմամբ։ Արտաքինի հնարավոր եվրոպա-

կանացումը և եվրոպական կեղծանունը խոսում են նրա՝ (հավանաբար) ազգային ինքնության 

անլիարժեքության մասին։ Եվրոպականը դրսևորվում է նաև Մեյերի արտաքինի՝ հագուստի՝ 

ժակկարդյա կտորից պալանտինի միջոցով։  

Պալանտինը (palatine) որպես հագուստ շրջանառության մեջ է դրվել 17-րդ դարի 70-

ական թթ, երբ Եղիսաբեթ-Շարլոտտա Պֆալցին (ֆր.՝ Palatinat)՝ Ֆիլիպ I Օրլեանի կինը մրսելով 

ուսերը ծածկել է սամույրե մորթիով12, ինչն էլ իր հերթին մի գեղեցիկ հնարանք է դարձել 

կանանց հագուստի «զինանոցում»՝ մարմնին խորհրդավորություն ու հետաքրքրություն հա-

ղորդելու, (տղամարդկանց) հայացքը իրենց մարմնի վրա երկար պահելու, մարմնի վերին 

հատվածի բարեմասնությունների չափից ավելի արտահայտվածությունը կամ դրանց նվազ 

ներկայությունը քողարկելու համար։  

Եվրոպական քաղաքակրթության արգասիք է նաև պալանտինի «նյութը»՝ ժակկարդյա 

կտորը, որի մանելու տեխնոլոգիան հնարավոր դարձավ ֆրանսիացի վարպետ Ժոզեֆ Մարի 

Ժակկարդի (1752-1834) ստեղծած մեքենայի շնորհիվ13։ 

Արևմուտքը շոշափելի է ոչ միայն Մեյերի հագուստի ու աչքերի գույնի ընտրության 

մեջ, այլ նաև տեքստային մակարդակում («Ֆինանսական ճգնաժամ», «Անգլիական գիշերային 

խալաթ», «Վաղ առավոտ՝ 4։00-ին, Բլայ կարդալիս») (Մեյեր, էջ 26, 41, 56)։ Արևմտյան քաղա-

քակրթության մշակութային կապիտալը և դրա կերտողները երևան են գալիս նաև «Բոդլեր», 

                                                            
12 Осинка, Откуда появились палантины / http://www.retromoda.ru/things/palatine.html - 24.04.2017. Կամ՝ 
http://shubki.info/mehovaya-moda/mehovye-nakidki/82-palantin-lizelotty.html -24.04.2017. 
13 В. В. Лемантов, Жозеф-Мари Жаккард // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. Xia, 1894, с. 708 / 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%
D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84-
%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8 -24.04.2017. 
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«Իվան Գոլ», «Աքիլլես», «Նվաղելով Ցինհայի համար», «Վաղ առավոտ՝ 4։00-ին, Բլայ կարդալիս», 

«Ելաբուգա», «Այսօրվանից սկսած» (Հինգը) (Մեյեր, էջ 19, 20, 22, 23, 56, 62, 87) բանաստեղ-

ծություններում։ Կարևոր թեմաներից է էկո-գիտակցումը («Ջրասուզում», «Մարդկանցից անդին 

աշխարհը», «Արքայաժառանգ») (Մեյեր, էջ 51, 61, 90) և քրիստոնեությունը («Երուսաղեմ», 

«Շվայտություն», «Դու և ես») (Մեյեր, էջ 54, 55, 64)։ 

Այսպիսով, վերը շարադրվածից կարելի է եզրակացնել, որ գրքի կազմի, հեղինա-

կային նկարների և նրա գրական ժառանգության թեմատիկ քննությունն արդյունավետ է, 

երբ դիտարկվում է եռանդամ հակադրամիասնության մեջ։ Նման մոտեցման պարագայում 

նախաբանի քարացած ձևաբովանդակային սահմանները ընդլայնվում են, և այն արդեն 

ստանում է ժանրային նոր տարրեր՝ «դիմակներ»՝ նախաբան, դիմանկար, էսսե և այլն։ 

Ժանրի քարացած սահմանների ընդլայնմանը նպաստում է այն նշանագիտական գաղա-

փարը, որ տեքստ են ոչ միայն գրական ստեղծագործությունը, ամբողջ բանաստեղծական 

ժողովածուն, այլև գրքի կազմը, հեղինակի լուսանկարը, լուսանկարում հեղինակի հա-

գուստը՝ որպես «խոսքային» դրսևորում, կեցվածքն ու ժեստերը։  

ТИГРАН СИМЯН  

О СООТНОШЕНИИ КНИЖНОЙ ОБЛОЖКИ, АВТОРСКОЙ ФОТОГРАФИИ 
И ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ МЕЙЕР “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ”) 

РЕЗЮМЕ 

В статье сжато описываются различные подходы анализа предисловия, как отдельного 
жанра литературной критики. Предлагается провести демаркационную линию между такими 
жанрами как введение, предисловие и вводная статья, а также прилагается практический об-
разец “нетрадиционного” описания предисловия на примере поэтического сборника стихов 
современной китайской поэтессы Мейер. Предисловие моделируется на основе тернарной 
оппозиции։  обложка книги, личная фотография поэтессы и поэтические тексты. Выбранный 
подход расширяет границы традиционного предисловия, и оно уже функционирует на 
межжанровом стыке вводной статьи, эссе, литературного портрета и т.д.  
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TIGRAN SIMYAN 

ON THE RELATIONSHIP AMONG BOOK COVER, AUTHOR'S 
PHOTOGRAPHY AND POETIC TEXT 

(ON THE EXAMPLE OF MEYER’S BOOK “TWELVE BACK”) 

SUMMARY 

The article briefly describes various approaches to the analysis of the preface, as a separate 
genre of literary criticism. It is proposed to make a demarcation line among such genres as an 
introduction, a preface and an introductory article, as well as a practical example of an 
"unconventional" description of the preface on the example of the collection of poems by modern 
Chinese poetess Meyer. The preface is modeled on the basis of the ternary opposition; the cover of 
the book, the personal photo of the poetess and poetic texts. The chosen approach extends the 
boundaries of the traditional preface, and it already functions at the intergenrе junction of the 
introductory article, essay, literary portrait, etc. 
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Օրդոյան Գրիգոր - թատերագետ, արվեստագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր: Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական 
ինստիտուտի Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի 
վարիչ: 70-ից ավելի գիտական և հրապարակախոսական հոդ-
վածների հեղինակ է: Ունի հրապարակումներ մի շարք գիտա-
կան ժողովածուներում, հանդեսներում, ամսագրերում: Զեկու-
ցումներով է հանդես եկել հանրապետական և միջազգային գի-
տաժողովներում: Առանձին գրքով հրապարակել է «Թատրոնը 
Կիլիկյան Հայաստանում (XII-XIIIդդ.)», «Հայ կրկեսային ար-
վեստի անցած ուղին. հնադարից մինչև նորագույն ժամանակ-
ներ», «Դերասանի արվեստի հարցեր» աշխատությունները:             

2009-ին դոկտորական թեզ է պաշտպանել «Հայ կրկեսային արվեստի ձևաբանական 
քննություն. կրկեսի տեսության հարցեր» թեմայով: 

   

 Ռուբեն Բաբայան - Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվ. Պե-
տական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, պրո-
ֆեսոր, ԵԹԿՊԻ-ի «Դերասանի վարպետություն և ռեժիսուրա» ամ-
բիոնի վարիչ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ: 

1978-ին ավարտել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար 
լեզուների համալսարանը (բանասեր), 1990թ. Ռուսաստանի թա-
տերական ակադեմիան (ГИТИС-РАТИ) ստանալով բեմադրող ռե-
ժիսորի որակավորում: 1995-ից դասավանդում է ԵԹԿՊԻ-ում, 
1991-ից UNIMA (UNICEF) անհատական անդամ: 2006-ին հիմ-
նադրել է Ազգային Թատերական Ստեղծագործական Միավորումը 
2008-ին՝ Թատրոն X փառատոնը: Բեմադրել է 16 ներկայացում 

Հայաստանում և արտերկրում: Բեմադրություններն արժանացել են միջազգային 
փառատոների բազմաթիվ մրցանակների և դիպլոմների: 

 Նարինե Սարգսյան - թատերագետ, արվեստագիտության 
թեկնածու, պրոֆեսոր: 1985 թ.-ց դասավանդում է ԵԹԿՊԻ-ում: 
2003թ.-ից աշխատել է որպես Թատրոնի և կինոյի ֆակուլտետի 
դեկան, 2014 թ.-ից աշխատում է ուսումնագիտական աշխատանք-
ների գծով պրոռեկտորի պաշտոնում: 70-ից ավելի մասնագիտա-
կան, գիտամեթոդական հոդվածների հեղինակ է: Պարգևատրվել է 
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով /2003/ և «Մովսես Խորենացի» 
մեդալով /2014/: 

 
 
 
 
Irina Duskova- Freelance Theatre Manager/ Consultant Studied 

International Cultural Policy and Management at University of Warwick. 
International Summer Program Director at Byrd Hoffman Water Mill 
Foundation, NY, USA. Earlier worked for Finnish state-funded Cultura 
Foundation that promote Russian language and culture and for Korjaamo 
Culture Factory, a part of Trans Europe Halles network of cultural centres. 
As a theatre manager organized many tours for Finnish, Lithuanian and 
American theatres and performances, incl. ones to Russia. Often speaks on 
conferences and consults various art projects. 
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Борис Гафуров- Актер. Режиссер. Художественный Руко-
водитель Театра Марка Вайля “Ильхом”. Ташкент, Узбекистан 

Окончил актерский факультет ташкентского театрально-
художественного института в 1993 году, мастерская Марка Вайля. 

Актер театра “Ильхом” с 1991 года. С сентября 2007 – и. о. 
художественного руководителя театра Марка Вайля “Ильхом”. 
C 2010 года – художественный руководитель театра Марка Вайля 
“Ильхом”. В Студии драматического искусства театра Марка Вайля 
“Ильхом” преподает мастерство актера. 

Лауреат Премии  “Ильхом-2007” в номинации “Лучший актер 
года”. 

Александр Юрьевич Попов - В 1981 г., студентом первого 
курса ГИТИСа, пришел в Студию О. Табакова и стал её завлитом. 
Стажировался в Московском Художественном театре, Королевском 
Национальном театре (Лондон) и Американском репертуарном театре 
(Бостон). В 1990-91 гг. был российским сопродюсером первого 
негосударственного гастрольного обмена между Театром-студией п/р 
О. Табакова и The Acting Company (Нью-Йорк, США). В 1991 г. 
вместе с О. Табаковым основал в США Летнюю школу имени Ста-
ниславского и остается её  бессменным директором. Доцент кафедры 
продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, 
автор (совместно с В. Уриным) программы “Мастерство продюсера”. Ос-
нователь и директор международного фестиваля искусств ArtsLand 

в Бостоне. Руководил актерской магистратурой Университета Карнеги-Меллон, был админист-
ративным директором Театрального института при Гарварде. Работал заместителем директора 
МХАТ имени А. П. Чехова, исполнительным продюсером компании Stage Entertainment. В 
2010 г. стал одним из основателей (вместе с М. Швыдким и Д. Смелянским) и генеральным ди-
ректором Московского театра мюзикла. Как продюсер выпустил более 60 спектаклей в России 
и США, участвовал в крупнейших европейских и американских театральных фестивалях. 
Автор переводов и сценических редакций пьес А. Островского, М. Горького, Н. Саймона, 
Т. Стоппарда, М. Фрейна. За книгу “История театрального подвала” о создании Театра 
О. Табакова удостоен Премии Табакова в 2010 году. 

 
 
 Султанова Ольга-Окончила в 2011 году Санкт-Петербур-

гский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности 
“Маркетинговые коммуникации в социально-культурной среде”. С 
2008 года, работала в сфере банковской рекламы и PR,а также реали-
зовывала PR-проекты в нефтегазовой сфере. 

С 2012 года занимается проектированием и реализацией со-
циально-культурных мероприятий, в частности в театральной сфере. 
На сегодняшний день Ольга - театральный продюсер, директор между-
народного фестиваля исполнительских искусств “Откровение”,  проект-
ный менеджер, консультант по продвижению социально-культурных 
проектов. 
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 Филипп Вулах - Арт Менеджер. Директор Фестиваля Искусств 
“Точка доступа” и “Майского Шоукейса” театров. Санкт-Петербург, 
РФ. Преподаватель на кафедре продюсирования в РГИСИ (Российского 
Государственного Института Сценических Искусств).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Արա Խզմալյան - 1997-2001թթ. սովորել է Երևանի թատրոնի 
և կինոյի պետական ինստիտուտում։ 2001-04 թթ. եղել է ՀՀ ԳԱԱ 
Արվեստի ինստիտուտի ասպիրանտ և ստացել արվեստագիտու-
թյան թեկնածուի կոչում։ 2002-09 թթ. եղել է Ե.Չարենցի անվան 
Գրականության և արվեստի թանգարանի ավագ գիտաշխատող, 
2003-04 թթ.` Երևանի պետական համալսարանի արվեստաբանու-
թյան ամբիոնի դասախոս («Թատրոնի ընհանուր պատմություն» 
առարկա)։ 2003 թ-ից Երևանի Հ.Թումանյանի անվան պետական 
տիկնիկային թատրոնի գրական մասի վարիչն է։ 2004 թ-ից աշխա-
տում է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում` որպես  գիտաշխատող։ 
2007թ. հիմնել է առաջին թատերական թերթը` «Սկենեն»։ Նույն 

թվականին Ռուբեն Բաբայանի և նրա նախաձեռնությամբ հիմնվել է «Թատրոն-X» հանրա-
պետական փառատոնը։ 2009 թ-ից նախագահում է «Ազգային թատերական ստեղծագոր-
ծական միավորում» ՀԿ-ն։ 2012 թ. դարձել է Թատերական առաջին առցանց-մրցանակա-
բաշխության դափնեկիր` «Լավագույն օնլայն-թատերագետ» անվանակարգում։ Զեկուցում-
ներով հանդես է եկել միջազգային գիտաժողովներում և համաժողովներում‚ գիտական և 
հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ է‚ խմբագրել է թատրոնին առնչվող գրքեր։ 
2013թ. արժանացել է ՀՀ «Մովսես Խորենացի» մեդալի: 2009-ից աշխատում է Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվ. Մատենադարանում որպես ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ 
կապերի և թանգարանային կառավարման գծով տնօրենի խորհրդական, նաև Արխիվային 
փաստաթղթերի պահպանման ու գիտական մշակման բաժնի վարիչ։ 

Անուշ Ասլիբեկյան - Ավարտել է Երևանի Թատրոնի և կի-
նոյի պետական ինստիտուտի թատերագիտական ֆակուլտետը 
(1998-2003թթ), 2003-2006թթ սովորել է նույն ինստիտուտի ասպի-
րանտուրայում: 2000-2005թթ. եղել է ինստիտուտի «Արվեստ» ուսա-
նողական ամսագրի հիմնադիր-խմբագիրը: 2006-ից նույն ինստիտուտի 
Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս է, դասա-
վանդում է թատրոնի պատմություն, ինչպես նաև ՀՀ Գիտություն-
ների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի թատրոնի 
բաժնի կրտսեր գիտաշխատող է: 1999թ պարբերաբար տպագրվում 
է հանրապետական մամուլում` թատերախոսականներ, պատմվածք-
ներ, բանաստեղծություններ, պիեսներ: Գիտական հոդվածները 

տպագրվել են «Հանդես» ամսագրի նախորդ համարներում:  
 Ա.Ասլիբեկյանը գրական-գեղարվեստական ժողովածուների հեղինակ է: Նրա պիես-

ները բեմադրվել են և արժանացել միջազգային և հանրապետական փառատոների մրցա-
նակների: Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման և Գրողների միության 
անդամ է: 
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Տիգրան Մարտիրոսյան- թատերագետ, հրապարակախոս: 
2007թ.-ին ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի թատերագիտական կուրսը: 
Հետբուհական կրթությունը ստացել է՝ 2010թ ցայսօր մասնակցելով 
քսանից ավել վարպետության դասերի: Տարբեր տարիների ակտի-
վորեն մասնակցել ՀԹԳՄԻ-ի նախաձեռնած ‹‹Երիտասարդ ռեժի-
սորների›› փառատոնի, ԱԹՍՄԻ-ի կազմակերպած ‹‹Թատրոն X›› 
հանրապետական փառատոնի և ‹‹Ներկայի վերականգնումը›› մի-
ջազգային դրամատուրգիական ընթերցումների, ՆՓԱԿ-ի հիմնած 
‹‹Մեկ քառակուսի մետր›› թատերական փառատոնի, ինչպես նաև 
‹‹Խորհուրդ են տալիս հայտնիները›› գրական նախաձեռնության 
քննարկումներին: Եղել է հանրապետական թատերական և մի-

ջազգային կինոփառատոնների մասնագիտական հանձնախմբի և ժյուրիի անդամ: 2016թ. 
Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան մնջախաղի միջազգային փառատոնում համակարգել և 
վարել է ‹‹Պլաստիկ արվեստների զարգացման միտումները, պատճառներն ու հետևանք-
ները›› խորագրով միջազգային կոնֆերանսը: 2008-2010թթ. աշխատել է ‹‹Ավանգարդ›› շա-
բաթաթերթում իբրև լրագրող: 2009թ ‹‹Երևան›› հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի 
հեռուստալրագրող: 2012թ ‹‹Երևան›› ամսագրի թատերական թղթակից: 2013-2014 թթ 
‹‹ImYerevan.com›› կայքի թատերական մեկնաբան: Հեղինակ է տասը թատերական վերլու-
ծությունների, երեսունից ավելի կինո և թատերախոսականների, հինգ հրապարակախո-
սական, մեկ մշակութաբանական, պատմատեսական ու քննադատական բնույթի հինգ 
գիտական հոդվածների և մեկ գրական վեճի:  

Վասիլի Գևորգյան - արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ, 

ռեժիսոր: Պաշտպանել է ատենախոսություն՝ «Պայմանական լեզվի 

որոնումները հայ նորագույն թատրոնում (1920-ական թթ.)» թեմա-

յով (Երևան, 2003): 2002-ից ԵԹԿՊԻ-ի թատրոնի պատմության և 

տեսության ամբիոնում դասավանդում է «Հայ թատրոնի պատմու-

թյուն» և «Արտասահմանյան թատրոնի պատմություն» առարկա-

ները: Հրատարակել է տասից ավելի գիտական հոդվածներ: 

 

 

 
 

 

Գոռ Վանյան – արվեստագիտության թեկնածու, աշխատում 

է ՀՀ ոստիկանության Հասարակայնության հետ կապի և լրատվու-

թյան վարչությունում, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստի-

տուտի դասախոս է: 2000թ. ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի թատերագիտու-

թյան բաժինը: 2009թ. ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի 

ասպիրանտուրան, պաշտպանել է ատենախոսություն` «Արմեն 

Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը և արվեստը» թեմայով: 

2008-2009 թթ. աշխատել է Պետական երաժշտական կամերային թատ-

րոնում` որպես գրական մասի վարիչ: Գիտական հոդվածների հե-

ղինակ է, կարդացել է զեկուցումներ հանրապետական գիտաժո-

ղովներում: 2014թ.-ին լույս է տեսել Գ.Վանյանի «Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական 

կյանքը և արվեստը» գիրքը: 
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 Հարություն Ազարյան - ավարտել է Մոսկվայի Ռուսաս-

տանի Թատերական արվեստների պետական ակադեմիան (ГИТИС): 
Երկար տարիներ աշխատել է Հայաստանի Հանրային հեռուստա-

ընկերությունում, հայտնի է իր «Բոհեմ» և «Երկրի ուժը» հեղի-

նակային ֆիլմաշարերով, անդես է եկել որպես սցենարի հեղինակ 

և ռեժիսոր: 30-ից ավելի փաստագրական ֆիլմերի հեղինակ է: 

2001թ. «Պարի թևերով» ֆիլմի համար արժանացել է Յալթայի 

«Միասին» 2-րդ միջազգային կինոփառատոնի առաջին և Պետ-

դումայի հատուկ մրցանակներին, Մոսկվայի «Եվրասիական» մի-

ջազգային կինոփառատոնի հատուկ մրցանակին և դիպլոմին: 

2007թ. հրատարակել է «Անդունդի եզրի մասրենին» վեպը: 2009թ. Երգի պետական թատ-

րոնի ստուդիայում դասավանդել է «Դերասանի վարպետություն» առարկան: 2011թ. Նկա-

րահանել է «Ճանապարհին» խաղարկային ֆիլմը: 2015թ-ից Երևանի Թատրոնի և կինոյի 

պետական ինստիտուտում դասավանդում է «Վիզուալ մշակութային էթիկա» առարկան, 

2016թ-ից ղեկավարում է «Հեռուստառեժիսուրա» 1-ին կուրսի արվեստանոցը: 

Աննա Հեքեքյան – պրոֆեսոր, ավարտել է Երևանի Գեղարվես-

տաթատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը, Մոսկվայի 

պետական թատերական արվեստի ինստիտուտի բեմական խոսքի 

ամբիոնի ասիստենտուրան: Հեռուստապետկոմում աշխատանքի է 

անցել որպես ռեժիսոր, նկարահանել է տասնյակից ավելի վավերա-

գրական ֆիլմեր: Զուգահեռաբար դասավանդել է Երևանի Կոմիտասի 

անվան պետական կոնսերվատորիայում և Ռ. Մելիքյանի անվան 

երաժշտական ուսումնարանում: 1988-ից առ այսօր բեմական խոսք 

է դասավանդում Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստի-

տուտում: 1990թ.-ից որպես ռեժիսոր և հաղորդավար հաղորդում-

ներ է պատրաստել Հանրային ռադիոյի, «Վեմ» ռադիոկայանի համար: Ունի հրատարակ-

ված հոդվածներ և մեթոդական ձեռնարկներ՝ «Բարբառային խոսքի շտկումը» /Կարնո բար-

բառ/ (1996թ.), «Ուղղախոսական վարժությունների ձեռնարկ» (2001թ.), «Շնչառություն և ձայն» 

(2007թ.), «Ձայնի թռիչքայնության մասին» (2008թ.):  

Բերոյան Նարինե - ավարտել է ԵԳԹԻ թատերագիտական 

ֆակուլտետը: 2000թ-ից աշխատում է Երևանի թատրոնի և կինոյի 

պետական ինստիտուտում: Դասավանդում է «Զգեստի և դեկորա-

տիվ արվեստի պատմություն» առարկան: 2015թ. պաշտպանել է 

«Զգեստի իմաստային և խաղարկային ֆունկցիաները բեմական 

արվեստում» թեկնածուական ատենախոսությունը: 
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Աննա Կարապետյան - Ավարտել է Երևանի պարարվեստի 
ուսումնարանի դասական պարերի բաժինը: 1986-96թթ. աշխատել է 
Հայաստանի պարի պետական անսամբլում, այնուհետև Հայաս-
տանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական անսամբլում՝ 
որպես բարձր կարգի պարուհի: Աննա Կարապետյանն ավարտել 
է ԵԹԿՊԻ-ի դերասանական բաժինը, դասավանդում է նույն ինստի-
տուտում ռեժիսուրա և ժող. բնորոշ պար առարկաները: Նա բազմա-
թիվ ներկայացումների պարային բեմադրությունների հեղինակ է, 
տպագրել է «Ժողովուրդներին բնորոշ պար» առարկայի բնույթը» 
հոդված «Հանդես» ժողովածուում: Այժմ ղեկավարում է ԵԹԿՊԻ-ի 
խորեոգրաֆիայի ամբիոնը, դոցենտ է:  

 

Սվետլանա Արզումանյան- փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ: Դա-
սավանդում է «Փիլիսոփայություն» և «Էսթետիկա և արվեստաբա-
նություն» առարկաները ԵԳՊԱ-ում և «Փիլիսոփայություն» առար-
կան ԵԹԿՊԻ-ում: Երկու մենագրությունների և մոտ 50 գիտական 
հոդվածների հեղինակ է: 

 
 
 
 

 
 

 

Հասմիկ Գիշյան - Ավարտել է Երևանի գեղարվեստա-թա-
տերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը: Այժմ 
ԵԹԿՊԻ-ի Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի համակարգողն 
է: Տարբեր տարիների նա աշխատել է ԵԹԿՊԻ-ում և Խ. Աբովյանի 
անվան մանկավարժական համալսարանում որպես դասախոս, 
ուսումնա-ստեղծագործական պրակտիկայի ղեկավար, ղեկավա-
րել է դիպլոմային աշխատանքներ, աշխատել է ՀՀ հեռուստատե-
սությունում, Երևանի երաժշտական ուսումնարանում, «Հայֆիլմ» 
կինոստուդիայում, Գեղագիտական դաստիարակության կենտրո-
նում, ղեկավարել է ժող. թատրոններ: 1980թ. Լենինգրադ քաղաքի և 
մարզի Ժող. Թատրոնների փառատոնում Հ. Գիշյանի բեմադրու-

թյունը ստացել է գլխավոր մրցանակ: 

Աստղիկ Պետրոսյան- 2013թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի ան-
վան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 
Օտար լեզուների ֆակուլտետը: Բակալավրիատին համատեղ 
2011-2013թթ. սովորել է թարգմանչաց գործ՝ որպես լրացուցիչ 
կրթություն: 

2015թ. ավարտել է նույն բուհի Կրթության կառավարման 
բաժնի մագիստրատուրան: 

2015թ.-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի թատրոնի և 
կինոյի պետական ինստիտուտում՝ նախ որպես ռեկտորի օգնակա-
ն, այնուհետև՝ Որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ: 2016թ. 
եղել է բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ուսանող-փոր-

ձագետ՝ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրա-
մում: Անցել է մի շարք վերապատրաստումներ արտասահմանյան առաջատար բուհերում: 
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Ռուբեն Կարապետյան - ռեժիսոր,դոցենտ։ Սովորել է Կիևի 
Կուլտուրայի ինստիտուտում «զանգվածային ռեժիսուրայի» բաժ-
նում, ինչպես նաև ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերա-
կան ինստիտուտի դրամատիկ ռեժիսուրայի բաժինը։ Որպես բե-
մադրող ռեժիսոր՝ աշխատել է Երևանի Պատանի հանդիսատեսի 
թատրոնում, Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում, 
որտեղ իրականացրել է մի շարք բեմադրություններ։2000-թվակա-
նից աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ում։ 10-ից ավելի գիտական հոդված-
ների հեղինակ։ 

 
 
Ստեփան Շահինյան - Ավարտել է Խաչատուր Աբովյանի 

անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեժիսուրայի 
բաժինը: 1973-1980թթ. աշխատել է Մնջախաղի թատրոնում, այնու-
հետև Հ. Մալյանի անվան թատրոնում որպես դերասան, ռեժիսոր: 
1991-1992թթ. Փարիզ, Մարսել Մարսոյի միմոդրամայի միջազգա-
յին դպրոց: 

1994-2011թթ. ԵԹԿՊԻ-ում, 2011-ից մինչ այժմ Խ. Աբովյանի 
անվան պետական մանկավարժական համալսարանում որպես 
դասախոս: 1995թ. հիմնել է մնջախաղի առաջին կուրսը: 2005թ. 
Դաֆահանի միջազգային թատերական փառատոնում Մալյան 
թատրոնի կազմում շահել է ոսկե մեդալ: 

Արծուի Բախչինեան – Հայագէտ-պատմաբանասէր, բանա-
սիրական գիտությունների թեկնածու: 1988–1993 թթ. ուսանել է 
Երեւանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի 
հայոց լեզուի եւ գրականութեան բաժնում: 1996–1997 թթ. եղել է 
Ուփսալայի համալսարանի (Շուեդիա) հրաւիրուած գիտաշխատող: 
2009-ից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հայ 
գաղթավայրերի եւ սփիւռքի բաժնում: 1989-ից աշխատակցում է 
Հայաստանի եւ արտասահմանի մամուլին մշակոյթին, հայ Սփիւռ-
քին, հայազգի ականաւոր անձնաւորութիւններին վերաբերող հա-
յերէն, ռուսերէն եւ անգլերէն յօդուածներով: Հայ իրականութեան 
տարբեր կողմերի վերաբերեալ տասնեակ գրքերի հեղինակ և 

խմբագիր է, ներառեալ՝ «Հայազգի գործիչներ հնագոյն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը» 
(2002), «Հայերը համաշխարհային կինոյում» (2004), «Հայաստան-Սկանդինավիա. 
պատմամշակութային առնչութիւններ» (2010), «Հայերը համաշխարհային պարարուես-
տում» (2016) եւ այլն: Մասնակցել է միջազգային գիտաժողովների, փառատոների եւ հան-
դիպումների տարբեր երկրներում: 

 Մարգարիտ Մնացականյան - Ավարտել է Երևանի գեղար-
վեստա-թատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը: 
1979թ-ից աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ի դերասանի վարպետության և 
ռեժիսուրայի ամբիոնում որպես դասախոս: Մանկավարժական և 
ստեղծագործական աշխատանքի համար արժանացել է Երևանի 
քաղաքապետարանի, Մշակույթի նախարարության, Կրթության և 
գիտության նախարարության, Թատերական միության պարգևնե-
րին: Դերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնի դոցենտ է: 
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Անի Գևորգյան – դերասան, ռեժիսոր: 2011թ-ին ավարտել է 

ԵԹԿՊԻ ՎՄ-ի «Դերասանական արվեստ» ֆակուլտետը (բակա-

լավր): 2013թ.-ին ̀ «ռեժիսուրա» ֆակուլտետը (մագիստրոս): 

2011թ.-ից ԵԹԿՊԻ ՎՄ-ում դասավանդել է դերասանի վարպետու-

թյուն որպես ասիստենտ: 2013թ.-ից նույն ինստիտուտում դասա-

վանդում է «Հայ թատրոնի պատմություն», «Արտասահմանյան 

թատրոնի պատմություն» առարկաները: 

Հեղինակ է երկու բեմադրության: 

 

 

Արմինե Ավետիսյան-2013թ ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի Երաժշ-

տական թատրոնի դերասան բաժինը: 2015թ ավարտել է նույն ինս-

տիտուտի մագիստրատուրան: Աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ի Բեմական 

շարժման և մեներգի ամբիոնում որպես դասախոս: 

Դասավանդում է Բեմական շարժում և պար առարկաները:  

 

 

 
 

 

 

 

Լիլիթ Բարիկյան - 2009 թ. ավարտել է ԵՊՀ ռոմանագերմա-

նական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բաժնի բա-

կալավրիատը՝ ֆրանսերեն լեզու և գրականություն մասնագիտու-

թյամբ, 2011 թ.՝ արտասահմանյան գրականության բաժնի մա-

գիստրատուրան։ Մասնակցել է գիտաժողովների, հրատարակել է 

6 հոդված, զբաղվում է 20-րդ դարի ֆրանսիական գրականության՝ 

մասնավորապես դրամատուրգիայի ուսումնասիրությամբ։  

 

 

 

 

Գոռ Սալնազարյան – Հայաստանի Հանրապետության Գի-

տությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի 

երաժշտագիտության բաժնի ասպիրանտ։  

2007 - 2012 թթ․-ին սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիայի վոկալ-տեսական ֆակուլտետի դա-

սական վոկալ բաժնի բակալավրիատում։ 2012-2014 թթ․-ին սովո-

րել է նույն բաժնի մագիստրատուրայում։ 2014 - 2016 թթ․-ին ծառա-

յել է ՀՀ Զինված Ուժերի Երգի և պարի համույթում որպես ժամկե-

տային զինծառայող։ 2015 թ․-ից ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինտիտուտի 

երաժշտագիտության բաժնի ասպիրանտ է։ 2016 թ․-ից սովորում է 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի «Կատարողական բարձրա-

գույն վարպետություն» լրացուցիչ կրթության բաժնում։ 
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 Տարոն Պետրոսյան - Ռեժիսոր, արվեստագիտության թեկ-

նածու: Ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստի-

տուտը, Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտի 

ասպիրանտուրան: Նկարահանել է ֆիլմեր, որոնք արժանացել են 

միջազգային կինոփառատոների մրցանակների ու դիպլոմների: 

Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ է, ունի տպագրված 

հոդվածներ ռուսական գիտական ամսագրերում: Գերմանիայի 

«Լամբերտ» հրատարակչությունը հրատարակել է նրա՝ Պիթեր 

Գրունիեյի կինոպոետիկային նվիրված մենագրությունը: 

 
 

 

Լարիսա Ստեփանյան - 1981թ ավարտել է Լենինգրադի Կինո-

ինժեներների ինստիտուտը: Աշխատել է «Հայֆիլմ» կինո-ստուդիա-

յում որպես ավագ ինժեներ, տեխնիկական վերահսկման բաժնի պետ, 

ժապավենի մշակման արտադրամասի պետ և գլխավոր ինժեներ:  

Այժմ աշխատում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական 

ինստիտուտում որպես ավագ դասախոս, դոցենտ` կինոյի և հե-

ռուստատեսության ամբիոնում: Մի քանի գիտական հոդվածների 

հեղինակ է: 

 

 
 

 

Սերգեյ Կիրակոսյան – Ստացել է վավերագրող-կինոռեժի-
սորի մասնագիտացում ԵԹԿՊԻ բակալավրական և մագիստրո-
սական աստիճաններում: Որպես ԵԹԿՊԻ ասպիրանտ՝ ուսում-
նասիրում է «Հայ վավերագրական կինոն 20-րդ դարավերջին և 
21-րդ դարասկզբին» թեման: Այժմ նույն ինստիտուտում դասա-
վանդում է «Վավերագրական կինոյի պատմություն» առարկան: 
Զեկուցումներ է ներկայացրել 5 գիտաժողովում: Ունի 4 ավար-
տուն վավերագրական ֆիլմ, որոնք ցուցադրվել են Հայաստանի 
հանրային հեռուստատեսությամբ: 3 տարի աշխատել է Հայաս-
տանի հանրային ռադիոյի երիտասարդական ծրագրում` որպես 
խմբագիր: 

 
 Տաթև Զատիկյան – Հեռուստառեժիսոր: 2014 թվականին 

ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի հեռուստառեժիսուրա բաժինը: 2016 թվակ-
անին ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի նույն բաժնի մագիստրատուրան: Որ-
պես ռեժիսոր իր գործունեությունը սկսել է 2014 թվականից 
«ՕՐԴֆիլմ» ֆիլմարտադրական ընկերությունում՝ նկարահանելով 
վավերագրական ֆիլմեր, գովազդներ և այլն: 
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Տիգրան Սիմյան - բանասիրական գիտությունների դոկ-
տոր, Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրա-
կանության ամբիոնի պրոֆեսոր (tsimyan@ysu.am): Մեկ մենագ-
րության (1918-1939 թթ. գերմանական վեպի գաղափարագեղար-
վեստական պրոբլեմատիկան, Երևան, Հեղ. Հրատ., 2015, 612 էջ) և 
շուրջ 100 գիտական հոդվածների հեղինակ է, որոնք տպագրվել են 
ՀՀ-ում, Գերմանիայում, Անգլիայում, Լատվիայում, Ռուսաստա-
նում, Ղազախստանում, Վրաստանում: Գիտական հետաքրքրու-
թյունների ոլորտներն են` 17-20 դդ. նոր գերմանական գրակա-
նությունը, գրականության և մշակույթի նշանագիտական խնդիր-
ները, հումանիտար գիտությունների մեթոդների պատմությունը: 

Ընթերցվող կուրսերն են` գերմանական գրականության պատմություն (17-20 դդ.), 18-րդ 
դարի ֆրանսիական գրականության պատմություն, Գրականության և մշակույթի նշանա-
գիտություն, Նշանագիտություն և հաղորդակցության տեսություն և գրականության 
տեսություն: 2011 թ.-ից Նշանագիտության գերմանական միության (Deutsche Gesellschaft 
fՖr Semiotik (DFG)), և գիտական հանդեսների խմբագրական կոլեգիայի անդամ (“Критика 
и семиотика” («Քննադատություն և նշանագիտություն», Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան), 
2013 թ.-ից Համեմատական ուսումնասիրություններ (Comparative Studies, Դաուգավպիլս, 
Լատվիա), 2016 թ�-ից “ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотик-и”): 

Շուշանիկ Մուրադյան- 2005 թ ավարտել է Խ. Աբովյանի 
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 
Կուլտուրայի ֆակուլտետը` Մասսայական հանդիսությունների 
ռեժիսուրայի բաժինը: Շ. Մուրադյանը գիտական հոդվածների հե-
ղինակ է, 2014-2016 թթ գիտական զեկուցումներով հանդես է եկել 
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների ամենամյա գիտաժողովնե-
րում: 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի սփյուռքահայ արվեստի և 
միջազգային կապերի բաժնի գիտաշխատող է: 

 

 
 

 Գրետա Գասպարյան- 2014 թվականին ավարտել է ԵՊՀ-ի 
հայ բանասիրության ֆակուլտետը, 2014-2016-ին սովորել է նույն 
ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի մագիստրատուրայում: 
2016 թվականին աշխատանքի է անցել «Շողակաթ» հեռուստաըն-
կերությունում՝ որպես լրագրող և սցենարիստ: Ունի տպագրված 
հոդվածներ հայ գրականության տարբեր թեմաներով: 
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 Մարգարիտա Խաչատրյան – ՀՀ «Տարվա Ուսուցիչ» (1993 թ.), 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր: Աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ 

Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում` որպես 

առաջատար գիտաշխատող, հայոց լեզու և գրականություն է դա-

սավանդում Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում: Հրա-

տարակել է «Դերենիկ Դեմիրճյանի երգիծանքը», «Համաստեղի 

գրականությունը» ուսումնասիրությունները: Նրա աշխատասիրու-

թյամբ լույս են տեսել «Համաստեղ. Նամականի», «Համաստեղ. 

Մատենագիտական ցանկեր», «Համաստեղ. Մոռացված էջեր» (Ա-

Բ-Գ-Դ հատորներ), «Արամ Հայկազ. Նամակներ», «Արամ Հայկազ. 

Մոռացված էջեր» (Ա-Բ-Գ-Դ-Ե-Զ-Է հատորներ), «Արամ Հայկազ. Ապրող ծառ մը (պատմվա-

ծքների ժողովածու)» գրքերը: 

 

 Արա Երնջակյան-ՀՀ ժողովրդական արտիստ, արվեստագի-

տության թեկնածու, մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ: 

Տպագրվել է Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս: 

2016 թվականին Մոսկվայի Շեքսպիրյան Կենտրոնի աջակ-

ցությամբ լույս է տեսել նրա ծավալուն աշխատությունը՝ «Հորա-

ցիոյի գաղտնիքը»՝ նվիրված շեքսպիրյան հերոսների նախատի-

պերին: 

 
 

 

 
Անուշ Սեդրակյան- 1991թ.-ից դասախոսում է ԵՊՀ ար-

տասահմանյան գրականության ամբիոնում, 2 մենագրության, և 
շուրջ 30 հոդվածի հեղինակ է, թարգմանիչ: 2016թ լույս են տեսել 
«Ակնարկներ արտասահմանյան գրականության պատմության» 
գիրքը, և Խալեդ Հոսեյնի «Եվ արձագանքեցին լեռները» գրքի թարգ-
մանությունը:  

  
 
 
 
 
Էլֆիք Զոհրաբյան - բանասիրական գիտությունների թեկ-

նածու, դրամատուրգ, դերասան, թարգմանիչ: 2003թ.-ից մինչ այսօր, 
որպես անգլերենի, «Դրամայի տեսության» և այլ առարկաների դա-
սախոս, աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ի Վանաձորի մասնաճյուղում: Աշխա-
տում է Վանաձորի Հովհ. Աբելյանի անվան պետթատրոնում: Է. 
Զոհրաբյանի պիեսները բեմադրվել են Հայաստանի և արտերկրի 
թատրոններում: Նրա թարգմանությամբ 2012 թ. պետպատվերով 
տպագրվել է Վ. Սարոյանի «Բան ունեմ ասելու» պիեսների ժողո-
վածուն: 2013-ին տպագրվել է նրա «Հոգեվիճակ 13» պատմվածք-
ների և սատիրաների գիրքը: Մասնակցել է միջազգային ու հանրա-
պետական գիտաժողովների: Արժանացել է գրական ու 

թատերական մրցանակների: 
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Անի Գալստյան – Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի 

ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն 

լեզու և գրականություն բաժինը` ստանալով  բակալավրի աս-

տիճան (2005-2009թթ.)։ Կրթությունը շարունակել է նույն ֆակուլ-

տետում` ստանալով մագիստրոսի աստիճան (2009-2011թթ.)։ 2012 

թվականից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստի-

տուտի հայցորդ է։ 2013-2015թթ. աշխատել է Երևանի ճարտարա-

պետության և շինարարության պետական համալսարանի լեզու-

ների բաժնում որպես` անգլերենի դասախոս։  

Գիտական երեք հոդվածների հեղինակ է։ 

Մարիամ Սիրունյան-բանասեր: 2011թ. ավարտել է ԵՊՀ Հայ 
բանասիրության ֆակուլտետը, 2013թ. մագիստրատուրան: 2013թ. 
ընդունվել է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ասպի-
րանտուրա` արտասահմանյան գրականություն մասնագիտաց-
մամբ: Մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների, հեղինակ է գի-
տական հոդվածների: 

 
 
 
 
 

 

Կարեն Ղազարյան-1978թ. ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան 
հայկական պետական ինստիտուտի մշակույթի ֆակուլտետը։ Նույն 
թվականին մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորատի և գիտ-
խորհրդի երաշխավորությամբ ուսումը շարունակել է Մոսկվայի 
մշակույթի պետական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Մոսկվա-
յում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ՝ «Գեղարվեստական մտա-
վորականության սոցիալ ակտիվության աճը» թեմայով և ստացել 
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ 
1982թ. անցել է դասախոսական աշխատանքի Խ.Աբովյանի անվան 
ՀՊՄԻ մշակույթի ֆակուլտետում։ 

1986-1995թթ. զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետարանի 
մշակույթի վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը՝ զուգահեռաբար շարունակելով դասա-
խոսական աշխատանքը։  

1995-2008թթ. եղել է Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի, ԼՂՀ մշակույթի (գեղար-

վեստի) պետական համալսարանի, ՄՅուԴ իրավաբանական ինստիտուտի ուսումնական 

գծով պրոռեկտորը։  

Ներկայումս ԵԹԿՊԻ հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս է։ 

Հեղինակ է «Մշակութաբանություն» ուսումնական ձեռնարկի (Ե., 2010…)։ Մշակու-

թային և արվեստի հարցերի վերաբերյալ հրատարակել է շուրջ 15 գիտական հոդվածներ։  
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Գրիգոր Ղազարյան - բանասիրական գիտությունների թեկ-

նածու, դոցենտ, Երևանի պետական համալսարանի Ռոմանական 

բանասիրության ամբիոն (g.ghazaryan@ysu.am): Մեկ դասագրքի 
(«Panorama: Percorso attraverso il linguaggio giornalistico» «Համա-

պատկեր: Իտալերենի դասընթաց լրագրային լեզվի միջոցով», 

Երևան, Հեղ. Հրատ., 2015, 176 էջ) համահեղինակ և ավելի քան մեկ 

տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ է: Գիտական հետա-

քրքրությունների ոլորտներն են` թարգմանաբանությունը, լեզու-

ների տիպաբանությունը, նշանագիտությունը, միջմշակութային 

հաղորդակցությունը և լեզվի դասավանդման ժամանակակից մե-

թոդները: Ընթերցվող կուրսերն են` լեզուների տիպաբանություն (իտալերեն, հայերեն, 

անգլերեն, ռուսերեն, ճապոներեն լեզուների կառուցվածքային համեմատությամբ), մասնագի-

տական իտալերեն (C1 և C2 մակարդակներ), լեզվի և մշակույթի նշանագիտություն, լեզու 

և միջմշակութային հաղորդակցություն: 2013 թ.-ից «Tête-à-Tête» բուհական և հետբուհական 

մակարդակի հեռավար ուսուցման ծրագրի հիմնադիր (ԵՊՀ – Պերուջայի համալսարան):  

Հովհաննես Զատիկյան- 1969 թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի 

անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

պատմության ֆակուլտետը, 1972 թ. ՀԳԱ պատմության ինստիտուտի 

ասպիրանտուրան: Տարբեր բուհերում աշխատել է «Հայոց պատ-

մության» և «Հայկական հարց» առարկաների դասախոս: 1996 թ. 

պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, պատմական 

գիտությունների թեկնածու է, շուրջ 100 գիտական և հրապարակա-

խոսական հոդվածների, հինգ պատմագիտական աշխատությունների, 

երկու պատմավեպերի, հինգ պատմվածքների ժողովածուների հե-

ղինակ է: 

 

    Կարինե Հայրապետյան - ավարտել է Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիայի տեսության բաժինը, ապա ԳԱ 

փիլիսոփայության ինստիտուտի ասպիրանտուրան: Պատրաստել 

է հրապարակման «Առնոլդ Շոնբերգ» մենագրությունը: Հրատարա-

կել է հոդվածներ՝ «Երկու աշխարհների երգիչը. Ռայներ Մարիա 

Ռիլկե», «Ռուբիկոն» 2003թ., հ. 3. և «Դիցաբանությունը՝ որպես 

ճշմարտության ընկալման աստիճան», «Հանդես» 2003թ., հ. 2: 1997-ից 

դասավանդում է ԵԹԿՊԻ-ում: 
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