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ՈՒ սՈՒՄ ՆԱ սի րՈՒ ԹՅԱՆ Ո լՈր տը, 
ՆպԱ տԱ Կը և ՄԵ ԹՈ դԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ Նը

Ու սում նա սի րու թյու նը նվիր ված է 1991-2013 թվա-
կան նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում թարգ մա նա կան 
գոր ծի վեր լու ծու թյա նը: Նպա տակն է ե ղած տվյալ նե-
րի հի ման վրա ներ կա յաց նել Հա յաս տա նում թարգ մա-
նա կան գոր ծի զար գաց ման մի տում նե րը, վեր լու ծել 
դի նա մի կան, վեր հա նել ե ղած թե րու թյուն նե րը, ա ռա-
ջար կել գործ նա կան քայ լեր՝ ո լոր տի զար գաց ման հա-
մար, հե տա զո տել թարգ մա նու թյուն նե րի հրա տա րակ-
ման մի տում նե րը, թարգ մա նիչ նե րի, հե ղի նակ նե րի, 
հրա տա րա կիչ նե րի, գրա կան գոր ծա կալ նե րի, ֆի նան-
սա վո րող մար մին նե րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի գործ նա կան կա պերն ու նրանց ազ դե ցու թյու նը 
թարգ մա նա կան հոս քե րի վրա, ներ կա յաց նել կոնկ րետ 
ա ղյու սակ ներ, ո րոնք ա ռար կա յա բար կար տա ցո լեն 
խնդ րի է ու թյու նը և կօգ նեն հե տա գա քայ լեր ձեռ նար-
կե լիս: 

Ու սում նա սի րու թյան մե թո դա բա նու թյու նը հիմնված 
է Հա յաս տա նում 1991-2013 թվա կան ներն ը նդ գր կող 
թարգ մա նա կան գրա կա նու թյան մա սին ե ղած տվյալ-
նե րի բա զա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա: Օգ տա-
գործ վել են հիմ նա կա նում Ազ գային գրա դա րա նում, 
Ազ գային գրա պա լա տում և այ լուր առ կա մա տե նա գի-
տա կան տվյալ ներ, նախ կի նում ար ված վեր լու ծու թյուն-
ներ և հրա տա րա կու թյուն ներ, գր քո լոր տի գլ խա վոր 
շա հա ռու նե րի հետ հար ցազ րույց ներ, ո րոնք զու գադր-
վել են մեր սե փա կան դի տար կում նե րի հետ: 

Ու սում նա սի րու թյան մեջ ա ռաջ նորդ վել ե նք մատե-
նա գի տա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման, հա մե մա-
տա կան վեր լու ծու թյան և քն նա կան-վեր լու ծա կան 
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մե թոդ նե րով: Այս ա ռու մով պետք է հաշ վի առ նել 
նախ ևա ռաջ այն, որ Հա յաս տա նում, տա րա ծաշր ջա-
նային մյուս ե րկր նե րի հա մե մատ, առ կա մա տե նա գի-
տա կան տվյալ նե րի ո րա կը տար բեր է: Մաս նա վո րա-
պես, 1990-ա կան նե րի ըն թաց քում տվյալ նե րը լի ո վին 
ամ բող ջա կան չեն:

 Ճիշտ է, Հա յաս տա նի ազ գային գրա պա լա տը 1925 
թվա կա նից հրա տա րա կում է «Գր քի տա րե գիրք» հան-
դե սը, որ տեղ ներ կա յաց վում են Հա յաս տա նում լույս 
տես նող գր քե րի վե րա բե րյալ մա տե նա գի տա կան 
ցան կեր՝ ը ստ ո ւղ ղու թյուն նե րի, սա կայն հան գա մանք-
նե րի բե րու մով Հա յաս տա նում մի այն վեր ջին տա րի-
նե րին է, որ այդ տվյալ նե րը նաև թվայ նաց վում են և 
հա սա նե լի են լայն շր ջա նակ նե րին: դրանք, ի նչ խոսք, 
շատ բա ցեր են լրաց նում և օգ նում են ա րագ տի րա-
պե տել անհրաժեշտ տե ղե կատ վու թյա նը: Ազգային 
գրապա լա տի հրա պա րա կած տվյալ նե րից զատ 
մատենագիտա կան հս կա յա ծա վալ ցան կեր են առկա 
նաև « Հա մա հա վաք գրա ցու ցակ» է լեկտ րո նային 
կայքում (www.armunicat.am): 

Ազ գային գրա պա լա տի հրա տա րա կու թյամբ մա տե-
նա գի տա կան տվյալ ներ ամ փո փող գիրք է հրա տա-
րակ վել1, ո րն առ կա է նաև է լեկտ րո նային տար բե րա-
կով և վե րա բե րում է կոնկ րետ մեր ու սում նա սի րու թյան 
խնդ րին: սա կայն տար բեր հան գա մանք նե րի բե րու մով 
այդ բո լոր մա տե նա գի տա կան ցան կերն ու տվյալ նե-
րի բա զա նե րը հե ռու են լի ար ժեք կամ ամ բող ջա կան 
լի նե լուց: ի նչ պես նշ վում է Ազ գային գրա պա լա տի 

1 տե՛ս Հայ թարգմանական գեղարվեստական գրականություն: 
Մատենագիտություն: (1981-2010): Մատենագիտ. /Կազմ.̀ 
Թ. Վ. սինանյան և ուրիշ.: Խմբ. Մ. ս. Հակոբջանյան, Երևան: 
Հայաստանի ազգ. գրապալատի հրատ, 2011: Նույնը նաև՝ 
http://www.book-chamber.am/pdf/2011_targm.pdf:
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պաշ տո նա կան կայ քում (www.book-chamber.am)՝ 
« Հան րա պե տու թյու նում հրա տա րակ չա կան գոր ծու նե-
ու թյան ար դյունք նե րը ամ փո փող ժո ղո վա ծո ւում բեր-
ված տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյան ու ամ բող ջա կա-
նու թյան աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է Հա յաս տա նի 
ազ գային գրա պա լա տում մա տե նա գի տա կան գրանց-
ման, վի ճա կագ րա կան հաշ վառ ման և ար խի վային 
պահ պա նու թյան հա մար նա խա տես ված հրա տա րա-
կու թյուն նե րի պար տա դիր օ րի նակ նե րի ստաց ման 
ծա վա լով: Եվ քա նի որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում դեռևս փաս տա ցի չի գոր ծում օ րենքը հրա-
տա րա կու թյուն նե րի պար տա դիր ան վճար օ րի նա կի 
ստաց ման մա սին, չեն պահ պան վում հա մա պա տաս-
խան ստան դարտ նե րը հրա տա րա կու թյուն նե րի ե լից 
և թո ղարկ ման տվյալ նե րի զե տեղ ման մա սին, չի սահ-
ման ված հրա տա րա կող սուբյեկտ նե րի կող մից ի րենց 
ար տադ րան քի վե րա բե րյալ պար բե րա կան հաշ վետ-
վու թյան որ ևէ կա ռու ցա կարգ՝ ժո ղո վա ծո ւում բեր ված 
տվյալ նե րը հրա տա րա կու թյուն նե րի քա նա կի ա ռու մով 
թե րի են ու ոչ ամ բող ջա կան և ար տա ցո լում են լույս 
տե սած հրա տա րակ չա կան ար տադ րան քի ը նդ հա նուր 
ծա վա լի 70-75 տո կո սը: Նույն պատ ճա ռով մոտ 15-20 
տո կոս գր քե րի տպա քա նակ նե րը և տպագ րա կան ծա-
վալ նե րը բեր ված են մի ջին մե ծու թյան, քա նի որ այդ 
հրա տա րա կու թյուն նե րի թո ղարկ ման տվյալ նե րում 
բա ցա կա յում են տե ղե կու թյուն նե րը տպա քա նա կի և 
տպագ րա կան ծա վա լի մա սին»2:

 Մյուս կող մից՝ այդ տվյալ ներն էլ շատ վս տա հե-
լի չեն և հա ճախ նաև սխա լա շատ են: սա ևս ու նի թե՛ 
օբյեկ տիվ, թե՛ սուբյեկ տիվ պատ ճառ ներ: Այդ պես՝ հա-
ճախ են դեպ քե րը, ե րբ մա տե նա գի տա կան ցան կե րում 

2 տե՛ս http://www.book-chamber.am/statistics_am.htm.
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ան փու թու թյան պատ ճա ռով սպր դում են հա նի րա վի ու 
սխալ վե րագ րում ներ, ա սենք՝ ֆրան սի ա ցի հե ղի նա կի 
գիր քը ներ կա յաց վում է որ պես ֆրան սե րե նից թարգ-
ման ված, այն դեպ քում, ե րբ գիր քը թարգ ման վել է 
ռու սե րե նից, ը նդ ո րում՝ գր քի տպա գիր օ րի նա կի վրա 
հենց ռու սե րե նից է նշ ված: Օ րի նակ՝ Մար գո թա գու հին: 
[ Վեպ] / Ալ. Դյու մա; Ֆրանս. թարգմ.՝ Դ. Ե սա յան; Խմբ.՝ 
Գ. Խա չատ րյան. Եր ևան: Նաի րի, 19913: Կամ, գրքում 
ը նդ հան րա պես նշ ված չէ, թե ո ՞ր լեզ վից է կա տար-
ված թարգ մա նու թյու նը, բայց մա տե նա գի տու թյան 
կազ մող նե րը են թադ րա բար լրաց րել են դա՝ հաշ վի 
առնե լով մի այն այն հան գա ման քը, թե ո ՞ր ե րկ րից կամ 
ո ՞ր լեզ վի կրող է հե ղի նա կը: Օ րի նակ հետ ևյալ գր քի 
պարա գա յում՝ Շաֆ րա նե կի ժա ռան գու թյու նը: Եր գի ծա
կան պատմ վածք ներ / Յա րոս լավ Հա շեկ; Չեխ. թարգմ.՝ 
Ռ. Պետ րոսյան, Գ. Գալս տյան: Երևան, Շու շան, 19924:

սա այն դեպ քում, ե րբ գիր քը թարգ ման վել է ռու-
սե րե նից: Բայց ա ռա վել շատ են հրա տա րա կիչ նե րի և 
թարգ մա նիչ ների կող մից կա տար վող չա րա շա հում նե-
րը: Թարգ մա նե լով գիր քը միջ նորդ լեզ վից, շատ դեպ-
քե րում, տար բեր նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ կա՛մ չեն 
նշում, թե որ լեզ վից է թարգ ման ված, կա՛մ կեղ ծում ե ն՝ 
նշե լով ան հրա ժեշտ լե զուն: 

Կան նաև հրա տա րա կիչ նե րի ան բա րեխղ ճու թյան 
կամ ան գրա գի տու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 

3 Հայ թարգմանական գեղարվեստական գրականություն: Մատենա-
գիտություն: (1981-2010): Մատենագիտ. /Կազմ.̀  Թ. Վ. սինանյան 
և ուրիշ.: Խմբ. Մ. ս. Հակոբջանյան, Երևան: Հայաստանի ազգ. 
գրապալատի հրատ, 2011, էջ 158: Նույնը նաև՝ http://www.book-cham-
ber.am/pdf/2011_targm.pdf, էջ 158:

4 Հայ թարգմանական գեղարվեստական գրականություն: Մա տենա-
գիտություն: (1981-2010): Մատենագիտ. /Կազմ.̀  Թ. Վ. սի նան-
յան և ուրիշ.: Խմբ. Մ. ս. Հակոբջանյան, Երևան: Հայաստանի ազգ. 
գրապալատի հրատ, 2011, էջ 89: Նույնը նաև՝ http://www.book-cham-
ber.am/pdf/2011_targm.pdf, էջ 89:
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սխալ ներ, ո րոնք հե տա գա յում ա ռանց քն նու թյան 
ենթարկ վե լու մե խա նի կո րեն ան ցնում են նաև մա տե-
նա գի տա կան ցան կեր: Բե րենք մեկ օ րի նակ՝ պատ-
կե րը հաս կա նա լի դարձ նե լու հա մար. Լե զուն կտ րած 
ծի տիկը: Ճա պո նա կան հե քի աթ / Թարգմ.՝ Հովհ. Թու մա
նյան. Երևան: Ա. հ., 1993. [18] է ջ5: Այս հե քի ա թը ոչ թե 
թարգ մա նու թյուն է, այլ փո խադ րու թյուն, հետ ևա բար՝ 
չի կա րող դի տարկ վել թարգ մա նա կան գրա կա նու-
թյա նը վե րա բե րող մա տե նա գի տա կան ցան կե րում և 
ուսում նա սի րու թյուն նե րում:

ս րանց գու մար վում է և այն, որ բա ցա հայտ թարգ-
մա նա կան գր քե րի վրա առ կա չեն ոչ մի տե սա կի 
տվյալ ներ ոչ թարգ մա նու թյան լեզ վի, ոչ էլ թարգ ման-
չի մա սին: 

Այս հան գա մանք նե րը, բնա կա նա բար, դժ վա րաց-
նում են ստույգ տվյալ նե րի տի րա պե տու մը: Ճիշտ է, 
մեր հե տա զո տու թյան ըն թաց քում վե րը նշ ված բնույ-
թի սխալ ներն ու վրի պում նե րը հնա րա վո րինս ճշգրտ-
վել են, այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ ե նք հա մա րում նշել, 
որ ու սում նա սի րու թյան մեջ բեր ված բո լոր վի ճա կագ-
րա կան, աղ բյու րա գի տա կան, մա տե նա գի տա կան 
տվյալ նե րը մո տա վոր են և հե տա գա ճշտում նե րի ու 
ճշգրտում նե րի կա րիք ու նեն:

5 տե՛ս http://armunicat.am:8991/F/G7UGQL874VPL5V41B64YA95SJQMDR9APX-
QRFJN71S335NDK68U-33315?func=item-global&doc_library=ALC01&doc_
number=000385609&year=&volume=&sub_library=NLA:
Ազգային գրապալատի մատենագիտական ցանկեր կազմողները 
քննական մոտեցում են հանդես բերել այս գրքի նկատմամբ և չեն 
ներառել թարգմանություններին վերաբերող իրենց մատենագիտական 
ցանկերում:
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 ՆԵ րԱ ծՈՒ ԹՅՈՒՆ
 

ա) Հայ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյան 
փուլե րը

 Հայ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյու նը դա րե րի 
պատ մու թյուն ու նի: Ար դեն 5-րդ դա րում, Մես րոպ Մաշ-
տո ցի կող մից հայ գրե րի գյու տից հե տո Հա յաս տա նում 
սկիզբ ա ռավ մշա կու թային մեծ շար ժում, ո րի գե րա կա 
ո ւղ ղու թյուն նե րից մեկն էլ հենց թարգ մա նա կան գործն 
էր: Հե տա գա յում այն ստա ցավ Թարգ ման չաց շար-
ժու մը ա նու նը: ը նդ հա նուր առ մամբ, 5-րդ դա րի ա ռա-
ջին կե սին կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րը կա րե լի 
է դա սա կար գել հետևյալ բա ժին ների՝ 1. լիտուր գի-
կա՝ ծիսա կան եր կեր (Խորհր դա տետր-պատա րա գա-
մա տույց, Ժա մա գիրք և այլն) 2. պատ րիս տի կա՝ հայ-
րա խո սա կան գրա կա նու թյուն, 3. Մար տի րո լո գի ա և 
հագի ոգ րա ֆի ա՝ վկա յա բա նու թյուն և վար քագ րու թյուն 
4. Կա նո նա կան (ե կե ղե ցա կան ժո ղով նե րի և սուրբ 
հայրե րի կող մից գր ված կա նոն ներ ու սահ մա նում-
ներ) 5. պատ մա կան եր կեր: Հայ գրե րի գյու տից մինչև 
440-ական թթ. ա սո րե րե նից և հու նա րե նից թարգ ման-
վել են մեծ քա նա կու թյամբ գոր ծեր։ դրան ցից հատ-
կան շա կան են հետ ևյալ նե րը՝ Ա ստ վածաշնչի թարգ մա-
նու թյու նը (405–408-ին և 430-ական թթ.), դի ո նի սոս 
Թրա կա ցու «Ա րո ւեստ քերա կա նու թե ան», պոր փյու րի 
« Նե րա ծու թյուն»-ը, Եվսե բի ոս Կեսա րա ցու «Ե կե ղե ցա-
կան պատ մու թյուն»-ը (416–420-ին), Ե պի փան Կիպ-
րա ցու « Մար գա րե նե րի վախ ճա նի մա սին», Բար սեղ 
Կե սա րա ցու « Վե ցօ րյա ա րար չու թյան մա սին» աշխա-
տու թյու նը, պլա տոնի աշ խա տու թյուն նե րը, Ա րիս տի-
դես Ա թե նա ցու «Ք րիս տո նե ա կան հա վա տի ջա տա-
գո վու թյու նը» (420–430-ին), Եվ սե բի ոս Կե սա րա ցու 
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«Ք րո նի կո նը» (430-ա կան թթ.) և այլն, և այլն, ը նդ ո րում՝ 
այդ թարգ մա նու թյուն նե րից շա տերն այ սօր բնագ րի 
ար ժեք ու նեն, ո րով հետև բուն լեզ վով գր ված գոր ծե րը 
չեն պահ պան վել: Այս պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը 
հե տա գա յում ամ րագր վեց հայ ե կեղե ցու օ րա ցույ ցում՝ 
որ պես սուրբ Թարգ ման չաց տոն: սուրբ Թարգ ման չաց 
տոն (ամ բող ջա կան ան վա նու մը՝ սր բոց թարգ ման չաց 
վար դա պե տացն մերոց), հայ ժողովր դի ազ գային-ե-
կե ղե ցա կան տո ներից է, նշ վում է սուրբ Խա չի տո նից 
չոր րորդ կի րա կի ին հա ջոր դող շա բաթ օ րը։ 

17-րդ դա րում, Հա յաս տա նում և հայ կա կան տար բեր 
գաղ թօ ջախ նե րում հոգ ևոր մշա կույ թի աշ խու ժաց մա նը 
զու գըն թաց, վե րա կանգն վե ցին Թարգ ման չաց շարժ-
ման ա վան դույթ նե րը։ 

18-րդ դա րի սկզ բին Մխի թար սե բաս տա ցու կող-
մից ի տա լի այի սուրբ Ղա զար կղ զում հիմ նադր վեց 
Մխի թա րյան մի ա բա նու թյու նը, ո րը բա նա սի րա կան 
տա րաբ նույթ աշ խա տանք նե րի հետ մեկ տեղ թարգ-
մա նա կան մեծ գործ ձեռ նար կեց: Մաս նա վո րա պես՝ 
լա տի նե րե նից և ի տա լե րե նից թարգ ման վե ցին հա մաշ-
խար հային գրա կա նու թյան բազ մա թիվ գլուխ գոր ծոց-
ներ: Ճիշտ է, այդ թարգ մա նու թյուն նե րը կա տար վում 
է ին գրա բա րով, ո րն այդ շր ջա նում մի այն գրա վոր 
գոր ծառ նու թյուն ու նե ցող լե զու էր:

19-րդ դա րից սկ սած հայ նոր գրա կա նու թյան զար-
գաց մա նը զու գըն թաց նոր փուլ մտավ նաև հայ թարգ-
մա նա կան գրա կա նու թյու նը: Այն դի տարկ վում էր որ-
պես սե փա կան գրա կա նու թյու նը զար գաց նե լու, նոր 
թե մա ներ, գա ղա փար ներ ու ոճ ներ մու ծե լու, հա մաշ-
խար հային գրա կան ըն թաց քի հետ կա պե լու լա վա գույն 
մի ջոց: պատ մա կան զար գա ցում նե րի բե րու մով՝ հայ 
ժո ղո վուր դը բա ժան ված է ա րևմ տա հայ և ար ևե լա հայ 
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հատ ված նե րի, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը ա ռանձ նահա-
տուկ մշա կու թային պայ ման նե րում է զար գա ցել: դա 
իր ազ դե ցու թյունն է թո ղել 19-րդ դա րում և 20-րդ 
դա րասկզ բին հայ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյան 
նախընտ րու թյուն նե րի և թարգ մա նող լեզ վի ը նտ րու-
թյան վրա: Ե թե ար ևե լա հայե րե նի կրող նե րը հիմ նա կա-
նում թարգ մա նում է ին ռու սե րե նից և գեր մա նե րե նից, 
ա պա ա րևմ տա հայ հատ վա ծում գե րիշ խում էր ֆրան սե-
րենն ու ի նչ-որ չա փով նաև ան գլե րե նը: 

Խորհր դային շր ջա նում թարգ մա նա կան գործը ղե-
կա վար վում էր պե տու թյան կող մից՝ հա տուկ պատ-
վեր նե րի շր ջա նա կում: Ճիշտ այն պես, ի նչպես նախ կին 
խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի մեծա մաս նու-
թյու նում էր: ի հար կե, այդ շր ջանում ևս բազ մա թիվ 
ար ժե քա վոր թարգ մա նու թյուն ներ են կա տար վել, 
սա կայն ո րոշ հան գա մանք ներ մղում են, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, ի նչ-ի նչ վե րա պա հում նե րով մո տե նալ այդ 
շր ջա նի թարգ մա նա կան գրա կա նու թյա նը ը նդ հան-
րու թյան մեջ: Մա նա վանդ ո ր՝ ձևա վոր ված ո րոշ վատ 
ա վան դույթ ներ դեռ այ սօր էլ շա րու նա կում են գոր ծել: 
Խոսքը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է ա րևմտա եվրո-
պա կան և ա մե րիկյան մի շարք նշա նա վոր գրող նե րի 
(Ֆ րանց Կաֆ կա, Հեր ման Հես սե, Ո ւի լյամ Ֆոլկ ներ, և 
ու րիշ ներ) գաղա փա րա կան և այլ նկա տա ռում նե րով 
չհ րա տա րա կելուն, և ա պա՝ թարգ մա նու թյուն նե րի 
զգա լի մա սը միջ նորդ լեզ վից՝ հիմ նա կա նում ռու սե-
րե նից կատարելը:

1991 թվա կա նից, այ սինքն՝ Հա յաս տա նի ան կա խա-
ցու մից հե տո հայ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյու նը 
ձևա վո րում է նոր փուլ, ո րն ու նի իր հատ կան շա կան 
կող մե րը, և ո րոնց էլ նվիր ված է մեր այս ու սում նա սի-
րու թյու նը:
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բ) Հրա տա րակ չա կան շու կայի 
յուրահատկություն նե րը Հա յաս տա նում

 Ան կա խու թյան շր ջա նում նոր հա սա րա կար գի ձևա-
վոր ման զու գա հեռ է ա կա նո րեն փոխ վեց նաև հրա տա-
րակ չա կան շու կան: Ե թե խորհր դային շր ջա նում հրա-
տա րակ չա կան շու կան մի ով բա նիվ պայ մա նա վոր ված 
էր պե տա կան քա րոզ չու թյամբ ու պե տա կան պատ վե-
րով, այ սինքն` ամ բող ջո վին կու սակ ցա կան վե րահս կո-
ղու թյամբ, ա պա Ար ցա խյան շարժ ման հենց սկզ բից, 
ա ռա վե լա պես նույն պես քա րոզ չա կան նպա տակ նե րով, 
ի հայտ ե կավ ի նք նահ րատ մա մու լը, ի նչ պես նաև սկ-
սե ցին հրա տա րակ վել նոր̀ ազ գային-ազա տագ րա կան 
պայ քա րի քա րոզ չու թյունն ի րա կա նաց նող գրքույկ ներ, 
թռու ցիկ ներ և այլն: 

Ան կա խու թյան շր ջա նում ի հայտ ե կան մի շարք նոր 
հրա տա րակ չու թյուն ներ, ո րոնք ի րենց ա ռաջ նոր խն-
դիր է ին դրել: Թարգ մա նու թյան ա ռու մով հատ կա պես 
մեծ ա նե լիք կար: Խորհր դային շր ջա նում շատ գր քե րի 
թարգ մա նու թյու նը, ե թե չէր էլ ար գել վել, ա պա խո չըն-
դոտ վել էր̀ նա խա պատ վու թյու նը տա լով այլ ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի: Ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին, 
կա ռա վա րու թյու նը գլ խա վո րա պես շա րու նա կում էր 
մի ջոց նե րը հատ կաց նել ա վան դա կան հրա տա րակ չու-
թյուն նե րին, ին չը, սա կայն, չէր խան գա րում նոր հրա-
տա րակ չու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու կա յաց մա նը:

Հ րա տա րակ չա կան նոր շու կայի ձևա վոր ման-կա-
յաց մանը նպաս տում է ին նաև Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան հաս տա տած դի վա նա գի տա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րը այլ պե տու թյուն նե րի և մի ջազ գային 
կա ռույց նե րի հետ: Օ րի նակ` Ֆրան սի ա կան դես պա նա-
տան օ ժան դա կու թյամբ բազ մա թիվ գր քեր տպագր վե-
ցին ֆրան սե րե նից կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րով: 
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պետք է նկա տել նաև, որ նախ կի նում ակ տի վո րեն 
հրա տա րակ վող ԽսՀՄ հան րա պե տու թյուն նե րի գրա-
կա նու թյու նը մղ վեց ե տին պլան: Բա վա կան է նշել, որ 
այդ հան րա պե տու թյուն նե րից գրա կան ա մե նաա մուր 
կա պե րով ա ռն չա կից վրաց գրա կա նու թյունն ան գամ 
տե սա դաշ տից դուրս մնաց և մի այն 1997-ին մե զա նում 
տպագր վեց վրա ցե րե նից թարգ մա նու թյուն: 

Խոս քի ա զա տու թյան և գրաքն նու թյան բա ցա-
կա յու թյան պայ ման նե րում հրա տա րակ չու թյուն ներն 
սկսեցին պատ վեր ներ վերց նել նաև ան հատ նե րից: 
Շատ ան հատ ներ պատ րաստ է ին ա ռանց ա կն կա-
լի քի գու մար ներ տրա մադ րել հրա տա րակ չու թյուն-
նե րին ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը տպագր ված 
տեսնե լու հա մար: Այս պա րա գա յում հրա տա րակ չու-
թյուննե րի բուն խն դի րը դառ նում էր գու մար վաս տա-
կե լը̀ ան մասն մնա լով հրա տա րակ չա կան կա յուն քա-
ղաքակա նու թյա նը: 

Քա նի որ հատ կա պես ան կա խու թյան ա ռա ջին տարի-
նե րին դեռևս բար ձի թո ղի վի ճա կում է ին հեղի նա կային 
ի րա վուն քի և այլ հա րա կից ի րա վա կան խնդիր նե րը, 
հրա տա րակ չու թյուն նե րի հա մար շա հույ թի մի ջոց է ին 
ծա ռա յում հիմ նա կա նում տպագ րա կան աշխա տանք-
նե րը, ին չը հրա տա րակ չա կան շու կան նմա նեց նում 
էր սոսկ տեխ նի կա կան սպա սարկ ման: Վեր ջին եր կու-
երեք տա րի նե րին, սա կայն, այս մո տեցու մը նվազ ման 
մի տում ու նի: Հատ կա պես՝ « սար գիս Խա չենց», «Փ րին-
թին ֆո», «Ան տա րես», « Զան գակ», «Էդիթ պրինտ» հրա-
տա րակ չու թյուն նե րի աշ խա տան քի շնորհիվ Հա յաս-
տա նում սկ սում են հս տակ վել հրա տա րակ չու թյուն 
հաս կա ցու թյան ի րա կան գոր ծառ նու թյուն ները:

 Մի ջազ գային դրա մաշ նորհ նե րի գոր ծուն ազ դե-
ցու թյամբ ար դեն ա ռողջ մր ցակ ցու թյուն է սկս վում 
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հրա տա րակ չու թյուն նե րի միջև: դրա մաշ նորհ ներ 
տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա հանջ նե-
րի կա տա րու մը, վս տա հու թյուն ձեռք բե րե լը դար ձել է 
հրա տա րա կիչ նե րի ա ռաջ նային խն դի րը: Հրա տա րա-
կիչ նե րի մեջ մր ցակ ցու թյուն է ձևա վոր վել ար դեն, թե 
տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կային ի րա վունք-
նե րը ով ա ռա ջի նը ձեռք կբե րի, ին չը է ա կա նո րեն փո-
խում է շու կայի պատ կե րը:

Հ րա տա րակ չա կան շու կայի ձևա վոր ման վրա մեծ է 
նաև պետ պատ վե րի և պե տա ջակ ցու թյան դե րը, ո րը 
Հա յաս տա նում սկ սեց գոր ծել 2002 թվա կա նից: սա 
լուրջ խթան էր գրահ րա տա րակ չու թյան զար գաց ման 
հա մար: Հրա տա րակ չու թյուն նե րից յու րա քան չյու րը 
փոր ձում է ան մասն չմ նալ պե տու թյան կող մից տրա-
մադր վող մի ջոց նե րով գիրք հրա տա րա կե լուց, ին չը 
ստի պում է ա վե լի բա րե խիղճ ու ար ժե քա վոր աշ խա-
տան քի: 

Հա յաս տա նյան հրա տա րակ չա կան շու կայի ձևա-
վոր ման վրա մեծ է նաև տար բեր հիմ նադ րամ նե րի 
ներ գոր ծու թյու նը: Օ րի նակ՝ Գա լուստ Գյուլ բեն կյան 
հիմ նադ րա մի ա ջակ ցու թյամբ բազ մա թիվ գր քեր է 
հրա տա րա կել ու վե րահ րա տա րա կել Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյու նը: Նույ նը կա-
րե լի է ա սել Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր 
մի ու թյան և այլ ըն կե րու թյուն նե րի մասին:

 Հիմ նադ րամ նե րի օ ժան դա կու թյու նը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է լի նում տվյալ ըն կե րու թյուն նե րի 
կոնկ րետ քա ղա քա կա նու թյամբ: Կա րե լի է վս տա հա-
բար ա սել, որ հա յաս տա նյան հրա տա րակ չա կան շու-
կան գլ խա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է մի ջազ գային 
դրա մաշ նորհ նե րի, տե ղային հիմ նադ րամ նե րի և պետ-
պատ վեր նե րի մի ջո ցով: սա թե պետ խիստ կեր պով 
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օգ նում է հրա տա րակ չա կան շու կայի կա յաց մա նը, սա-
կայն բա վա րար չէ գրա շու կայի ձևա վոր ման հա մար, 
քա նի որ նշ ված մի ջոց նե րով հրա տա րակ վող գր քե րը 
հա ճախ «նն ջում» են վա ճա ռա կե տե րում:

 Մեզ հա մար ա մե նա կար ևոր խն դիր նե րից է գրա շու-
կայի և հրա տա րակ չա կան շու կայի հա մա ձայ նեց վա-
ծու թյու նը:

 պետք է նշել, որ Հա յաս տա նում մի այն հայե րեն գր-
քեր չէ, որ հրա տա րակ վում են: սկ սած խորհր դային 
ժա մա նակ նե րից՝ բազ մա թիվ գր քեր են տպագր վում 
ռու սե րե նով: Ան կա խու թյու նից հե տո ռու սե րե նին գու-
մար վե ցին նաև ան գլե րեն, ֆրան սե րեն գր քե րը: Թե-
պետ քա նա կով քիչ, այ նո ւա մե նայ նիվ, հրա տա րակ վում 
են Հա յաս տա նում ապ րող ազ գային փոք րա մաս նու-
թյուն նե րի լեզ վով գր քեր, օ րի նակ՝ քր դե րեն:

 Մեր ու սում նա սի րու թյու նը, բնա կա նա բար, հեն ված 
է հա յա լե զու գր քե րի վի ճա կագ րու թյան հի ման վրա:
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 ՀԱՅԵ րԵՆ ԹԱրԳ ՄԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵր 
ԱՅլ լԵԶՈՒՆԵրից` 1991-2013 ԹԹ. 

ա) Զար գաց ման փու լե րը

1991-1996 թթ.
 Խորհր դային տա րի նե րին, այ սինքն՝ մինչև 1991 

թվա կա նը Հա յաս տա նում գոր ծող գրե թե բո լոր հրա-
տա րակ չու թյուն նե րը պե տա կան է ին, այ սինքն՝ ֆի-
նան սա վոր վում է ին պե տու թյան կող մից, և ը ստ այդմ՝ 
հա մա պա տաս խան պատ վեր կա տա րում: Եր ևույ թը 
ո րո շա կի ո րեն, ի ներ ցի այի ու ժով տա րած վում է Հա-
յաս տա նում թարգ մա նու թյուն նե րի հրա տա րակ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա մինչև 1991-1993 
թվա կան նե րը: Այդ շր ջա նում հրա տա րակ ված մի շարք 
թարգ մա նա կան գր քեր ոչ այն քան նոր ի րա կա նու թյան 
ու ժա մա նա կաշր ջա նի թե լադ րան քով ու պա հան ջար-
կով ձևա վոր ված ա ռա ջարկ են, որ քան մեծ մա սամբ՝ 
դեռևս խորհր դային շր ջա նում, այս պես կոչ ված՝ պետպ-
լա նով նա խա տես ված թարգ մա նու թյուն նե րի ի րա ցում:

 Հա յաս տա նի ան կա խաց ման ա ռա ջին տա րի նե րը 
գրահ րա տա րակ չա կան ո լոր տում ը նդ հան րա պես եր-
կա կի զգա ցո ղու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ ված էր: 
Մի կող մից՝ ար դեն հնա րա վո րու թյուն կար ա զա տո րեն 
թարգ մա նել ու հրա տա րա կել նախ կի նում ար գել ված 
բազ մա թիվ գրող նե րի, մյուս կող մից՝ ար դեն չկային կամ 
գրե թե չկային ֆի նան սա կան այն մի ջոց նե րը, ո րոնք ժա-
մա նա կին տրա մադ րում էր պե տու թյու նը նմա նա տիպ 
ծրագ րե րի հա մար: Եվ ե թե 1991-1992 թվա կան նե րին հրա-
տա րակ չա կան դաշ տում դեռ ո րո շա կի աշ խու ժու թյուն 
նկա տե լի էր, ա պա դա պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, 
որ մեկ-եր կու տա րի ա ռաջ պետպ լա նով նա խա տես ված 



17

մի ջոց ներն է ին շա րու նակ վում ի րաց վել: պա տա հա կան 
չէ, որ 1993-1995 թվա կան նե րին հայե րեն գր քի տպագ-
րու թյու նը, թե կուզ զուտ քա նա կային ա ռու մով, նվա զում 
է (տե՛ս Ա ղյու սակ 1): Բայց ու շագ րավն այն է, որ գր քե րի 
տպագ րու թյան նվա զու մը գրե թե չի ազ դել նույն ժա մա-
նա կա հատ վա ծում թարգ մա նա կան գրքե րի, այդ թվում՝ 
գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն նե րի քա նա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի վրա (տե՛ս Ա ղյու սակ 1): դրանք հիմ նա կա-
նում կա յուն են:

 ցա վոք, ո րոշ կար ևոր նա խագ ծեր, հատ կա պես՝ 
թարգ մա նա կան, վե րը բեր ված պատ ճառ նե րով այլևս 
շա րու նա կու թյուն չս տա ցան: Մաս նա վո րա պես՝ « Նաի րի» 
վե րան վան ված « սո վե տա կան գրող» պե տա կան հրա-
տա րակ չու թյու նը դեռ 1990 թվա կա նին նա խա ձեռ նել էր 
հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մա տե նա շար 50 հա-
տո րով, մեծ տպա քա նակ նե րով (մի ջի նը՝ 30 000), ը նդ 
ո րում՝ բո լո րը բնա գիր լե զու նե րից կա տար վող թարգ-
մա նու թյուն ներ, ո րոն ցից սա կայն հրա տա րակ վեց մոտ 
10 գիրք: Մյուս ներն այդ պես էլ լույս չտե սան:

 Մյուս կող մից՝ « Գա րուն» ամ սա գի րը 1991 թվա կա նին 
հիմ նադ րեց «Ա պո լոն» թարգ մա նա կան հրա տա րակ չու-
թյու նը, ո րը, հատ կա պես ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի-
նե րին թարգ մա նա կան, հատ կա պես գե ղար վես տա կան 
թարգ մա նու թյան ո լոր տի ա ռա ջա մար տիկն էր Հա յաս-
տա նում: Այս տեղ էլ խոս քը մեծ տպա քա նակ նե րի էր վե-
րա բե րում: Քա նի որ աշ խա տան քը կազ մա կերպ վում էր 
բա ժա նոր դագ րու թյան սկզ բուն քով, ա պա դա նպաս-
տում էր, որ հատ կա պես ա ռա ջին շր ջա նում գր քե րը 
տպագր վե ին ա վե լի քան 40 000 տպա քա նա կով:

«Ա պո լո նը» խոս տում նա լից սկիզբ էր այն ա ռու-
մով, որ մի ան գա մից փոր ձում էր լու ծել խորհր դային 
շր ջա նում գոր ծող ակ նա ռու եր կու շատ կար ևոր բաց. 
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նախ՝ թարգ ման վում է ին հե ղի նակ ներ, ո րոնք նախ կի-
նում հայե րեն չէ ին հրա տա րակ վել ա ռան ձին գր քե րով 
(Ֆ րանց Կաֆ կա, Հեր ման Հես սե, Ալ բեր Կա մյու, Թո-
մաս Վուլֆ և այլն), մյուս կող մից՝ թարգ մա նու թյուն նե-
րը կա տար վում է ին բնա գիր լե զու նե րից (ա նգ լե րեն, 
ֆրան սե րեն, գեր մա նե րեն, իս պա նե րեն և այլն):

 Թարգ մա նա կան գոր ծի հա մար ար գա սա բեր ե ղավ 
նաև « սար գիս Խա չենց» և «Ա. և Մ.» հրա տա րակ չու-
թյուն նե րի հիմ նու մը: Եվ ե թե դրան ցից ա ռա ջին թարգ-
մա նում և հրա տա րա կում էր մշա կու թա բա նա կան, ար-
վես տա գի տա կան, փի լի սո փա յա կան գրա կա նու թյուն 
ա մե նա տար բեր լե զու նե րից, ա պա «Ա. և Մ.» հրա տա-
րակ չու թյու նը հրա տա րա կում էր հիմ նա կա նում գե-
ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն ներ և հիմ նա կա նում 
ֆրան սե րե նից: 

Այս շր ջա նում Հա յաս տա նում տպագր վել է 3908 
հայե րեն գիրք, ո րից՝ 364-ը (9.3%) թարգ մա նա կան, այդ 
թվում՝ 91-ը (25%) գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն:

1997-2001 թթ.
 Այս շր ջա նը կա րե լի է հա մա րել հրա տա րակ չու թյուն-

նե րի հա մար ի նք նա հաս տատ ման շր ջան: դրան ցից մի 
քա նի սը դա դա րեց րին ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը, փո-
խա րե նը հիմ նադր վե ցին նո րե րը, թե պետ դրանց մե-
ծա մաս նու թյա նը պայ մա նա կա նո րեն պետք է ան վա նել 
հրա տա րակ չու թյուն, քան զի չու նե ին հս տակ հայե-
ցա կարգ և տպագ րում է ին այն, ի նչ պատ վիր վում էր, 
հատ կա պես՝ մաս նա վոր ան ձանց ու կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից: Ա մեն դեպ քում այս փու լը կար ևոր է 
նրա նով, որ հայե րեն գր քե րի քա նա կը տա րե կան կտր-
ված քով սկ սեց վե րըն թաց ար ձա նագ րել: Զուտ թվային 
տես քով ո րո շա կի աճ գրանց վեց նաև թարգ մա նու թյան 
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աս պա րե զում: սա կայն ե թե բո վան դա կային ա ռու մով 
դի տար կենք հար ցը, ա պա դրանց մե ծա մաս նու թյու նը 
տար բեր ու ղե ցույց նե րի, հանձ նա րա րա կան նե րի, մի-
ջազ գային տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա րոզ-
չա կան բնույթ ու նե ցող նյու թեր են: 

Բա ցա ռու թյուն են թերևս այս շր ջա նում հրա տա-
րակ ված փի լի սո փա յա կան, մշա կու թա բա նա կան եր-
կե րը, ո րոնք հրա տա րա կում էր « սար գիս Խա չեն ցը»: 
Կա րե լի է ա սել, որ հենց այդ հրա տա րակ չու թյունն էր, 
որ ա ռաջ էր տա նում թարգ մա նա կան գոր ծը՝ միև նույն 
ժա մա նակ բարձր պա հե լով չա փա նիշ նե րը: ի հար կե, 
ո րոշ հրա տա րա կիչ ներ նույն պես ո րո շա կի գործ ա րել 
են այս շր ջա նում, սա կայն դրանք դրվա գային, ոչ հա-
մա կարգ ված բնույթ է ին կրում:

 պա տա հա կան չէ, որ այս նույն շր ջա նում, ե րբ թվում 
է գրահ րա տա րակ չա կան ակ տի վու թյուն է, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, խիստ պա սիվ է գե ղար վես տա կան թարգ մա-
նու թյուն նե րի հրա տա րա կու մը: Օ րի նակ՝ ե թե 1991-1996 
թթ. դրանք կազ մում են տար վա թարգ մա նա կան հրա-
տա րա կու թյուն նե րի մի ջի նը 25%-ը, ա պա 1997-2002 թթ. 
ար դեն գործ ու նենք 18.4%-ի հետ: 

ընդ հա նուր առ մամբ՝ այս շր ջա նում հրա տա րակ վել 
է 6055 հայե րեն գիրք, ո րից 482-ը (7%) թարգ մա նա-
կան, այդ թվում՝ 89-ը (18.4%) գե ղար վես տա կան թարգ-
մա նու թյուն:

 2002-2013 թթ.
 սա այն շր ջանն է, ե րբ է ա պես փոխ վեց ոչ մի այն 

հրա տա րակ չա կան գոր ծը Հա յաս տա նում, այլև նո-
րո վի սկ սեց կազ մա կերպ վել թարգ մա նա կան գոր ծը: 
Նախ՝ 2002 թվա կա նից Հա յաս տա նում սկ սեց գոր-
ծել պե տա կան պատ վե րի և պե տա կան ա ջակ ցու թյան 
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ի նս տի տու տը, ո րը զգա լի օգ նու թյուն էր հրա տա րա-
կիչ նե րին: Մյուս կող մից՝ հրա տա րա կիչ նե րը սկ սե ցին 
ակտի վո րեն համա գոր ծակ ցել տար բեր դրա մաշ նոր-
հային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: Ա ղյու սակ 1-ո ւմ 
հս տակ եր ևում է, թե զուտ թվա քա նա կի տե սան կյու նից 
ի նչ պես է բա րե լավ վել ոչ մի այն հայե րեն գր քի տպագ-
րու թյան քա նա կային դի նա մի կան, այլև թարգ մա նա-
կան, այդ թվում՝ գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն-
ներն են է ական աճ գրան ցել: 

Այլ հարց է, որ շատ հա ճախ այս ֆի նան սա վո րում-
նե րը օգ տա գործ վել են ոչ բա րեխղ ճո րեն: Մաս նա վո-
րա պես՝ հրա տա րակ ված գր քե րում նշ վել է այլ տպա-
քա նակ, այ նինչ՝ ի րա կա նում տպագր վել է շատ ա վե լի 
քիչ քա նա կով, եր բեմն՝ նույ նիսկ նմու շի հա մար՝ սոսկ 
դրա մաշ նոր հյալ նե րին հաշ վե տու լի նե լու հա մար: Մյուս 
կող մից՝ այդ գր քե րի շուրջ չի կա տար վում հա մա պա-
տաս խան մար կե տին գային աշ խա տանք, ա վե լին՝ քա-
նի որ դրա մաշ նորհ նե րը եր բեմն փա կում է ին հրա տա-
րակ չա կան բո լոր ծախ սե րը, այդ գր քե րից շա տե րը 
նույ նիսկ վա ճառ քի չեն հան վել: Այլ խոս քով՝ գոր ծա-
ռու թային տե սան կյու նից ոչ մի ազ դե ցու թյուն չեն 
թողել: 

Այս և նմա նա տիպ այլ հան գա մանք նե րը, ը ստ է ու-
թյան, թարգ մա նա կան գոր ծը հիմ նա կա նում վեր են 
ա ծում պայ մա նա կա նու թյան:

 Բա րե բախ տա բար, հատ կա պես՝ վեր ջին 4-5 տա րի-
նե րին դրու թյունն է ա պես փոխ վել է: Ար դեն ո ւր վագծ վել 
են այն հրա տա րակ չու թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն հս տակ 
ծրագ րեր ու հայե ցա կարգ և ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ 
փո խում են գրա շու կայի նկա րա գի րը: «Ան տա րես», 
« սար գիս Խա չենց», «Փ րին թին ֆո», « Զան գակ», «Էդիտ 
պրինտ», ի նչ-որ ա ռու մով նաև «Ակ տո ւալ ար վեստ» 
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հրա տա րակ չու թյուն նե րը այսօր կա րո ղա նում են ա պա-
հո վել հրա տա րակ չա կան բարձր մա կար դակ, այդ թվում՝ 
քա ղա քա կիրթ ձևե րի մեջ են դնում թարգ մա նա կան գոր-
ծը: Բնա կա նա բար, ա մեն մե կը յու րո վի և ա մեն մե կը դե-
րա կա տա րու թյան իր չա փով: Հենց նրանց աշ խա տան քի 
ար դյուն քում է, որ սկ սել է ձևա վոր վել մր ցակ ցու թյուն: 

Այդ մր ցակ ցու թյան և դաշ տի կա յու նաց ման մա սին 
են վկա յում նաև թվե րը: Այս ա ռու մով՝ 2012 և 2013 թվա-
կան նե րին հայե րեն գր քե րի տպագ րու թյան քա նա-
կային ան կու մը, օ րի նակ, բնավ էլ ան հանգս տաց նող 
չէ: ը նդ հա կա ռա կը՝ դա ար դեն վկա յում է, որ հրա տա-
րա կիչ նե րը տա րե րայ նո րեն չեն գիրք տպագ րում: պա-
տա հա կան չէ, որ ը նդ հա նուր թվա քա նա կի նվազ մա նը 
զու գըն թաց ա ճել է թարգ մա նա կան գր քե րի, հատ կա-
պես՝ գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն նե րի թի վը: 
ը նդ ո րում՝ դրանք բո վան դա կային ա ռու մով էլ չա փա-
զանց շատ են տար բեր վում նախ կի նում հրա տա րակ-
ված գր քե րից: Նշենք, որ օ տար լե զու նե րի ը նդ գրկ ման 
տե սան կյու նից էլ զգա լի տե ղա շարժ է նկատ վում: 2012 
և 2013 թվա կան նե րին գե ղար վես տա կան թարգ մա նու-
թյուն նե րը, տո կո սային հա րա բե րու թյամբ, լա վա գույն 
ցու ցա նիշն ու նեն 1991 թվա կա նից ի վեր:

«Ան տա րես» հրա տա րակ չու թյու նը հիմ նել է 
« պար տա դիր ըն թեր ցա նու թյուն» մա տե նա շա րը, որ-
տեղ նե րառ ված են հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան 
լա վա գույն գոր ծե րը՝ բնագ րային թարգ մա նու թյուն նե-
րով (ար դեն հրա տա րակ վել է 19 գիրք), «Օ տար գիր» 
մա տե նա շա րը, ո րում ը նդ գրկ ված գր քերն ա ռա ջին 
ան գամ են թարգ ման վում հայե րեն և այլն, «Աշ խար-
հը հայե րե նով» մա տե նա շար ու նի « Զան գակ» հրա տա-
րակ չու թյու նը, ֆրան սա լե զու գրա կա նու թյան շարք է 
հրա տա րա կում «Ակ տո ւալ ար վես տը» և այլն: 
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ընդ հան րաց նենք՝ 2002-2013 թվա կան նե րի ըն թաց-
քում հրա տա րակ վել է 25247 հայե րեն գիրք, ո րից 
1864-ը (7.3%) թարգ մա նա կան, այդ թվում՝ 718 (38.5%) 
գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն:

 
Ա ղյու սակ 1. Հա յաս տա նում 1991-2013թթ. հրա-

տա րակ ված հայե րեն գր քե րի քա նա կը՝ ը ստ տա-
րի նե րի, թարգ մա նա կան գր քե րի թի վը, այդ թվում՝ 
գե ղար վես տա կան գր քե րի թի վը

տա րի Հ րա տա րակ ված հա-
յա լե զու գր քե րի ը նդ-
հա նուր թի վը

Թարգ մա նա կան 
գր քե րի թի վը/%

Ո րից գե ղար-
վ ե ս  տ ա  կ ա ն 
(թի վը/%)

1991 759 90 / 11.8 21/ 23.3
1992 620 52 / 8.3 16 / 30.7
1993 524 52 / 9.9 16 / 30.7
1994 533 61 / 11.4 17 / 27.8
1995 649 49 / 7.5 13 / 26.5
1996 823 58 / 7.04 8 / 13.7
1997 865 54 / 6.24 8 / 14.8
1998 1006 83 / 8.2 31 / 37.4
1999 1132 117 / 10.3 17 / 14.5
2000 1550 130 / 8.3 21 / 16.1
2001 1502 98 / 6.5 12 / 12.2
2002 1689 121 / 7.1 38 / 31.4
2003 2073 139 / 6.7 42 / 30.2
2004 1942 134 / 6.9 44 / 32.8
2005 1997 127 / 6.3 40 / 31.4
2006 2069 111 / 5.3 37 / 33.3
2007 2473 189 / 7.6 60 / 31.7
2008 2446 181 / 7.3 66 /36.4
2009 2476 181 / 7.3 73 / 40.3
2010 2382 209 / 8.7 83 / 39.7
2011 2143 150 / 6.9 65 / 43.3
2012 1979 161 / 8.1 91 / 56.2
2013 1577 161 / 10.2 89 / 55.2
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ընդ հա նուր
Հ րա տա րակ ված հա-
յա լե զու գր քե րի ը նդ-
հա նուր թի վը

Թարգ մա նա կան գր-
քե րի թի վը/%

Ո րից գե ղար վես-
տա կան (թի վը, %)

35209 2708 / 7.6 908 / 33.5

Ն կար 1. Հա յաս տա նում 1991-2013 թթ. հրա տա-
րակ ված հայե րեն գր քե րի դի նա մի կան ը ստ տա րի-
նե րի (քա նակ)

 ընդհանուր  Թարգ մ.  Գեղ. թարգմ.
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բ) Թարգ մա նու թյուն նե րի լե զուն, դրանց 
դինա մի կան

 Նա խա պես ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում նշել, որ 
թարգ մա նու թյուն նե րի լե զուն բնավ չի են թադ րում, թե 
դրանց քա նակն ու ը նդ գր կում նե րը հա մա պա տաս-
խա նում են նաև աշ խար հագ րա կան ը նդ գր կում նե րին: 
Հարցն այն է, որ Հա յաս տա նում ա վե լի շատ լե զու ներ և 
ե րկր ներ ներ կա յաց նող հե ղի նակ ներ են թարգ ման վել, 
քան դա ար տա ցոլ վում է ներք ևում բեր վող վի ճա կագ-
րա կան ա ղյու սակ նե րին: Ա վե լին, դա ևս մեկ ան գամ գա-
լիս է փաս տե լու, թե որ քան մեծ դեր են դեռևս խա ղում 
միջ նորդ լեզ վով կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րը:

ս տորև ներ կա յաց նում ե նք հայե րեն թարգ մա նու-
թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյու նը 1991-2013 թվա կան նե րին՝ 
ը ստ լե զու նե րի: Բնա կա նա բար, այս տեղ ևս տվյալ նե-
րը մո տա վոր են և դա պայ մա նա վոր ված է մի կող մից՝ 
կա՛մ հրա տա րա կու թյուն նե րում, կա՛մ մա տե նա գի տա-
կան ցան կե րում բնագ րի լեզ վի չնշ մամբ, մյուս կող մից՝ 
հրա տա րա կիչ նե րի ու թարգ մա նիչ նե րի կեղ ծիք նե րով: 
ը ստ հնա րա վո րինս՝ փոր ձել ե նք վե րաց նել, ճշ տել թյու-
րի մա ցու թյուն ներն ու վրի պակ նե րը: Մնա ցած դեպ-
քե րում այդ տե սակ թարգ մա նու թյուն նե րը ցան կե րում 
նշ ված են որ պես չճշտ ված: Այս ա ռու մով հարկ ե նք 
հա մա րում նշել, որ չճշտ ված թարգ մա նա կան լե զու-
նե րը վե րա բե րում են կա՛մ ռու սե րե նին, կա՛մ ան գլե րե-
նին: Վիճա կագ րու թյան ներ կա յաց ման տե սան կյու նից, 
հատ կա պես տո կո սային հա րա բե րու թյան բաշխ ման 
ա ռու մով, դրանք, ը ստ է ու թյան, ը նդ հա նուր պատ կե րը 
չեն փո խում, ո րով հետև, այս պես թե այն պես, ռու սե-
րենն ու ան գլե րե նը 1991-2013 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
հայ թարգ մա նա կան գոր ծի շր ջա նա կում ա մե նա կի րա-
ռա կան լե զու ներն են:
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 Կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րի լեզ վի բաշ խումն 
ը ստ տա րի նե րի օգ նում է բա ցա հայ տել հե տաքր քիր 
օ րի նա չա փու թյուն ներ: Նախ ևա ռաջ՝ հս տակ վում է պատ-
կե րը թարգ մա նիչ-հ րա տա րա կիչ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա ռու մով մի հե տաքր քիր փաստ. դա տե լով մա մու լում ու 
հատ կա պես « Գա րուն», «Ար տա սահ մա նյան գրա կա նու-
թյուն», « Նար ցիս» հան դես նե րում տպագր ված թարգ-
մա նու թյուն նե րի լեզ վա կան աշ խար հագ րու թյու նից, կա-
րե լի է ա սել, որ դրանք չա փա զանց բազ մա զան են: Այլ 
հարց է, որ դրանք հե տա գա յում գր քի չեն վե րած վում, 
և շատ հա ճախ մնում են մա մու լի է ջե րում և ձևա վո րում 
թյուր տպա վո րու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես՝ մա մու լում 
չա փա զանց ակ տիվ է իս պա նե րեն, ի տա լե րեն, ա րա բե-
րեն լե զու նե րով թարգ մա նիչ նե րի երևումը, այնինչ՝ գր քի 
տես քով դրանք հա մե մա տա բար թույլ դիր քե րում են: Այլ 
խոս քով՝ մա մու լով ձևա վոր ված տպա վո րու թյունը կամ 
գի տե լի քը՝ որ պես տե ղե կատ վու թյուն, բո լո րո վին այլ է 
գր քի պա րա գա յում:

 Մյուս կող մից՝ հս տակ վում է, որ մի ջին կտր ված քով 
յու րա քան չյուր տա րի հայե րեն հրա տա րակ վել են 10 
լե զու նե րից թարգ մա նու թյուն ներ, ը նդ ո րում՝ լե զու նե-
րի քա նա կը տա րեց տա րի ա վե լա նա լու մի տում է ցու-
ցա բե րել: Ա մե նա քիչ լե զու ներ ը նդ գր կում են 1991, 1993, 
1994, 1995, 1996 թվա կան նե րը՝ 6-ա կան լե զու: Ա մե նա-
շա տը՝ 2012 թվա կա նը՝ 17 լեզու (տե՛ս Ա ղյու սակ 2):

 տար բեր տա րի նե րին տար բեր օ տար լե զու նե րի, այս-
պես ա սած՝ ակ տի վա ցու մը պայ մա նա վոր ված է տար-
բեր հան գա մանք նե րով, հիմ նա կա նում ի նչ-ի նչ ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց մամբ: դրանք գու ցե վի ճա կագ րա կան 
ա ռու մով ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ մտց նում են, 
սա կայն բո վան դա կային ու գե րիշ խող դիր քի ա ռում-
նե րով ո չինչ չեն փո խում: Օ րի նակ՝ 1999 թվա կա նին 
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ի տա լե րե նով ա մե նա շատ գր քերն են թարգ ման վել՝ 22: 
սա կայն դրանք բո լորն էլ 10-20 է ջա նոց փոք րիկ ման-
կա կան գր քույկ ներն են:

 Հայ թարգ մա նա կան գոր ծի ը նդ հա նուր հա մա տեքս-
տում լե զու նե րը հե տաքր քիր գոր ծառ նա կան բնույ թով 
են հան դես գա լիս: Օ րի նակ՝ ե թե ռու սե րե նով և ան գլե-
րե նով թարգ ման վում են ա մե նա բազ մա զան գր քեր, 
ա պա ֆրան սե րե նը՝ բա ցա ռա պես գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մա նե-
րով ստեղծ ված գր քե րի թարգ մա նու թյան լե զու է: Նույ-
նը, ո րոշ վե րա պա հում նե րով, վերա բե րում է նաև գեր-
մա նե րե նին: Զար մա նա լի ո րեն քիչ են իս պա նե րե նից և 
ի տա լե րե նից կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րը, այ-
նինչ, հաշ վի առ նե լով, թե ի նչ գե ղար վես տա կան գրա-
կա նու թյուն է ստեղծ վել այդ լե զու նե րով, թվում էր, թե 
դրանք ա մե նա կի րա ռա կա նը պետք է լի նեն:

 Վեր ջին 5-6 տա րի նե րին նկա տե լի է, որ մեծ ու շադ-
րու թյուն է դարձ վում բնա գիր լե զու նե րից կա տար ված 
թարգ մա նու թյուն նե րին, հատ կա պես գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան ո լոր տում: Ներ քո բե րյալ ա ղյու սակ նե րը 
վկա յում են, որ այդ ա ռու մով էլ սկ սել է ո րո շա կի տե ղա-
շարժ գրանց վել:
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1991
1. Ռու սե րեն 61
2. Անգ լե րեն 12
3. Ֆ րան սե րեն 5
4. իս պա նե րեն 2
5. Գեր մա նե րեն 2
6. Հին հու նա րեն 1
7. Չճշտ ված 13

1992
1. Ռու սե րեն 40
2. Անգ լե րեն 8
3. Ֆ րան սե րեն 6
4. Գեր մա նե րեն 3
5. պարս կե րեն 2
6. իս պա նե րեն 1
7. Հին հու նա րեն 1
8. լե հե րեն 1
9. Չճշտ ված 10

1993
1. Ռու սե րեն 24
2. Անգ լե րեն 14
3. ի տա լե րեն 2
4. Ֆ րան սե րեն 2
5. պարս կե րեն 1
6. Գեր մա նե րեն 1
7. Չճշտ ված 4

1994
1. Անգ լե րեն 21
2. Ֆ րան սե րեն 14
3. Ռու սե րեն 12
4. Գեր մա նե րեն 2
5. պարս կե րեն 1
6. Հու նա րեն 1
7. Չճշտ ված 5

1995
1. Անգ լե րեն 13
2. Ֆ րան սե րեն 11
3. Ռու սե րեն 7
4. Նոր վե գե րեն 1
5. Հին հու նա րեն 1
6. Գեր մա նե րեն 1
7. Չճշտ ված 8

1996
1. Ռու սե րեն 17
2. Ֆ րան սե րեն 9
3. Անգ լե րեն 8
4. պարս կե րեն 3
5. իս պա նե րեն 2
6. ի տա լե րեն 1
7. Չճշտ ված 10

Ա ղյու սակ 2. Թարգ մա նու թյուն նե րի բաշխ վա-
ծու թյունն ը ստ լե զու նե րի
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1997
1. Ռու սե րեն 20
2. Ֆ րան սե րեն 8
3. Անգ լե րեն 7
4. Գեր մա նե րեն 1
5. ի տա լե րեն 1
6. լա տի նե րեն 1
7. Թուր քե րեն 1
8. Վ րա ցե րեն 1
9. Չճշտ ված 12

1998
1. ի տա լե րեն 22
2. Ռու սե րեն 19
3. Անգ լե րեն 12
4. Ֆ րան սե րեն 8
5. Գեր մա նե րեն 3
6. պարս կե րեն 2
7. Հու նա րեն 1
8. Վ րա ցե րեն 1
9. Բուլ ղա րե րեն 1
10. Նոր վե գե րեն 1
11. սեր բե րեն 1
12. Չճշտ ված 3

1999
1. Ֆ րան սե րեն 21
2. Անգ լե րեն 20
3. Ռու սե րեն 20
4. Վ րա ցե րեն 3
5. իս պա նե րեն 2
6. Ա րա բե րեն 1
7. Բուլ ղա րե րեն 1
8. Գեր մա նե րեն 1
9. Հին հու նա րեն 1
10. պարս կե րեն 1
11. Չճշտ ված 18

2000
1. Ռու սե րեն 36
2. Ֆ րան սե րեն 21
3. Անգ լե րեն 14
4. Գեր մա նե րեն 4
5. պարս կե րեն 3
6. Չի նա րեն 1
7. դա նի ե րեն 1
8. Թուր քե րեն 1
9. ի տա լե րեն 1
10. Քր դե րեն 1
11. իս պա նե րեն 1
12. Հին հու նա րեն 1
13. Չճշտ ված 21
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2001
1. Ռու սե րեն 26
2. Ֆ րան սե րեն 13
3. Անգ լե րեն 11
4. Գեր մա նե րեն 2
5. Հին հու նա րեն 2
6. ի տա լե րեն 1
7. իս պա նե րեն 1
8. Վ րա ցե րեն 1
9. Չճշտ ված 23

2002
1. Ռու սե րեն 31
2. Անգ լե րեն 23
3. Ֆ րան սե րեն 16
4. Գեր մա նե րեն 7
5. իս պա նե րեն 2
6. լիտ վե րեն 2
7. Շ վե դե րեն 1
8. պարս կե րեն 1
9. Բաս կե րեն 1
10. սեր բե րեն 1
11. լա տի նե րեն 1
12. Վ րա ցե րեն 1
13. Չճշտ ված 17

2003
1. Ռու սե րեն 52
2. Անգ լե րեն 25
3. Ֆ րան սե րեն 9
4. Վ րա ցե րեն 5
5. Գեր մա նե րեն 5
6. պարս կե րեն 4
7. լիտ վե րեն 2
8. Հո լան դե րեն 1
9. Շ վե դե րեն 1
10. Բուլ ղա րե րեն 1
11. Թուր քե րեն 1
12. սեր բե րեն 1
13. լա տի նե րեն 1
14. Չճշտ ված 14

2004
1. Ռու սե րեն 40
2. Անգ լե րեն 26
3. Ֆ րան սե րեն 14
4. Գեր մա նե րեն 7
5. ի տա լե րեն 3
6. պարս կե րեն 3
7. Շ վե դե րեն 1
8. լիտ վե րեն 1
9. Ա րա բե րեն 1
10. դա նի ե րեն 1
11. Քր դե րեն 1
12. Չճշտ ված 12
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2005
1. Ռու սե րեն 23
2. Անգ լե րեն 22
3. Ֆ րան սե րեն 12
4. Գեր մա նե րեն 4
5. պարս կե րեն 4
6. իս պա նե րեն 3
7. Վ րա ցե րեն 1
8. Էս տո նե րեն 1
9. լատ վե րեն 1
10. լիտ վե րեն 1
11. Բուլ ղա րե րեն 1
12. ի տա լե րեն 1
13. Հուն գա րե րեն 1
14. Ճա պո նե րեն 1
15. Ա րա բե րեն 1
16. Չճշտ ված 21

2006
1. Ռու սե րեն 24
2. Անգ լե րեն 14
3. Ֆ րան սե րեն 9
4. պարս կե րեն 8
5. Գեր մա նե րեն 5
6. լե հե րեն 2
7. լիտ վե րեն 2
8. Վ րա ցե րեն 2
9. Բուլ ղա րե րեն 1
10. Ուկ րաի նե րեն 1
11. իս պա նե րեն 1
12. Թուր քե րեն 1
13. Հին հու նա րեն 1
14. Բաս կե րեն 1
15. Հու նա րեն 1

16. Նոր վե գե րեն 1
17. Չճշտ ված 13

2007
1. Ռու սե րեն 54
2. Ֆ րան սե րեն 25
3. Անգ լե րեն 18
4. պարս կե րեն 11
5. Գեր մա նե րեն 9
6. Վ րա ցե րեն 2
7. ի տա լե րեն 2
8. Հու նա րեն 2
9. իս պա նե րեն 1
10. Բաս կե րեն 1
11. Հին հու նա րեն 1
12. Հո լան դե րեն 1
13. Ա րա բե րեն 1
14. Չճշտ ված 12

2008
1. Ռու սե րեն 46
2. Անգ լե րեն 31
3. Ֆ րան սե րեն 18
4. պարս կե րեն 7
5. Գեր մա նե րեն 4
6. ի տա լե րեն 3
7. լատ վե րեն 2
8. Հու նա րեն 1
9. Հին վրա ցե րեն 1
10. Շ վե դե րեն 1
11. Վ րա ցե րեն 1
12. Թուր քե րեն 1
13. իս պա նե րեն 1
14. Չճշտ ված 10
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2009
1. Ռու սե րեն 63
2. Անգ լե րեն 32
3. Ֆ րան սե րեն 13
4. պոր տու գա լե րեն 5
5. պարս կե րեն 5
6. իս պա նե րեն 3
7. Թուր քե րեն 2
8. ի տա լե րեն 2
9. Հու նա րեն 1
10. Քր դե րեն 1
11. Ճա պո նե րեն 1
12. Գեր մա նե րեն 1
13. Բուլ ղա րե րեն 1
14. Չճշտ ված 16

2010
1. Ռու սե րեն 100
2. Անգ լե րեն 20
3. Ֆ րան սե րեն 18
4. Գեր մա նե րեն 6
5. Վ րա ցե րեն 4
6. պոր տու գա լե րեն 4
7. պարս կե րեն 3
8. իս պա նե րեն 3
9. Բուլ ղա րե րեն 2
10. ի տա լե րեն 2
11. Ուկ րաի նե րեն 1
12. Ա րա բե րեն 1
13. Հուն գա րե րեն 1
14. լատ վի ե րեն 1
15. Չճշտ ված 16

2011
1. Ռու սե րեն 46
2. Անգ լե րեն 23
3. Ֆ րան սե րեն 12
4. Գեր մա նե րեն 5
5. պարս կե րեն 4
6. իս պա նե րեն 3
7. Հո լան դե րեն 2
8. Հին հու նա րեն 2
9. Վ րա ցե րեն 2
10. Ա րա բե րեն 1
11. ի տա լե րեն 1
12. սեր բե րեն 1
13. Չճշտ ված 10

2012
1. Ռու սե րեն 48
2. Անգ լե րեն 28
3. Ֆ րան սե րեն 16
4. Գեր մա նե րեն 9
5. պարս կե րեն 5
6. ի տա լե րեն 5
7. իս պա նե րեն 4
8. Հու նա րեն 3
9. Հո լան դե րեն 2
10. Թուր քե րեն 1
11. Շ վե դե րեն 1
12. լատ վի ե րեն 1
13. Ուկ րաի նե րեն 1
14. Հին դի 1
15. պոր տու գա լե րեն 1
16. Վ րա ցե րեն 1
17. Բուլ ղա րե րեն 1
18. Չճշտ ված 13
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2013
1. Անգ լե րեն 47
2. Ռու սե րեն 39
3. Ֆ րան սե րեն 13
4. Գեր մա նե րեն 6
5. ի տա լե րեն 6
6. իս պա նե րեն 4
7. Թուր քե րեն 2
8. սեր բե րեն 2
9. Բուլ ղա րե րեն 1

10. պոր տու գա լե րեն 1
11. Վ րա ցե րեն 1
12. լատ վե րեն 1
13. Շ վե դե րեն 1
14. Ա րա բե րեն 1
15. Հո լան դե րեն 1
16. պարս կե րեն 1
17. Չճշտ ված 5

Այս պի սով, 1991-2013 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
հայե րեն թարգ մա նու թյուն ներ են կա տար վել և ա ռան-
ձին գր քե րով հրա տա րակ վել են 32 աղ բյուր լե զու նե-
րից:

Ա հա դրանց ցան կը. 1. Ռու սե րեն՝ ը նդ հա նուր թարգ-
մա նու թյուն նե րի 31.1%-ը 2. Ա նգ լե րեն 16.8% 3. Ֆրան-
սե րեն 10.8% 4. Գեր մա նե րեն 3.2% 5. պարս կե րեն 2.5% 
6. ի տա լե րեն 1.95% 7. իս պա նե րեն 1.25% 8. Վրա ցե րեն 
0.96% 9-10. Հին հու նա րեն, պոր տու գա լե րեն 0.4% 11-13. 
Հու նա րեն, Բուլ ղա րե րեն, Թուր քե րեն 0.36% 14-16. լիտ-
վե րեն, Հո լան դե րեն, Ա րա բե րեն 0.25% 17-18. Շվե դե րեն, 
սեր բե րեն 0.22% 19. լատ վե րեն 0.18% 20-24. Նոր վե գե-
րեն, Բաս կե րեն, Քր դե րեն, Ո ւկ րաի նե րեն, լե հե րեն 0.11% 
25-28. Հուն գա րե րեն, լա տի նե րեն, դա նի ե րեն, Ճա պո-
նե րեն 0.07% 29-32. Հին վրա ցե րեն, Հին դի, Էստո նե-
րեն, Չի նա րեն 0.03%:
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Ն կար 2. Ա ռա ջա տար 5 աղ բյուր լե զու ներ, 1991-
2013 

Գերմաներեն 

5%

Պարսկերեն 

4%

Ռուսերեն 

49%
Անգլերեն 

25%

Ֆրանսերեն 

17%

Թարգ մա նու թյան ա ռա ջա տար լե զու նե րի այս պի սի 
հնգյա կը, թերևս սպա սե լի էր, թե պետ մի փոքր զար-
մա նա լի կա րող է թվալ դրանց շար քում պարս կե րե նի 
հայտն վելը: Այդ ա ռու մով նշենք, որ ե թե ռու սե րենն ու 
ան գլե րե նը բա ցա հայտ ա ռա ջա տար են այն ա ռու մով, 
որ այդ լե զու նե րի ի մա ցու թյու նը Հա յաս տա նում շատ 
տա րած ված է ը նդ հան րա պես, ա պա ֆրան սե րե նի, 
գեր մա նե րե նի ու հատ կա պես՝ պարս կե րե նի ա ռա ջա-
տա րու թյու նը, բա ցի այդ հան գա ման քից, այլ պատ ճառ-
ներ ևս ու նի: Նախ՝ նշենք, որ այս վեր ջին լե զու նե րով 
հիմ նա կա նում թարգ ման վում են գե ղար վես տա կան, 
գի տա կան, փի լի սո փա յա կան, շատ քիչ չա փով նաև 
ման կա կան գր քեր: դրանք, որ պես կա նոն, չեն ծա-
ռա յում որ պես միջ նորդ լե զու ներ՝ թարգ մա նու թյուն ներ 
կա տա րե լու հա մար: Մյուս կող մից՝ այդ լե զու նե րը կրող 
պե տու թյուն նե րի դես պա նատ նե րը Հա յաս տա նում 
շատ ակ տիվ են և պար բե րա բար դրա մաշ նոր հային 
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ծրագ րեր են ի րա կա նաց նում: Հա յաս տա նում Ֆրան սի-
այի դես պա նա տու նը, Հա յաս տա նում ի րա նի իս լա մա-
կան հան րա պե տու թյան դես պա նա տունն ու մաս նա վո-
րա պես մշա կույ թի բա ժի նը, Գեր մա նի այի, Ա վստ րի այի 
դես պա նատ նե րը պար բե րա բար նա խա ձեռ նում կամ 
ֆի նան սա վո րում են հայե րեն թարգ մա նու թյուն ներ: 

Ե թե տո կո սային հա րա բե րու թյան տե սան կյու նից ար-
տա հայ տենք պատ կե րը, ա պա կու նե նանք հետևյալը.

 Ռու սե րեն
 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն – 18.8% 
Ու սում նա կան գրա կա նու թյուն – 31.1 %
 Ման կա կան գրա կա նու թյուն – 31.5% 
Այլ – 18.6 %

 Անգ լե րեն
 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն – 11.2% 
Ու սում նա կան գրա կա նու թյուն – 27.4 %
 Ման կա կան գրա կա նու թյուն – 28.6% 
Այլ – 33.8 %

Ֆ րան սե րեն
 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն – 87.9% 
Ու սում նա կան գրա կա նու թյուն – 2.2 %
 Ման կա կան գրա կա նու թյուն – 8.7% 
Այլ – 1.2 %

 Գեր մա նե րեն
 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն – 48.8% 
Ու սում նա կան գրա կա նու թյուն – 7.1 %
 Ման կա կան գրա կա նու թյուն – 12.2% 
Այլ – 31.9 %
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 Պարս կե րեն
 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն – 89.7% 
Ու սում նա կան գրա կա նու թյուն – 0.7 %
 Ման կա կան գրա կա նու թյուն – 8.4% 
Այլ – 1.2%

գ) Գրա կան-գե ղար վես տա կան 
թարգմանություն նե րի ը նդ հա նուր ծա վա լը 
թարգմա նա կան գրաար տադ րան քի մեջ

 Գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն նե րին բա ժին 
է ը նկ նում ը նդ հա նուր թարգ մա նա կան գոր ծի 33.5%-ը: 
ը նդ ո րում՝ հենց գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն-
ներն են ա պա հո վում թարգ ման վող աղ բյուր լե զու նե րի 
բազ մա զա նու թյու նը, ո րով հետև ու սում նա կան, տե ղե-
կատ վա կան և այլ բնույ թի տեքս տե րի թարգ մա նու-
թյուն նե րը Հա յաս տա նում հիմ նա կա նում կա տար վում է 
կա՛մ ռու սե րե նից, կա՛մ ան գլե րե նից: Ա հա այդ պատ-
ճա ռով Ա ղյու սակ 2-ո ւմ գե ղար վես տա կան գր քե րին 
վե րա բե րող թվե րը հա տուկ չենք ա ռանձ նաց րել:

Ն կար 3.-ի տվյալ նե րից եր ևում է, որ Հա յաս տա նում 
գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյու նը վե րըն թաց զար-
գաց ման փու լում է: Ժան րային տե սան կյու նից ա մե նից 
շատ թարգ ման վում են բա նաս տեղ ծա կան գր քեր, այդ 
թվում՝ ման կա կան (42.6%), այ նու հետև՝ փոքր ար ձա կի 
ժան րե րը՝ վի պակ ներ, պատմ վածք ներ, հե քի աթ ներ, այդ 
թվում՝ ման կա կան (38.5%), հա ջոր դը՝ վե պերն են (18.9%);
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Ն կար 3. Գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյան 
դի նա մի կան Հա յաս տա նում (%), 1991-2013

1991    1993    1995    1997    1999    2001    2003    2005    2007    2009    2011    2013

23
,3

 % 30
,7

 %

30
,7

 %

27
,8

 %

26
,5

 %

13
,7

 %

14
,8

 %
37

,4
 %

14
,5

 %
16

,1 
%

12
,2

 %

31
,4

 %

30
,2

 %

32
,8

 %

31
,4

 %

33
,3

 %

31
,7

 %

36
,4

 %

40
,3

 %

39
,7

 %

43
,3

 %

56
,2

 %

55
,2

 %
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ՌՈՒ սԵ րԵՆ տպԱԳր ՎԱծ 
ԹԱրԳՄԱՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ րի 
ՆԵրԿրՈՒՄը ԵՎ ԳրԱ ՇՈՒ ԿԱ ՅՈՒՄ 
դրԱՆց դԵրը ԵՎ պԱՀԱՆ ջԱր Կը 

Ան կա խու թյան շր ջա նում, որ քան էլ ա վե լա ցավ հայ-
կա կան հրա տա րակ չու թյուն նե րի թի վը և որ քան էլ 
դրանք փոր ձե ցին բա վա րա րել հա յաս տա նյան ըն թեր-
ցո ղի պա հանջ նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, գրա շու կա յում 
առ այ սօր գե րակշ ռող է այլ լե զու նե րից ռու սե րեն ար-
ված թարգ մա նու թյուն նե րի ներկ րու մը: Խն դիրն ա ռա-
ջին հեր թին հայե րեն թարգ մա նա կան ռե սուրս նե րի 
սա կա վու թյունն է: Բա ցի այդ, հայ ըն թեր ցո ղը տա րի-
ներ շա րու նակ սո վոր էր ոչ մի այն ռուս գրա կա նու թյու-
նը, այլև այլ լե զու նե րով ստեղծ վող գրա կա նու թյունն 
ըն թեր ցել ռու սե րեն կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րի 
օգ նու թյամբ, ին չի հետ ևան քով ձևա վոր վել է կարծ րա-
տիպ, ը ստ ո րի՝ ռու սե րեն թարգ մա նու թյուն ներն ա վե-
լի լավն են: Ան շուշտ, այս մո տե ցումն ու նի օբյեկ տիվ 
կողմ, քա նի որ ռու սե րեն ըն թեր ցե լու դեպ քում ըն թեր-
ցո ղը ա ռնչ վում է ան մի ջա կան, ոչ թե միջ նոր դա վոր-
ված թարգ մա նու թյան: 

Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ա ռու-
մով ե թե քն նու թյան առ նենք խն դի րը, ա պա տե սա նե լի 
է, որ հա մաշ խար հային դա սա կան գրող նե րի հիմ նա կա-
նում ա ռանց քային ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են թարգ-
ման ված հայե րեն. այդ հե ղի նակ նե րի մյուս ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է ամ բող ջաց նեն հե ղի նա կի 
ստեղ ծա գոր ծա կան նկա րա գի րը, մե զա նում բա ցա կա-
յում է: ըն թեր ցո ղին այլ բան չի մնում ա նե լու, քան այն, 
որ այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը ո րո նի ռու սե րե նով: 
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Մյուս կող մից` հա ճախ ան տես վում է տվյալ ստեղ-
ծա գոր ծու թյան հայե րեն թարգ մա նու թյու նը մի քա-
նի այլ պատ ճառ նե րով: Շատ հա ճախ մե զա նում շատ 
ար ժե քա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ հրա տա րակ վել 
են շատ վատ ապ րան քային տես քով ու ան շուք: Որ-
պես օ րի նակ կա րե լի է բե րել̀ «Ա պո լոն» և « լու սա բաց» 
հրա տա րակ չու թյուն նե րի հրա տա րա կած թարգ մա-
նա կան գր քե րը: ըն թեր ցողն ա վե լի հա ճախ ցան կա-
նում է, որ իր նա խընտ րած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ապ րան քային տես քը ևս պատ շաճ լի նի: Այս ա ռու մով 
Ռու սաս տա նից ներկր ված գր քե րը հա ճախ զգա լի ո րեն 
տար բեր վում են Հա յաս տա նի հրա տա րակ չու թյուն նե րի 
մա տու ցած նե րից: 

Կան հո գե բա նա կան այլ նա խա պայ ման ներ ևս, 
ո րոնք ըն թեր ցո ղին կող մո րո շում են ռու սե րե նով ըն-
թեր ցե լուն: Նույ նիսկ ոչ ակ տիվ ըն թեր ցող նե րը նա-
խա պատ վու թյու նը հա ճախ տա լիս են ռու սե րեն գր քին 
սոսկ այն պատ ճա ռով, որ այն տպա վո րու թյու նը կա, 
թե ռու սե րե նով ըն թեր ցո ղը հնա րա վո րու թյուն ու նի 
ա վե լի շատ լավ ու ա վե լի մեծ ը նտ րու թյամբ ըն թեր ցե-
լու: Այս մո տե ցումն, ան շուշտ, ու նի ճշ մար տու թյան իր 
բա ժի նը, սա կայն այն մե ծա մա սամբ կի րառ վում է ա վե-
լի խե լա ցի ու ա վե լի կար դա ցած եր ևա լու հա մար: Ե թե 
դի տար կում ե նք հայե րե նով հայ և հա մաշ խար հային 
գրա կա նու թյան տպագր ման հա րա բե րու թյու նը, ա պա 
նկա տում ե նք, որ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյա նը 
բա ժին է ը նկ նում տա սը տո կո սից էլ քիչ: սա ստեղ-
ծում է այն տպա վո րու թյու նը, որ հայե րե նով չի կա րե-
լի հա ղոր դակց վել հա մաշ խար հային գրա կա նու թյանն 
ու եր ևույթ նե րին և որ հայե րե նով կա րե լի է հա ղոր-
դակց վել լոկ լո կալ բնույ թի խն դիր նե րի: Կարճ ա սած` 
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հա մաշ խար հային գրա կա նու թյուն չի կա րե լի ո տք դնել 
հայե րե նով և ի մա նալ պա հանջ վա ծը: 

Մաս նա գի տա կան գր քե րի պա րա գա յում ռու սե րեն 
թարգ մա նու թյուն նե րին նա խա պատ վու թյուն տալն ու-
նի մի շարք հիմ նա վոր պատ ճառ ներ: Ա ռա ջին հեր թին 
խոս քը վե րա բե րում է դրանց հայե րեն հա մար ժեք նե-
րի բա ցա կա յու թյա նը: Թե՛ հա սա րա կա կան, թե՛ բնա-
կան գի տու թյուն նե րի ո լոր տում հայե րե նով հրա տա-
րակ վող գր քեր գրե թե չկան: Հայե րե նով ա ռա վե լա պես 
տպագր վում է հա յա գի տու թյա նը վե րա բե րող գրա կա-
նու թյուն: Բժշ կու թյան, կեն սա բա նու թյան, ֆի զի կայի, 
քի մի այի և գի տու թյան այլ ո լորտ նե րին վե րա բե րող 
հայե րեն գր քե րի բա ցա կա յու թյու նը ստի պում է, որ նա-
խա պատ վու թյու նը տր վի ռու սե րե նին, ին չը հե տա գա-
յում մաս նա գետ նե րին ստի պում է լի ո վին փո խել ի րենց 
ըն թեր ցե լու, եր բեմն էլ, աշ խա տան քային մի ջա վայ րում, 
նաև՝ հա ղոր դակց վե լու լե զուն: Հայե րե նով մաս նա գի-
տա կան գր քե րի բա ցը ո մանք փոր ձում են լրաց նել այլ 
լե զու նե րից ոչ թե ո ւղ ղա կի հայե րեն թարգ մա նե լու, այլև 
այլ լե զու նե րով նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րի «յու րաց-
մամբ»̀ որ պես սե փա կան աշ խա տանք ներ կա յաց նե լով: 
ի նչ խոսք, այս մո տե ցու մը գցում է հայե րե նով հրամց-
վող մաս նա գի տա կան, ու սում նա կան գր քե րի վար կա-
նի շը, և օ գտ վո ղը նա խա պատ վու թյու նը տա լիս է ռու-
սե րեն գր քե րին: Հայե րե նով մաս նա գի տա կան գր քե րի 
եր կա րատև բա ցա կա յու թյու նը բա ցա սա բար է ան դրա-
դար ձել նաև հայե րե նի բա ռամ թեր քի վրա: Մինչ օ րս 
հայե րե նը մե խա նի կա կան շատ եր ևույթ նե րի ու հաս-
կա ցու թյուն նե րի բա ռային հա մար ժե քը չու նի, ին չը ևս 
պատ ճառ է այդ եր ևույթ նե րի մա սին գի տա կան աշ խա-
տանք նե րը ռու սե րե նով կար դա լուն:
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Գ րԱ ԿԱՆ ԹԱրԳ ՄԱ ՆիՉՆԵրի 
սՈցիԱլԱ ԿԱՆ դիր Քը ԵՎ 
ԱՇԽԱտԱՆՔԱՅիՆ պԱՅ ՄԱՆ ՆԵ րը 

 Հատ կա պես ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին 
թարգ մա նու թյուն նե րը կա տար վում է ին շատ կա մա յա-
կան, ին չը լա վա գույնս ցույց է տա լիս Հա յաս տա նում 
թարգ մա նիչ նե րի սո ցի ա լա կան, հա սա րա կա կան դիրքի 
մա սին: սկս ված այն պա հից, ե րբ ա ռան ձին հրա տա-
րակ չու թյուն ներ մշա կե ցին հա տուկ թարգ մա նա կան 
հայե ցա կարգ, թարգ մա նիչ նե րի սո ցի ա լա կան դիր քը 
սկ սեց դրա կան տե ղա շար ժե րի մի տում ու նե նալ: Այն, 
որ թարգ մա նա կան ռե սուրս նե րը սա կավ են Հա յաս-
տա նում, պատ ճառ է դառ նում նրան, որ հա ճախ ոչ 
պատ րաստ ված ու բա վա րար կր թու թյամբ թարգ մա-
նիչ նե րը գոր ծու նե ու թյան աս պա րեզ են ու նե նում: Կան 
նաև ո րոշ լե զու ներ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ՝ շվե դե րե նը, 
նոր վե գե րե նը, ո րոնց ամ բողջ հան րա պե տու թյու նում 
տի րա պե տում է մեկ-եր կու հո գի. այ սինքն̀ նմա նա տիպ 
լեզու նե րից թարգ մա նիչ նե րը չու նեն հա մա պա տաս խան 
թարգ մա նա կան խմ բա գիր ներ, ին չը կա րող է հետ-
ևանք դառ նալ թարգ մա նիչ նե րի ան բա րեխղ ճու թյան: 
Այս խնդիր նե րը հաշ վի առ նե լով, կա րե լի է նկա տել, որ 
Հայաս տա նում լավ կր թու թյամբ, բարձր պատ րաստ վա-
ծու թյամբ թարգա մա նիչ նե րը սա կավ են: Օ րի նակ̀ մեզա-
նում գրեթե բա ցա կա յում են այն դեպ քե րը, ե րբ լուրջ 
քն նու թյան է են թարկ վում թարգ ման չի թարգ մա նա կան 
աշխա տանքը: Ա վե լի շատ շեշ տը դր վում է թարգ ման ված 
գոր ծի հե ղի նա կու թյան ու ճա նաչ ված կամ ոչ ճա նաչ-
ված լի նե լու վրա: Հրա տա րա կիչ ներն էլ հա ճախ հենց 
այս փաստն են հաշ վի առ նում, և ոչ թե թարգ մա նու-
թյան ո րա կը: Օ րի նակ̀ « Գի տանք» հրա տա րակ չու թյունն 
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այ սօր էլ կա տա րում է միջ նոր դա վոր ված թարգ մա նու-
թյուն ներ, նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ այդ թարգ մա-
նու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր վում են հա մա պա տաս խան 
ե րկր նե րի թարգ մա նու թյուն նե րի ա ջակց ման և տա րած-
ման ֆոն դե րի կող մից, ձեռք են բեր վում հե ղի նա կային 
ի րա վունք նե րը, ո րոնց պար տա դիր պայ ման նե րից մեկն 
էլ ստեղ ծա գոր ծու թյան բնա գիր լեզ վից թարգ մա նու-
թյու նը կա տա րելն է: Թարգ ման վում են տար բեր լե զու-
նե րով ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ (նոր վե գե րեն, դա նի ե-
րեն, ֆին նե րեն, ճա պո նե րեն և այլն) մի այն ան գլե րե նի, 
ֆրան սե րե նի և ռու սե րե նի միջ նոր դու թյամբ: Ճիշտ է, 
այդ ա մե նը կա տար վում է տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի սահ ման նե րում, այ սինքն՝ 
նա խա պես ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյամբ, բայց այս-
տեղ թարգ մա նա կան ո րա կի մա սին խո սելն ա նի մաստ 
է, մյուս կող մից՝ այս կերպ ար գե լակ վում է թարգ մա նա-
կան գոր ծում նոր լե զու ներ ներգ րա վե լու հար ցը: 

Բու հե րում լավ կր թու թյուն ստա ցած շատ ան հատ-
ներ պար զա պես հրա ժար վում եմ գե ղար վես տա կան 
կամ այլ տի պի գրա վոր թարգ մա նու թյուն նե րից` նմա-
նա տիպ թարգ մա նու թյուն նե րը հա մա րե լով ան շա-
հու թա բեր: Նման պա րա գա յում ա ռաջ նային խն դիր 
է դառ նում գրա կան դաշ տում լավ թարգ մա նիչ նե րի 
առ կա յու թյու նը: Թարգ մա նիչ նե րի սո ցի ա լա կան դիր-
քի բարձ րաց ման, նրանց աշ խա տան քի նշա նա կու թյան 
գնա հատ մա նը գոր ծում մեծ դեր ու նեն հրա տա րակ չու-
թյուն նե րի բա րե խիղճ աշ խա տան քը, պե տա կան հա-
տուկ թարգ մա նա կան ծրագ րե րի կեն սա գոր ծու մը:

Ն շե լով, որ թարգ մա նա կան աշ խա տանք նե րը մե զա-
նում ա վե լի հա ճախ կա տար վում են կա մա յա կա նո րեն, 
ոչ ծրագ րա վոր ված ու հա տուկ հայե ցա կար գով, պետք 
է շեշ տել, որ նման պա րա գա յում թարգ մա նիչ նե րի 
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աշ խա տան քային պայ ման նե րի մա սին խո սելն ա վե-
լորդ է և դուրս է հե ղի նակ-հ րա տա րա կիչ-թարգ մա նիչ 
շղթայից, ո րը պետք է ա պա հո վեր աշ խա տան քային 
նոր մալ պայ ման ներ: Հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի 
հա ճա խա կի խախ տում նե րը ա ռիթ են հան դի սա նում, 
որ մեկ ստեղ ծա գոր ծու թյան պա րա գա յում ու նե նում 
ե նք մի ա ժա մա նակ մի քա նի թարգ մա նու թյուն ներ: 
ցայ տուն օ րի նակ է 2013-ին հա յաս տա նյան ե րեք հրա-
տա րա կու թյուն նե րի կող մից ա ռանց հե ղի նա կային 
ի րա վունք նե րի ձեռք բեր ման հրա տա րակ ված Աք րամ 
Այ լիս լի ի « Քա րե ե րազ ներ» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:

Ն ման աշ խա տան քային պայ ման ներն, ան շուշտ, 
աննպաստ են թարգ մա նիչ նե րին սե փա կան աշ խա-
տան քը ճիշտ կազ մա կեր պե լու հա մար և ան նպաստ 
է սա կավ ռե սուրս նե րով հա յաս տա նյան գրա շու կայի 
ճիշտ կազ մա կերպ մա նը:

 Հա ճախ թարգ մա նիչ նե րը հրա տա րա կիչ նե րի հետ 
հա րա բեր վե լիս չեն տի րա պե տում սե փա կան ի րա-
վունք նե րին, ո րը պայ ման ներ է ստեղ ծում, որ պես-
զի հրա տա րա կիչ նե րը դրանք շա հա գոր ծեն: Հա ճախ 
կա մա յա կա նո րեն թարգ մա նիչ նե րը սկ սում են թարգ-
մա նել այն պի սի հե ղի նակ նե րի, ո րոնց հե ղի նա կային 
ի րա վուն քը պատ կա նում է մի հրա տա րակ չու թյան, ո րի 
հետ պայ մա նագ րային ոչ մի պար տա վո րու թյուն չու-
նեն և ստիպ ված են լի նում ի րենց թարգ մա նու թյուն-
նե րը վա ճա ռել շատ է ժան գնով: Շատ քիչ են այն 
դեպ քե րը, ե րբ հրա տա րա կիչն ու թարգ մա նի չը նա խա-
պես հա մա ձայն վա ծու թյամբ աշ խա տում են որ ևէ եր կի 
թարգ մա նու թյան վրա: Այդ ա ռու մով Հա յաս տա նում 
ա ռանձ նա նում են հա մե մա տա բար « սար գիս Խա չենց», 
«Փ րին թին ֆո», «Ան տա րես», « Զան գակ», «Ակ տո ւալ 
ար վեստ» հրա տա րակ չու թյուն նե րը: 
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Մյուս դեպ քե րում՝ հիմ նա կա նում թարգ մա նիչն 
ի նքն է ի նք նու րույն ո րո շում իր թարգ մա նե լի քը, ո րը 
մե ծա մա սամբ հե տա գա յում խն դիր ներ է ա ռա ջաց-
նում թարգ մա նի չի հա մար: պա տա հում են դեպ քեր, 
որ թարգ ման ված գոր ծը ա նօ րի նա կան հայտն վում է 
գրա շու կա յում, և թարգ մա նի չը կարճ ժա մա նակ ան ց 
ստիպ ված է լի նում դրանք « մաք րել» շու կայից` ճա նա-
պարհ տա լով օ րի նա կա նին:

 Հա յաս տա նում նոր կյանք առ նող գրա կան գոր-
ծա կա լու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ 1-ին գրա կան 
գոր ծա կա լու թյու նը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նեն 
թարգ մա նիչ նե րի աշ խա տան քային պայ ման նե րին: 
Այդ գոր ծա կա լու թյուն նե րը պետք է թարգ մա նիչ նե րին 
ի րա զե կեն ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին և լա վա գույնս 
փոր ձեն կա նո նա կար գել թարգ մա նա կան գոր ծը, այլ 
պա րա գա յում թարգ մա նա կան գոր ծը վե րած վում է 
ի նք նա բավ աշ խա տան քի կամ հա ճախ հրա տա րակ-
վում են թարգ մա նա կան գոր ծեր, ո րոնց հայտ նու թյունը 
գրա շու կա յում ա նօ րի նա կան է:

Հ րա տա րա կիչ նե րը ևս պետք է հետ ևո ղա կան լի-
նեն թարգ մա նիչ նե րի աշ խա տան քին: Նրանք պետք 
է կոնկ րետ հանձ նա րա րու թյուն նե րով հան դես գան 
թարգ մա նիչ նե րի ա ռջև, այլ ոչ թե սպա սեն, թե տվյալ 
թարգ մա նիչն ի նչ կմա տու ցի ի րենց և ա րդյոք այդ մա-
տու ցա ծը նպա տա կա հար մար է հրա տա րա կե լը, թե ոչ:
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•	  Նախ ևա ռաջ՝ նմա նա տիպ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը հե տա գա յում ա վե լի հա մա կող մա նի ո րեն 
ու ստույգ կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ 
նախ՝ հրա տա րա կիչ ներն ի րենք բա րեխղ ճո րեն 
թարգ մա նու թյա նը վե րա բե րող տվյալ ներն ար-
տա ցո լեն գր քում, և ա պա՝ հա մա պա տաս խան 
վի ճա կագ րու թյուն կազ մող նե րը դրանք ար տա-
ցո լեն ցան կե րում:

•	  Բու հե րում, հատ կա պես բնա կան գի տու թյուն նե-
րի ո լոր տում, ոչ թե խրա խու սել դա սա խո սա կան 
ան ձնա կազ մի դա սագր քեր հրամց նե լը, ո րոնք 
հիմ նա կա նում այլ լե զու նե րով հրա տա րակ ված 
նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րի յու րա ցում ներ են, 
այլև հո վա նա վո րել տվյալ ո լորտ նե րում մի ջազ-
գային ճա նա չում ստա ցած աշ խա տու թյուն նե րի 
թարգ մա նու թյու նը̀ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան:

•	 Հ րա տա րակ չու թյուն նե րը սե փա կան թարգ մա-
նու թյուն նե րը ա պա հո վե լու հա մար ոչ մի այն 
պետք է ո րո նեն պատ րաս տի թարգ մա նիչ նե րի, 
այլ նաև ի րենք պետք է թարգ մա նիչ նե րին տար-
բեր լե զու ներ սո վո րե լու դա սըն թաց նե րի ու ղար-
կեն, որ պես զի նաև վս տահ լի նեն ի րենց մա-
տուց վող թարգ մա նու թյուն նե րի ո րա կին:

•	  Թարգ մա նիչ նե րի հա մար կազ մա կեր պել ի րենց 
ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման դա սըն թաց ներ, ի նչ-
պես նաև թարգ ման վե լիք գոր ծի պա րա գա յում 
հե տա գա ի րա վա կան խն դիր նե րի ծա նու ցում:
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•	 դ րա մաշ նորհ տրա մադ րող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը պետք է ա վե լի հետ ևո ղա կան լի նեն 
և պար բե րա բար հետ ևեն, թե ի ՞նչ ճա կա տա գիր 
են ունե նում ի րենց կող մից ֆի նան սա վոր վող 
գր քե րը, տպագր վո՞ւմ են ա րդյոք ամ բող ջո վին, 
բնագ րի՞ց են թարգ ման վում և այլն:
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«Ան տա րես» հրա տա րակ չու թյան տնօ րեն 
Այս ու սում նա սի րու թյա նը ծա նո թա նա լուց հե տո 

ա մե նա կար ևոր եզ րա հան գու մը, որ կա րե լի է ա նել, 
այն է, թե ո ւր ե նք հա սել մենք, ո ւր ե նք գնում, ի նչ 
ե նք ու զում: Հս տակ վում է մի բան, որ վա ղուց կար-
ծես թե պետք է քն նարկ վեր. ա րդյոք խմ բագ րու թյու-
նը կա րե լի՞ է հրա տա րակ չու թյուն կո չել, կամ ի ՞նչ է 
նշա նա կում հրա տա րա կիչ ը նդ հան րա պես: Այ սօր 
Հա յաս տա նում ով հասց նում է, դառ նում է հրա տա-
րա կիչ՝ գրա խա նութ ներն են հրա տա րա կիչ, թարգ մա-
նիչն է հրա տա րա կիչ, պե տու թյունն է հրա տա րա կիչ... 
Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ այդ ա մե նը պետք է տա րան ջա տել: իմ կար ծի-
քով՝ հրա տա րա կի չը պրո դյու սեր է, պա տաս խա նա-
տու ան ձ գր քի ստեղծ ման բնա գա վա ռում: Եվ ով այդ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կրում, չի կա րող կոչ վել 
հրա տա րա կիչ: 

Մենք նաև տես նում ե նք, թե ի նչ մեծ ազ դե ցու թյուն 
կա րող են ու նե նալ ճիշտ մե խա նիզմ նե րը:

 Խորհր դային հա սա րա կար գում տի րող մտայ նու-
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված եր կար ժա մա նակ ու 
ան կա խու թյան ա ռա ջին տաս նա մյա կում Հա յաս տա-
նում տի րա պե տող թարգ մա նա կան լե զուն ռու սե-
րենն էր, այ սօր, ի նչ պես ցույց են տա լիս ու սում նա սի-
րության մեջ առ կա տվյալ նե րը, աս տի ճա նա բար նման 
լե զու է դառ նում ան գլե րե նը: Մենք հա վա նա բար սա 
չէ ինք ուզում, մենք ու զում է ինք, որ հայե րեն թարգ-
մա նու թյուն նե րը կա տար վեն բնա գիր լե զու նե րից: Եվ 
այդ ո ւղղու թյամբ պետք է աշ խա տել: Հա մաշ խար հային 
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բո լոր լե զու նե րով ստեղծ ված գո նե լա վա գույն գրա-
կան գոր ծե րը պետք է թարգ մա նել հայե րեն:

 Մյուս կող մից՝ այն հան գա ման քը, որ մենք 22 տա-
րում ու նենք 32 լեզ վից թարգ մա նու թյուն, լավ է: Եվ 
կապ չու նի, որ այդ լե զու նե րից շա տե րը ար ձա նագր-
ված են մեկ, եր կու, վեց, յոթ, մյուս նե րը՝ 60, 100, 500 
թարգ մա նու թյամբ: լե զուն կա մուրջ է, բա րե կա մու թյան 
կա մուրջ, և մեկ թարգ մա նու թյունն ան գամ հա րա բեր-
վե լու, շփ վե լու ա ռիթ է ստեղ ծում, ի սկ հե տա գա յում՝ 
որ քան շատ թարգ մա նու թյուն ներ, այն քան շատ շփում, 
այն քան շատ փոխ ճա նա չում և հա րա բե րու թյուն նե րի 
սեր տա ցում: ի սկ մեր մշա կույթն ու նի այլ մշա կույթ նե-
րի հետ շփ վել-հա րա բեր վե լու ա մե նա բազ մա զան հնա-
րա վո րու թյուն ներ: 

ինչ վե րա բե րում է դրա մաշ նորհ նե րին, ո րոնք ը ստ 
հետա զո տու թյան՝ այ սօր բա վա կան մեծ դե րա կա տա-
րում ունեն Հա յաս տա նում թարգ մա նա կան գոր ծի տե-
սան կյու նից, ա պա կար ծում ե մ՝ շատ կար ևոր է, որ 
հրա տա րա կիչ ները, այս պես ա սած՝ զոհ չգ նան դրա-
մաշ նորհ նե րին, այ սինքն՝ չթարգ մա նեն այն, ի նչ դրա-
մաշ նորհ տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն ներն են 
պար տադ րում: Այն հրա տա րա կի չը, ո րը պատ րաստ չէ 
աշ խա տել դրա մաշ նորհ տրա մադ րող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ, ան պայ ման կընկ նի ծու ղա կը և կսկ սի 
օգ տա գործ վել նրանց կող մից: Մյուս կող մից՝ դրա մաշ-
նոր հը գայ թակ ղու թյուն է, և շա տերն են գայ թակղ վում՝ 
չգի տակ ցե լով, որ դառ նում են զոհ: 

իսկ այն հրա տա րա կիչ նե րը, ո րոնք ու նեն հս տակ 
ծրագ րեր, և այս պես թե այն պես, թարգ մա նե լու և հրա-
տա րա կե լու է ին կոնկ րետ հե ղի նակ նե րի կոնկ րետ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, նրանց դեպ քում դրա մաշ-
նորհ նե րը իս կա պես կա րող են ան գնա հա տե լի դեր 
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կա տա րել՝ խթա նե լով ոչ թե թարգ մա նու թյու նը պար-
զա պես, այլ թարգ մա նու թյունն ի բրև մշա կու թային 
ի րո ղու թյուն:

 Կա տար ված ու սում նա սի րու թյու նը պա րու նա կում է 
չա փա զանց խիտ ու բո վան դա կա լից տե ղե կատ վու-
թյուն և կա րող է շատ հար ցե րում ու ղեն շային լի նել 
ոչ մի այն Հա յաս տա նում թարգ մա նա կան գոր ծի կազ-
մա կերպ ման, այլև ը նդ հան րա պես հրա տա րակ չա կան 
գոր ծի հա մար, ո րով հետև գրե թե հս տակ պա տաս խա-
նում է այն հար ցե րին, թե ի նչ ու նենք, և ի նչ պետք է 
ա նենք:


