ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
(Ծննդյան 80‐ամյակի առթիվ)
Շուրջ կես դար ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան ∙րականության ինս‐
տիտուտի հետ է կապել իր կյանքը անվանի ∙իտնական, բանասիրա‐
կան ∙իտությունների դոկտոր Վլադիմիր Աղասու Կիրակոսյանը:
Ծվել է 1936 թ. մայիսի 20‐ին Լենինականում: 1944‐1954թթ. սովո‐
րել է տեղի Մ. Նալբանդյանի անվան միջնակար∙ դպրոցում:
1954‐59 թթ. սովորել է Լենինականի մանկավարժական ինստի‐
տուտի հայոց լեզվի և ∙րականության բաժնում, ավարտելուց հետո
աշխատել Ապարանի շրջանի դպրոցներում (1959‐1962 թթ.):
Դրսևորելով ∙իտահետազոտական աշխատանքի հակումներ՝
1962 թ. ընդունվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան ∙րականության ինս‐
տիտուտի ասպիրանտուրա: 1966 թվականից աշխատում է Գրակա‐
նության ինստիտուտում: 1994‐2009 թթ. եղել է ինստիտուտի փոխտ‐
նօրենը՝ ցուցաբերելով ∙իտակազմակերպչական հմուտ ձիրք:
Գիտական ∙ործունեության սկզբում ձեռնամուխ է եղել Ռուբեն
Սևակի կյանքի և ստեղծա∙ործության ուսումնասիրությանը, որի արդ‐
յունքում 1972 թ. լույս է տեսել §Ռուբեն Սևակ. (կյանքը և ստեղծա∙որ‐
ծությունը)¦ մենա∙րությունը, ապա քննախույզ վերլուծության է են‐
թարկել 20‐րդ դարասկզբի արևմտահայ պոեզիայի առանցքային խն‐
դիրները, հանդես եկել նորովի մեկնաբանություններով:
1985 թ. հրատարակվել է ∙րականա∙ետի §Արևմտահայ բանաս‐
տեղծությունը (1890‐1907 թթ.)¦ ∙իրքը:
Բացի մենա∙րություններից, ունի բազում հրապարակումներ կո‐
լեկտիվ աշխատություններում և ժողովածուներում:
Վլադիմիր Կիրակոսյան ∙րականա∙ետին բնորոշ է ժամանակի
տարբեր երևույթները փոխկապակցված տեսնելու կարողությունը, յու‐
րաքանչյուր հեղինակի ∙րական ժառան∙ությունն իբրև ամբողջական
շղթայի յուրահատուկ օղակ դիտարկելը:
Գեղա∙ետի խորը և նուրբ դիտողականությամբ է Վլադիմիր Կիրա‐
կոսյանը թափանցում ∙եղարվեստական ստեղծա∙ործության բովան‐
դակության ու ∙եղա∙իտական ներ∙ործության բազմաթիվ շերտերը,
բացահայտում հեղինակների աշխարհայացքը, ∙եղարվեստական
մտածողությունը, ոճը, դավանած ∙աղափարներն ու սկզբունքները,
տվյալ ստեղծա∙ործության հեղինակային մտահղացման խորքային
իմաստները, պատկերային համակար∙ը:
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Վլադիմիր Կիրակոսյանը մասնակցել է նաև դպրոցական դա‐
սա∙րքերի ստեղծման ∙ործում: Նրա՝ պարզ և մատչելի ձևով շա‐
րադրված ∙րականության դասա∙րքերը կազմված են աշակերտների
տարիքային խմբերի մտածական, զ∙այական, հո∙եբանական յուրա‐
հատկություններին համապատասխան, նպաստում են ∙իտելիքների
որոշակի պաշարով, ∙ործնական ունակություններով ու հմտություննե‐
րով, արժեքային համակար∙ով օժտված անհատներ ձևավորելուն:
Մանկավարժի բնատուր ձիրք ունեցող ∙իտնականի մեթոդական
ձեռնարկները ուղենիշ են ուսուցչի համար՝ նոր հայեցակար∙ով ճիշտ
կազմակերպելու թեմայի ուսուցումը, ուշադրությունը սևեռելու ուսուցվող
նյութի խորքային ուսումնասիրությանը, ∙ործնական աշխատանքներին:
Գրականության ինստիտուտում էլ Վլադիմիր Կիրակոսյանը ակտի‐
վորեն մասնակցում է ∙իտակրթական կյանքին: Տասնամյակներ շա‐
րունակ նա իր իմացությունն է հաղորդում ասպիրանտներին և հայ‐
ցորդներին՝ ղեկավարելով նրանց ∙իտական աշխատանքները, հո‐
∙ածությամբ պատրաստելով նոր մասնա∙ետներ:
Վլադիմիր Կիրակոսյանի մեջ միահյուսվել են Մարդը և ∙իտնակա‐
նը: Գրականության ինստիտուտի Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և
∙ործունեության տարե∙րության խմբի ղեկավարն է: Հետևողական
աշխատանքի շնորհիվ բաժնում մշտապես տիրում է ստեղծա∙ործա‐
կան մթնոլորտ: Խստապահանջ ղեկավարը բոլորի համար նաև ընկեր
է, խորհրդատու: Խումբը զբաղված է §Հովհաննես Թումանյանի կյան‐
քի և ստեղծա∙ործության տարե∙րության¦ կազմման աշխատանքնե‐
րով: Լույս են տեսել առաջին և երկրորդ հատորները: Աշխատանքը
կատարվում է նվիրումով և պատասխանատվությամբ:
Վլադիմիր Կիրակոսյանի ∙իտահետազոտական ∙ործունեությունը
մշտապես արժանացել է բարձր ∙նահատանքի:
Օրինակելի է նրա անհատական նկարա∙իրը ևս: Հեռու ծայրահե‐
ղություններին տուրք տալու ∙ործելակերպից՝ մշտապես ցուցաբերել է
լայնախոհություն, կանոնավոր ու վայելուչ պահվածք: Անկեղծության
ու անմիջականության շնորհիվ վայելում է բոլորի հար∙անքը:
Շնորհավորում ենք Վլադիմիր Կիրակոսյանին ծննդյան 80‐ամյա‐
կի առթիվ: Մաղթում ենք, որ այսուհետ ևս երիտասարդական ան‐
հատնում եռանդով ու ավյունով շարունակի ∙իտական ∙ործունեու‐
թյունը և ավարտին հասցնի նվիրական ծրա∙րերի իրականացումը:
Հերիքնազ Որսկանյան
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ԱԼԲԵՐՏ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
(Ծննդյան 85‐ամյակի առթիվ)
Գրականա∙ետ, թար∙մանիչ, բանասիրական ∙իտությունների
դոկտոր Ալբերտ Վարազդատի Մուշեղյանի կյանքը մաքառումի ու
նվիրումի բացառիկ օրինակ է:
Ճակատա∙րի դեմ շարունակ պայքարելու, ճակատա∙րին դիմա∙‐
րավելու մարդկային անընկճելի կամք, ճակատա∙րին հաղթելու հա‐
վատ և ուժ, նաև հո∙եկան հան∙ստություն՝ տանելու այն, ինչն այլևս
անհնար էր փոխել իր կյանքում. ահա հատկանիշներ, որոնք նպաս‐
տել են Մուշեղյան անհատի հո∙եկերտվածքի ձևավորմանը:
Օրերի շրջապտույտում ստիպված լինելով հաղթահարել բազում
խոչընդոտներ ու ար∙ելքներ, երբեմն թևաթափ հերթական փորձու‐
թյան հարվածից՝ չի տառապել հո∙եբանական բարդույթներով, այլ
մշակել է երևույթները տեսնելու և ընկալելու իր կերպը, աշխարհին
նայելու իր հայեցակետը: Արդյունքում ցրել է հո∙ին ակոսող մութը և
ճանապարհ հարթել ոչ միայն իր, այլև շատերի համար: Իրեն առաջ‐
նորդող լույսն էլ դարձել է բանաստեղծություն՝ թույլ չտալով, որ ամա‐
յանա հո∙ին, կամ երբեմն‐երբեմն կուտակված դառնությունը վերած‐
վի չարության կամ ատելության:
Ծնվել է 1931 թ. սեպտեմբերի 27‐ին Երևանում: Վեց տարեկանում
կորցրել է տեսողությունը, սակայն 1949 թ. դպրոցն ավարտել է ոսկե
մեդալով: 1949‐1954 թթ. սովորել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի
ռոմանա∙երմանական բաժնում, ապա ավարտել նույն ֆակուլտետի
ասպիրանտուրան՝ ավստրո∙երմանական ∙րականության ∙ծով,
զբաղվել թար∙մանական ∙ործունեությամբ՝ այդ տարիներին ընթեր‐
ցողի սեղանին դնելով Հայնրիխ Հայնեի §Գերմանիա¦ և §Ձմեռային
հեքիաթ¦ ստեղծա∙ործությունները (1959 թ.), հետա∙այում՝ Հայնեից՝
§Բանաստեղծություններ և ∙եղոններ¦ (1983 թ.), Գյոթեից՝ §Վայմար‐
յան քնար¦ (1985 թ.), §Բանաստեղծություններ¦ (1993 թ.) ∙րքերը, Ար‐
մին Թ. Վե∙ներից՝ §Ճանապարհ առանց տունդարձի¦ (2000 թ.) ստեղ‐
ծա∙ործությունը (համահեղինակ):
Մաքառումի իր ջիղը մղել է նրան 1956 թ. հիմնելու Բրայլան տպա‐
րան, իրականացրել Րաֆֆու §Սամվելի¦, Մովսես Խորենացու §Հայոց
պատմության¦ և այլ ∙րքերի տպա∙րությունները:
1965‐1973 թթ. եղել է Հայաստանի կույրերի միավորման կենտրո‐
նական վարչության նախա∙ահը, լուծել բազում հիմնախնդիրներ, զա‐
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նազան հարցերով օ∙նել մարդկանց:
1973 թ. ընդունվել է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, 1974 թ.՝ Մ.
Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտ, ուր աշխատում է մինչ
օրս:
Նախատրամադիր ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի՝ բացառիկ
ընկալունակության, աշխատասիրության, հիշողության շնորհիվ Ալ‐
բերտ Մուշեղյանը տարիների ընթացքում կուտակել է ∙իտելիքների
հսկայական պաշար և իբրև ∙իտնական՝ իր ան∙նահատելի վաստա‐
կը բերել հայա∙իտությանը:
Անընդ∙րկելի է նրա ∙իտական հետաքրքրությունների շառավիղը:
Սկզբում զբաղվել է հայ նոր ∙րականության ուսումնասիրությամբ,
1980 թ. պաշտպանել թեկնածուական ատենախոսություն՝ §Ավետիք
Իսահակյանի կյանքի և ստեղծա∙ործության վաղ շրջանը¦ (1889‐
1895 թթ.) թեմայով, ապա հայացքը հառել է հին ∙րականությանը:
1996 թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն՝ §Ե դարի
հայ մատենա∙րության ժանրային խնդիրները¦ թեմայով:
Ստեղծա∙ործական, հետազոտական ճանապարհին նա հասել է
մեծ նվաճումների՝ ձեռք բերելով ∙իտական հասարակության հար‐
∙անքը, պար∙ևատրվելով մեդալներով ու պատվո∙րերով:
Պար∙ևատրվել է Գրականության ինստիտուտի Մ. Աբեղյանի անվան
արծաթե հուշամեդալով, ԵՊՀ համալսարանի Ոսկե մեդալով, ՀԳՄ
§Գրական վաստակի համար¦ մեդալով, ՀՀ Պաշտպանության նախա‐
րարության հուշամեդալով, ՀՀ Գիտության և կրթության նախարարու‐
թյան Ոսկե մեդալով, ՀՀ ԳԱԱ պատվո∙րով:
1979 թ. Հայաստանի ∙րողների միության անդամ է, 2004 թ. Բնա‐
կան ու հասարակական ∙իտությունների միջազ∙ային ակադեմիայի
անդամ:
Ալբերտ Մուշեղյանը հեղինակ է շուրջ 100 ուսումնասիրություննե‐
րի: Խորաթափանց, արթուն միտքը, բանասիրական բարձր պատ‐
րաստվածությունը, լեզուների իմացությունը, մաթեմատիկական տրա‐
մաբանությունը նրան թույլ են տվել բարդ, պրոբլեմային, ներքին հա‐
կասություններ ունեցող հարցադրումների լուծումները փնտրել ու
տրամաբանված, ծանրակշիռ փաստարկումներ կատարել:
Գիտնականի յուրաքանչյուր հոդված կամ ∙իրք հատկորոշվում է
ինքնատիպ, առանձնահատուկ մտածողությամբ, ճկուն տրամաբա‐
նությամբ: Մտքի աչքով կարողանում է տեսնել ուրիշների համար ան‐
տեսանելին և հաճախ մանրուք թվացող փաստի վրա կառուցել մի
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ամբողջ տեսություն, կատարել ուշա∙րավ զու∙ադրումներ: Երբևէ չի
վարանել քննադատելու պատմական փաստերը խեղաթյուրողներին,
և ընդվզումը մշտապես ուղեկցվել է կաղապարված տեսակետները
հերքելու, ∙իտական ճշմարտությունը ներկայացնելու խիզախու‐
թյամբ:
Ալբերտ Մուշեղյանի ∙իտելիքները, կենսափորձն ու իմաստությու‐
նը նրա յուրաքանչյուր զրուցակցի, ասպիրանտի ու հայցորդի համար
ակնհայտ հնարավորություն են՝ ուսանելի դասեր քաղելու:
Զարմանք է հարուցում, թե ինչպես կարող է մարդը այդպես փայ‐
լուն տիրապետել թե՛ ∙րականության, թե՛ պատմության վիթխարի ու
բազմաբովանդակ նյութին, պատմական քարտեզա∙րության սկզ‐
բունքներին:
Ալբերտ Մուշեղյանը որքան ուժեղ ու ամուր է իբրև ∙իտնական,
նույնքան զ∙այուն է հայրենիքի, ազ∙ի ճակատա∙րի հանդեպ իր
տա∙նապներով: Տարիներ շարունակ հրապարակախոսական ∙որ‐
ծունեությամբ սատար է եղել Արցախյան շարժման մասնակիցներին և
իր ∙րչով անզիջում պայքար մղել թուրք‐ադրբեջանական կեղծարար‐
ների դեմ:
Ալբերտ Մուշեղյանին մաղթում ենք քաջառողջություն, ստեղծա‐
∙ործական երկարակեցություն, նորանոր հրապարակումներ:
Հերիքնազ Որսկանյան

ՔՆԱՐԻԿ ՏԵՐ‐ԴԱՎԹՅԱՆ – ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
(Ծննդյան 90‐ամյակի առթիվ)
Վաթսունհին∙ տարի ∙իտության աշխարհում. պատկառանք ու
ակնածանք է ներշնչում Քնարիկ Տեր‐Դավթյանի անմնացորդ նվիրու‐
մը ∙իտությանը:
Քնարիկ Տեր‐Դավթյանը ծնվել է Իրանի Թավրիզ քաղաքում: 1934
թ. ընտանիքը տեղափոխվել է Հայաստան: 1945 թ. ավարտելով Պուշ‐
կինի անվան միջնակար∙ դպրոցը՝ նա կրթությունը շարունակել է
Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում,
ապա նույն ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: Գիտության հանդեպ
հետաքրքրությունը նրան 1951 թվականից կապել է Մաշտոցի անվան
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Մատենադարանին, իսկ 1972 թվականից՝ Մ. Աբեղյանի անվան ∙րա‐
կանության ինստիտուտին:
Գիտական ∙ործունեությունն սկսել է թար∙մանական աշխա‐
տանքներով, որոնք նա կատարել է բծախնդրորեն՝ հարազատ մնա‐
լով բնա∙րերին:
1962 թ. ռուսերեն թար∙մանությամբ տպա∙րվում է Շիրակացու
§Տիեզերա∙իտությունը¦: Մեկ տասնամյակ անց՝ 1973 թ., ռուսերեն
լույս է տեսնում §Հայ սրբախոսական ∙րականության հուշարձաննե‐
րը¦ ∙իրքը, որը տքնաջան աշխատանքի արդյունք էր:
1975 թ. պաշտպանում է թեկնածուական ատենախոսություն՝ §Հայ
վարքա∙րությունը 11‐15‐րդ դարերում¦ թեմայով: Շարունակելով ∙ի‐
տահետազոտական աշխատանքները՝ 1995 թ. պաշտպանում է դոկ‐
տորական ատենախոսություն՝ §Քրիստոնեական ∙րականության
զար∙ացման ուղիները Հայաստանում¦ թեմայով: Նույն թվականին
հրատարակում է §Հայելի վարուց¦, §Àðìÿíñêèå æèòèÿ è ìó÷åíè÷åñòâà¦ (V – XVll ââ.) ∙րքերը: Վերջինիս հայերեն լրացված տարբերա‐
կը լույս է տեսնում 2011 թ.: Այն ընդ∙րկում է 200 վկայաբանություն և 30
վարք:
Պետք է նշել, որ Քնարիկ Տեր‐Դավթյանն է առաջին ան∙ամ քննու‐
թյան առարկա դարձրել Xll – XVlll դդ. հայ նահատակների մասին
վկայաբանությունները, արժևորել սրբախոսությունը որպես ∙րական
երևույթ միջնադարյան ∙րականության համակար∙ում: Այս ամենի
հետ զբաղվել է ձեռա∙րա∙իտական, աղբյուրա∙իտական և պատմա‐
∙իտական խնդիրներով, կազմել քննական բնա∙րեր, կատարել ծա‐
նոթա∙րումներ, ռուսերեն թար∙մանություններ: Նմանատիպ աշխա‐
տանքները պահանջում են բազմամյա պրպտումներ, խորը պատ‐
րաստվածություն, նյութի բարեխիղճ ուսումնասիրություն, անհատնում
տքնանք: Հենց այդպես էլ՝ իրեն հատուկ ազնվությամբ, պատասխա‐
նատվության անչափելի զ∙ացումով ու նախանձելի եռանդով է Քնա‐
րիկ Տեր‐Դավթյանը ձեռնարկում յուրաքանչյուր աշխատանք, թա‐
փանցում ∙իտական տարբեր խնդիրների մեջ:
Քնարիկ Տեր‐Դավթյանն ապրում է իր ստեղծած յուրաքանչյուր ∙ր‐
քով, բծախնդրորեն ստու∙ում չնչին կասկածի տեղիք տվող բառն ան‐
∙ամ: Արդյունքում մասնա∙ետները հնարավորություն են ունենում հի‐
անալու ∙իտական բարձր մակարդակով կատարած հերթական աշ‐
խատանքով:
Մեծ ∙նահատանքի է արժանի Քնարիկ Տեր‐Դավթյանի նպատա‐
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կային ∙ործունեությունը՝ հայ մշակույթի ∙րական հուշարձանները
ներկայացնել ռուս ընթերցողին: Նա ռուսերեն է թար∙մանել Ա∙աթան‐
∙եղոսի §Հայոց պատմությունը¦, Թովմա Մեծոփեցու §Հիշատակարա‐
նը¦, Սեբաստիայի Ս. Նշան եկեղեցու 1809‐1829 թթ. ավա∙երեց Հով‐
հաննես Սեբաստացու §Պատմութիւն Սեբաստիոյ¦ ∙ործը, Կարապետ
Գաբիկյանի §Եղեռնապատում Փոքուն Հայոց եւ Նորին Մեծի մայրա‐
քաղաքին Սեբաստիոյ¦ ∙իրքը: Վերջինիս թար∙մանության ժամանակ
հայրենասեր ∙իտնականը չէր կարողանում թաքցնել մարդկային
ցավն ու տառապանքը դժոխային ճանապարհ անցած հայ ժողովրդի
զավակների հանդեպ՝ նշելով, որ կոտորածների ու ∙աղթի ահասար‐
սուռ պատկերներն ազդում են իր վրա և դանդաղեցնում աշխատանք‐
ների ընթացքը:
Իր ∙իտական վաստակի համար Քնարիկ Տեր‐Դավթյանը պար‐
∙ևատրվել է պատվո∙րերով և մեդալներով: 2015 թ. պար∙ևատրվել է
Հայոց ցեղասպանության 100‐ամյակին նվիրված միջոցառումները
համակար∙ող Համառուսաստանյան հանձնաժողովի մեդալով, 2016
թ.՝ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի §Մեսրոպ Մաշտոց¦ հուշամե‐
դալով, 2016 թ.՝ Գրականության ինստիտուտի §Մանուկ Աբեղյան¦ մե‐
դալով, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության հուշամե‐
դալով, ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվո∙րով, §Գրի∙որ Նարե‐
կացի¦ հուշամեդալով, ՀՀ ԿԳ նախարարության պետական կոմիտեի
պատվո∙րով:
Քնարիկ Տեր‐Դավթյանն ազնիվ, մարդկային մեծ արժանիքներով
օժտված անձնավորություն է: Ուրախանում է աշխատակիցների ձեռք‐
բերումներով, կիսում տխրությունը, ո∙ևորվում երիտասարդ ∙իտնա‐
կանների հաջողություններով, խթանում նրանց ∙իտական հետաքրք‐
րությունները, զանազան խորհուրդներ տալիս:
Քնարիկ Տեր‐Դավթյանին մաղթում ենք քաջառողջություն, հո∙ու
արիություն՝ շարունակելու իր հետազոտական աշխատանքները, նաև
իրականացնելու վաստակաշատ ∙իտնական Սեն Արևշատյանի անա‐
վարտ մնացած ∙ործերի հրատարակությունները:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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