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ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ժո ղո վա ծուն ամ փո փում է հայ գրա կա նութ յան դա սա կան 
Պետ րոս Դուր յա նի (18511872) կյան քին ու ստեղ ծա գոր ծութ յա նը 
վե րա բե րող վա վե րագ րեր ու հի շո ղութ յուն ներ։ Հարկ է խոս տո
վա նել, որ Դուր յա նի մա սին հու շեր քիչ են գրվել, պահ պան ված 
ար խի վա յին վա վե րագ րե րը սուղ են, իսկ արևմ տա հայ մա մուլն էլ 
մեզ է հա սել թե րի վի ճա կում։ Թեև ժո ղո վա ծուն ծա վա լով ա ռա վել 
քան հա մեստ է, բայց այն տեղ ամ բող ջութ յամբ կամ քաղ վա ծա բար 
(հա պավ վել են միայն կողմ նա կի, Դուր յա նին ան մի ջա բար չա ղերս
վող հատ ված նե րը) նե րառ ված են բո լոր այն նյու թե րը, ո րոնք տա
րի նե րի ըն թաց քում հայ թայ թել ենք ժա մա նա կի պար բե րա կան
նե րից, ՀՍՍՀ կուլ տու րա յի մի նիստ րու թ յան  Ե․ Չա րեն ցի ան վան 
գրա կա նութ յան և  ար վես տի թան գա րա նի ար խի վա յին ֆոն դե
րից, ինչ պես նաև սփյուռ քից։ Ցա վոք, չենք կա րո ղա ցել ձեռք բե րել 
բա նաս տեղ ծի դամ բա նա կա նը՝ խմ բագր ված իր իսկ կող մից, նրա 
մահ վան թարմ տպա վո րութ յան տակ գրված և  ա ռան ձին գրքույ
կով հրա տա րակ ված Ե ղիա զար Տեվ լեթ յա նի «Ե ղեր եր գը» (1872) 
և շա հե կան այլ ար ձա գանք ներ (դրանք չկան ո՛չ Միութ յան, ո՛չ էլ 
Վե նե տի կի, Վի են նա յի, Ե րու սա ղե մի ու Փա րի զի հայ կա կան մա
տե նա դա րան նե րում)։ Այ դու հան դերձ, հրա պա րակ վող նյու թե րը 
բո վան դա կում են կեն սագ րա կան ու ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի  
բա զում կար ևո րա գույն փաս տեր, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս ճշգրտել գրո ղի կյան քի ու գոր ծու նեութ յան հան գա մանք
նե րը, լու սա բա նում են բա նա սի րա կան ինչինչ խնդիր ներ, ներ
կա յաց նում են ժա մա նա կա կից նե րի կար ծիք ներն ու գնա հա տում
նե րը։ Ն պա տա կա հար մար ենք գտել ժո ղո վա ծո ւում  հատ ված ներ 
զե տե ղել Ա. Չո պա ն յա նի ու Բ. Էք սերճ յա նի՝ Պ․ Դուր յա նին նվիր ված 
հու շագ րա կան աշ խա տութ յուն նե րից։ Եր կու հե ղի նակ ներն էլ, 
գրե թե միա ժա մա նակ ձեռ նար կե լով ի րենց ու սում նա սի  րու թյու նը, 
օգտ վել են գրո ղի ազ գա կան նե րի ու ըն կեր նե րի հի շո ղութ յուն նե
րից, ո րոնք շատ կող մե րով ու շագ րավ են։

Յու րա քանչ յուր վա վե րագ րից կամ հի շո ղութ յու նից հե տո 
նշվում է աղբ յու րը, իսկ ծա նո թագ րութ յուն նե րում տրվում են առ
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հար կի բա ցատ րութ յուն նե րը։ Կրկ նութ յուն նե րից խու սա փե լու 
նպա տա կով նյու թե րում հի շա տակ ված անձ նա վո րութ յուն նե րի, 
տե ղա նուն նե րի և պար բե րա կան նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե
րը ներ կա յաց ված են հա մա պա տաս խան բա ռա րան նե րում, ընդ 
ո րում` զանց են առն ված թե՛ հան րա հայտ գոր ծիչ նե րը (Վ. Հ յու գո, 
Ղ. Ա լի շան, Մ. Նալ բանդ յան, Մ. Պե շիկ թաշլ յան և  այլք), թե՛ այն ան
ձինք, ո րոնք ար դեն բնու թագր ված են վա վե րագ րե րում կամ հու
շե րում ( Դուր յա նի մոր եղ բայ րը, քույ րը, մո րա քույ րը և  այլն)։

Ժո ղո վա ծո ւում կի րառ ված են բնագ րա գի տութ յան մեջ ըն դուն
ված նշան նե րը. սու րանկ յուն (<>) փա կագ ծե րում առն ված են վե
րա կանգն ված կամ բաց թողն ված, իսկ ուղ ղանկ յուն  փա կագ ծե
րում ([ ])՝ կազ մո ղի բա ռե րը։ Պահ պան ված են արևմ տա հայ ուղ
ղա գ րութ յան մի քա նի տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ։
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ  ՓՈԽԱՐԵՆ

ԽՈՐԱԳԵՏ  ՈՒ  ՀԱՄԵՍՏ  ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ.
ԱԼԲԵՐՏ  ՇԱՐՈՒՐՅԱՆ

(1931  2007)

Ի տա լիա յի Մար գա րի տա Սա վո յա ցի թա գու հին (18511926), ո րը 
բա րե կա մա կան ջերմ կա պե րի մեջ էր Վե նե տի կի Մ խի թար յան նե րի 
հետ և մշ տա պես հա ղորդ վում էր Հայր Ղ ևոնդ Ա  լի շա նի մոտ, Ս. Ղա
զար կղզի հեր թա կան այ ցե լութ յան ժա մա նակ` 1887 թվա կա նի ամ
ռա նը` պա տա րա գից հե տո` ե կե ղե ցու ներ քին գավ թի պար տե զում 
միա բան նե րի կող մից պատ րաստ  ված վար դի մու րա բան վա յե լե լիս, 
իբրև ըն ծա ստա   նում է փա ռա կազմ « Սի սո ւա նը»: Եվ մինչ թա գու 
հին հի ա ցած ու զար մա ցած թեր թում էր Ղ. Ա  լի շա նի գի տա կան ծան
րակ շիռ աշ  խա տու թ յու նը, հե ղի  նակն անն կատ հե ռա նում է իր մե նա
րա նը: Ա կա նա տե սի վկա յութ յամբ` թա գու հու խնդրան քով իր մոտ է 
հրա վիր վում Հայր Ա լի շա նը: Երբ վեր ջինս լսում է գա  հա կալ տիկ նոջ` 
իր աշ խա տան քին տված գո վա սանք նե րը, հա մես տո րեն ու ան կեղ
ծա բար պա տաս խա նում է, որ «յուր աշ խա տան քը մի փոք րիկ գործ է, 
այն քան փոք րիկ, որ մրջյուն նե րն  էլ կա րող էին ա նել, ո րով հետև ին քը 
մրջնանց նման մի այն հա վա քել է և կու տա կել»4: Հովհ. Թու ման յա նի 
խոս քով` հա յոց «միշտ պան դուխտ ալ ևոր Նա հա պե տի» պա տաս
խա նը հա տուկ է միայն գի տութ յան ճշմա րիտ մշակ նե րին, ո րոնք, 
ի րենց ու սե րին առ նե լով մտա վոր աշ խա տան քի ծանր բե ռը, ա նաղ
մուկ և մենմե նակ կա տա րում են եր բեմն գի տա կան մի ամ բողջ հաս
տա տութ յա նը ոչ հա սու տքնան քը` բո լոր դեպ քե րում մնա լով զար մա
նա լի հա մեստ: Ի րենց նկատ մամբ չա փա զանց խստա պա հանջ այդ 
մար դիկ այն քան բնա կան, պարզ ու հաս կա նա լի են հա մա րում կա
տա րա ծը, որ բնավ ի մաստ չեն գտնում դրա նով մտնել կո չում նե րի 
կամ զա նա զան պաշ տոն նե րի մրցա պայ քա րի մեջ: 

Հայ բա նա սի րութ յան ու րիշ ար ժա նա վոր ա նուն նե րի կող քին 
հատ կա պես ա ռանձ նա նում է Ալ բերտ Շա րուր յա նը` գիտ նա կան 

4 Տե՛ս «Ալիշանը ժամանակակիցների հուշերում», Աշխատասիրությամբ՝ Ս. 
Շտիկյանի, Եր., 1974, էջ 4041:
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վաս տա կա շատ այր, որն աղբ յու րա գետտեքս տա բա նի բա ցա ռիկ 
ջա նադ րութ յամբ տևա կա նո րեն հա վա քելհա մադ րել է բազ մա թիվ 
փաս տեր, ճշգրտել հայ գրող նե րի կեն սագ րութ յան հայտ նի ու ան
հայտ է ջեր, պար զել գրա կան ա մե նա տար բեր եր կե րի ստեղ ծա գոր
ծա կան պատ մութ յուն ներ և մեկ նել փաս տա բուխ ա ռանձ նա հատ
կութ յուն ներ...

Ալ բերտ Շա րուր յան... Իր ե րի տա սարդ տա րի նե րի մի զգա լի մա
սը հա յոց վա ղա հաս ու վա ղա մե ռիկ բա նաս տեղծ նե րի` «Սկ յու տա րի 
սո խա կի» և « Հի վանդ, հան ճա րեղ պա տա նու» կյան քի ու ստեղ ծա
գոր ծութ յան ան հայտ է ջե րին նվի րա բե րած ան ձան ձիր այս գիտ նա
կա նին, իր կյան քի հա սուն շրջա նի ե րեք տաս նամ յա կը Մեծ ե ղեռ նի 
մե ծա գույն զո հին` « Նո րա վե պի իշ խա նին» ըն ծա յած ի մաստ նա ցած 
բա նա սե րին սի րել, հար գել և գ նա հա տել են իր` այ սօր ար դեն ան
հաշ վե լի բա նա սեր ու սա նող նե րը, ո րոն ցից շա տերն այժմ ար ժա նա
վոր ու սու ցիչ ներ են ու դա սա խոս ներ, գիտ նա կան ներ, լրագ րող ներ, 
գրող ներ և պե տա կան բարձ րաս տի ճան այ րեր... Ն րան հա վա սա րա
պես սի րել է նաև Սփ յուռ քը, լցվել ակ նա ծան քով ու խոր ե րախ տա գի
տութ յամբ` ա մե նից ա ռաջ հա վեր ժի ճամ փան բռնած արևմ տա հայ 
իր որ դի նե րի ու դուստ րե րի կյան քի և գոր ծի ա նա չառ պատ կե րը ջա
նադ րա բար վեր հա նե լու հա մար:

Այս տա րի` 2021ի մար տի 10ին, լրա ցավ Ալ բերտ Շա րուր յա նի 
ծննդյան 90ամ յա կը։ Տա րին հո բել յա նա կան է նաև նրա նա խընտ
րած եր կու գրող նե րի` ՊետրոսԴուրյանի և ԳրիգորԶոհրապի հա
մար. ա ռա ջի նի ծննդյան 170ամ յակն է, երկ րոր դի` 160ամ յա կը։ Եվ 
ա հա ներ քին մի զգա ցո ղութ յուն ինձ մղում է մի կող մից հար գան քի ու 
հի շա տա կի խոսք ա սել մեծ գիտ նա կա նի կյան քի ու վաս տա կի մա
սին, մյուս կող մից վե րահ րա տա րա կել նրա նա խընտ րած հե ղի նակ
նե րից մե կի մա սին տքնան քով կազ մած և  ար դեն շուրջ 40 տա րի 
ա ռաջ լույ սըն ծայ ված բարձ րար ժեք գիր քը` « Պետ րոս Դուր յա նը վա
վե րագ րե րում և ժա մա նա կա կից նե րի հի շո ղութ յուն նե րում» վեր տա
ռութ յամբ, ո րի տպագ րութ յու նը սի րով հանձն ա ռավ գիտ նա կա նի 
ար ժա նա վոր դուստ րը` բա նա սեր, գրա կա նա գետ ու թարգ ման չու հի 
Հայկանուշ Շարուրյանը, իսկ գե ղար վես տա կան ձևա վո րու մը` ութ 
թոռ նե րից նա խա վեր ջի նը` ար վես տա գետ ԱրմանՄակարյանը։   
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* * *
Ան տա րա կու սե լիո րեն ծագ ման ար մատ ներն են խթա նել Ալ բերտ 

Շա րուր յա նին` ընտ րե լու ի րեն այն քան հո գե հա րա զատ` արևմ տա
հայ գրա կա նութ յան ու սում նա սի րութ յան ո լոր տը և կես դար յա ան
դուլ գոր ծու նեութ յամբ լա վա գույնս սպա սա վո րե լու նրան: Ծ նող նե րը` 
հյուսնա տաղ ձա գործ հայ րը` վար պետ Ս րա պիո նը, և մայ րը` բա րե
միտ, ազ նիվ ու ա ռա քի նի Հայ կա նու շը, 1915ի որ բեր էին` գաղ թած 
ծի ծա ղա խիտ Վա նա լճի հա րա վա յին կող մում գտնվող Նա րեկ և 
Փայխ ներ հա րա կից գյու ղե րից, ո րոնք հայտ նի էին Մեծ ե ղե րեր գո ւի` 
ուխ տա վայր հան դի սա ցող աճ յունն ամ փո փող Նա րե կա վա նա կան 
հրա շա լի հա մա լի րով ու վե րին լեռ նա լան ջին գտնվող Սուր բի ժայ ռա
փոր ա ղո թա տե ղիճգնա րա նով: Գու ցե այս սրբա վայ րե րից էին նաև 
փո խանց վել նրան այն քա՜ն բնո րոշ բա րութ յունն ու պար կեշ տութ յու
նը: Ալ. Շա րուր յանն այն ան ձան ցից էր, ո րոնց էութ յան մեջ ներ դաշ
նակ վում են ճշմա րիտ գիտ նա կանն ու մարդ կա յին ա ռա քի նութ յու նը: 
Իսկ այդ պի սի զու գոր դում նե րը, ցա վոք, այն քան էլ հա ճա խա դեպ չեն:

Նա ծնվել էր 1931ի մար տի 10ին Եր ևա նում: Ըն տա նիքն ապ
րում էր դժվար. ար հես տա վոր հայ րը, որն ա ռանց ար ցունք նե րի չէր 
կա րո ղա նում պատ մել ե ղեռ նա զարկ ու ե ղեռ նա պուրծ հա յութ յան 
բե կոր նե րի` գաղ թի ճամ փա նե րին կրած սար սափ նե րի, մաս նա վո
րա պես Էջ միած նի Մայր ե կե ղե ցու պա տե րի տակ ե րե խան գրկին 
խո լե րա յից մե ռած իր Շո ղա կաթ մոր մա սին, կորց նե լով նաև միակ 
քրո ջը (վեր ջի նիս պի տի պա տա հա բար գտներ միայն շատ տա րի ներ 
հե տո), Եր ևա նում տունտեղ է դնում, ըն տա նիք կազ մում և  ա պա
վի նե լով սե փա կան բա զուկ նե րին` բարձ րաց նում եր կու ե րե խա նե
րին` Լե նա յին ու Ալ բեր տին: Բ նօր րանն ու հա րա զատ նե րին ան դառ
նա լիո րեն կորց րած մարդն այ նու հետև ա կա նա տեսն է դառ նում նոր 
հայ րե նի քի ճա կա տագ րա կան հե ղա բե կում նե րի` քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազմ ներ, միմ յանց հա ջոր դող իշ խա նա փո խութ յուն ներ, երկ
րի խորհր դայ նա ցում, կո լեկ տի վա ցում, այ նու հետև ստա լինշ չի նա յի 
«ա րեգ նաց յալ կաց նի» սար սափ ներ... Ար հես տա վո րը հա զիվ էր ծայ
րը ծայ րին հասց նում, և տաս նամ յա որ դին, ու սում նա ռութ յա նը զու
գըն թաց, ու ժե րի նե րա ծին չափ օգ նում է նրան. փայ տան յութ է տե ղա
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փո խում, կա հույք վա ճա ռում... Դպ րո ցա կա նի հա մար հատ կա պես 
դժվար էին Երկ րորդ աշ խար հա մար տի խառ նակ տա րի նե րը, մա նա
վանդ` սո վը, երբ հոր` ռազ մա ճա կա տում գտնվե լու ըն թաց քում ըն
տա նի քի հոգսն ամ բող ջո վին ընկ նում է փոքր հա սա կում ա ռող ջութ
յամբ ա ռանձ նա պես չփայ լող պա տա նու վտիտ ու սե րին:  

Ալ. Շա րուր յա նը դեռևս մայ րա քա ղա քի 26 Կո մի սար նե րի ան
վան դպրո ցում ու սա նե լու շրջա նում է սի րել գրքե րի ա նեզ րա կան 
աշ խարհն ու գե ղե ցիկ գրա կա նութ յու նը, ըն կեր նե րին։ Այս տեղ նրա 
դա սա կից ներն էին եր կու տա ղան դա շատ տղա ներ` Կա րեն Դե միրճ
յա նը և Վարդ գես Պետ րոս յա նը։ Ա ռա ջի նը, ինչ պես ինքն էր պատ
մում, չա րաճ ճի էր, բայց չա փա զանց պատ վախն դիր, ի մաս տուն, որ 
տաս նամ յակ ներ հե տո պի տի դառ նար կու սակ ցա կանքա ղա քա կան 
նշա նա վոր գոր ծիչ, մեր ժո ղովր դի կող մից սիր ված թերևս լա վա գույն 
ղե կա վա րը, երկ րոր դը` նո րա գույն շրջա նի գա լի քի հայ ար ձա կի ան
զու գա կան վար պետ նե րից մե կը։ Իսկ երբ տաս նամ յակ ներ հե տո 
դժբախտ զու գա դի պութ յամբ այդ եր կու ար ժա նա վոր հա յոր դի նե րը 
ցա վա լի տար բեր հան գա մանք նե րում զոհ գնա ցին չա րա նենգ գնդա
կին, եր րորդ ըն կե րը` ար դեն վա ղուց ի մաստ նա ցած գիտ նա կան, բա
նա սի րութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ալ բերտ Շա րուր յա նը, չա փա զանց 
ծանր տա րավ իր պա տա նութ յան տա րի նե րի ըն կեր նե րի կո րուս տը...  

Նա պատ մում էր, որ տա կա վին պա տա նի` ան հա գա բար ըն
թեր ցել է ոչ միայն հայ, այլև հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան դա
սա կան նե րի եր կե րը: Այդ դժվա րին տա րի նե րին էլ ընտ րում է սի րե լի 
մաս նա գի տութ յու նը և 1949ին ըն դուն վում Եր ևա նի պե տա կան հա
մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի հա յոց լեզ վի և գ րա կա
նութ յան բա ժին, որն ա վար տե լուց հե տո « Հայ նոր գրա կա նութ յան 
պատ մութ յուն» մաս նա գի տութ յամբ ու սա նում է աս պի րան տու րա
յում: Ու սա նո ղա կան տա րի ներն ու ղեկց վում են գի տե լիք նե րի ան հագ 
կու տակ մամբ, սերն դա կից նե րին բնո րոշ անձ նա զոհ աշ խա տա սի
րութ յամբ. Ալ. Շա րուր յա նը հի շում էր, որ ու սու ցան վող նյու թը կա տա
րե լա պես յու րաց նե լու և գի շեր վա քու նը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով 
եր բեմն դա նա կով մա տի վրա վերք էր բա ցում ու վրան աղ ցա նում...

Բարձ րա գույն և  աս պի րան տա կան ուս ման միջև ըն կած ո րոշ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րի տա սարդ բա նա սե րը նվիր վում է լրագ



133

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆԸ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

րո ղութ յա նը` աշ խա տե լով նախ` « Սո վե տա կան Հա յաս տան» օ րա
թեր թի խմբագ րութ յու նում, ա պա` ար տա սահ ման յան երկր նե րի հետ 
մշա կու թա յին կա պե րի կո մի տեի մա մու լի բաժ նում: Իսկ ար դեն 1962 
թվա կա նից մինչև կյան քի վեր ջը Ալ. Շա րուր յանն անց նում է գի տա
ման կա վար ժա կան բեղմ նա վոր գոր ծու նեութ յան` 1976–ի փետր վա
րից Երևանի պետական հա մալ սա րա նում զբա ղեց նե լով պրո ֆե սո րի 
պաշ տոն:

Ընդգր կուն ու ար ժե քա վոր է Ալ. Շա րուր յա նի գի տա կան ժա ռան
գութ յու նը. նա հե ղի նակ է մի շարք մե նագ րութ յուն նե րի, գրքե րի ու 
բնագ րա գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի, հար յու րա վոր հոդ ված նե
րի: 1963ին հրա տա րա կում է «Սր բու հի Տ յու սաբ. կյան քը և ս տեղ ծա
գոր ծութ յու նը» գիր քը, որ տեղ 19րդ դա րի երկ րորդ կե սի հան րա յին
քա ղա քա կան ու գրա կանմշա կու թա յին կյան քի լայն հա մա պատ կե
րում քննութ յան է առ նում հա յոց ա ռա ջին վի պա սա նու հու` Սր բու հի 
Վա հան յանՏ յու սա բի վե պե րը, բա նաս տեղ ծա կան ու հրա պա րա
կագ րա կան ժա ռան գութ յու նը, հա սա րա կա կանման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յու նը: Աշ խա տութ յու նը ե րի տա սարդ գիտ նա կա նի թեկ
նա ծո ւա կան լրջմիտ ա տե նա խո սութ յունն էր, ո րը հե ղի նա կը նվի րեց 
վա ղա մե ռիկ սի րե լի քրո ջը` Լե նա յին: 

Ու շար ժան է, որ ա ռա ջին իսկ մե նագ րութ յան մեջ գրա կա նա
գետն իր հիմ նա կան զեն քը դարձ րեց փաստը, ճշտո րոշ վա վե րա
կա նութ յու նը, ին չը ձեռք էր բեր վում մի կող մից` հան րա պե տութ յան 
զա նա զան գրա պա հոց նե րի տևա կան պրպտում նե րի (Եղ. Չա րեն ցի 
ան վան գրա կա նութ յան և  ար վես տի թան գա րան, Մա տե նա դա րան, 
հան րա յին գրա դա րան...), մյուս կող մից` ար տերկ րի զա նա զան մա
տե նա դա րան նե րին ( Փա րի զի Նու պար յան, Ե րու սա ղե մի Կ յուլ պենկ
յան, Վիեն նա յի Մ խի թար յան...) ուղղ ված դի մում նե րի ու արդ յուն քում 
ստաց ված հազ վագ յուտ լու սան կարպատ ճեն նե րի շնոր հիվ: Այ սօր էլ, 
երբ այ ցե լում ես մայ րա քա ղա քի նշա նա վոր գրա դա րան նե րը, և հան
կարծ խոսք է բաց վում Ալ. Շա րուր յա նի մա սին, այն տե ղի աշ խա տա
կից նե րը սի րով ու կա րո տով են հի շում իր կյան քի զա նա զան շրջան
նե րում գրե թե միշտ ա լե հեր ու ծխա խո տի ծխից դեղ նած ըն չաց քով 
ի րենց մշտա կա այ ցե լու պատ կա ռե լի գիտ նա կա նին և  ընդգ ծում նրա 
բա ցա ռիկ աշ խա տա սի րութ յու նը: Եվ այդ ա մե նի ար գա սիքն է այն, որ 
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այ սօր վա հայ գրա կա նա գե տի հա մար Ալ. Շա րուր յա նի մատ նան շած 
բա նա սի րա կան աղբ յուրն ա մե նաար ժա նա հա վատ նե րից է ու վստա
հե լին...  

1970ա կան նե րի սկզբնե րին, երբ մո տե նում էր Պետ րոս Դուր յա
նի ծննդյան 120ամ յա հո բել յա նը, և գ րա կա նա գետ նե րը մտո րում էին 
վա ղա մե ռիկ հան ճա րի գրա կան ժա ռան գութ յունն ըստ ար ժան վույն 
գնա հա տե լու շուրջ, Ալ. Շա րուր յա նի միտքն ար դեն վա ղուց` տա սը 
տա րի ա ռաջ էր զբաղ վել այդ խնդրով: Ան շուշտ, նա իր ու սում նա սի
րութ յու նը չէր սկսում ա մա յի դաշ տից. մինչ այդ բա նա սի րութ յա նը 
հայտ նի էին ազ դե ցիկ վա վե րագ րեր, հու շե րի թան կա գին բե կոր ներ, 
ո րոնք տևա կա նո րեն սրբութ յամբ ու ա մե նայն բա րե խղճութ յամբ հա
վա քել և մեկ նել էին եր ևե լի գրա գետ ներ Բար սեղ Էք սերճ յանն ու Ար
շակ Չո պան յա նը: Ալ. Շա րուր յա նը, սա կայն, իր առջև խնդիր է դնում 
ա ռա ջին ան գամ ստեղ ծել մի ամ փոփ ու լայ նա ծա վալ աշ խա տութ
յուն, ո րը կնե րա ռեր «Սկ յու տա րի սո խա կի» կյան քի և գոր ծի հայտ նի 
ու ան հայտ հնա րա վոր բո լոր է ջե րը և դ րանց բա նա սի րա կանգրա
կա նա գի տա կան լրջմիտ մեկ նութ յուն նե րը: Ի պա տիվ գիտ նա կա նի` 
պի տի ար ձա նագ րել, որ նա բա ցա ռիկ հա ջո ղութ յամբ կա տա րեց 
ա ռա ջադ րած բո լոր խնդիր նե րը. գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ 
դրեց բազ մա թիվ նո րա հայտ փաս տեր, գրո ղի տա ղերն ու նա մակ
նե րը մաք րեց օ տար մի ջամ տութ յուն նե րից, գտավ գրա կան ժա
ռան գութ յան նո րա հայտ է ջեր, ճշգրտեց կեն սագ րա կան ու ստեղ ծա
գոր ծա կան հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող բազ մա թիվ փաս տեր, 
ո րոնք ու ղեն շա յին պի տի դառ նա յին մյուս գրա կա նա գետ նե րի հա
մար: Խոս քը վե րա բե րում է 1972ին լույս տե սած « Պետ րոս Դուր յան. 
կյան քը և գոր ծը» գրքին, ո րը միա ժա մա նակ դուր յա նա գե տի դոկ տո
րա կան թեզն էր: Իսկ դրան ար դեն նա խոր դել էին «Ար շակ Չո պան
յան. Պետ րոս Դուր յա նի կյանքն ու գոր ծը (վեր ջա բան, ծա նո թագ րութ
յուն ներ, բնագ րե րի խմբագ րում) գիր քը (1967) և Դուր յա նի եր կե րի 
քննա կան ու ամ բող ջա կան ժո ղո վա ծո ւի երկ հա տոր յա կը, որ լույս ըն
ծայ վեց 19711972 թվա կան նե րին՝ Պարույր Սևակի խմբագրությամբ: 

Իր տե սա կի մեջ մինչ օրս չգե րա զանց ված « Պետ րոս Դուր յան. 
կյան քը և գոր ծը» մե նագ րութ յու նը, ո րը գրվել էր մի ա ռան ձին սի րով 
ու գո րո վով, Ալ. Շա րուր յա նին խթա նեց նոր ու սում նա սի րութ յուն նե
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րի. շու տով լույս ըն ծայ վե ցին «Սկ յու տա րի սո խա կը. Պետ րոս Դուր
յան» (1977) և « Պետ րոս Դուր յա նը վա վե րագ րե րում և ժա մա նա կա
կից նե րի հի շո ղութ յուն նե րում» (1982) գրքե րը: Հի շար ժան է նաև, որ 
գրա կա նա գետն իր գոր ծուն ու էա կան մաս նակ ցութ յունն է ու նե ցել 
նաև աշ խար հից ա ռանց լու սան կա րի հե ռա ցած 20ամ յա հան ճա րի 
դի ման կա րի վե րա կանգն մա նը ձեռ նա մուխ ե ղած հայտ նի սրտա
բան, ա նա տոմմար դա բան Անդ րա նիկ Ճա ղար յա նի աշ խա տանք նե
րին` նրան տրա մադ րե լով բա նաս տեղ ծի կյան քին, գոր ծու նեութ յա նը, 
մի ջա վայ րին, տա րա զին, մա զե րի հար դար մա նը վե րա բե րող ստույգ 
տվյալ ներ և խմ բագ րե լով այդ ա մե նին վե րա բե րող աշ խա տութ յու նը:

1983ին լույս է տես նում գրա կա նա գե տի հա ջորդ նշա նա վոր 
մե նագ րութ յու նը` այս ան գամ նվիր ված հայ գրա կա նութ յան մյուս 
վա ղա մե ռիկ հան ճա րին` Մի սաք Մե ծա րեն ցին: Հե ղի նա կը դարձ յալ 
շրջա նա ռութ յան մեջ է դնում նո րա հայտ պատ կա ռե լի նյութ, ո րը նոր 
լույս է սփռում բա նաս տեղ ծի թե՛ ապ րած ժա մա նա կաշր ջա նի, թե՛ 
կեն սագ րութ յան և թե՛ գրա կան ժա ռան գութ յան վրա: Ալ. Շա րուր
յա նի` մո րը` Հայ կա նու շի հի շա տա կին ըն ծա յած այս գիր քը նա խա
պատ րաս տում է հա ջոր դը` « Մի սաք Մե ծա րեն ցը և Դա նիել Վա րու
ժա նը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում» ժո ղո վա ծուն, որն այ սօր ու նի 
ոչ միայն գի տա տե սա կան, այլև աղբ յու րա գի տա կանտեքս տա բա
նա կան անգ նա հա տե լի ար ժեք: 

Մեկ տա րի հե տո` 1984ին, ըն թեր ցո ղի սե ղա նին էր գրա կա նա
գե տի հա մառ պրպտում նե րի նոր ար գա սի քը` « Դա նիել Վա րու ժան. 
կյան քի և ս տեղ ծա գոր ծութ յան տա րեգ րութ յուն» գիր քը, ուր ներ կա
յաց վում էին 20րդ դա րասկզ բի արևմ տա հայ մեկ այլ սիր ված բա նաս
տեղ ծի կեն սագ րա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան էա կան, հան գու ցա յին 
նշա նա կութ յան բազ մա թիվ նո րա հայտ փաս տեր: Ինչ պես դի տե լի է, 
Ալ. Շա րուր յա նի գի տա կան յու րա քանչ յուր ու սում նա սի րութ յան հե
տևել է հա ջոր դը, բա նա սի րա կան յու րա քանչ յուր տքնանք պա հան ջել 
է իր տրա մա բա նա կան ա վարտն ու ամ փո փու մը. այս ան գամ ար դեն 
բա նա սերգրա կա նա գե տը կա տա րում է իր սրբա զան պարտ քը Մեծ 
ե ղեռ նին զոհ դար ձած Դա նիել Վա րու ժա նի առջև` 19861987 թվա
կան նե րին խմբագ րե լով բա նաս տեղ ծի եր կե րի ա կա դե միա կան լիա
կա տար ե ռա հա տոր յա կի բո լոր բնագ րերն ու պատ րաս տե լով եր րորդ 
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հա տո րի նյու թե րի զգա լի մա սի բնագ րե րը և ծա նո թագ րութ յուն նե րը։
Ալ. Շա րուր յա նը, խո րա պես հա մոզ ված լի նե լով արևմ տա

հայ գրող նե րի եր կե րի` հա մա մարդ կա յին ար ժեք հան դի սա նա լու 
խնդրում, ջա նա ցել է դրանք ներ կա յաց նել նաև մի ջազ գա յին հան
րութ յա նը. 1983ին նա Մագ դա լի նա Ջան փո լադ յա նի հետ միա սին 
կազ մում և Է դո ւարդ Ջր բաշ յա նի խմբագ րութ յամբ Սանկտ Պե տեր
բուր գում հրա տա րա կում է « Նոր ժա մա նակ նե րի հայ գրող ներ» խո
րագ րով ժո ղո վա ծուն, ուր թարգ մա նա բար ռուս ըն թե ցո ղին էին 
հրամց վում արևմ տա հայ եր ևե լի գրող նե րի լա վա գույն ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րը:

Ալ. Շա րուր յա նի գոր ծու նեութ յան վեր ջին հանգր վա նը Գ րի գոր 
Զոհ րապն էր:

Նախ` 1994ին նրա «Գ րի գոր Զոհ րա պի կյան քի և գ րա կան ժա
ռան գութ յան է ջե րից» մե նագ րութ յունն ար ժա նա նում է Հա մազ գա
յի նի մրցա նա կին և 2000ին տպագր վում Բեյ րու թում: Այ նու հետև` 
1996ին, հրա տա րակ վում է «Գ րի գոր Զոհ րա պի կյան քի և գոր ծու
նեութ յան տա րեգ րութ յուն» գի տա հե տա զո տա կան ստվա րա ծա վալ 
աշ խա տութ յու նը: Մեծ գրա սեր ու գրքա սեր լու սա հո գի Վե հա փա ռին` 
եր ջան կա հի շա տակ Գա րե գին Աին, դեռևս Ան թի լիա սի Մայ րա վան
քից էին ծա նոթ Ալ. Շա րուր յա նի գրա կա նա գի տա կան աշ խա տութ
յուն նե րը, իսկ 1995–ին Էջ միած նում նա կա րո ղա ցավ ծա նո թա նալ 
նաև անձ նա պես: Նո րին Սր բութ յունն ա ռանձ նա հա տուկ գնա հա
տան քի էր ար ժա նաց նում Ալ. Շա րուր յան գրա կա նա գե տին ու մտա
վո րա կա նին: Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի տպա րա նում է 1997ին լույս 
տես նում նաև «Գ րի գոր Զոհ րապ. Է ջեր ուղ ևո րի մը օ րագ րեն» գիր քը: 

Երբ բա նա սերաղբ յու րա գե տը ծրագ րում էր կազ մել Գ րի գոր Զոհ
րա պի Եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծուն, ինքն ստիպ ված էր փա րա
տել շա տե րի երկմ տանքն առ այն, որ Զոհ րա պի գե ղար վես տա կան 
ժա ռան գութ յու նը մեկ հա տոր յա կից ա վե լի չէ, ինչ պե՞ս և  ին չո՞վ կա րող 
են լրաց վել մնա ցած հա տոր նե րը: Նա քա ջա տեղ յակ վստա հութ յամբ 
էր հայ տա րա րում, որ Զոհ րա պը բազ մաբ նույթ ժա ռան գութ յուն է թո
ղել, որն ի րե նից մեծ ար ժեք է ներ կա յաց նում: Եվ 20012004 թթ. լույս 
տե սան նրա Եր կե րի ժո ղո վա ծո ւի վեց հա տոր նե րը: Շուրջ 3.500 էջ 
պա րու նա կող վեց հա տոր յա կը ներ կա յաց նում է շատ քիչ կամ հա զիվ 
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ծա նոթ մյուս Գ րի գոր Զոհ րա պին, այ սինքն՝ ազ գա յին և պե տա կան 
գործ չին, հրա պա րա կա խո սին, մտա վո րա կա նին, գրա կա նա գե տին, 
ա մուս նուն ու հո րը, ազ նիվ մար դուն... Այլ կերպ ա սած` Ալ. Շա րուր
յա նի եր կա րամ յա աշ խա տան քի արդ յուն քում մեզ են փո խանց վում 
Գ րի գոր Զոհ րա պի ամ բող ջա կան գործն ու վաս տա կը։ 

Շա րուր յա նի հա ջորդ և  ա մե նա վեր ջին աշ խա տութ յու նը « Գա
լուստ Գ յուլ բենկ յան» հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով 2006ին լույս տե սած 
«Գ րի գոր Զոհ րա պը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում և վ կա յութ յուն նե
րում» ժո ղո վա ծուն էր, ո րը, իր տե սա կի մեջ չոր րոր դը լի նե լով, այս ան
գամ էլ ամ փո փում էր « Նո րա վե պի իշ խա նի» ամ բող ջա կան կյանքն ու 
գոր ծը:

«Ար դեն հաս կա նա լի պի տի լի ներ, որ չէր սի րում, երբ իր մա սին 
խո սում էին, մա նա վանդ` դրա կան գնա հա տում նե րի մի տում նե րով, 
բայց լավ էր զգում ոչ ցու ցադ րա կան լրջա խոհ վե րա բեր մուն քից, 
նուրբ դի տո ղա կա նութ յամբ գրում է Ալ. Շա րուր յա նի մտե րիմ գոր ծըն
կեր նե րից մե կը` պրոֆ. Վ. Սա ֆար յա նը: Ան թա քույց հպար տութ յամբ 
մի ան գամ խո սեց Վազ գեն վե հա փա ռի հետ հան դիպ ման և  իր աշ
խա տան քին կա թո ղի կոսբա նաս տեղ ծի տված գնա հա տան քի մա
սին: Սո վոր էր ա վե լի շատ տալ, քան ստա նալ, և բո լոր հա րա բե րութ
յուն նե րում եր ևում էր բա նա սե րի ման րակր կիտ բա րեխղ ճութ յու նը. 
գի տա կան թե զե րի ղե կա վար է ե ղել, ե րեք տասն յա կին մոտ դոկ տո
րա կան ու թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն նե րի պաշ տո նա կան 
ընդ դի մա խոս, և միշտ նրա վե րա բեր մուն քը կա րե լի էր բնու թագ րել 
որ պես ծնո ղա կան գո րա վանք: Ծ նո ղի նման էր վե րա բեր վում ու սա
նո ղի բո լոր հոգ սե րին, բայց դա չէր մեղ մում նրա զայ րույ թը ծույ լե րի 
ու ան բա րե խիղճ նե րի նկատ մամբ. անձ նա կան վի րա վո րան քի նման 
դժգո հում էր, թե ինչ պես կա րե լի է, ա սենք, մե կը Րաֆ ֆու « Կայ ծե րը» 
չկար դա և բա նա սե րի դիպ լոմ ստա նա: Շա րուր յա նը ղե կա վա րել է 
թեկ նա ծո ւա կան թե զեր, ե ղել է ա վե լի քան ե րեք տասն յակ թեկ նա
ծո ւա կան և դոկ տո րա կան թե զե րի պաշ տո նա կան ընդ դի մա խոս։ 
... Գի տութ յան ու ման կա վար ժութ յան ինք նա սույզ մշակն իր գոր ծով 
ա պա ցու ցեց, որ գի տութ յան մեջ հիմ նա քա րա յին ու մնա յուն են լի նե
լու տեքս տաաղբ յու րա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոնց նյու
թե րի վրա վեր լու ծող գրա կա նա գետ նե րը գա լու են ու անց նեն»: 
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Լ սենք նաև ոչ այն քան հե ռա վոր անց յա լում նրա նախ կին ու
սա նո ղու հու, այժմ բա նա սի րութ յան թեկ նա ծու Ա լա Խա ռատ յա նի 
կար ծի քը. «Պ րոֆ. Ալ բերտ Շա րուր յա նի պար տա ճա նա չութ յունն ու 
պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մը ան չափ մեծ էին թե՛ գի տա
կան գոր ծու նեութ յան մեջ, թե՛ դա սա խո սա կանման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յում ու սա նո ղի հետ ու նե ցած հա րա բե րութ յուն նե րում: 
Ես հի շում եմ` երբ նրա մահ վա նից մի քա նի ա միս ա ռաջ ամ բիո նում 
քննարկ վում էր իմ դի սեր տա ցիա յի ղե կա վա րի խնդի րը, և  ա ռա ջին 
թեկ նա ծուն ինքն էր, նա հրա ժար վեց, հե տո մեծ մար դուն վա յել հո
գա տա րութ յամբ կար ծես թե ար դա րա նում էր. « Հո չնե ղա ցա՞ր... Ես 
մտա ծում եմ` կքնեմ ու չեմ արթ նա նա, չեմ ու զում ան տեր մնաս...»»:

« Լու սա վոր մար դը Եր ևա նից» խո րա գիրն է կրում հայտ նի լրագ
րող, հրա պա րա կա խոս Սեր գեյ Բաբ լում յա նի` Մոսկ վա յում հրա տա
րա կած Հա յաս տա նի մա սին գրքի` Ալ. Շա րուր յա նի մա սին հոդ վա ծը, 
որ տեղ փորձ է ար վում ուր վագ ծել մտա վո րա կա նի ա ռա քի նի կեր
պա րը: Հե ղի նակն այն տեղ պատ մում է նաև, թե ինչ պես էր Ալ. Շա
րուր յա նի ներ կա յութ յան պա րա գա յում 1990ա կան նե րի սկզբնե րին 
բնո րոշ հա ցի հեր թե րի սպա սո ղա կան լար վա ծութ յու նը զար մա նա
լիո րեն փո խա կերպ վում միմ յանց զի ջե լու ու փո խա դարձ հաս կա նա
լու բա րե կա մա կան մթնո լոր տի... Գ րա կա նա գետն իր ներ սից հոր դող 
ան տե սա նե լի ճա ռա գայթ նե րով լու սա վո րում ու ի մաս տա վո րում էր 
շրջա պա տի մարդ կանց կյան քը` այդ պի սով սեպ վե լով նրանց հի շո
ղութ յան մեջ: Կա րե լի էր ժա մե րով վա յե լել նրա զրույց նե րը, ո րով հետև 
դրանք կյան քը ճիշտ ապ րած մար դու ազն վա գույն խրատ ներ էին: 
Թերևս դա էր պատ ճա ռը, որ նրա դա սա խո սութ յուն ներն ունկնդ րե
լու էին գա լիս նաև այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի կամ կրթօ ջախ նե րի 
ու սա նող ներ, քա նի որ այդ ըն թաց քում նրանք ստա նում էին ոչ միայն 
գի տա կան ու շագ րավ տե ղե կութ յուն ներ, այլև ջեր մութ յուն ու սեր: 

Ինչոր նա խախ նա մութ յամբ Ալ. Շա րուր յանն իր կյան քի ըն թաց
քում դա սըն կե րոջ, հա մա կուր սե ցու, գոր ծըն կե րոջ, պար զա պես ըն
կե րոջ, ու սա նո ղի կամ էլ այլ կար գա վի ճա կով հան դի պել և շփ վել է 
մեզ բո լո րիս քա ջա հայտ ան ձանց հետ, ո րոնք ի րենց հետքն են թո ղել 
և շա րու նա կում են թող նել ազ գա յին մշա կույ թի, գի տութ յան բնա գա
վառ նե րում, այ սօր էլ մաս նակ ցում են մեր հոգ ևոր վե րել քին: Ն րանց 
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ա նուն նե րը թերևս չար ժե այս տեղ թվար կել, բայց պետք է են թադ րել, 
որ Ալ. Շա րուր յանն իր լու սա վո րութ յու նից ա մեն մե կին լույ սի մե կա
կան, թե կուզ և փոքր շող է կա րո ղա ցել նվի րա բե րել, ին չի շնոր հիվ այդ 
մարդ կանց գոր ծե րը դար ձել են ա վե լի բա րի կամ էլ` պա կաս չար:   

Ալ. Շա րուր յա նը վախ ճան վեց 2007 թ. հունվարի22ին (ի դեպ, 
կար ծես նա խախ նա մութ յամբ իր ա մե նա սի րե լի բա նաս տեղ ծի` Պետ-
րոս Դուրյանի մահվան օրը) Եր ևա նի հի վան դա նոց նե րից մե կում` 
հետ վի րա հա տա կան շրջա նում չորս օր շա րու նակ սար քա վո րում նե
րով կյան քը եր կա րաց նե լու հար կա դիր փոր ձե րից հե տո: Բ ժիշկ նե րը 
զար մա ցել էին նրա օր գա նիզ մի այդ չափ բարձր դի մադ րո ղա կա նութ
յու նից: « Շատ է ու զում ապ րել», ա սաց նրան ցից մե կը: Ա յո՛, նա շատ 
էր ու զում ապ րել, բայց ոչ այն պատ ճա ռով, որ մա հից շատ էր վա խե
նում. նա այդ պի սին չէր. պար զա պես ու զում էր ապ րել իր լավ ըն տա
նի քի` կնոջ, ե րեք ե րե խա նե րի և  ութ թոռ նե րի հետ ու շա րու նա կել իր 
սի րե լի աշ խա տան քը... « Մար դուն եր ջա նիկ լի նե լու հա մար դրանք են 
պետք», հա ճախ էր ա սում նա: 

« Միայն գրքե րը չէ, որ ու նեն ի րենց ճա կա տա գի րը: Գ րող նե րը 
նույն պես», գրել է Ալ. Շա րուր յանն իր « Պետ րոս Դուր յան. կյան քը և 
գոր ծը» մե նագ րութ յան «Եր կու խոսք»ում: Հա վե լենք, որ գրա կա
նութ յան խո րա գի տակ նե րը ևս  ու նեն ի րենց ճա կա տա գի րը, և ն րան
ցից ա մե նաար ժա նա վոր ներն ապ րում են հա վերժ...

Ալ. Մակարյան
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հրատ., 1977, 138 էջ:
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յուն, ՀՀ ԳԱ հրատ., 1984, 284 էջ։
5. Մի սաք Մե ծա րենց, « Սո վե տա կան գրող» հրատ, 1983, 221 էջ:
6. Գ րի գոր Զոհ րա պի կյան քի և գոր ծու նեութ յան տա րեգ րութ յուն, Ս. 

Էջ միա ծին, 1996, 546 էջ:
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ժա նա ցել է Հա մազ գա յի նի մրցա նա կին), Բեյ րութ, 2000, 243 էջ:
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պատ րաս  տում և ծա նո թագ րութ յուն ներ), ՀՀ ԳԱ հրատ., հ. 1, 1971, հ. 2, 
1972:

10. Պետ րոս Դուր յան, Եր կեր (« Հայ դա սա կան նե րի գրա դա րան» մա
տե նա շար, բնա  գ րե րի պատ րաս տում, ա ռա ջա բան, ծա նո թագ րութ յուն
ներ), « Սո վե տա կան գրող» հրատ., 1981:

11. Մի սաք Մե ծա րենց, Եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծու (բնագ րե րի 
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րութ յուն ներ), Եր ևա նի պե  տա   կան հա մալ սա րա նի հրատ., 1982: Նույ նը` 
2021ին` «Ար մավ» հրատ.։

13. “Армянские поэты нового времени” (« Բա նաս տեղ ծի գրա դա
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ղե կութ յուն ներ, Մ. Ջան փո լադ յա նի աշ խա տա կ ցութ յամբ), Ленинград, 
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15. Մի սաք Մե ծա րեն ցը և Դա նիել Վա րու ժա նը ժա մա նա կա կից նե րի 
հու շե րում (բնա գրե րի պատ րաս տում, ա ռա ջա բան և ծա նո թագ րութ յուն
ներ), « Սո վե տա կան գրող» հրատ., 1986:

16. Դա նիել Վա րու ժան, Եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծու ե րեք հա տո
րով (բո լոր բնագ րե րի խմբագ րութ յուն, եր րորդ հա տո րի նյու թե րի մեծ 
մա սի բնագ րե րի պատ րաս տում և ծա նո թագ րութ յուն ներ), ՀՀ ԳԱ հրատ., 
19861987:

17. Գ րի գոր Զոհ րապ, Է ջեր ուղ ևո րի մը օ րագ րեն (բնագ րե րի պատ
րաս տում, ա ռա ջա բան և ծա նո թագ րութ յուն ներ), Ս. Էջ միա ծին, 1997:

18. Գ րի գոր Զոհ րապ, Եր կե րի ժո ղո վա ծու վեց հա տո րով (բնագ րե րի 
պատ րաս տում, ա ռա ջա բան ներ և ծա նո թագ րութ յուն ներ), ՀՀ գրա կա
նութ յան և  ար վես տի թան գա  րա նի հրատ., հ. Ա, 2001, հ. Բ, 2001, հ. Գ, 
2002, հ. Դ, 2003, հ. Ե, 2004, հ. Զ, 2004։

19. Գ րի գոր Զոհ րա պը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում և վ կա յութ
յուն նե րում, ԵՊՀի հրատ., 2006, 534 էջ։

IIIԴասագիրք
20. Գ րա կա նութ յուն. դա սա գիրք հայ կա կան դպրոց նե րի 6րդ դա սա

րան նե րի հա մար (Ռ. Դալ լաք յա նի և Պ. Խա չատր յա նի աշ խա տակ ցութ
յամբ), ա ռա ջին հրա տա րա կու  թյու նը՝ 1972, վեր ջի նը՝ 1982։
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