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ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ժողովածուն ամփոփում է հայ գրականության դասական
Պետրոս Դուրյանի (1851-1872) կյանքին ու ստեղծագործությանը
վերաբերող վավերագրեր ու հիշողություններ։ Հարկ է խոստո
վանել, որ Դուրյանի մասին հուշեր քիչ են գրվել, պահպանված
արխիվային վավերագրերը սուղ են, իսկ արևմտահայ մամուլն էլ
մեզ է հասել թերի վիճակում։ Թեև ժողովածուն ծավալով առավել
քան համեստ է, բայց այնտեղ ամբողջությամբ կամ քաղվածաբար
(հապավվել են միայն կողմնակի, Դուրյանին անմիջաբար չաղերս
վող հատվածները) ներառված են բոլոր այն նյութերը, որոնք տա
րիների ընթացքում հայթայթել ենք ժամանակի պարբերական
ներից, ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության Ե․ Չարենցի անվան
գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային ֆոնդե
րից, ինչպես նաև սփյուռքից։ Ցավոք, չենք կարողացել ձեռք բերել
բանաստեղծի դամբանականը՝ խմբագրված իր իսկ կողմից, նրա
մահվան թարմ տպավորության տակ գրված ևառանձին գրքույ
կով հրատարակված Եղիազար Տեվլեթյանի «Եղերերգը» (1872)
և շահեկան այլ արձագանքներ (դրանք չկան ո՛չ Միության, ո՛չ էլ
Վենետիկի, Վիեննայի, Երուսաղեմի ու Փարիզի հայկական մա
տենադարաններում)։ Այդուհանդերձ, հրապարակվող նյութերը
բովանդակում են կենսագրական ու ստեղծագործական բնույթի
բազում կարևորագույն փաստեր, որոնք հնարավորություն են
տալիս ճշգրտել գրողի կյանքի ու գործունեության հանգամանք
ները, լուսաբանում են բանասիրական ինչ-ինչ խնդիրներ, ներ
կայացնում են ժամանակակիցների կարծիքներն ու գնահատում
ները։ Նպատակահարմար ենք գտել ժողովածուում հատվածներ
զետեղել Ա. Չոպանյանի ու Բ. Էքսերճյանի՝ Պ․Դուրյանին նվիրված
հուշագրական աշխատություններից։ Երկու հեղինակներն էլ,
գրեթե միաժամանակ ձեռնարկելով իրենց ուսումնասիրությունը,
օգտվել են գրողի ազգականների ու ընկերների հիշողություննե
րից, որոնք շատ կողմերով ուշագրավ են։
Յուրաքանչյուր վավերագրից կամ հիշողությունից հետո
նշվում է աղբյուրը, իսկ ծանոթագրություններում տրվում են առ
3
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հարկի բացատրությունները։ Կրկնություններից խուսափելու
նպատակով նյութերում հիշատակված անձնավորությունների,
տեղանունների և պարբերականների մասին տեղեկություննե
րը ներկայացված են համապատասխան բառարաններում, ընդ
որում` զանց են առնված թե՛ հանրահայտ գործիչները (Վ. Հյուգո,
Ղ. Ալիշան, Մ. Նալբանդյան, Մ. Պեշիկթաշլյան ևայլք), թե՛ այն ան
ձինք, որոնք արդեն բնութագրված են վավերագրերում կամ հու
շերում (Դուրյանի մորեղբայրը, քույրը, մորաքույրը ևայլն)։
Ժողովածուում կիրառված են բնագրագիտության մեջ ընդուն
ված նշանները. սուրանկյուն (<>) փակագծերում առնված են վե
րականգնված կամ բաց թողնված, իսկ ուղղանկյուն փակագծե
րում ([ ])՝ կազմողի բառերը։ Պահպանված են արևմտահայ ուղ
ղագրության մի քանի տարբերակիչ առանձնահատկություններ։
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
ԽՈՐԱԳԵՏ ՈՒ ՀԱՄԵՍՏ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ.
ԱԼԲԵՐՏ ՇԱՐՈՒՐՅԱՆ
(1931 - 2007)
Իտալիայի Մարգարիտա Սավոյացի թագուհին (1851-1926), որը
բարեկամական ջերմ կապերի մեջ էր Վենետիկի Մխիթարյանների
հետ և մշտապես հաղորդվում էր Հայր Ղևոնդ Ալիշանի մոտ, Ս. Ղա
զար կղզի հերթական այցելության ժամանակ` 1887 թվականի ամ
ռանը` պատարագից հետո` եկեղեցու ներքին գավթի պարտեզում
միաբանների կողմից պատրաստված վարդի մուրաբան վայելելիս,
իբրև ընծա ստանում է փառակազմ «Սիսուանը»: Եվ մինչ թագու
հին հիացած ու զարմացած թերթում էր Ղ. Ալիշանի գիտական ծան
րակշիռ աշխատությունը, հեղինակն աննկատ հեռանում է իր մենա
րանը: Ականատեսի վկայությամբ` թագուհու խնդրանքով իր մոտ է
հրավիրվում Հայր Ալիշանը: Երբ վերջինս լսում է գահակալ տիկնոջ`
իր աշխատանքին տված գովասանքները, համեստորեն ու անկեղ
ծաբար պատասխանում է, որ «յուր աշխատանքը մի փոքրիկ գործ է,
այնքան փոքրիկ, որ մրջյուններնէլ կարող էին անել, որովհետև ինքը
մրջնանց նման միայն հավաքել է և կուտակել»4: Հովհ. Թումանյանի
խոսքով` հայոց «միշտ պանդուխտ ալևոր Նահապետի» պատաս
խանը հատուկ է միայն գիտության ճշմարիտ մշակներին, որոնք,
իրենց ուսերին առնելով մտավոր աշխատանքի ծանր բեռը, անաղ
մուկ և մեն-մենակ կատարում են երբեմն գիտական մի ամբողջ հաս
տատությանը ոչ հասու տքնանքը` բոլոր դեպքերում մնալով զարմա
նալի համեստ: Իրենց նկատմամբ չափազանց խստապահանջ այդ
մարդիկ այնքան բնական, պարզ ու հասկանալի են համարում կա
տարածը, որ բնավ իմաստ չեն գտնում դրանով մտնել կոչումների
կամ զանազան պաշտոնների մրցապայքարի մեջ:
Հայ բանասիրության ուրիշ արժանավոր անունների կողքին
հատկապես առանձնանում է Ալբերտ Շարուրյանը` գիտնական
4 Տե՛ս «Ալիշանը ժամանակակիցների հուշերում», Աշխատասիրությամբ՝ Ս.
Շտիկյանի, Եր., 1974, էջ 40-41:
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վաստակաշատ այր, որն աղբյուրագետ-տեքստաբանի բացառիկ
ջանադրությամբ տևականորեն հավաքել-համադրել է բազմաթիվ
փաստեր, ճշգրտել հայ գրողների կենսագրության հայտնի ու ան
հայտ էջեր, պարզել գրական ամենատարբեր երկերի ստեղծագոր
ծական պատմություններ և մեկնել փաստաբուխ առանձնահատ
կություններ...
Ալբերտ Շարուրյան... Իր երիտասարդ տարիների մի զգալի մա
սը հայոց վաղահաս ու վաղամեռիկ բանաստեղծների` «Սկյուտարի
սոխակի» և «Հիվանդ, հանճարեղ պատանու» կյանքի ու ստեղծա
գործության անհայտ էջերին նվիրաբերած անձանձիր այս գիտնա
կանին, իր կյանքի հասուն շրջանի երեք տասնամյակը Մեծ եղեռնի
մեծագույն զոհին` «Նորավեպի իշխանին» ընծայած իմաստնացած
բանասերին սիրել, հարգել և գնահատել են իր` այսօր արդեն ան
հաշվելի բանասեր ուսանողները, որոնցից շատերն այժմ արժանա
վոր ուսուցիչներ են ու դասախոսներ, գիտնականներ, լրագրողներ,
գրողներ և պետական բարձրաստիճան այրեր... Նրան հավասարա
պես սիրել է նաև Սփյուռքը, լցվել ակնածանքով ու խոր երախտագի
տությամբ` ամենից առաջ հավերժի ճամփան բռնած արևմտահայ
իր որդիների ու դուստրերի կյանքի և գործի անաչառ պատկերը ջա
նադրաբար վերհանելու համար:
Այս տարի` 2021-ի մարտի 10-ին, լրացավ Ալբերտ Շարուրյանի
ծննդյան 90-ամյակը։ Տարին հոբելյանական է նաև նրա նախընտ
րած երկու գրողների` Պետրոս Դուրյանի և Գրիգոր Զոհրապի հա
մար. առաջինի ծննդյան 170-ամյակն է, երկրորդի` 160-ամյակը։ Եվ
ահա ներքին մի զգացողություն ինձ մղում է մի կողմից հարգանքի ու
հիշատակի խոսք ասել մեծ գիտնականի կյանքի ու վաստակի մա
սին, մյուս կողմից վերահրատարակել նրա նախընտրած հեղինակ
ներից մեկի մասին տքնանքով կազմած և արդեն շուրջ 40 տարի
առաջ լույսընծայված բարձրարժեք գիրքը` «Պետրոս Դուրյանը վա
վերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» վերտա
ռությամբ, որի տպագրությունը սիրով հանձն առավ գիտնականի
արժանավոր դուստրը` բանասեր, գրականագետ ու թարգմանչուհի
Հայկանուշ Շարուրյանը, իսկ գեղարվեստական ձևավորումը` ութ
թոռներից նախավերջինը` արվեստագետ Արման Մակարյանը։
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***
Անտարակուսելիորեն ծագման արմատներն են խթանել Ալբերտ
Շարուրյանին` ընտրելու իրեն այնքան հոգեհարազատ` արևմտա
հայ գրականության ուսումնասիրության ոլորտը և կեսդարյա ան
դուլ գործունեությամբ լավագույնս սպասավորելու նրան: Ծնողները`
հյուսն-ատաղձագործ հայրը` վարպետ Սրապիոնը, և մայրը` բարե
միտ, ազնիվ ու առաքինի Հայկանուշը, 1915-ի որբեր էին` գաղթած
ծիծաղախիտ Վանա լճի հարավային կողմում գտնվող Նարեկ և
Փայխներ հարակից գյուղերից, որոնք հայտնի էին Մեծ եղերերգուի`
ուխտավայր հանդիսացող աճյունն ամփոփող Նարեկա վանական
հրաշալի համալիրով ու վերին լեռնալանջին գտնվող Սուրբի ժայռա
փոր աղոթատեղի-ճգնարանով: Գուցե այս սրբավայրերից էին նաև
փոխանցվել նրան այնքա՜ն բնորոշ բարությունն ու պարկեշտությու
նը: Ալ. Շարուրյանն այն անձանցից էր, որոնց էության մեջ ներդաշ
նակվում են ճշմարիտ գիտնականն ու մարդկային առաքինությունը:
Իսկ այդպիսի զուգորդումները, ցավոք, այնքան էլ հաճախադեպ չեն:
Նա ծնվել էր 1931-ի մարտի 10-ին Երևանում: Ընտանիքն ապ
րում էր դժվար. արհեստավոր հայրը, որն առանց արցունքների չէր
կարողանում պատմել եղեռնազարկ ու եղեռնապուրծ հայության
բեկորների` գաղթի ճամփաներին կրած սարսափների, մասնավո
րապես Էջմիածնի Մայր եկեղեցու պատերի տակ երեխան գրկին
խոլերայից մեռած իր Շողակաթ մոր մասին, կորցնելով նաև միակ
քրոջը (վերջինիս պիտի պատահաբար գտներ միայն շատ տարիներ
հետո), Երևանում տուն-տեղ է դնում, ընտանիք կազմում և ապա
վինելով սեփական բազուկներին` բարձրացնում երկու երեխանե
րին` Լենային ու Ալբերտին: Բնօրրանն ու հարազատներին անդառ
նալիորեն կորցրած մարդն այնուհետև ականատեսն է դառնում նոր
հայրենիքի ճակատագրական հեղաբեկումների` քաղաքացիական
պատերազմներ, միմյանց հաջորդող իշխանափոխություններ, երկ
րի խորհրդայնացում, կոլեկտիվացում, այնուհետև ստալինշչինայի
«արեգնացյալ կացնի» սարսափներ... Արհեստավորը հազիվ էր ծայ
րը ծայրին հասցնում, և տասնամյա որդին, ուսումնառությանը զու
գընթաց, ուժերի ներածին չափ օգնում է նրան. փայտանյութ է տեղա
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փոխում, կահույք վաճառում... Դպրոցականի համար հատկապես
դժվար էին Երկրորդ աշխարհամարտի խառնակ տարիները, մանա
վանդ` սովը, երբ հոր` ռազմաճակատում գտնվելու ընթացքում ըն
տանիքի հոգսն ամբողջովին ընկնում է փոքր հասակում առողջութ
յամբ առանձնապես չփայլող պատանու վտիտ ուսերին:
Ալ. Շարուրյանը դեռևս մայրաքաղաքի 26 Կոմիսարների ան
վան դպրոցում ուսանելու շրջանում է սիրել գրքերի անեզրական
աշխարհն ու գեղեցիկ գրականությունը, ընկերներին։ Այստեղ նրա
դասակիցներն էին երկու տաղանդաշատ տղաներ` Կարեն Դեմիրճ
յանը և Վարդգես Պետրոսյանը։ Առաջինը, ինչպես ինքն էր պատ
մում, չարաճճի էր, բայց չափազանց պատվախնդիր, իմաստուն, որ
տասնամյակներ հետո պիտի դառնար կուսակցական-քաղաքական
նշանավոր գործիչ, մեր ժողովրդի կողմից սիրված թերևս լավագույն
ղեկավարը, երկրորդը` նորագույն շրջանի գալիքի հայ արձակի ան
զուգական վարպետներից մեկը։ Իսկ երբ տասնամյակներ հետո
դժբախտ զուգադիպությամբ այդ երկու արժանավոր հայորդիները
ցավալի տարբեր հանգամանքներում զոհ գնացին չարանենգ գնդա
կին, երրորդ ընկերը` արդեն վաղուց իմաստնացած գիտնական, բա
նասիրության դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Շարուրյանը, չափազանց
ծանր տարավ իր պատանության տարիների ընկերների կորուստը...
Նա պատմում էր, որ տակավին պատանի` անհագաբար ըն
թերցել է ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային գրականության դա
սականների երկերը: Այդ դժվարին տարիներին էլ ընտրում է սիրելի
մասնագիտությունը և 1949-ին ընդունվում Երևանի պետական հա
մալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրակա
նության բաժին, որն ավարտելուց հետո «Հայ նոր գրականության
պատմություն» մասնագիտությամբ ուսանում է ասպիրանտուրա
յում: Ուսանողական տարիներն ուղեկցվում են գիտելիքների անհագ
կուտակմամբ, սերնդակիցներին բնորոշ անձնազոհ աշխատասի
րությամբ. Ալ. Շարուրյանը հիշում էր, որ ուսուցանվող նյութը կատա
րելապես յուրացնելու և գիշերվա քունը հաղթահարելու նպատակով
երբեմն դանակով մատի վրա վերք էր բացում ու վրան աղ ցանում...
Բարձրագույն և ասպիրանտական ուսման միջև ընկած որոշ
ժամանակահատվածում երիտասարդ բանասերը նվիրվում է լրագ
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րողությանը` աշխատելով նախ` «Սովետական Հայաստան» օրա
թերթի խմբագրությունում, ապա` արտասահմանյան երկրների հետ
մշակութային կապերի կոմիտեի մամուլի բաժնում: Իսկ արդեն 1962
թվականից մինչև կյանքի վերջը Ալ. Շարուրյանն անցնում է գիտա
մանկավարժական բեղմնավոր գործունեության` 1976–ի փետրվա
րից Երևանի պետական համալսարանում զբաղեցնելով պրոֆեսորի
պաշտոն:
Ընդգրկուն ու արժեքավոր է Ալ. Շարուրյանի գիտական ժառան
գությունը. նա հեղինակ է մի շարք մենագրությունների, գրքերի ու
բնագրագիտական աշխատությունների, հարյուրավոր հոդվածնե
րի: 1963-ին հրատարակում է «Սրբուհի Տյուսաբ. կյանքը և ստեղծա
գործությունը» գիրքը, որտեղ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հանրայինքաղաքական ու գրական-մշակութային կյանքի լայն համապատկե
րում քննության է առնում հայոց առաջին վիպասանուհու` Սրբուհի
Վահանյան-Տյուսաբի վեպերը, բանաստեղծական ու հրապարա
կագրական ժառանգությունը, հասարակական-մանկավարժական
գործունեությունը: Աշխատությունը երիտասարդ գիտնականի թեկ
նածուական լրջմիտ ատենախոսությունն էր, որը հեղինակը նվիրեց
վաղամեռիկ սիրելի քրոջը` Լենային:
Ուշարժան է, որ առաջին իսկ մենագրության մեջ գրականա
գետն իր հիմնական զենքը դարձրեց փաստը, ճշտորոշ վավերա
կանությունը, ինչը ձեռք էր բերվում մի կողմից` հանրապետության
զանազան գրապահոցների տևական պրպտումների (Եղ. Չարենցի
անվան գրականության և արվեստի թանգարան, Մատենադարան,
հանրային գրադարան...), մյուս կողմից` արտերկրի զանազան մա
տենադարաններին (Փարիզի Նուպարյան, Երուսաղեմի Կյուլպենկ
յան, Վիեննայի Մխիթարյան...) ուղղված դիմումների ու արդյունքում
ստացված հազվագյուտ լուսանկար-պատճենների շնորհիվ: Այսօր էլ,
երբ այցելում ես մայրաքաղաքի նշանավոր գրադարանները, և հան
կարծ խոսք է բացվում Ալ. Շարուրյանի մասին, այնտեղի աշխատա
կիցները սիրով ու կարոտով են հիշում իր կյանքի զանազան շրջան
ներում գրեթե միշտ ալեհեր ու ծխախոտի ծխից դեղնած ընչացքով
իրենց մշտակա այցելու պատկառելի գիտնականին ևընդգծում նրա
բացառիկ աշխատասիրությունը: Եվ այդ ամենի արգասիքն է այն, որ
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այսօրվա հայ գրականագետի համար Ալ. Շարուրյանի մատնանշած
բանասիրական աղբյուրն ամենաարժանահավատներից է ու վստա
հելին...
1970-ականների սկզբներին, երբ մոտենում էր Պետրոս Դուրյա
նի ծննդյան 120-ամյա հոբելյանը, և գրականագետները մտորում էին
վաղամեռիկ հանճարի գրական ժառանգությունն ըստ արժանվույն
գնահատելու շուրջ, Ալ. Շարուրյանի միտքն արդեն վաղուց` տասը
տարի առաջ էր զբաղվել այդ խնդրով: Անշուշտ, նա իր ուսումնասի
րությունը չէր սկսում ամայի դաշտից. մինչ այդ բանասիրությանը
հայտնի էին ազդեցիկ վավերագրեր, հուշերի թանկագին բեկորներ,
որոնք տևականորեն սրբությամբ ու ամենայն բարեխղճությամբ հա
վաքել և մեկնել էին երևելի գրագետներ Բարսեղ Էքսերճյանն ու Ար
շակ Չոպանյանը: Ալ. Շարուրյանը, սակայն, իր առջև խնդիր է դնում
առաջին անգամ ստեղծել մի ամփոփ ու լայնածավալ աշխատութ
յուն, որը կներառեր «Սկյուտարի սոխակի» կյանքի և գործի հայտնի
ու անհայտ հնարավոր բոլոր էջերը և դրանց բանասիրական-գրա
կանագիտական լրջմիտ մեկնությունները: Ի պատիվ գիտնականի`
պիտի արձանագրել, որ նա բացառիկ հաջողությամբ կատարեց
առաջադրած բոլոր խնդիրները. գիտական շրջանառության մեջ
դրեց բազմաթիվ նորահայտ փաստեր, գրողի տաղերն ու նամակ
ները մաքրեց օտար միջամտություններից, գտավ գրական ժա
ռանգության նորահայտ էջեր, ճշգրտեց կենսագրական ու ստեղծա
գործական հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ փաստեր,
որոնք ուղենշային պիտի դառնային մյուս գրականագետների հա
մար: Խոսքը վերաբերում է 1972-ին լույս տեսած «Պետրոս Դուրյան.
կյանքը և գործը» գրքին, որը միաժամանակ դուրյանագետի դոկտո
րական թեզն էր: Իսկ դրան արդեն նախորդել էին «Արշակ Չոպան
յան. Պետրոս Դուրյանի կյանքն ու գործը (վերջաբան, ծանոթագրութ
յուններ, բնագրերի խմբագրում) գիրքը (1967) և Դուրյանի երկերի
քննական ու ամբողջական ժողովածուի երկհատորյակը, որ լույս ըն
ծայվեց 1971-1972 թվականներին՝ Պարույր Սևակի խմբագրությամբ:
Իր տեսակի մեջ մինչ օրս չգերազանցված «Պետրոս Դուրյան.
կյանքը և գործը» մենագրությունը, որը գրվել էր մի առանձին սիրով
ու գորովով, Ալ. Շարուրյանին խթանեց նոր ուսումնասիրություննե
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րի. շուտով լույս ընծայվեցին «Սկյուտարի սոխակը. Պետրոս Դուր
յան» (1977) և «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակա
կիցների հիշողություններում» (1982) գրքերը: Հիշարժան է նաև, որ
գրականագետն իր գործուն ու էական մասնակցությունն է ունեցել
նաև աշխարհից առանց լուսանկարի հեռացած 20-ամյա հանճարի
դիմանկարի վերականգնմանը ձեռնամուխ եղած հայտնի սրտա
բան, անատոմ-մարդաբան Անդրանիկ Ճաղարյանի աշխատանքնե
րին` նրան տրամադրելով բանաստեղծի կյանքին, գործունեությանը,
միջավայրին, տարազին, մազերի հարդարմանը վերաբերող ստույգ
տվյալներ և խմբագրելով այդ ամենին վերաբերող աշխատությունը:
1983-ին լույս է տեսնում գրականագետի հաջորդ նշանավոր
մենագրությունը` այս անգամ նվիրված հայ գրականության մյուս
վաղամեռիկ հանճարին` Միսաք Մեծարենցին: Հեղինակը դարձյալ
շրջանառության մեջ է դնում նորահայտ պատկառելի նյութ, որը նոր
լույս է սփռում բանաստեղծի թե՛ ապրած ժամանակաշրջանի, թե՛
կենսագրության և թե՛ գրական ժառանգության վրա: Ալ. Շարուր
յանի` մորը` Հայկանուշի հիշատակին ընծայած այս գիրքը նախա
պատրաստում է հաջորդը` «Միսաք Մեծարենցը և Դանիել Վարու
ժանը ժամանակակիցների հուշերում» ժողովածուն, որն այսօր ունի
ոչ միայն գիտատեսական, այլև աղբյուրագիտական-տեքստաբա
նական անգնահատելի արժեք:
Մեկ տարի հետո` 1984-ին, ընթերցողի սեղանին էր գրականա
գետի համառ պրպտումների նոր արգասիքը` «Դանիել Վարուժան.
կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն» գիրքը, ուր ներկա
յացվում էին 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ մեկ այլ սիրված բանաս
տեղծի կենսագրական և ստեղծագործական էական, հանգուցային
նշանակության բազմաթիվ նորահայտ փաստեր: Ինչպես դիտելի է,
Ալ. Շարուրյանի գիտական յուրաքանչյուր ուսումնասիրության հե
տևել է հաջորդը, բանասիրական յուրաքանչյուր տքնանք պահանջել
է իր տրամաբանական ավարտն ու ամփոփումը. այս անգամ արդեն
բանասեր-գրականագետը կատարում է իր սրբազան պարտքը Մեծ
եղեռնին զոհ դարձած Դանիել Վարուժանի առջև` 1986-1987 թվա
կաններին խմբագրելով բանաստեղծի երկերի ակադեմիական լիա
կատար եռահատորյակի բոլոր բնագրերն ու պատրաստելով երրորդ
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հատորի նյութերի զգալի մասի բնագրերը և ծանոթագրությունները։
Ալ. Շարուրյանը, խորապես համոզված լինելով արևմտա
հայ գրողների երկերի` համամարդկային արժեք հանդիսանալու
խնդրում, ջանացել է դրանք ներկայացնել նաև միջազգային հան
րությանը. 1983-ին նա Մագդալինա Ջանփոլադյանի հետ միասին
կազմում և Էդուարդ Ջրբաշյանի խմբագրությամբ Սանկտ Պետեր
բուրգում հրատարակում է «Նոր ժամանակների հայ գրողներ» խո
րագրով ժողովածուն, ուր թարգմանաբար ռուս ընթեցողին էին
հրամցվում արևմտահայ երևելի գրողների լավագույն ստեղծագոր
ծությունները:
Ալ. Շարուրյանի գործունեության վերջին հանգրվանը Գրիգոր
Զոհրապն էր:
Նախ` 1994-ին նրա «Գրիգոր Զոհրապի կյանքի և գրական ժա
ռանգության էջերից» մենագրությունն արժանանում է Համազգա
յինի մրցանակին և 2000-ին տպագրվում Բեյրութում: Այնուհետև`
1996-ին, հրատարակվում է «Գրիգոր Զոհրապի կյանքի և գործու
նեության տարեգրություն» գիտահետազոտական ստվարածավալ
աշխատությունը: Մեծ գրասեր ու գրքասեր լուսահոգի Վեհափառին`
երջանկահիշատակ Գարեգին Ա-ին, դեռևս Անթիլիասի Մայրավան
քից էին ծանոթ Ալ. Շարուրյանի գրականագիտական աշխատութ
յունները, իսկ 1995–ին Էջմիածնում նա կարողացավ ծանոթանալ
նաև անձնապես: Նորին Սրբությունն առանձնահատուկ գնահա
տանքի էր արժանացնում Ալ. Շարուրյան գրականագետին ու մտա
վորականին: Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տպարանում է 1997-ին լույս
տեսնում նաև «Գրիգոր Զոհրապ. Էջեր ուղևորի մը օրագրեն» գիրքը:
Երբ բանասեր-աղբյուրագետը ծրագրում էր կազմել Գրիգոր Զոհ
րապի Երկերի լիակատար ժողովածուն, ինքն ստիպված էր փարա
տել շատերի երկմտանքն առ այն, որ Զոհրապի գեղարվեստական
ժառանգությունը մեկ հատորյակից ավելի չէ, ինչպե՞ս ևինչո՞վ կարող
են լրացվել մնացած հատորները: Նա քաջատեղյակ վստահությամբ
էր հայտարարում, որ Զոհրապը բազմաբնույթ ժառանգություն է թո
ղել, որն իրենից մեծ արժեք է ներկայացնում: Եվ 2001-2004 թթ. լույս
տեսան նրա Երկերի ժողովածուի վեց հատորները: Շուրջ 3.500 էջ
պարունակող վեցհատորյակը ներկայացնում է շատ քիչ կամ հազիվ
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ծանոթ մյուս Գրիգոր Զոհրապին, այսինքն՝ ազգային և պետական
գործչին, հրապարակախոսին, մտավորականին, գրականագետին,
ամուսնուն ու հորը, ազնիվ մարդուն... Այլ կերպ ասած` Ալ. Շարուր
յանի երկարամյա աշխատանքի արդյունքում մեզ են փոխանցվում
Գրիգոր Զոհրապի ամբողջական գործն ու վաստակը։
Շարուրյանի հաջորդ և ամենավերջին աշխատությունը «Գա
լուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի միջոցներով 2006-ին լույս տեսած
«Գրիգոր Զոհրապը ժամանակակիցների հուշերում և վկայություննե
րում» ժողովածուն էր, որը, իր տեսակի մեջ չորրորդը լինելով, այս ան
գամ էլ ամփոփում էր «Նորավեպի իշխանի» ամբողջական կյանքն ու
գործը:
«Արդեն հասկանալի պիտի լիներ, որ չէր սիրում, երբ իր մասին
խոսում էին, մանավանդ` դրական գնահատումների միտումներով,
բայց լավ էր զգում ոչ ցուցադրական լրջախոհ վերաբերմունքից,նուրբ դիտողականությամբ գրում է Ալ. Շարուրյանի մտերիմ գործըն
կերներից մեկը` պրոֆ. Վ. Սաֆարյանը:- Անթաքույց հպարտությամբ
մի անգամ խոսեց Վազգեն վեհափառի հետ հանդիպման և իր աշ
խատանքին կաթողիկոս-բանաստեղծի տված գնահատանքի մա
սին: Սովոր էր ավելի շատ տալ, քան ստանալ, և բոլոր հարաբերութ
յուններում երևում էր բանասերի մանրակրկիտ բարեխղճությունը.
գիտական թեզերի ղեկավար է եղել, երեք տասնյակին մոտ դոկտո
րական ու թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտոնական
ընդդիմախոս, և միշտ նրա վերաբերմունքը կարելի էր բնութագրել
որպես ծնողական գորավանք: Ծնողի նման էր վերաբերվում ուսա
նողի բոլոր հոգսերին, բայց դա չէր մեղմում նրա զայրույթը ծույլերի
ու անբարեխիղճների նկատմամբ. անձնական վիրավորանքի նման
դժգոհում էր, թե ինչպես կարելի է, ասենք, մեկը Րաֆֆու «Կայծերը»
չկարդա և բանասերի դիպլոմ ստանա: Շարուրյանը ղեկավարել է
թեկնածուական թեզեր, եղել է ավելի քան երեք տասնյակ թեկնա
ծուական և դոկտորական թեզերի պաշտոնական ընդդիմախոս։
...Գիտության ու մանկավարժության ինքնասույզ մշակն իր գործով
ապացուցեց, որ գիտության մեջ հիմնաքարային ու մնայուն են լինե
լու տեքստաաղբյուրագիտական հետազոտությունները, որոնց նյու
թերի վրա վերլուծող գրականագետները գալու են ու անցնեն»:
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Լսենք նաև ոչ այնքան հեռավոր անցյալում նրա նախկին ու
սանողուհու, այժմ բանասիրության թեկնածու Ալա Խառատյանի
կարծիքը. «Պրոֆ. Ալբերտ Շարուրյանի պարտաճանաչությունն ու
պատասխանատվության զգացումը անչափ մեծ էին թե՛ գիտա
կան գործունեության մեջ, թե՛ դասախոսական-մանկավարժական
պրակտիկայում ուսանողի հետ ունեցած հարաբերություններում:
Ես հիշում եմ` երբ նրա մահվանից մի քանի ամիս առաջ ամբիոնում
քննարկվում էր իմ դիսերտացիայի ղեկավարի խնդիրը, և առաջին
թեկնածուն ինքն էր, նա հրաժարվեց, հետո մեծ մարդուն վայել հո
գատարությամբ կարծես թե արդարանում էր. «Հո չնեղացա՞ր... Ես
մտածում եմ` կքնեմ ու չեմ արթնանա, չեմ ուզում անտեր մնաս...»»:
«Լուսավոր մարդը Երևանից» խորագիրն է կրում հայտնի լրագ
րող, հրապարակախոս Սերգեյ Բաբլումյանի` Մոսկվայում հրատա
րակած Հայաստանի մասին գրքի` Ալ. Շարուրյանի մասին հոդվածը,
որտեղ փորձ է արվում ուրվագծել մտավորականի առաքինի կեր
պարը: Հեղինակն այնտեղ պատմում է նաև, թե ինչպես էր Ալ. Շա
րուրյանի ներկայության պարագայում 1990-ականների սկզբներին
բնորոշ հացի հերթերի սպասողական լարվածությունը զարմանա
լիորեն փոխակերպվում միմյանց զիջելու ու փոխադարձ հասկանա
լու բարեկամական մթնոլորտի... Գրականագետն իր ներսից հորդող
անտեսանելի ճառագայթներով լուսավորում ու իմաստավորում էր
շրջապատի մարդկանց կյանքը` այդպիսով սեպվելով նրանց հիշո
ղության մեջ: Կարելի էր ժամերով վայելել նրա զրույցները, որովհետև
դրանք կյանքը ճիշտ ապրած մարդու ազնվագույն խրատներ էին:
Թերևս դա էր պատճառը, որ նրա դասախոսություններն ունկնդրե
լու էին գալիս նաև այլ մասնագիտությունների կամ կրթօջախների
ուսանողներ, քանի որ այդ ընթացքում նրանք ստանում էին ոչ միայն
գիտական ուշագրավ տեղեկություններ, այլև ջերմություն ու սեր:
Ինչ-որ նախախնամությամբ Ալ. Շարուրյանն իր կյանքի ընթաց
քում դասընկերոջ, համակուրսեցու, գործընկերոջ, պարզապես ըն
կերոջ, ուսանողի կամ էլ այլ կարգավիճակով հանդիպել և շփվել է
մեզ բոլորիս քաջահայտ անձանց հետ, որոնք իրենց հետքն են թողել
և շարունակում են թողնել ազգային մշակույթի, գիտության բնագա
վառներում, այսօր էլ մասնակցում են մեր հոգևոր վերելքին: Նրանց
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անունները թերևս չարժե այստեղ թվարկել, բայց պետք է ենթադրել,
որ Ալ. Շարուրյանն իր լուսավորությունից ամեն մեկին լույսի մեկա
կան, թեկուզ և փոքր շող է կարողացել նվիրաբերել, ինչի շնորհիվ այդ
մարդկանց գործերը դարձել են ավելի բարի կամ էլ` պակաս չար:
Ալ. Շարուրյանը վախճանվեց 2007 թ. հունվարի 22-ին (ի դեպ,
կարծես նախախնամությամբ իր ամենասիրելի բանաստեղծի` Պետ
րոս Դուրյանի մահվան օրը) Երևանի հիվանդանոցներից մեկում`
հետվիրահատական շրջանում չորս օր շարունակ սարքավորումնե
րով կյանքը երկարացնելու հարկադիր փորձերից հետո: Բժիշկները
զարմացել էին նրա օրգանիզմի այդչափ բարձր դիմադրողականութ
յունից: «Շատ է ուզում ապրել»,- ասաց նրանցից մեկը: Այո՛, նա շատ
էր ուզում ապրել, բայց ոչ այն պատճառով, որ մահից շատ էր վախե
նում. նա այդպիսին չէր. պարզապես ուզում էր ապրել իր լավ ընտա
նիքի` կնոջ, երեք երեխաների ևութ թոռների հետ ու շարունակել իր
սիրելի աշխատանքը... «Մարդուն երջանիկ լինելու համար դրանք են
պետք»,- հաճախ էր ասում նա:
«Միայն գրքերը չէ, որ ունեն իրենց ճակատագիրը: Գրողները
նույնպես»,- գրել է Ալ. Շարուրյանն իր «Պետրոս Դուրյան. կյանքը և
գործը» մենագրության «Երկու խոսք»-ում: Հավելենք, որ գրակա
նության խորագիտակները ևսունեն իրենց ճակատագիրը, և նրան
ցից ամենաարժանավորներն ապրում են հավերժ...
Ալ. Մակարյան
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