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ՈՂՋՈՅՆԻԽՕՍՔ

Սր տի ան հուն գո հու նա կու թե ամբ մեր եր կու հա մայնք նե րը` Թրամ պը լի Ս. Համ-
բար ձում Հայց. Ե կե ղեց ւոյ եւ Հիւս թո նի Ս. Գե ւորգ Հայց. Ե կե ղեց ւոյ կը հո վա նա ւո րեն 
հ րա տա րա կու մը սոյն բա ցա ռիկ ե րկ լե զո ւա նի գիր քին Հայ Օգ նու թե ան Ֆոն տին հետ։ 
Մեր փա փաքն է, որ ա ւե լի շատ ան ձեր կա րո ղա նան ա ռի թը ու նե նալ ծա նօթա նա լու 
այս ա նո ւա նի գիտ նա կան մար դոց, ո րոնց մէկ մա սին կի սանդ րի նե րը զե տեղուած 
են Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի մուտ քին։ Մենք կը նո ւի րենք սոյն հրա տա-
րա կու թիւ նը եր ջան կայի շա տակ Կա թո ղի կոս Գա րե գին Յով սէ փե ան ցին, ո րը դա սա-
խօ սած է Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նին մէջ 1919 թ. եւ Ա ռաջ նոր դը ե ղած 
է Հա յաս տա նե այց Ե կե ղեց ւոյ Մի ա ցե ալ Նա հան գաց Ա րե ւե լե ան Թե մին 1938-1943 
տա րի նե րուն։ Մենք կը խո նար հինք այս դա սա խօս, գիտ նա կան հե ղի նակ նե րուն 
առ ջեւ, ո րոնք խո պան մտ քե րը մշա կե ցին սե րունդ նե րու եւ հա մալ սա րա նին ա նու նը 
բարձ րա ցու ցին։ Մենք մեր շնոր հա կա լու թիւ նը կը յայտ նենք Ե ՊՀ տնօրէ նու թե անն 
ու վար չու թե ա նը, ի նչ պէս նաեւ Հայ Օգ նու թե ան Ֆոն տին ի րենց ցու ցա բե րած օգ-
նու թե ա նը սոյն գիր քի հրա տա րա կու թե ան հա մար։ Շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նենք 
նաեւ մեր եր կու հա մայնք նե րու բո լոր նո ւի րա տու նե րուն եւ բո լոր ա նոնց, ո րոնք աշ-
խա տե ցան սոյն կա րե ւոր գրա կան գոր ծի հրա տա րա կու թե ան վրայ։

 
Ա ղօ թա րար՝                                                
Ըն ձակ ա. քհնյ. Նալ պան տե ան, Հո վիւ       Մար տի րոս Քհնյ. Յա կո բե ան, Հո վիւ
Ս. Համ բար ձում Հայց. Ե կե ղեց ւոյ                Ս. Գե ւորգ Հայց. Ե կե ղեց ւոյ
Թ րամ պըլ, Քըն նէ թի քէթ Ա ՄՆ                       Հիւս թոն, Թէք սաս  Ա ՄՆ
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ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ.
պատմականհամառոտակնարկ

 

Աշ խար հի շատ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար վաղն ջա կան ժա մա նա կաշրջան 

հա մար վող V դա րը հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան մեջ ի րա վամբ հա մար-

վում է մշա կույ թի ոս կե դար: Դեռևս IV դա րի սկզ բին քրիս տո նե ու թյուն ըն-

դու նած հայ ժո ղո վուր դն ար դեն V դա րի սկզբ նե րին հա մաշ խար հային 

քա ղա քակրթու թյան մեջ իր տեղն ամ րագ րեց ևս մեկ վա վե րագ րով՝ հայոց 

գրե րի գյու տով: Հայե րեն այ բու բե նի ստեղ ծու մից ան մի ջա պես հե տո հիմք 

դրվեց հայ կա կան դպ րո ցի պատ մու թյա նը: 405-407 թթ. Վա ղար շա պա տում 

և Ա մա րա սում ստեղծ վե ցին ա ռա ջին դպ րոց նե րը: Այ նու հետև դպ րոց ներ 

հիմ նադր վե ցին Հա յաս տա նի տար բեր գա վառ նե րում, և դրանց թիվը գնալով 

ավելացավ: 

Հայ մշա կույ թի ոս կե դա րում ծնունդ ա ռավ նաև թարգ մա նա կան ար վես-

տը: Հայոց նո րաս տեղծ տա ռե րով թարգ ման ված ա ռա ջին նա խա դա սու թյու-

նը (Սո ղո մոն Ի մաս տու նի ա ռա կաց գր քի հան րա հայտ միտ քը)՝ « Ճա նա չել 

զի մաս տութիւն և զխ րատ, ի մա նալ զբանս հան ճա րոյ», հե տա գա դա րե րի 

հա մար դար ձավ մար գա րե ա կան: Հայոց գրե րի ստեղ ծող Մես րոպ Մաշ տոցն 

ու նրա ա շա կերտ նե րն այն քան կա տա րյալ թարգ մա նե ցին Ա ստ վա ծա շուն-

չը՝ Գր քե րի գիր քը, որ դա րեր ան ց ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Լա Կրոզն այն 

հա մա րեց « Թա գու հի թարգ մա նու թե անց»: Հե տա գա յում հայե րեն թարգ-

ման վե ցին գրա կան և մշա կու թային ար ժե քա վոր գան ձեր, հնա գույն փի լի-

սո փա նե րի՝ Պլա տո նի, Ա րիս տո տե լի և այ լոց աշ խա տու թյուն նե րը: 

IX դա րի վեր ջին տասնամյակներին, ե րբ Բագ րա տու նի նե րը վե րա-

կանգ նե ցին հայ կա կան պե տա կա նու թյու նը, ի սկ XII դա րում Կի լի կի ա յում 

հաս տատ վեց հայ կա կան թա գա վո րու թյուն, հայ մշա կույ թը մինչև XV դա-

րասկիզբ հզոր վե րելք ապ րեց: Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ու սում-

նակր թա կան գործն այն պի սի ծա վալ ստա ցավ, որ մի շարք վայ րե րում 

հիմնվե ցին գի տակր թա կան կար ևոր կենտ րոն ներ՝ « վար դա պե տա րան ներ»: 

Հայ մշա կույ թի ու դպ րու թյան նշա նա վոր կր թօ ջախ ներ բաց վե ցին Հաղ պա-

տում, Սա նա հի նում, Ա նի ում, Գե տի կում, Կար սում, Կե չա ռի սում, Գլա ձո-

րում, Տաթ ևում, Կի լի կյան Հա յաս տա նում: Այդ դպրոց նե րում դա սա վան դում 

է ին միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի գի տու թյան, գրա կա նու թյան, ար վես տի ու 

ա ստ վա ծա բա նու թյան նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Գլա ձո րի և Տաթ ևի 

հա մալ սա րան նե րի, Մե ծո փա վան քի՝ բարձր տի պի դպ րո ցի շր ջա նա վարտ-
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 YEREVAN STATE UNIVERSITY: 
the Brief Historical Review

The 5th century is considered to be the golden age of cultural development 
in the history of the Armenian people. The Armenian people, who proclaimed 
Christianity as a state religion in the beginning of the 4th century, came up with 
another achievement in the beginning of the 5th century. This glorious event was 
the invention of the Armenian alphabet. Immediately after the creation of the Ar-
menian alphabet, the history of the Armenian school began. In 405–407 the fi rst 
schools were established in Vagharshapat and Amaras. Later, schools were estab-
lished in different provinces of Armenia, and their number gradually increased.

The art of translation was born in the golden age of the Armenian culture. The 
fi rst sentence translated with the help of the Armenian letters (the famous idea of   
the proverbial book of Solomon the Wise) was “To know wisdom and instruction; 
to perceive the words of understanding”, became prophetic for centuries. Mesrop 
Mashtots, the creator of the Armenian alphabet, and his students translated the 
Bible, the Book of Books, so perfectly that centuries later, French scientist La 
Cruz described it as “Queen’s Translation.” Later, valuable literary and cultural 
treasures were translated into Armenian. The works of ancient philosophers such 
as Plato, Aristotle and others.

In the last decades of the 9th century, when the Bagratuni Dynasty restored the 
Armenian statehood, and in the 12th century an Armenian kingdom was founded 
in Cilicia, Armenian culture fl ourished until the beginning of the 15th century. 
During the mentioned period, the educational work gained such a volume that 
a number of important scientifi c-educational centers were established in a num-
ber of places. Notable schools of Armenian culture and education were opened 
in Haghpat, Sanahin, Ani, Getik, Kars, Kecharis, Gladzor, Tatev, and Cilician 
Armenia. Prominent representatives of science, literature, art and theology of 
medieval Armenia taught various branches of science at those schools. Graduates 
of Gladzor and Tatev universities and Metsopa Monastery High School defended 
dissertations and received scientifi c titles.

In the following centuries, due to the devastating Tatar-Mongol and then 
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նե րը հան դես է ին գա լիս գրա վոր ա տե նա խո սու թյուն նե րով, ստա նում գի-

տա կան կո չում ներ:

 Հե տա գա դա րե րում թա թար-մոն ղո լա կան և ա պա թուրք-պարս կա կան 

ա վե րիչ ար շա վանք նե րի ու ծանր լծի հետ ևան քով Հա յաս տա նում գի տամշա-

կու թային կյանքն ան կում ապ րեց և կանգ նեց վե րաց ման վտան գի ա ռջև: 

Սա կայն պատ մա կան ճա կա տագ րի հար ված նե րն ի զո րու չե ղան կա սեց-

նե լու կր թու թյան ու գի տու թյան զար գա ցու մը ե րկ րում: Ա վե լին՝ 1512 թ. հայ 

ա ռա ջին տպագ րիչ Հա կոբ Մե ղա պար տը Վե նե տի կում հիմ նադ րեց ա ռա ջին 

հայ կա կան տպա րա նը, որ տեղ 1512-1513 թթ. տպագ րեց հինգ գիրք՝ պահ-

պա նե լով դրանց ձեռագրերի տեսքն ու ո ճը: XVI-XVII դա րե րում հայե րեն 

գր քեր տպագր վե ցին նաև Հռո մում, Փա րի զում, Լվո վում, Նոր Ջու ղա յում, 

Ա մս տեր դա մում, Մար սե լում, Զմյուռ նի ա յում, Լայպ ցի գում, հե տա գա յում՝ 

Հնդ կաս տա նում, Ա նգ լի ա յում, Սանկտ Պե տեր բուր գում, Ա ստ րա խա նում, 

Մոսկ վա յում, Վի են նա յում և այ լուր: Քա ղա քա կր թու թյան մեջ բա ցա ռիկ 

երևույթ էր, որ պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ծաղ կում 

էր հայ գրատ պու թյու նը: Հա յաս տա նում ա ռա ջին հայ կա կան տպագ րա տու-

նը հիմ նադր վեց 1771 թ. Վա ղար շա պա տում՝ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս 

Սի մե ոն Ա Եր ևան ցու ան մի ջա կան ղե կա վա րու թյամբ:

XIX դա րում Ար ևե լյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա ններում, ի նչ պես և հա-

յաբնակ տար բեր վայ րե րում ստեղծ վե ցին բազ մա թիվ կր թա կան կենտրոն-

ներ, ո րոն ցից ա ռա վել նշա նա վոր է ին Մոսկ վայի Լա զար յան (1815), Էջմիած-

նի Գևոր գյան (1874) ճե մա րան նե րը, Վե նե տի կի Մու րատ-Ռա փայելյան 

(1870), Կոս տանդ նու պոլ սի Կեդ րո նա կան (1886), Թիֆ լի սի Ներ սիս յան 

(1824), Եր ևա նի Սբ Հռիփ սի մե ի օ րի որ դաց (1850) դպ րոց նե րը և այլն: 

Մայր հայ րե նի քում հայ կա կան հա մալ սա րան հիմ նե լու գա ղա փա րը 

օ րա կար գային դար ձավ հատ կա պես XIX դա րի ե րկ րորդ կե սից: Այդ գա-

ղա փա րը կեն սա գոր ծե լու ո ւղ ղու թյամբ լուրջ քայ լեր կա տա րե ցին բազ մա թիվ 

մտա վո րա կան ներ ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ: 

1919 թ. մայի սի 16-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա րար նե րի 

խոր հուր դն ըն դու նեց օ րենք Հա յաս տա նում հա մալ սա րան բա ցե լու մա սին, 

ո րով նա խա տես վում էր հա մալ սա րա նը հիմ նել Եր ևա նում չորս բա ժին նե-

րով՝ պատ մա լեզ վա բա նա կան, տն տե սաի րա վա բա նա կան, բժշ կա կան, ֆի-

զի կա մա թե մա տի կա կան՝ տեխ նի կա կան ստո րա բա ժանու մով: Նշ ված օ րեն-

քով նա խա տես ված էր հա մալ սա րա նը բա ցել 1919-20 ճե մա րա նա կան տա-

րում, և ա ռա ջին հեր թին պետք է բացվեր պատ մա լեզ վա բա նա կան բա ժի նը:
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the Turkish-Persian invasions and the brutal yoke, scientifi c and cultural life in 
Armenia declined and was in danger of extinction. However, the challenges of 
historical destiny did not stop the development of education and science in the 
country. Moreover, in 1512 the fi rst Armenian printer, Hakob Meghapart, found-
ed the fi rst Armenian printing house in Venice, where in 1512–1513 he published 
fi ve books, preserving the image and style of their manuscript. In the 16th and 
17th centuries, Armenian books were also published in Rome, Paris, Lvov, New 
Julfa, Amsterdam, Marseilles, Smyrna, Leipzig, and later in India, England, St. 
Petersburg, Astrakhan, Moscow, and Vienna. This was an exceptional manifesta-
tion in civilization that in the conditions of the absence of statehood, Armenian 
typography fl ourished. The fi rst Armenian printing house in Armenia was found-
ed in 1771 in Vagharshapat, under the direct patronage of the Catholicos of All 
Armenians Semeon I.

In the 19th century, many educational centers were established in Eastern and 
Western Armenia, as well as in various Armenian-populated areas. We should 
highlight about the activities of the following ones: Moscow Lazaryan (1815), 
Gevorgyan Seminary of Etchmiadzin (1874), Murat-Raphaelyan in Venice 
(1870), Central of Constantinople (1886), Nersisyan of Tbilisi (1824), St. Hrip-
sime Girls’ School of Yerevan (1850).

The idea of   establishing an Armenian university in the motherland appeared 
on the agenda especially in the second half of the 19th century. Many intellectuals 
and public fi gures have taken serious steps to implement this idea.

In 1919, on May 16, the Council of Ministers of the First Republic of Armenia 
adopted a decree on opening a university in Armenia. It was decided to open four 
departments at the university which was going to be established in Yerevan: his-
torical-linguistic, economic-legal, medical, physical-mathematical and technical. 
According to the above mentioned decree, it was planned to open the university 
in the 1919-1920 academic year, and to open initially the historical-linguistic 
department.

An organizing committee was formed under the co-chairmanship of Yuri 
Ghambaryan and David Zavriyan to establish the university. According to the ad-
ditional law on the Yerevan University adopted by the Council of Ministers, Pro-
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 Հա մալ սա րան հիմ նե լու նպա տա կով ստեղծ վեց կազ մա կեր պիչ հանձ-

նա ժո ղով՝ Յու րի Ղամ բար յա նի և Դա վիթ Զավ րի յա նի հա մա նա խա գա հու-

թյամբ: Ի սկ Եր ևա նի հա մալ սա րա նի մա սին Նա խա րար նե րի խորհր դի ըն-

դու նած լրա ցու ցիչ օ րեն քով պրո ֆե սոր Ղամ բա րյա նը հաս տատ վեց հա մալ-

սա րա նի տե սուչ (ռեկ տոր): Հաշ վի առ նե լով Եր ևա նում հա մալ սա րա նի հա-

մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի (հատ կա պես շեն քային) բա ցա կա յու թյու նը՝ 

հան րա պե տու թյան Նա խա րար նե րի խոր հուր դը ո րո շեց հա մալ սա րա նը 

ժա մա նա կա վո րա պես բա ցել Ա լեք սանդ րա պո լում (այժմ՝ Գյում րի): 1920 թ. 

հուն վա րի 31-ին Ա լեք սանդ րա պո լի ա ռևտ րային դպ րո ցի շեն քում մեծ շու քով 

տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի հա մալ սա րա նի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո-

ղու թյու նը, ո րին ներ կա է ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա րա րա-

պե տը (վար չա պե տը), խորհր դա րա նի նա խա գա հը, հան րային կր թու թյան 

նա խա րա րը, բարձ րաս տի ճան այլ պաշ տո նյա ներ, օ տա րերկ րյա դի վա նա-

գետ ներ: Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե-

սոր Յու րի Ղամ բա րյա նը, ա պա` հան րային կր թու թյան նա խա րար Նի կոլ 

Աղ բա լյա նը: 

Ա լեք սանդ րա պո լում տե ղա կայ ված հա մալ սա րա նում դա սերն սկս վե ցին 

1920 թ. փետր վա րի 1-ին: Ա ռա ջին հան դի սա վոր դա սա խո սու թյու նը ներ կա-

յաց րեց ան վա նի գիտ նա կան, հա յա գետ Ստե փան Մալ խա սյան ցը: Դա սա-

խո սու թյա նը ներ կա է ին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրոֆ. Յու րի Ղամ բա րյա-

նը, ՀՀ հան րային կր թու թյան նա խա րար Նի կոլ Աղ բա լյա նը, դա սա խոս ներ 

և մտա վո րա կան ներ:

 Կար ևո րե լով հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյու նը կա յուն հիմ քե րի վրա 

սկ սե լու գոր ծը՝ կազ մա կեր պիչ նե րը ստեղ ծե ցին հզոր նե րու ժով դա սա խո-

սա կան կո լեկ տիվ: Նո րաս տեղծ հա մալ սա րա նում դա սա խոս ներ նշա նակ-

վե ցին Մա նուկ Ա բե ղյա նը (հայ գրա կա նու թյուն), Ստե փան Մալ խա սյան ցը 

(պատ մա կան լեզ վա բա նու թյուն), Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Տեր-Մով սի սյա-

նը (հայոց պատ մու թյուն), Գա րե գին ե պիս կո պոս Հով սե փյա նը (հայ ե կե-

ղե ցու պատ մու թյուն և գր չու թյան ար վեստ), Սի րա կան Տիգ րա նյա նը (հայ 

ի րա վուն քի պատ մու թյուն և հո գե բա նու թյուն), Հա կոբ Մա նան դյա նը (հայոց 

պատ մու թյուն), Գրի գոր Ղա փան ցյա նը (հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու-

թյուն), Սա վիչ-Զաբ լոց կին՝ Խար կո վից (ե րկ րա բա նու թյուն), Աշ խարհ բեկ 

Լո ռու Մե լիք-Քա լան թա րը (հ նա գի տու թյուն):

ՀՀ Նա խա րար նե րի խորհր դի 1920 թ. հու նի սի 21-ի նիս տում ո րոշ վեց հա-

մալ սա րա նը Ա լեք սանդ րա պո լից տե ղա փո խել Եր ևան և նրան հատ կաց նել 

ու սուց չա կան սե մի նա րի այի շեն քը: 
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fessor Ghambaryan was appointed Rector of the university. Taking into consid-
eration the lack of necessary conditions for the university in Yerevan (especially 
the building), the Council of Ministers decided to temporarily open the university 
in Alexandropol (now Gyumri). In 1920, on January 31, the opening ceremony 
of the University of Armenia took place in the building of Alexandropol Trade 
School. The Prime Minister of the Republic of Armenia, the Speaker of the Parlia-
ment, the Minister of Public Education, other high-ranking offi cials and foreign 
diplomats were present. The rector of the university, Professor Yuri Ghambaryan 
and the Minister of Public Education Nikol Aghbalyan made opening remarks.

Lessons at the University located in Alexandropol started on February 1, 
1920. The fi rst ever lecture was delivered by famous scientist, specialist in Arme-
nian Studies Stepan Malkhasyants. The lecture was attended by the Rector of the 
University, Professor Yuri Ghambaryan, RA Minister of Public Education Nikol 
Aghbalyan, lecturers and intellectuals.

In order to develop the activities of the university on a sustainable basis, the 
organizers invited a professorial staff with strong potential. Manuk Abeghyan 
(Armenian Literature), Stepan Malkhasyants (Historical Linguistics), Archbishop 
Mesrop Ter-Movsisyan (Armenian History), Bishop Garegin Hovsepyan (Histo-
ry of Armenian Church History and the Art of Writing), Sirakan Tigranyan (His-
tory and Psychology of Armenian Law), Hakob Manandyan (Armenian History), 
Grigor Ghapantsyan (Comparative Linguistics), Savich-Zablotsky from Kharkov 
(Geology), Ashkharhbek Lori Melik-Kalantar (Archeology) were appointed lec-
turers at the newly established university.

In 1920, on June 21, the Council of Ministers of the Republic of Armenia 
made a decision to move the university from Alexandropol to Yerevan and pro-
vide it with a teaching seminary building.

After the establishment of Soviet rule in Armenia on November 29, 1920, the 
university was reopened only a few months later, in 1921, on January 23. The re-
opened university was renamed Yerevan People’s University. Instead of the pre-
vious one, two faculties were opened: the natural sciences and the social sciences. 
Prominent historian Hakob Manandyan was elected rector of the university.

The structure of the university used to be changed from time to time, adapting 
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1920 թ. նոյեմ բե րի 29-ին Հա յաս տա նում խորհր դային կար գե րի հաս-

տա տու մից հե տո հա մալ սա րա նը վե րա բաց վեց մի այն մ ի քա նի ա միս անց՝ 

1921 թ. հուն վա րի 23-ին: Վե րա բաց ված հա մալ սա րա նը կոչ վեց Եր ևա նի 

ժո ղովրդա կան հա մալ սա րան: Նախ կին մեկ ֆա կուլ տե տի փո խա րեն բաց-

վե ցին եր կու սը` Բնա գի տա կան ու Հա սա րա կա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րը: 

Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր ը նտր վեց ա կա նա վոր պատ մա բան Հա կոբ Մա-

նանդյա նը:

 Հա մալ սա րա նը կա ռուց ված քային ա ռու մով պար բե րա բար փո փոխ վել 

է` իր գոր ծու նե ու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նե լով տն տե սու թյան ա ռա-

ջադրած պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ պատ րաս տե-

լուն: 

Մի քա նի ֆա կուլ տետ նե րի հիմ քի վրա ստեղծ վե ցին ի նք նու րույն ի նստի-

տուտ ներ: Այս պի սով, հա մալ սա րա նի հիմ քի վրա ձևա վոր վեց Հա յաս տա նի 

բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գը:

1930-ա կան թվա կան նե րից Խորհր դային Մի ու թյան ո ղջ տա րած քում մո-

լեգ նում է ին ստա լի նյան բռ նաճն շում ներն ու զանգ վա ծային սպա նու թյուն-

նե րը: Ա նա սե լի կո րուստ ներ կրեց նաև մեր հան րա պե տու թյու նը: Ստա-

լինյան բռ նա պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը չշր ջան ցեց նաև Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նը: Մի այն 1935-1938 թթ. հա մալ սա րա նում փոխ-

վեց 6 ռեկ տոր: Դա ժան ճա կա տա գիր ու նե ցան նաև բազմաթիվ դա սա խոս-

ներ և ու սա նող ներ, ո րոնք հե ռաց վե ցին հա մալ սա րա նից, բռնա դատ վե ցին 

շին ծու մե ղադ րանք նե րով, են թարկ վե ցին ան լուր հա լա ծանք նե րի, ա նա սե լի 

խոշ տան գում նե րի, ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հար ման և ան մարդ կային 

կտտանք նե րի: Նրան ցից շա տե րը ի րենց մահ կա նա ցուն կն քե ցին բան տե-

րում ու աք սո րա վայ րե րում: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին հա մալ սա րա նի ա ռջև ծա-

ռա ցան հրա տապ նոր խն դիր ներ: Հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան գոր ծին 

զին վո րագր ված 850 հա մալ սա րա նա կան նե րի՝ դա սա խոս նե րի, աս պի-

րանտ նե րի, ու սա նող նե րի ու վար չատն տե սա կան ո լոր տի աշ խատող նե րի 

գրե թե 90 տո կո սը ե ղավ ռազ մա ճա կատ նե րում: Նրան ցից 300-ը զոհ վե ցին 

մար տե րում, ի սկ ո ղջ մնա ցած նե րից շա տե րը տուն վե րա դար ձան վի րա-

վոր ու հաշ ման դամ: Բազմաթիվ համալսարանականներ պար գևատր վե ցին 

Խորհրդային Մի ու թյան շքան շան նե րով ու մե դալ նե րով, ար ժա նա ցան կո-

չում նե րի: Պա տե րազ մա կան տա րի նե րին նվա զեց, սա կայն չընդ հատ վեց 

հա մալ սա րա նի աշ խա տան քային գործունեությունը: Հենց այդ ժա մա նա-

կաշր ջա նում` 1943 թ., ստեղծ վեց Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե-
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its activities to the training of specialists in accordance with the requirements of 
the economy.

Independent institutes were established on the basis of several faculties. Thus, 
the higher education system of Armenia was formed on the basis of the university.

Since the 1930s, Stalin’s repression and mass killings have raged throughout 
the Soviet Union.

Our republic also suffered awful losses. Stalin’s dictatorial policy did not by-
pass Yerevan State University. Only in 1935-1938 6 rectors worked at the univer-
sity. Many professors and students, who were expelled from the university, were 
sentenced to imprisonment on spurious charges, subjected to relentless persecu-
tion, violation of dignity and inhuman torture. Many of them died in prisons and 
in exile.

During the Great Patriotic War, the university faced new challenges. Nearly 
90 % of the 850 university students, lecturers and administrative staff joined the 
ranks of the Red Army to defend the homeland. 300 of them died on the battle-
fi eld, and many of the survivors returned home injured and disabled. Many of the 
representatives of the university were awarded Soviet Union medals and were 
awarded titles. But even in that period university continued to work. It was during 
this period, in 1943, that the Armenian Academy of Sciences was established, and 
12 university professors were among its founders.

After the war, new faculties, chairs, research laboratories, scientifi c and edu-
cational units were established, the cultural life was enlivened, and the number 
of students increased.

In 1953 the construction of the new YSU complex, which was one of the 
most important achievements of the university, began. In 1954 the construction 
of two educational buildings for the faculties of social sciences started, and in 
1960-1965 the main building and the buildings of the faculties of chemistry and 
physics and mathematics were built. The construction of the complex took more 
than 17 years.

The years 1960-1970 were a period of unprecedented development for YSU. 
The scientifi c work was progressing, new chairs and laboratories were being set 
up, and the number of students and lecturers was increasing.
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միան, ո րի հիմ նա դիր նե րի կազ մում ը նդ գրկ ված է ին նաև հա մալ սա րա նա-

կան 12 պրո ֆե սորներ:

 Պա տե րազ մից հե տո հա մալ սա րա նը սկսեց գործել նոր թափով: 

Ստեղծվե ցին նոր ֆա կուլ տետ ներ, ամ բի ոն ներ, գի տա հե տա զո տա կան լա-

բո րա տո րի ա ներ, գի տա կան և ու սում նա կան կա բի նետ ներ, աշ խու ժա ցավ 

մշա կու թային կյան քը, ա ճեց ու սա նող նե րի թի վը: 

1953 թ. սկս վել է Ե ՊՀ նոր հա մա լի րի կա ռու ցու մը, ո րը հա մալ սա րա նի 

կար ևո րա գույն ձեռք բե րում նե րից էր: 1954 թ. դր վել են եր կու՝ հա սա րա կա-

գիտա կան ֆա կուլ տետ նե րի ու սում նա կան մաս նա շեն քե րի հիմ քե րը, ի սկ 

1960-1965 թթ. կա ռուց վել են կենտ րո նա կան, ի նչ պես նաև Քի միա կան և Ֆի-

զի կա մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տետ նե րի մաս նա շեն քե րը: Հա մա լի րի կա-

ռու ցու մը տևել է ա վե լի քան 17 տա րի:

1960-1970-ա կան թվա կան նե րը Ե ՊՀ-ի հա մար ան նա խա դեպ վե րել քի 

ժա մա նա կաշր ջան էր: Գի տակր թա կան աշ խա տանք նե րը նոր ա ռա ջըն թաց 

է ին ապ րում, ստեղծ վում է ին նոր ամ բի ոն ներ ու լա բո րա տո րի ա ներ, ա ճում 

էր ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի թի վը: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դի և 

Բարձ րա գույն կր թու թյան մի նիստ րու թյան 1978 թ. ապ րի լի 6-ի ո րոշ մամբ 

դաս վել է Խորհր դային Մի ու թյան 70 ա ռա ջա տար բու հե րի շար քը: 

Կր թու թյան ու գի տու թյան աս պա րե զում իր հաղ թար շա վը հա մալ սա րա-

նը շա րու նա կել է հե տա գա տասնամյակներում: Տա րեց տա րի ա վե լա ցել է 

ու սա նող նե րի թի վը, ստեղծ վել են գի տաու սում նա կան նոր կա ռույց ներ, բաց-

վել են նոր մաս նա գի տու թյուն ներ, հրա տա րակ վել են ար ժե քա վոր ու սում նա-

սի րու թյուն ներ ու դա սագր քեր: 

Երբ դա տա պար տվեց ան հա տի պաշ տա մուն քը, ԽՍՀՄ պատ մու թյան 

մեջ ան նա խա դեպ բե կում տեղի ունեցավ. սկս վեց մի ժա մա նա կա շր ջան, 

ե րբ փոխ վեց մարդ կանց մտա ծե լա կեր պը, աս տի ճա նա բար ձևա վոր վեց այ-

լա խո հա կան մթ նո լորտ: Հա յաս տա նում գի տու թյան ու մշա կույ թի մի շարք 

գոր ծիչ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ ստեղծ վե ցին ը նդ հա տա կյա խմ բա վո-

րում ներ, ի սկ հե տա գա յում՝ նաև կու սակ ցու թյուն ներ, ո րոնք պար բե րա բար 

տպագ րում կամ ձե ռա գիր տա րա ծում է ին ոչ  լե գալ թեր թեր ու բրո շյուր ներ: 

1965 թ. ապ րի լի 24-ին սկիզբ ա ռած հոգ ևոր զար թոն քը հե տա գա յում զար-

գա ցում ապ րեց Սփյուռ քի տար բեր գաղ թօ ջախ նե րում կազ մա կերպ ված բո-

ղո քի բազ մա թիվ ցույ ցե րով և 1988 թ. Ար ցա խյան ազ գային-ազա տագ րա-

կան շար ժու մով: 
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According to the decision of the Council of Ministers of the USSR, Ministry 
of Higher Education, made on April 6, 1978, Yerevan State University was in-
cluded in the list of 70 leading universities of the Soviet Union.

The University continued its triumphant campaign in the fi eld of education 
and science for the next decade. The number of students increased year by year, 
new scientifi c-educational structures were created, training in the fi eld of new 
professions was introduced, valuable researches and textbooks were published.

When the cult of personality was condemned, everyone saw an unprecedented 
breakthrough in the history of the USSR. A period began when people’s mindsets 
changed, and a dissident atmosphere gradually developed. At the initiative of a 
number of scientists and cultural fi gures in Armenia, underground groups were 
formed, and later also parties that regularly published or distributed illegal news-
papers and brochures.

In 1965 the spiritual awakening that began on April 24, was further developed 
by numerous protests in various Diaspora communities, and in 1988 it led to the 
start of the Artsakh National Liberation Movement.

When the Artsakh Movement began, many of its leaders were university rep-
resentatives, Yerevan State University resolutely took up positions in the move-
ment’s defense and became the organizer and center of many events. While the 
people of Armenia and Artsakh expressed their will to restore historical justice 
through rallies and peaceful demonstrations, a group of Armenian members of 
the USSR Supreme Council, including YSU Rector Sergey Hambardzumyan, 
used every effort for the impartial settlement of the Nagorno-Karabakh Confl ict.

In these conditions, YSU became one of the most important centers for shap-
ing the spirit of the Artsakh Movement.

In the early 1990s, higher education in Armenia had registered great achieve-
ments. However, there were serious problems ahead, related to 1988 devastating 
Spitak earthquake, the Artsakh Movement, the economic problems and blockade 
by neighboring countries, as well as many other realities.

The radical reform of educational, scientifi c and cultural systems and institu-
tions was on the agenda to solve the problems of vital importance for the republic 
and to ensure its further sustainable progress.
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Երբ սկս վեց Ար ցա խյան շար ժու մը, ո րի ղե կա վար նե րից շա տե րը հա-

մալ սա րա նա կան ներ է ին, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը վճռա կա-

նու թյամբ կանգ նեց շարժ ման պաշտ պա նու թյան դիր քե րում և դար ձավ բա-

զում մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պիչն ու կենտ րո նը: Մինչ Հա յաս տա նում 

և Ար ցա խում ժո ղո վուր դը պատ մա կան ար դա րու թյու նը վե րա կանգ նե լուն 

ո ւղղված իր կամքն էր ար տա հայ տում մի տինգ նե րի ու խա ղաղ ցույ ցե րի 

մի ջո ցով, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի հա յաս տան ցի մի խումբ պատ գա-

մա վոր ներ, ո րոնց թվում էր նաև Ե ՊՀ ռեկ տոր Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նը, 

Մոսկվա յում ԳԽ նիս տե րին ան նա հանջ պայ քար էին մղում Ար ցա խի հար-

ցի ար դա րա ցի լուծ ման հա մար: 

Այս պայ ման նե րում Ե ՊՀ-ն դար ձավ Ար ցա խյան շարժ ման ո գին պահ-

պա նող կար ևո րա գույն կենտ րոն նե րից: 

1990-ա կան նե րի սկզ բին Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կր թու թյու նը մեծ 

նվա ճում նե րի էր հա սել: Սա կայն ա ռջ ևում լուրջ խն դիր ներ էին սպասվում` 

կապ ված 1988 թ. Սպի տա կի ե րկ րա շար ժի, Ար ցա խյան շարժ ման, հար ևան 

ե րկր նե րի կող մից տն տե սա կան բեռ նար գել քի և շրջա փակ ման ու բազ մա-

թիվ այլ ի րո ղու թյուն նե րի հետ: 

Հան րա պե տու թյան հա մար կեն սա կան կար ևո րու թյուն ու նե ցող խնդիր-

նե րի լուծ ման և նրա հե տա գա կա յուն ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման հա մար 

օ րա կար գի հարց էր դար ձել նաև կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային հա-

մա կար գե րի ու հաս տա տու թյուն նե րի ար մա տա կան բա րե փո խու մը: 

1994 թ. մշակ վեց հա մալ սա րա նի զար գաց ման ա ռա ջին ծրա գի րը, ո րի 

հա մա ձայն՝ 1995/96 ո ւս տար վա նից ան ցում կա տար վեց ո րա կա վո րում նե-

րի բազ մաս տի ճան հա մա կար գին` բա կա լավ րի (քա ռա մյա) և մա գիստ րո սի 

(եր կա մյա) կր թա կան ծրագ րե րի ներ մուծ մամբ: 

2005 թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մի ա ցավ Բո լո նի այի գոր ծըն-

թա ցին: Եվ րո պա կան բարձ  րա գույն կր թու թյան տա րած քում ին տեգր վե լու և 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը Բո լո նի այի սկզ բունք  նե րին հա մա պա տաս խա-

նեց նե լու նպա տա կով Ե ՊՀ-ո ւմ կա տար վե ցին մի շարք նո րա մու ծու թյուն-

ներ. 2007/08 ո ւս տար վա նից՝ մա գիստ րո սի, ի սկ 2008/09-ի ց բա կա լավ րի 

պատ րաստ ման կր թա կան ծրագ րե րում ներդրվեց կրե դի տային հա մա կար-

գը։ 2010/11 ո ւս տար վա նից կրե դի տային հա մա կար գով է կազ մա կերպ վում 

Ե ՊՀ աս պի րանտ նե րի ու սու ցու մը: Ներդր վել է նաև դա սա խո սա կան կազ մի 

ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման՝ կրե դի տային հեն քով կր թա գի տա կան ծրա-

գի րը: 
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In 1994 the fi rst university development program was developed, according 
to which the transition to a multi-level qualifi cation system was introduced from 
1995/96 academic year with the introduction of bachelor’s (four-year) and mas-
ter’s (two-year) educational programs.

In 2005 Republic of Armenia joined the Bologna Process. A number of inno-
vations were introduced at YSU in order to integrate in the fi eld of the European 
higher education and bring the educational process in line with the principles of 
Bologna. From the 2007/08 academic year, the credit system was introduced in 
the master’s degree programs, and from 2008/09 in the bachelor’s degree pro-
grams. The training of YSU PhD students was organized on a credit system since 
the 2010/11 academic year. The educational program with a credit basis for rais-
ing the qualifi cation of the professorial staff was also introduced.

The reforms implemented in YSU educational system in recent decades have 
given signifi cant results. A number of new faculties, chairs, specialties and spe-
cializations have been opened. We should highlight the improvement of the tech-
nical base, the introduction of new technologies in the educational process, the 
improvement of the internal quality assurance system according to the European 
standards, the compliance of educational programs with the needs of the labor 
market and society, the implementation of effective mechanisms for student and 
alumni feedback (including online), the activities of student organizations.

One of the most important ways to improve the quality of education is to im-
plement dual diploma programs at YSU. Today the university has 19 faculties, 
2 institutes, more than 100 chairs and one branch in the town of Ijevan with 4 
faculties.

YSU currently offers more than 50 programs for bachelors, more than 140 
– for masters and about 90 PhD programs. More than 16.000 students (both full-
time and part-time education) study at YSU.
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Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում Ե ՊՀ կր թա կան հա մա կար գում կա տար-

ված բա րե փո խում նե րը զգա լի ար դյունք են տվել: Բաց վել են մի շարք նոր 

ֆա կուլ տետ ներ, ամ բի ոն ներ, մաս նա գի տու թյուն ներ ու մաս նա գի տա ցում-

ներ: Ա կն հայտ են նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի բա րե լա վու մը, նոր տեխ-

նո լո գի ա նե րի ներդ րու մը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, կր թու թյան ո րա կի 

ներ քին ա պա հով ման հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծու մը՝ ը ստ եվ րո պա կան 

չա փա նիշ նե րի, կր թա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը աշ խա տա-

շու կայի և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րին ու պա հանջ նե րին, ու սա նող նե րի և 

շր ջա նա վարտ նե րի հե տա դարձ կա պի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րի (այդ 

թվում՝ առ ցանց) գոր ծադ րու մը, ու սա նո ղա կան կա ռույց նե րի ակ տիվ գոր ծու-

նե ու թյու նը: 

Ուս ման ո րա կի բարձ րաց ման կար ևոր ու ղի նե րից է կրկ նա կի դիպ լո մով 

ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը Ե ՊՀ-ո ւմ: Այ սօր հա մալ սա րանն ու նի 19 ֆա կուլ-

տետ, 2 ի նս տի տուտ, 100-ից ա վե լի ամ բի ոն և մեկ մաս նա ճյուղ Իջ ևան քա-

ղա քում՝ 4 ֆա կուլ տե տով: 

Ներ կա յումս Ե ՊՀ-ն ի րա կա նաց նում է 50-ից ա վե լի բա կա լավ րա կան, 

140-ից ա վե լի մա գիստ րո սա կան և շուրջ 90 աս պի րան տա կան ծրագրեր, 

որոնց առ կա և հե ռա կա ու սուց ման հա մա կար գե րում ը նդ գրկված են                  

16000-ից ա վե լի ու սա նող ներ: 

ԵՊՀ դասախոսները, 1923 թ.

YSU academic staff, 1923
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Ուսուցչական սեմինարիայի շենքը (Աստաֆյան փողոց), 
որտեղ սկսվեցին առաջին պարապմունքները:

The building of the Teacher’s Seminary on Abovyan (former Astafyan)
street, where the fi rst classes were held.
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ԵՊՀ  համայնապատկերը (1966 թ.), ճարտարապետ Էդ. Տիգրանյան
YSU Panorama (1966), architect - Ed. Tigranyan
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Տեր Մարտիրոս քահանա Հակոբյան, 
Սուրբ Գևորգ Հայոց Եկեղեցու հոգևոր հովիվ 
(Հյուսթոն, Թեքսաս, ԱՄՆ)

Fr.  Martiros  Hakobyan,  
Pastor St.  Kevork  Armenian  Church 
(Houston, Texas,    USA)

ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի 
նախկին ուսանող Տեր Ընձակ ավագ 

քահանա Նալբանդյան, Սուրբ Համբարձում 
Հայոց Եկեղեցու հոգևոր հովիվ 
(Թրամբլ, Քընեքթիքուտ, ԱՄՆ)

Former student of YSU Faculty of Armenian 
Philology Fr.  Untzag  Nalbandian,  Pastor
Armenian  Church of  the  Holy  Ascension

(Trumbull, Connecticut, USA)
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Ուսանողական աշխատանքները ԵՊՀ լաբորատորիաներում և լսարաններում

Students work at YSU laboratories and classrooms
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Պատմության ֆակուլտետի ուսանողների դիպլոմների հանձնումը 
Աղթամարի Սբ Խաչ եկեղեցու բակում

Handing out the diplomas of the students of the Faculty of History in the yard St. Cross Church of Akhtamar

Ծաղիկների իջեցում Արաքսի ջրերում՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, 
2015 թ., ապրիլ

Flowers were dropped in the waters of Araks, dedicated to the Centennial of the Armenian Genocide, 
April 2015
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ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքը

YSU Main Building

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի նախասրահը

Foyer of YSU Main Building 
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Յուրաքանչյուր տարի ԵՊՀ հարյուրից ավելի ուսանողներ ՀՕՖ-ի կողմից արժանանում են 
կրթավճարների: 

Every year more than hundred of YSU students receive scholarships from the FAR.

Հայոց մեծերին նվիրված հարթաքանդակ (տեղադրված է ԵՊՀ գրադարանի նախասրահում)

A stele dedicated to Armenian scientists (erected in the hall of YSU Library)
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ՀՕՖ-ի ANSEF դրամաշնորհառու Աննա Փոլադյանը (ԵՊՀ) ելույթ է ունենում ASNEF 
դրամաշնորհների մրցանակաբաշխությանը:

FAR ANSEF grantee Anna Poladyan (YSU) having a speech at the ASNEF 
grants awarding ceremony.

ANSEF դրամաշնորհառու ԵՊՀ գիտնականները լաբորատորիայում փորձեր կատարելիս

ANSEF grantees, YSU scientists while doing lab. experiments
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Զապել Եսայանի անվան լսարանը վերանորոգվել է ԱՄՆ Սուրբ Համբարձում Հայոց Եկեղեցու 
հովանավորությամբ:          

Zabel Yesayan Auditorium Renovated by Sponsorship of Holy Ascension Armenian Church, 
Trumbull, CT, USA.

Ե. Չարենցի անվան լսարանը (վերանորոգվել է ՀՕՖ-ի հովանավորությամբ)

Y. Charents Auditorium (renovated by sponsorship of FAR)
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ՅՈՒՐԻՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Ի րա վա բան, պրո ֆե սոր

Ծն վել է 1850 թ. Թիֆ լի սում: Միջ նա կարգ կրթու-

թյունն ստա ցել է ծնն դա վայ րում: Ա վար տել է Մոսկ-

վայի հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նու թյան ֆա կուլ տե-

տը և 1884 թ. դար ձել նույն հա մալ սա րա նի պրո ֆե-

սոր՝ ա նընդ մեջ պաշ տո նա վա րե լով մինչև 1899 թ.: 

1900 թ. գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել 

Փա րի զում հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի ռու-

սա կան բարձ րա գույն դպ րո ցի հիմնադրման 

աշխատանքներին, դա սա խո սել Բրյու սե լի հա-

մալ սա րա նում: 1906-1911 թթ. ե ղել է Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի 

քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ և մշա կել ու հրա տա րա կել է 

«Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի դա սըն թա ց» և այլ ար ժե քա վոր աշ խա տու-

թյուն ներ: Ռու սա կան աղ բյուր նե րում հի շա տակ վում և մե ծար վում է որ պես 

ի րա վա գի տու թյան մեջ ռու սա կան սո ցի ո լո գի ա կան դպ րո ցի հիմ նա դիր: 

Կյան քի վեր ջին շր ջա նում վե րա դար ձել է Թիֆ լիս և ղե կա վա րել Վրաս տա նի 

պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու տը:

1919 թ. Երևանի համալսարանի  ռեկ տոր ա ռա ջադր վեց գի տա կան կյան-

քի նշա նա կա լի ու ղի ան ցած պրոֆ. Յու. Ղամ բա րյա նը: Չնա յած պատ-

կա ռե լի տա րի քին՝ նա այդ խիստ դժ վա րին ու պա տաս խա նա տու գոր ծում 

դրսևո րեց մեծ կամք ու տո կու նու թյուն:

Թեև Հա յաս տա նում Յու. Ղամ բա րյա նն աշ խա տեց ըն դա մե նը 1919 թ. 

հու լի սից մինչև 1920 թ. դեկ տեմ բե րը, բայց կարճ ժա մա նա կում վիթ խա րի 

գործ կա տա րեց՝ լու ծե լով նո րա բաց հա մալ սա րա նի ա ռանց քային հիմ նա-

հար ցե րը: 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ա ռա ջին ռեկ տո րը տաս նա մյակ նե րի հեռ վից ներ կա-

յա նում է ոչ մի այն որ պես հա մաեվ րո պա կան ճա նա չում ու նե ցող մեծ գիտ-

նա կան, այլև իր հայ րե նի քի ճա կա տագ րով խո րա պես մտա հոգ ված մտա վո-

րա կան և ի րա վամբ դաս վում է հայոց մե ծե րի շար քը: 

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:

 Վախ ճան վել է 1926 թ. Լե նինգ րա դում (այժմ՝ Սանկտ Պե տեր բուրգ):

թյունն ստա ցել է ծնն դա վայ րում: Ա վար տել է Մոսկ-
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 YURI GHAMBARYAN

Lawyer, Professor

He was born in 1850 in Tbilisi. He received his secondary education in 

his hometown. He graduated from the Faculty of Law of the University of 

Moscow in 1884 and become a professor of the same university, permanently 

working there until 1899.

In 1900 he took an active part in the establishment of the Russian Higher 

School of Humanities in Paris, and delivered lectures at the University of 

Brussels. 

In 1906-1911 he was the Head of the Chair of Civil Law at St. Petersburg 

University. Yu. Ghambaryan developed and published a course on civil law 

and other valuable works. In Russian sources, he is mentioned and honored as 

the founder of the Russian School of Sociology in Law. Later he returned to 

Tbilisi and headed the Georgian Polytechnic Institute.

In 1919 Prof. Ghambaryan was nominated as the organizer rector of the 

university. Despite his age, he showed great will and endurance in this very 

difficult and responsible job.

Though he worked in Armenia only from July of 1919 July to 1920, how-

ever, in this short period of time, he showed excellent performance, solving 

the key issues of the newly opened university.

Focusing on the decades, we see that the first rector of the University is 

positioned not only as a well-known European scientist, but also as an intel-

lectual individuality, deeply concerned about the fate of his homeland, and is 

rightly considered one of the great Armenians.

His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.

He died in 1926 in Leningrad (now St. Petersburg).
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ՎԱՀԱՆԱՐԾՐՈՒՆԻ

Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-

սոր, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1857 թ. հու նի սի 10-ին Նոր Բա յա զե-

տում (այժմ՝ Գա վառ): Մինչև 8-րդ դա սա րա նը սո-

վո րել է Թիֆ լի սի 1-ին գիմ նա զի ա յում, այ նու հետև 

մեկ նել է Փա րիզ, ստա ցել մաս նա վոր կրթու թյուն և 

1885 թ. ա վար տել Սոր բո նի հա մալ սա րա նի բժշկա-

կան ֆա կուլ տե տը: 

1889 թ. վե րա դար ձել է Թիֆ լիս և նշա նակ վել 

քա ղա քի սա նի տա րա կան բժիշկ, մի ա ժա մա նակ 

աշ խա տել է քա ղա քային բու ժա րա նում որ պես քիթ- կո կոր դի և ա կան ջի հի-

վան դու թյուն նե րի բժիշկ, ընդ ո րում, աղ քատ հի վանդ նե րին բու ժել է անվճար: 

1892-1893 թթ. խո լե րայի հա մա ճա րա կի դեմ պայ քա րի ակ տիվ կազ մա կեր-

պիչ նե րից էր: 

1922 թվականից ղե կա վա րել է Ե ՊՀ բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի, ա պա՝ 

ԵրԲԻ ա նա տո մի այի ամ բի ոն նե րը: 

1926 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում, 1936 թ.՝ բժշ կա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան:

 Մեծ են նրա ծա ռա յու թյուն նե րը նաև բժշ կա կան տեր մի նա շի նու թյան 

աս պա րե զում: 1924 թ. հրա տա րա կել է « Ռուսերեն-լատիներեն-հայերեն 

բժշկա գի տա կան տեր մին նե րի բա ռա րան» մե ծար ժեք աշ խա տու թյու նը, ո րը 

տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ե ղել է բժիշկ նե րի և ու սա նող նե րի սե ղա նի գիր-

քը: 

1930 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

1943 թ. պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քային ա րի ու թյան հա մար» մե դա-

լով:

 Վախ ճան վել է 1947 թ. հու լի սի 29-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում, ի սկ Եր ևա նի Փար պե ցի փո ղո ցի թիվ 28 շեն քի պա տին 

ամ րաց ված է հու շա տախ տակ: 

Եր ԲԻ- ում նրա ա նու նով է կոչ վում իր հիմ նադ րած Մար դու ա նա տո մի այի 

թան գա րա նը, որ տեղ պահ վում են նրա սիր տը և ու ղե ղը:
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VAHAN ARTSRUNI

Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Armenian 
SSR

He was born on June 10, 1857, in Nor Bayazet (now Gavar). Before the 8th 
form he studied at the First Gymnasium of Tbilisi, then left for Paris, where 
he received a private education. He graduated from the Sorbonne University 
School of Medicine.

In 1889 he returned to Tbilisi and was appointed a sanitary doctor of the 
city. In 1892-1893 he was one of the active organizers of the fi ght against the 
cholera epidemic.

From 1922 he headed the Chair of YSU Faculty of Medicine, then the 
Chair of Anatomy of Yerevan State Medical Institute.

In 1926 he was awarded the title of professor and in 1936, the degree of 
Doctor of Medical Sciences.

His contribution in the fi eld of the development of the medical terminolo-
gy is also great. In 1924 he published the valuable work “Russian-Latin-Ar-
menian Dictionary of Medical Terms”, which has served as a handbook for 
doctors and students for decades.

In 1930 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

In 1943 he was awarded the medal “For Distinguished Labor”.
He died on July 29, 1947, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building, and a com-

memorative plaque is attached to the wall of the building No. 28 on Parpetsi 
Street in Yerevan.

The Museum of Human Anatomy, founded by him at Yerevan State Medi-
cal Institute, is named after him, where his heart and brain are kept.
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ԱՌԱՔԵԼԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ(ԼԵՈ)

 Պատ մա բան, գրող, հրա պա րա կա խոս, պրո-

ֆե սոր 

Ծն վել է 1860 թ. ապ րի լի 14-ին Շու շի ում: 

Սկզբնա կան կր թու թյունն ստա ցել է տե ղի թե մա-

կան և գա վա ռա կան դպ րոց նե րում: Հոր մա հից 

հե տո, հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լով շա րու նա կե-

լու ու սու մը, ան ցել է աշ խա տան քի: Տաս նա մյակ-

ներ շա րու նակ աշ խա տակ ցել է «Մ շակ», «Ար-

ձա գանք», « Մուրճ», « Հո րի զոն», « Տա րազ» և այլ 

թեր թե րի ու հան դես նե րի, գրել պատմ վածք ներ, վե-

պեր, վի պակ ներ, ու ժե րը փոր ձել թա տեր գու թյան աս պա րե զում: 

1924 թ. Խորհր դային Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հրա վե րով Թիֆ-

լի սից ե կել է Եր ևան, աշ խա տան քի ան ցել Ե ՊՀ-ո ւմ՝ վա րե լով հայոց պատ-

մու թյան դա սըն թաց: Նրա դա սա խո սու թյուն նե րը տպագր վել են ձե ռագ րի 

ի րա վուն քով և Հ. Մա նան դյա նի դա սա խո սու թյուն նե րի հետ դար ձել հայոց 

պատ մու թյան հա մալ սա րա նա կան ա ռա ջին դա սագր քե րը: 

ԵՊՀ-ո ւմ հա յա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սա վան դու մը գի տա կան հիմ-

քե րի վրա դնե լու գոր ծում Հ. Մա նան դյա նի, Մ. Ա բե ղյա նի, Հ. Ա ճա ռյա նի և 

ու րիշ նե րի հետ մեծ ե րախ տիք ու նի նաև Լե ոն:

1925 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: Նույն թվականին դար ձել է 

ՀԽՍՀ գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տի իս կա կան ան դամ:

 Մեծ է նրա վաս տա կը հայ հա սա րա կա կան մտ քի, հայ գրա կա նու թյան 

ու մշա կույ թի պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան բնա գա վառ նե րում: Ա ռա վել 

ար ժե քա վոր են վաս տա կա շատ գիտ նա կա նի պատ մա գի տա կան աշ խա-

տու թյուն նե րը:  Լեոն ա ռա ջին պատ մա բան նե րից էր, որ ձեռ նա մուխ ե ղավ 

հայ ժո ղովր դի նոր և նո րա գույն շր ջան նե րի պատ մու թյան, ա զա տագ րա կան 

շար ժում նե րի, Հայ կա կան հար ցի, Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 

և հայ ժո ղովր դի մեծ ող բեր գու թյան ու սում նա սիր մա նը: 

Եր կե րի տաս հա տո րյա կը հրա տա րակ վել է 1966-1987 թթ.:

 Վախ ճան վել է 1932 թ. նոյեմ բե րի 14-ին Եր ևա նում:

Ն րա ա նու նով է կոչ վում Եր ևա նի փո ղոց նե րից մե կը: Բրոն զա ձույլ կի-

սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի նա խաս րա հում:
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ARAKELBABAKHANYAN(LEO)

Historian, writer, publicist, professor

He was born on April 14, 1860, in Shushi. He received his primary edu-
cation at the local diocesan and provincial schools. After his father’s death, 
he was unable to continue his education and started to work. For decades he 
worked for Mshak, Ardzagank, Murtch, Horizon, Taraz and other newspapers 
and magazines, wrote short stories, novels, and tried to succeed in the fi eld of 
dramaturgy.

In 1924 at the invitation of the Government of Soviet Armenia, he came 
from Tbilisi to work at YSU, conducting a course on Armenian History. His 
lectures were published with the right of manuscript and along with the lec-
tures of H. Manandyan became the fi rst university textbook in the fi eld of the 
Armenian history.

Leo, alongside with H. Manandyan, M. Abeghyan, Hr. Acharyan and oth-
ers, has a great contribution in the work of putting the teaching of the subjects 
in the fi eld of the Armenian Studies at YSU on scientifi c grounds.

In 1925 he was awarded the title of professor. In the same year he became 
a full member of the Institute of Science and Art of the Armenian SSR.

He has had a great contribution to the studies of Armenian public thought, 
the history of Armenian literature and culture. The most valuable are the his-
torical works of a distinguished scientist. He was one of the fi rst historians 
to study the history of the new and modern eras of the Armenian people, the 
liberation movements, the Armenian Question, the First World War and the 
great tragedy of the Armenian people.

The ten-volume work was published in 1966-1987.
He died on November 14, 1932, in Yerevan.
One of the streets of Yerevan is named after him. The bronze bust of the 

scientist is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ԳԱՐԵԳԻՆՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

 Հա յա գետ, ման կա վարժ, փի լի սո փա յու թյան 

դոկ տոր,  Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս

Ծն վել է 1867 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի Ջրա բերդ գա վա ռի (այժմ՝ Ար ցա խի 

Հան րա պե տու թյան Մար տա կեր տի շր ջան) Մա-

ղա վուզ գյու ղում: 

Սկզբ նա կան կր թու թյունն ստա ցել է Ա մա րա սի 

դպ րե վան քում, Կու սա պատ ա նա պա տի և Շու շի ի 

թե մա կան դպ րոց նե րում: 1890 թ. ա վար տել է Էջ-

մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նի լսա րա նային բա-

ժի նը և ձեռ նադր վել կու սակ րոն սար կա վագ: 1892-1896 թթ. սո վո րել է Բեռ-

լի նի, Հա լե ի և Լայպ ցի գի հա մալ սա րան նե րում: 1897 թ. ար ժա նա ցել է փի-

լի սո փա յու թյան դոկ տո րի աս տի ճա նի, հրա վիր վել է Գևոր գյան ճե մա րան՝ 

դա սա խո սե լու: Նույն թվականին ձեռ նադր վել է ա բե ղա, 1898 թ.՝ վար դա-

պետ: 1915 թ. ամ ռա նը ձեռ նա մուխ է ե ղել Մեծ ե ղեռ նի հետ ևան քով Վաս-

պու րա կա նից Էջ մի ա ծին գաղ թած հայե րին օգնություն տրամադրելու գործի 

կազմակերպմանը: 1917 թ. Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ V Սու-

րենյան ցը նրան ձեռ նադ րել է ե պիս կո պոս:

1918 թ. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի կազ մա կեր պիչ նե րից ու մաս-

նա կից նե րից էր: 1919 թ. մայի սին Ա լեք սանդ րա պո լում (այժմ՝ Գյում րի) բաց-

ված Հա յաս տա նի հա մալ սա րա նի կազմ կո մի տե ի ան դամ նե րից և ա ռա ջին 

դա սա խոս նե րից էր, Պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ-

տո նա կա տարը: Դա սա վան դել է ե կե ղե ցու պատ մու թյուն, հայ ար վես տի 

պատ մու թյուն, գր չու թյան ար վեստ, հնագ րա գի տու թյուն: 

1927-1934 թթ. ե ղել է Ռու սաս տա նի, Ղրի մի ու Նոր Նա խիջ ևա նի,             

1938-1943 թթ.՝ Ա մե րի կայի հայոց հոգ ևոր թե մի ա ռաջ նորդ, 1943-1952 թթ.՝ 

Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս: 

 Հայ հնագ րա գի տու թյան, գր չու թյան ար վես տի, ձե ռագ րային ժա ռան գու-

թյան և հայ ման րան կար չու թյան ու սում նա սի րու թյան սկզբ նա վո րող նե րից է: 

Վախ ճան վել է 1952 թ. հու նի սի 21-ին Ան թի լի ա սում (Լի բա նան):

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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GAREGINHOVSEPYAN

Specialist in Armenian Studies, pedagogue, Doctor of Philosophy, 
Catholicos of the Great House of Cilicia

He was born on December 17, 1867, in the village of Maghavuz in the 
Jraberd Region of Nagorno-Karabakh (now Martakert Region of the Artsakh 
Republic).

He received his primary education at Amaras Church School, Kusapat 
Desert and Shushi Diocesan Schools. In 1890 he graduated from the 
Auditorium Department of the Gevorgyan Seminary of Etchmiadzin and was 
ordained a deacon. In 1892-1896 he studied at the universities of Berlin, Halle 
and Leipzig. In 1897 he was awarded the degree of Doctor of Philosophy and 
was invited to deliver lectures at the Gevorgyan Seminary. In the same year 
he was ordained a hieromonk, and in 1898 an Archimandrite. In summer of 
1915, he initiated the activities, directed to the support of the Armenians who 
emigrated from Vaspurakan and found shelter in Etchmiadzin as a result of 
the Armenian Genocide. In 1917 The Catholicos of All Armenians Gevorg V 
Surenyants ordained him a bishop.

In 1918 he was one of the organizers and participants of the heroic Battle 
of Sardarapat. In 1919 he was one of the fi rst members of the organizing 
committee and lecturers of the Armenian University, which was opened 
in Alexandropol (now Gyumri). He was the Acting Dean of the Faculty of 
History and Linguistics. He taught the history of the church, the history of 
Armenian art, the art of writing, and archeology.

In 1927-1934 he was the leader of the Armenian Diocese of the Armenian 
Apostolic Church in Russia, Crimea and Nor Nakhichevan, in 1938-1943 in 
USA, from 1943 to 1943 he was the Catholicos of the Great House of Cilicia.

He is one of the initiators of the study of Armenian archeology, the art of 
writing, manuscript heritage and the study of Armenian miniature painting.

He died on June 21, 1952, in Antelias (Lebanon).
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building. 
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ՄԱՆՈՒԿԱԲԵՂՅԱՆ

 Փի լի սո փա յա կան և բա նա սի րա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե-

մի կոս, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1865 թ. մար տի 17-ին Նա խիջ ևան գա-

վա ռի Աս տա պատ գյու ղում: 1882 թ. ա վար տել է 

Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նի դպ րո ցա կան, 

1885 թ.՝ լսա րա նա յին բա ժի նը: 1885-1887 թթ. ե ղել 

է նույն ճե մա րա նի գրա դա րա նա պետ և դպրո-

ցա կան բաժ նի ու սու ցիչ, 1887-1889 թթ.՝ Շու շի ի 

թե մա կան, 1889-1893 թթ.՝ Թիֆ լի սի Հով նա նյան 

օ րի որ դաց դպ րո ցի ու սու ցիչ, 1891-1892 թթ.՝ « Նոր դար» թեր թի խմ բա գիր: 

1893-1898 թթ. սո վո րել է Ե նայի, Լայպ ցի գի, Բեռ լի նի և Փա րի զի հա մալ սա-

րան նե րում: 

1898 թ. Ե նայի հա մալ սա րա նում նրան շնորհ վել է փի լի սո փա յա կան գի-

տու թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան: 

1898-1914 թթ. ե ղել է Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նի, 1914-1919 թթ.՝ 

Թիֆ լի սի Ներ սի սյան և Հով նա նյան դպ րոց նե րի ու սու ցիչ: Ե ՊՀ հիմ նադրման 

ա ռա ջին ի սկ օ րե րից հրավիրվել է համալսարան որ պես դա սա խոս, 1923-

1925 թթ. ե ղել Պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տի դե կան: 1926 թ. նրան շնորհվել 

է պրո ֆե սո րի կո չում, 1935 թ.՝ բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի 

գիտա կան աս տի ճան և ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կո չում: 

1943 թ. հաս տատ վել է ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ նա դիր ան դամ նե րի կազ մում: 

Որ պես հա յա գետ՝ իր գոր ծու նե ու թյունն սկ սել է հայ ժո ղովր դա կան բա-

նա հյու սու թյան ու սում նա սի րու թյամբ: Հա վա քել, ու սում նա սի րել և հրա տա-

րա կել է ժո ղովր դա կան բազ մա թիվ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 1886 թ. գրի 

ա ռել « Սա սուն ցի Դա վիթ» է պո սի պա տում նե րից մե կը:  Ն րա լեզ վա բա նա-

կան շուրջ 200 աշ խա տու թյուն նե րում ու սում նա սիր ված են հայոց լեզ վի գրե-

թե բո լոր բնա գա վառ նե րը: Զ բաղ վել է նաև մա տե նագրա կան և ժո ղովր դա-

կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի բնագ րե րի հրա տա րակ մամբ: 

Վախ ճան վել է 1944 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին Եր ևա նում: 

Եր ևա նի Մոս կո վյան փո ղո ցի թիվ 19 շեն քի դի մաց կանգ նեց ված է հու շա-

սյուն: 

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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MANUK ABEGHYAN

Doctor of Philosophy and Philology, Professor, Academician of the Acad-
emy of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on March 17, 1865, in the village of Astapat, Nakhichevan 
Province. In 1882 he graduated from the School Department of the Gevor-
gyan Seminary of Etchmiadzin and the Auditorium Department in 1885. In 
1885-1887 he was the Head of Library and tutor of the School Department 
of the same seminary. He worked as a tutor at the Shushi Diocesan School in 
1889-1893 and also at the Hovnanyan Girls’ School in Tbilisi in 1889-1893. 
In 1891-1892 he was the editor of the newspaper “Nor Dar”. In 1893-1898 he 
studied at the universities of Jena, Leipzig, Berlin and Paris.

In 1898 he was awarded a degree of the Doctor of Philosophy at the Uni-
versity of Jena.

In 1898-1914 he worked as a tutor at the Gevorgyan Seminary in Etchmi-
adzin and in 1914-1919 he was a teacher at Nersisyan and Hovnanyan schools 
in Tbilisi. From the very fi rst days of YSU foundation, he was invited to work 
as a lecturer. In 1923-1925 he was the dean of the Faculty of Historiography. 
In 1926 he was awarded the title of professor, in 1935 the degree of Doctor of 
Philological Sciences and the title of Honored Scientist of the Armenian SSR.

In 1943 he was among the founding members of the Academy of Sciences 
of the Armenian SSR.

As a specialist in the fi eld of Armenian Studies, he began his career by 
studying Armenian folklore. Collected, studied and published many folk 
works. In 1886 he wrote down one of the stories of the epic “David of Sas-
soun”. In about 200 of his linguistic works, almost all spheres of the Armenian 
language have been studied. He was also engaged in publishing the originals 
of bibliographic and folk works.

He died on September 25, 1944, in Yerevan. A monument in his honor is 
erected in front of the building No. 19 on Moskovyan Street in Yerevan.

His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ՆԻԿՈԼԱՂԲԱԼՅԱՆ

Գ րա կա նա գետ, ման կա վարժ, հրա պա րա կա-

խոս, պե տա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ

Ծն վել է 1873 թ. ապ րի լի 1-ին Թիֆ լի սում: 1892 

թ. ա վար տել է Ներ սի սյան դպ րո ցը և ըն դուն վել Էջ-

միած նի Գևոր գյան ճե մա րան, որ տեղ սո վո րել է եր-

կու տա րի: Այ նու հետև տար բեր տա րի նե րի ե ղել է 

Մոսկ վայի, Լո զա նի և Սոր բո նի հա մալ սա րան նե րի 

կար ճա ժամ կետ ո ւնկն դիր, սա կայն ազ գային- քա-

ղա քա կան գոր ծու նե ու թյա նը նվիր վե լու պատ ճա-

ռով չի ա վար տել դասընթացը: Զբաղ վել է քա ղա-

քա կան, գրա կան-մ շա կու թային գոր ծու նե ու թյամբ, ի նչ պես նաև ուսուց չու-

թյամբ՝ Կաղզ վա նում, Ա գու լի սում, Շու շի ում, Թեհ րա նում, Ա լեք սանդ րի այում 

և Բեյ րու թում: Որ պես ՀՅԴ կու սակ ցու թյան գոր ծուն ան դամ՝ 1918-1920 թթ. 

ը նտր վել է ՀՀ Ազ գային խորհր դի, ա պա՝ պառ լա մեն տի ան դամ:

1900-1910 թթ. ճա նաչ ված քն նա դատ էր, քա ղա քա կան գոր ծիչ, Հայ գրող-

նե րի կով կա սյան ըն կե րու թյան (1912 թ.) նա խա գահ Հովհ. Թու մա նյա նի տե-

ղա կալը: 

Մեծ է նրա դե րը հայ գրա կան-մ շա կու թային գոր ծիչ նե րի և մաս նա վո-

րա պես Սա յաթ- Նո վայի, Լ. Շան թի, Ե. Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-

րի ա րժ ևոր ման գոր ծում: ՀՀ հան րային կր թու թյան և ար վես տի նա խա րա րի 

(1919 թ. օ գոս տոս - 1920 թ. մայիս) պաշ տո նում մեծ աշ խա տանք է ծա վա լել 

մշա կույ թի, գի տու թյան և ազ գային կր թու թյան նկատ մամբ պե տա կան մո-

տե ցում ձևա վո րե լու ո ւղ ղու թյամբ: Նրա ստո րագ րած հրա մա նով ու ջան քե-

րով էլ կյանքի կոչվեց հա մալ սա րան ստեղ ծե լու մա սին մինչ այդ ըն դուն ված 

ո րո շու մը: 

1920 թ. Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո Ն. Աղբալյանը չհե ռա-

ցավ հայ րե նի քից, սա կայն շու տով ձեր բա կալ վեց, բայց ա զատ ար ձակ վեց 

1921 թ. փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ և տա րագրվեց: 1930 

թվականից ապ րել է Բեյ րու թում, ե ղել «Նշան Փա լանջյան» ճե մա րա նի 

տնօրե նը: 

 Վախ ճան վել է 1947 թ. օ գոս տո սի 15-ին Բեյ րու թում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում: 
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NIKOLAGHBALYAN

Literary critic, pedagogue, publicist, statesman-politician

He was born on April 1, 1873, in Tbilisi. In 1892 he graduated from the 
Nersisyan School and entered the Gevorgyan Seminary of Etchmiadzin, where 
he studied for two years. After that, he was a short-term student at Moscow, 
Lausanne and Sorbonne universities for various years, but did not graduate 
due to his devotion to national and political activities. He was engaged in po-
litical and literary activities, as well as teaching in Kaghzvan, Agulis, Shushi, 
Tehran, Alexandria, and Beirut. As an active member of the ARF Party in 
1918-1920 he was elected Member of the National Council of the Republic of 
Armenia, then Member of Parliament.

In 1900-1910 he was an eminent critic, politician, Deputy President of the 
Caucasian Society of Armenian Writers (1912) (Tumanyan’s deputy).

His role is great in the process of evaluation of the Armenian literary and 
cultural fi gures, especially Sayat Nova, L. Shant, Ye. Charents. As the Min-
ister of Public Education and Arts of the Republic of Armenia (August 1919-
May 1920), he did a great job of creating a state approach to culture, science 
and national education. With his order and efforts, the decision to establish a 
university was made.

In 1920 after the Sovietization of Armenia, he did not leave his homeland, 
but was soon arrested, but was released in 1921. He was deported during the 
February uprising. From 1930 he lived in Beirut and was the director of the 
Nshan Palanjyan Seminary.

He died on August 15, 1947, in Beirut.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.



38 | ԵՊՀ ԱՆՎԱՆԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԴԵՄՔԵՐԸ

ՀԱԿՈԲՄԱՆԱՆԴՅԱՆ

ԽՍՀՄ ԳԱ և ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ 

գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1873 թ. նոյեմ բե րի 22-ին Ա խալց խա-

յում: 1880-1883 թթ. սկզբնա կան կր թու թյունն ստա-

ցել է ծնն դա վայ րի Կա րա պե տյան վար ժա րա նում, 

1883-1893 թթ. սո վո րել է Թիֆ լի սի ա ռա ջին գիմ-

նա զի ա յում, 1893-1897 թթ.՝ Ե նայի, Լայպ ցի գի ու 

Ստրաս բուր գի հա մալ սա րան նե րում և ար ժա նա-

ցել փի լի սո փա յու թյան դոկ տո րի աս տի ճա նի: 1898 

թ. ա վար տել է Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա-

րա նի ար ևե լյան լե զու նե րի, 1909 թ.՝ Դոր պա տի (այժմ՝ Տար տու) հա մալ սա-

րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ նե րը: 

1900-1905 թթ. դա սա վան դել է Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նում, 

1905-1907 թթ.՝ Թիֆ լի սի ա ռա ջին և ե րկ րորդ ա րա կան գիմ նա զի ա նե րում, 

1906-1907 թթ.՝ Ներ սի սյան դպ րո ցում, 1911-1913 թթ.՝ Բաք վի ժո ղովրդա-

կան համալ սա րա նում, 1915-1919 թթ.՝ ա ռևտ րային դպ րո ցում: 1919 թ. դեկ-

տեմբերին հրա վիր վել է Ե ՊՀ, նշա նակ վել Պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ-

տե տի դե կա նի պաշ տո նա կա տար, 1921-1922 թթ.՝ ռեկ տոր, 1922-1923 թթ.՝ 

Արևե լա գի տու թյան և Պատ մագ րա կան ֆա կուլ տետ նե րի դեկան, 1921-1925 

թթ.՝ հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 1925-1931 թթ.՝ նույն ամ-

բի ո նի պրո ֆե սոր: 

1925 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում, 1938 թ.՝ պատ մա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան: 1925 թ. ը նտր վել է Հա յաս տա նի 

գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տի ան դամ, 1939 թ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ ա կա դե-

մի կոս: 1943 թ. հաս տատ վել է ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ նա դիր ան դամ նե րի կազ մում: 

ԵՊՀ-ո ւմ նա ա ռա ջինն է դա սա վան դել հայ ժո ղովր դի հին և միջ նա-

դարյան պատ մու թյուն: 1931 թ. ը նդ հա տել է ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու-

թյու նը և զբաղ վել մի այն գի տա կան աշ խա տան քով:

 Վախ ճան վել է 1952 թ. փետր վա րի 4-ին Եր ևա նում: Ա ճյունն ամ փոփ ված 

է Կո մի տա սի ան վան այ գու պան թե ո նում: 

Եր ևա նի Տե րյան փո ղո ցի թիվ 62 շեն քի դի մաց կանգ նեց ված է հու շա-

սյուն: 

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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HAKOBMANANDYAN

Academician of the Academy of Sciences of the USSR and the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on November 22, 1873, in Akhaltsikhe. In 1880-1883 he re-
ceived his primary education at the Karapetyan College in his hometown, in 
1883-1893 he studied at the First Gymnasium in Tbilisi, from 1893 to 1897 
at the Universities of Jena, Leipzig and Strasbourg, and received a degree of 
a Doctor of Philosophy. In 1898 he graduated from the Faculty of Oriental 
Languages   of the University of St. Petersburg, and in 1909 from the Faculty 
of Law of the University of Dorpat (now Tartu).

In 1900-1905 he taught at the Gevorgyan Seminary of Etchmiadzin, in 
1905-1907 at the First and Second Men’s Gymnasiums in Tbilisi, from 1906 
to 1907 at the Nersisyan School, from 1911 to 1913 at the People’s University 
of Baku, and from 1915 to 1919 at the Trade School. In December of 1919 he 
was invited to YSU and appointed Acting Dean of the Faculty of History and 
Linguistics, from 1921 to 1922 he was the Rector of YSU, from 1922 to 1923 
he was the dean of the faculties of Art and Historiography, from 1921 to 1925 
he was the Head of the Chair of the History of the Armenian People. Professor 
of the same chair.

In 1925 he was awarded the title of professor, in 1938-the degree of Doctor 
of Historical Sciences. In 1925 he was elected a member of the Institute of 
Sciences and Arts of Armenia, in 1939 he became a member of the Academy 
of Sciences of the USSR, and in 1943 his candidacy was approved as a found-
ing member of the Academy of Sciences of the USSR.

He was the fi rst to teach ancient and medieval history of the Armenian 
people at YSU. In 1931 he interrupted his pedagogical activities and engaged 
only in scientifi c work.

He died on February 4, 1952, in Yerevan. The ashes are in the Pantheon of 
Komitas Park.

A monument is erected in front of the 62nd building on Teryan Street in 
Yerevan.

His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ՀՐԱՉՅԱԱՃԱՌՅԱՆ

ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի տու թյան 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1876 թ. մար տի 8-ին Կոս տանդ նու պոլ-

սում: Ա վար տել է տե ղի Կեդ րո նա կան վար ժա րա-

նը: 1895 թ. մեկ նել է Փա րիզ, սո վո րել Սոր բո նի հա-

մալ սա րա նում:

1898 թ. ե կել է Ա նդր կով կաս և նվիր վել ման կա-

վար ժա կան ու գի տա կան գոր ծու նե ու թյան: Որ-

պես ու սու ցիչ աշ խա տել է Էջ մի ած նում, Նոր Նա-

խիջևա նում, Շու շի ում, Նոր Բա յա զե տում և Թավ-

րի զում: 1923 թ. հրա վիր վել է Ե ՊՀ որ պես հա յա գի տա կան, լեզ վա բա նա կան 

ու ար ևե լա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սա խոս: 

1925 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում, 1933 թ.՝ դոկ տո րի աս տի ճան, 

1935 թ.՝ ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կո չում: 1943 թ. հաս տատ-

վել է նո րաս տեղծ ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ նա դիր ան դամ նե րի կազ մում: Նա նաև Չե-

խոս լո վա կի այի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի թղ թա կից ան դամ էր:

Ն րա լեզ վա բա նա կան աշ խա տու թյուն նե րում ու սում նա սիր ված են հայոց 

լեզ վի գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րը: Ն րա հե տա զո տու թյուն նե րի ա մե-

նակար ևոր բնա գա վա ռը ե ղել է հայե րե նի բա ռաքն նու թյու նը: Դրան նվիր-

ված նրա մե ծա գույն գոր ծը « Հայե րէն ար մա տա կան բա ռա րան»-ն է (Եր., 

1926-1935), որն ը նդ գր կում է շուրջ 11 հա զար ար մա տա կան բառ՝ ի րենց 

բա ցատ րու թյամբ, քե րա կա նա կան տե ղե կու թյուն նե րով ու ստու գա բա նու-

թյամբ: 

Հայե րե նի պատ մա հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյանն է նվիր ված 

նրա « Լի ա կա տար քե րա կա նու թյուն հայոց լեզ վի՝ հա մե մա տու թյամբ 562 լե-

զու նե րի» տա սհա տո րա նոց մե նագ րու թյու նը:  

1937 թ. են թարկ վել է բռ նաճն շում նե րի՝ մե ղադր վե լով լր տե սու թյան, հա-

կա հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: 1949-1950 թթ. հա կա մա ռա կա նու-

թյան մե ղադ րան քով վտար վել է հա մալ սա րա նից, բայց 9 ա միս անց վե րա-

կանգն վել է աշ խա տան քի: 

Վախ ճան վել է 1953 թ. ապ րի լի 16-ին Եր ևա նում:

Մաշ տո ցի պո ղո տայի թիվ 43 շեն քի դիմաց կանգ նեց ված է հու շա սյուն: 

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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HRACHYA ACHARYAN

Academician of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, Honored 
Scientist of the Armenian SSR

He was born on March 8, 1876, in Constantinople. He graduated from the 
local Central School, then in 1895 he left for Paris to study at the Sorbonne.

In 1898 he came to Transcaucasia and devoted himself to pedagogical and 
scientifi c activities. He has worked as a teacher in Etchmiadzin, Nor Nakh-
ichevan, Shushi, Nor Bayazet, and Tabriz. In 1923 he was invited to YSU to 
deliver lectures in the Armenian Studies, Linguistics and Oriental Studies.

In 1925 he was awarded the title of professor, in 1933-the degree of Doc-
tor, in 1935-the title of Honored Scientist of the Armenian SSR. In 1943 he 
was one of the founding members of the newly formed Academy of Sciences 
of the Armenian SSR. He was also a Corresponding Member of the Czecho-
slovak Academy of Sciences.

Almost all fi elds of the Armenian language have been studied in his lin-
guistic works. The most important area of   his research was the analysis of 
the vocabulary of the Armenian language. His greatest work dedicated to the 
above mentioned is “Armenian Etymological Dictionary” (Yerevan, 1926-
1935). The dictionary includes about 11 thousand words with their explana-
tions, grammatical information and etymology.

His ten-volume monograph “Complete Grammar of the Armenian Lan-
guage, in Comparison with 562 Languages” is devoted to the historical-com-
parative study of the Armenian language.

In 1937 he was accused of espionage and counterrevolutionary activities. 
In 1949-1950 he was expelled from the university, but was reinstated nine 
months later.

He died on April 16, 1953, in Yerevan.
A monument is erected in front of the 43rd building on Mashtots Avenue.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ԱՐՍԵՆՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 

Ծն վել է 1882 թ. դեկ տեմ բե րի 22-ին Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի Շու շի քենդ (այժմ՝ Ար ցա խի Հան րա-

պե տու թյան Աս կե րա նի շր ջա նի Շոշ) գյու ղում: 

Սո վո րել է ծնն դա վայ րի ծխա կան դպ րո ցում, 

ա պա՝ Շու շի ի հայ կա կան սե մի նա րի ա յում: 1905 թ. 

ա վար տել է Գևոր գյան ճե մա րա նը: 1905-1907 թթ. 

Շու շի ի հոգ ևոր սե մի նա րի ա յում և 1909-1920 թթ. 

Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցում դա սա վան դել է գրա կա նու թյան պատ մու թյուն 

և տե սու թյուն:

1920 թ. հրա վիր վել է Եր ևա նի նո րաս տեղծ հա մալ սա րան որ պես դա սա-

խոս: 1929 թվականից մինչև կյան քի վեր ջը ե ղել է հայ գրա կա նու թյան իր 

հիմ նադ րած ամ բի ո նի վա րի չը: Մեծ ջան քեր է գոր ծադ րել գրա կա նա գի-

տա կան բարձ րո րակ կադ րեր պատ րաս տե լու, հայ գրա կա նու թյան պատ-

մու թյան ծրագ րեր մշա կե լու և դա սա վան դու մն ար դի ա կա նաց նե լու ո ւղ ղու-

թյամբ: 

1940 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:

1943 թ., ա ռանց ա տե նա խո սու թյան պաշտ պա նու թյան, նրան շնորհ վել 

է բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան: Նույն 

թվականին հաս տատ վել է նո րաս տեղծ ՀԽՍՀ ԳԱ հիմնադիր անդամների 

կազ մում:

 Ծա վա լել է գրա կա նա գի տա կան-քն նա դա տա կան գոր ծու նե ու թյուն՝ հայ 

ի րա կա նու թյան մեջ ար մա տա վո րե լով և ա ռա ջի նը կի րա ռե լով պոե զի այի, 

ար ձա կի ու հրա պա րա կա խո սու թյան գնա հատ ման մե թո դա բա նա կան 

տար բեր չա փա նիշ ներ: Այդ տեսանկյունից հատ կան շա կան են նրա՝  Վա-

հան Տե րյանին, Մի քայել Նալ բան դյ անին, Հով հան նես Թու մա նյ անին, Շիր-

վան զա դեին, Ա բո վյա նին և այլոց նվիրված ստեղ ծա գոր ծու թյու նները:

 Վախ ճան վել է 1953 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ հայ բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տի ճե մաս րա հում: 

Եր ևա նի Ա բո վյան փո ղո ցի թիվ 32 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ: 



YSU NOTABLE SCHOLARS AND PROMINENT FIGURES | 43

ARSEN TERTERYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the Academy 
of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on December 22, 1882 in the village of Shushikend in Na-
gorno Karabakh (now Shosh village, Askeran Region, Artsakh Republic). 
He studied at the parish school of his birthplace, and then at the Armenian 
Seminary in Shushi. In 1905 he graduated from the Gevorgyan Seminary. 
He taught history and theory of the Armenian literature in 1905-1907 at the 
Shushi Spiritual Seminary and in 1909-1920-at the Diocesan School of Ye-
revan.

In 1920 he was invited to the newly established University of Yerevan as 
a lecturer. From 1929 until the end of his life, he was the head of the Chair of 
Armenian Literature. He was the founder of this chair. He made great efforts 
to train high-quality specialists in the fi eld of literature, to develop programs 
in the history of Armenian literature and to modernize teaching.

In 1940 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

In 1943, without defending his dissertation, he was awarded the degree 
of Doctor of Philological Sciences. In the same year he was included in the 
founding staff of the newly established Academy of Sciences of the Armenian 
SSR.

He undertook literary-critical activities, being the fi rst in the Armenian 
reality to apply methodological criteria for assessing poetry, prose and pub-
licity. From that point of view, his works, dedicated to Vahan Teryan, Mikael 
Nalbandyan, Hovhannes Tumanyan, Shirvanzade, Abovyan and others are 
remarkable.

He died on October 6, 1953, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the foyer of YSU Faculty of Armenian Philol-

ogy. A commemorative plaque is attached to the wall of building No. 32 on 
Abovyan Street in Yerevan.
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ԱՇԽԱՐՀԲԵԿՔԱԼԱՆԹԱՐ

Հ նա գետ, պրո ֆե սոր

Ծն վել է 1884 թ. փետր վա րի 11-ին Լո ռու Ա րդ վի 

գյու ղում: 1905 թ. ա վար տել է Թիֆ լի սի Ներ սի սյան 

դպ րո ցը, 1911 թ.՝ Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ-

սա րա նի ար ևե լյան լե զու նե րի ֆա կուլ տե տի հայ-

վ րա ցա կան բա նա սի րու թյան և պատ մու թյան բա-

ժի նը, վե րա դար ձել Հա յաս տան և նվիր վել հայ րե-

նի քի նյու թա կան մշա կույ թի ու սում նա սի րու թյա նը: 

Ու սա նո ղա կան տա րի նե րից Ն. Մա ռի ղե կա վա-

րած ար շա վախմ բի կազ մում մաս նակ ցել է Ա նի ի 

պե ղում նե րին: 1915 թ. զո րա վար Ա նդ րա նի կի կա մա վո րա կան գն դի կազ մում 

մաս նակ ցել է ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, դար ձել նրա քար տու ղա րը:

1919 թ. ամ ռա նը ե կել է Եր ևան, ՀՀ կր թու թյան և մշա կույ թի նա խա րար 

Նի կոլ Աղ բա լյա նի հանձ նա րա րու թյամբ ձեռ նա մուխ ե ղել հու շար ձան նե րի 

պահ պա նու թյան բաժ նի ստեղծ մա նը՝ դառ նա լով այդ հաս տա տու թյան հիմ-

նա դիր ղե կա վա րը: 1920 թ. հրա վիր վել է Ե ՊՀ որ պես դա սա խոս և աշ խա տել 

մինչև 1937 թ.: 1922 թ. հա մալ սա րա նում հիմ նել է Ար ևել քի պատ մու թյան և 

հնա գի տու թյան ամ բի ոն, ստեղ ծել հնա գի տա կան աշ խա տա նոց:  

1923 թ. հրա տա րա կել է հնա գի տու թյան հայե րեն ա ռա ջին դա սա գիր քը: 

1925 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում:

Ն րա գի տա կան և վար չա կան հե տա գա գոր ծու նե ու թյու նը կենտ րո նա-

ցած էր Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տե ում (նա խա գահ՝ Ալ. Թա-

մանյան), ո րի գիտ ա կան քար տու ղարն էր: 

1938 թ. մար տի 19-ին ձեր բա կալ վել է, այս պես կոչ ված, «պ րո ֆե սոր նե րի 

գոր ծով» հայ րե նի քի դա վա ճա նու թյան մե ղադ րան քով: 1939 թ. սեպ տեմ բե րի 

6-ին դա տա պարտ վել է գն դա կա հա րու թյան, բայց հե տո մա հա պա տի ժը փո-

խա րին վել է ո ւթ տար վա ա զա տազրկ մամբ: Աք սոր վել է Սի բիր, որ տեղ 1942 

թ. հու նի սին կն քել է իր մահ կա նա ցուն: 

1955 թ. ար դա րաց վել է. գոր ծը կարճ վել է հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան 

պատ ճա ռով:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում: 

Եր ևա նի Տե րյան փո ղո ցի թիվ 62 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ:
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ASHKHARBEK KALANTAR

Archaeologist, Professor

He was born on February 11, 1884 in the village of Ardvi, Lori. In 1905 he 
fi nished the Nersisyan School in Tbilisi. In 1911 he graduated from Depart-
ment of Armenian-Georgian Philology and History of the Faculty of Oriental 
Studies of Saint Petersburg University, returned to Armenia and devoted him-
self to the study of the material culture of the homeland.

From his student years he participated in the expedition supervised by N. 
Mar, in the excavations in Ani. In 1915 he took part in military operations as a 
member of General Andranik’s volunteer regiment and became his secretary.

In 1919 he came to Yerevan. Based on the instructions of the Minister of 
Education and Culture of the Republic of Armenia Nikol Aghbalyan, he ini-
tiated the establishment of the department for the protection of monuments, 
becoming the founding head of the institution. In 1920 he was invited to YSU 
as a lecturer and worked until 1937. In 1922 he founded the Chair of History 
and Archeology of the East, established an archeological workshop.

In 1923 he published the fi rst Armenian textbook of archeology. In 1925 he 
was awarded the title of professor.

His further scientifi c and administrative activities were concentrated in the 
Antiquities Protection Committee (chaired by Al. Tamanyan). Here he occu-
pied the position of the Scientifi c Secretary.

In 1938, on March 19, he was arrested among other professors, as an ‘‘en-
emy of nation’’ (‘’the professors process’’). In 1939, on September 6, he was 
sentenced to death, but was later sentenced to eight years in prison. He was 
exiled to Siberia, where he died in June of 1942.

He was justifi ed in 1955. The case was dismissed due to lack of guilt.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
A commemorative plaque is attached to the wall of the 62nd building on 

Teryan Street in Yerevan.
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ԳՐԻԳՈՐՂԱՓԱՆՑՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1887 թ. հուն վա րի 1-ին Աշ տա րա կում, 

որ տեղ ստա ցել է սկզբ նա կան, ա պա Սանկտ 

Պետեր բուր գում՝ գիմ նա զի ա կան կր թու թյուն: 1913 

թ. ա վար տել է տե ղի հա մալ սա րա նի արևելյան 

լե զու նե րի ֆա կուլ տե տի հայ-վ րա ցա կան բա նա-

սի րու թյան բա ժի նը, վե րա դար ձել Հա յաս տան և 

մինչև 1918 թ. հա յա գի տա կան տար բեր դա սըն-

թաց ներ ա վան դել Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նում, ո րի փակ վե լուց հե տո 

հաս տատ վել է Եր ևա նում:

1918 թ. մայի սին գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Սար դա րա պա տի 

հե րո սա մար տին: 

1921 թ. հրա վիր վել է Ե ՊՀ, որ տեղ աշ խա տել է մինչև կյան քի վեր ջը՝ եր-

կար տա րի ներ ղե կա վա րե լով ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան ամ բի ո նը, դա-

սա վան դել գրա բար, հայե րե նի պատ մա հա մե մա տա կան քե րա կա նու թյուն, 

ու րար տե րեն, ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյուն:

1930 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում, 1942 թ.՝ դոկտորի գիտական 

աստիճան՝ առանց ատենախոսության պաշտպանության։ 1943 թ. հաս-

տատ վել է ՀԽՍՀ նո րաս տեղծ ԳԱ հիմ նա դիր անդամների կազմում և 

ը նտրվել հա սա րա կա գի տա կան բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս քար տու ղար: 

1950-1956 թթ. ղե կա վա րել է ՀԽՍՀ ԳԱ լեզ վի ի նս տի տու տը:

 Գ. Ղափանցյանը նաև նշանավոր պատմաբան էր ու հնագետ: Նրա լեզ-

վա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը գրե թե միշտ հան գում է ին պատ մա գի-

տա կան կար ևոր եզ րա կա ցու թյուն նե րի: 

 Վախ ճան վել է 1956 թ. մայի սի 3-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:

Եր ևա նի Ա բո վյան փո ղո ցի թիվ 32 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ: 
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GRIGORGHAPANTSYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the Academy 
of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on January 1, 1887 in Ashtarak. He received primary educa-
tion in his native town. And then studied in the gymnasium in St. Petersburg. 
In 1913 he graduated from the Department of Armenian-Georgian Philology 
of the Faculty of Oriental Languages   of St. Petersburg University, returned to 
Armenia and up to 1918 conducted various courses in the fi eld of the Arme-
nian Studies at the Gevorgyan Seminary in Etchmiadzin. After the closure of 
the seminary he settled in Yerevan.

In May of 1918 he took an active part in the heroic Battle of Sardarapat.
In 1921 he was invited to YSU, where he worked until the end of his life, 

heading the Department of General Linguistics for many years, teaching Old 
Armenian, historical-comparative grammar of Armenian, Urartian, general 
linguistics.

In 1930 he was awarded the title of professor and in 1942, without defend-
ing the dissertation he was awarded the degree of the doctor of sciences. In 
1943 he was elected a founding member of the newly established Academy 
of Sciences of the Armenian SSR and was elected Academic Secretary of the 
Department of Social Sciences. In 1950 - 1956 he was the Director of the 
Language Institute of the Academy of Sciences of the Armenian SSR.

As a prominent historian and archaeologist, his linguistic researches has 
almost always led to important historical conclusions.

He died in on May 3, 1956, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building. A commem-

orative plaque is attached to the wall of the building No. 32 on Abovyan Street 
in Yerevan.
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ԱՇՈՏՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 Պատ մա բան, պե տա կան -կու սակ ցա կան գոր-

ծիչ, փի լի սո փա յա կան և պատ մա կան գի տու թյուն-

նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս

Ծն վել է 1887 թ. հու նի սի 17-ին Շու շի ում: Սովո-

րել է տե ղի ռե ա լա կան ու սում նա րա նում: 1906 թ. 

մեկ նել է Գեր մա նի ա, ու սա նել Ե նայի, Հա լե ի և 

Մյուն խե նի հա մալ սա րան նե րում: 1913 թ. ա վար-

տել է Մյուն խե նի հա մալ սա րա նը և ստա ցել փի-

լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի-

ճան: 

1913-1914 թթ. պաշ տո նա վա րել է Շու շի ի հայ կա կան հոգ ևոր սե մի նա-

րիա յում, 1914-1917 թթ.՝ Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րա նում: Դա սա խո սա-

կան աշ խա տան քին զու գա հեռ գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ է կա տա-

րել Էջ մի ած նի մա տե նա դա րա նում և դրանց ար դյունք նե րը հրա տա րա կել 

«Ա րա րատ» ամ սագ րում ու ա ռան ձին գր քույկ նե րով:

1920 թ. դեկ տեմ բե րին նշա նակ վել է ՀԽՍՀ լուս ժող կոմ: Այդ պաշ տո նում 

նրա ստո րագ րած ա ռա ջին փաս տաթղ թե րից մե կը «Եր ևա նի հա մալ սա րա-

նի վե րա կազ մու թյան մա սին» դեկ տեմ բե րի 17-ի հրա մանն է: 1922-1927 թթ. 

ե ղել է ՀԿ(բ)Կ ԿԿ ա ռա ջին քար տու ղար: Աշ խա տան քից ա զատ վել է ազ գայ-

նա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու մե ղադ րան քով: 

1921-1927 թթ. հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն և լե նի նիզմ է դա սա վան-

դել Ե ՊՀ-ո ւմ: 1927-1936 թթ. եղել է Նյու թա կան մշա կույ թի ա կա դե մի այի 

Մոսկվայի բա ժան մուն քի տնօ րեն, 1936 թվականի ց՝ ԽՍՀՄ պատ մու թյան 

ի նս տի տու տի փոխտ նօ րեն: 

1937 թ. հու լի սի 8-ին ձեր բա կալ վել է 1931 թ. հա կա հե ղա փո խա կան, աջ 

տրոց կիս տա կան, ազ գայ նա կան կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար նե րից լի նե-

լու մե ղադ րան քով: 1943 թ. ապ րի լի 15-ին վա ղա ժամ կետ ա զատ վել է կա լան-

քից և տե ղա փոխ վել Ո ւզ բեկս տա նի Յան գի յուլ քա ղաք: 1949 թ. վե րա դար ձել 

է Հա յաս տան և 5 տա րի հար կադր ված ապ րել Կի րո վա կա նում (այժմ՝ Վա-

նա ձոր): 

1967 թ. պարգ ևատր վել է Լե նի նի շքան շա նով: 

Վախ ճան վել է 1972 թ. հու նի սի 11-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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ASHOTHOVHANNISYAN

Historian, State Party Figure, Doctor of Philosophy and Historical Sci-
ences, Professor, Academician of the Academy of Sciences of the Armenian 
SSR

He was born on June 17, 1887, in Shushi. He studied at the local second-
ary school. In 1906 he left for Germany to study at the universities of Jena, 
Halle and Munich. In 1913 he graduated from the University of Munich and 
received the degree of the Doctor of Philosophy.

In 1913 - 1914 he served at the Armenian Spiritual Seminary in Shushi, 
from 1914 to 1917 at the Gevorgyan Seminary in Etchmiadzin. In parallel 
with his teaching work, he conducted scientifi c research at the Matenadaran 
of Etchmiadzin and published the results in the journal Ararat and in separate 
books.

In December of 1920 he was appointed a member of the People’s Com-
mittee on Enlightenment of the Armenian SSR. One of the fi rst documents he 
signed in that position was the December 17 order on the reorganization of 
Yerevan University. In 1922 - 1927 he was the fi rst secretary of the Central 
Committee of the Armenian Bolshevik Communist Party. He was fi red on 
charges of pursuing a nationalist policy.

In 1921 - 1927 he taught the history of the Armenian people and Leninism 
at YSU. In 1927 - 1936 he was the director of the Moscow Branch of the 
Academy of Material Culture, and from 1936 he was the Deputy Director of 
the Institute of History of the USSR.

He was arrested on July 8, 1937 on charges of being a leader of an an-
ti-revolutionary, right-wing Trotskyist, nationalist organization in 1931. In 
1943, on April 15, he was released from pre-trial detention and transferred to 
Yangiul, Uzbekistan. In 1949 he returned to Armenia and was forced to live 
in Kirovakan (now Vanadzor) for 5 years.

In 1967 he was awarded the Order of Lenin.
He died on June 11, 1972, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ԳՈՒՐԳԵՆՍԵՎԱԿ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ և Վր. 

ԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1904 թ. ապ րի լի 15-ին Թիֆ լի սում: 

Ա վար տել է Ներ սի սյան դպ րո ցը, 1929 թ.՝ Ե ՊՀ 

ման կա վար ժա կան ֆա կուլ տե տի պատ մագ րա-

կան բա ժի նը, 1932 թ.՝ աս պի րան տու րան: 

1932 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1948 թ.՝ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1949 թ. նրան 

շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1956 թ. ը նտր վել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ, 1971 թ.՝ ա կա դե մի կոս: 

1932-1940 թթ. ե ղել է Պե տա կան տեր մի նա բա նա կան կո մի տե ի գիտ քար-

տու ղար, 1941-1969 թթ.՝ Ե ՊՀ հայոց լեզ վի ամ բի ո նի վա րիչ, 1947 թվականի ց՝ 

ՀԽՍՀ ԳԱ լեզ վի ի նս տի տու տի (1964 թվականի ց՝ Հ. Ա ճա ռյա նի ան վան) ժա-

մա նա կա կից հայոց լեզ վի, լեզ վի մշա կույ թի և տեր մի նա բա նու թյան բաժ նի 

վա րիչ: 

Զ գա լի է նրա ա վան դը ժա մա նա կա կից հայե րե նի ու սում նա սի րու թյան 

գոր ծում: Հե ղի նակ է հոդ ված նե րի ու գր քե րի, ո րոն ցից ե ն՝ « Ժա մա նա կա կից 

հայե րե նի հա մա ռոտ պատ մու թյուն» (Եր., 1948), « Ժա մա նա կա կից հայոց 

լեզ վի դա սըն թաց» (Եր., 1955, 2009), « Հայոց լեզ վի շա րա հյու սու թյուն» (Եր., 

1936. ու նե ցել է 40 հրա տա րա կու թյուն), « Խոս քի մա սե րի ո ւս մուն քը» (Եր., 

1939):

1961 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ, 1970 թ.՝ Վր. ԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա-

վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 1981 թ. սեպ տեմ բե րի 16-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ հայ բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տի ճե մաս րա հում: 

Եր ևա նի Չա րեն ցի փո ղո ցի թիվ 4 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ:
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GURGEN SEVAK

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the Acade-
my of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian and 
Georgian SSR

He was born on April 15, 1904, in Tbilisi. He graduated from Nersisyan 
School, in 1929 from the Department of HIstoriography of YSU Faculty of 
Pedagogy, in 1932 fi nished PhD courses.

In 1932 he defended his candidate thesis and in 1948 - doctoral disser-
tation. In 1949 he was awarded the title of professor, in 1956 was elected 
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 
1971 - Academician.

In 1932 - 1940 he was the Scientifi c Secretary of the State Terminology 
Committee, in 1941 – 1969 - Head of the Chair of the Armenian Language 
at YSU, from 1947 he was the Head of the Department of Modern Armenian 
Language, Culture and Terminology at the Institute of Language of the Acad-
emy of Sciences of the Armenian SSR (since 1964 the institute was called 
after Hr. Acharyan).

His contribution to the study of modern Armenian language is signifi cant. 
He is the author of articles and books, including “A Brief History of Modern 
Armenian” (Yerevan, 1948), “Modern Armenian Language Course” (Yere-
van, 1955, 2009), “Syntax of the Armenian Language” (Yerevan, 1936) (40 
editions), “Teaching the Parts of Speech” (Yerevan, 1939).

In 1961 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR and in 1970 he was awarded the similar title in Georgian SSR.

He died on September 16, 1981, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the foyer of YSU Faculty of Armenian Phi-

lology.
A commemorative plaque is attached to the wall of building No. 4 on Cha-

rents Street in Yerevan.
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ԱՐՏԱՇԵՍՇԱՀԻՆՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն ների 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, 

ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1906 թ. դեկ տեմ բե րի 19-ին Ա լեք-

սանդրա պո լում (այժմ՝ Գյում րի): 1924 թ. ա վար տել 

է միջ նա կարգ դպ րո ցը, 1926 թ.՝ Եր ևա նի արդյու-

նա բե րա կան տեխ նի կու մը և ըն դուն վել Ե ՊՀ տեխ-

նի կա կան ֆա կուլ տետ: Չոր րորդ կուր սից փո-

խադրվել է Ման կա վար ժա կան ֆա կուլ տե տի ֆի-

զի կա մա թե մա տի կա կան բա ժին և այն ա վար տել 

1930 թ.: 1937 թ. ա վար տել է աս պի րան տու րան:

1939 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1944 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1944 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1945 թ. ը նտր վել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1947 թ.՝ ա կա դե մի կոս: 

1929 թվականից աշ խա տել է Ե ՊՀ-ո ւմ որ պես մա թե մա տի կայի ամ բի ո նի 

ա սիս տենտ, ա պա՝ ամ բի ո նի վա րի չի պաշ տո նա կա տար: 1938 թվականից 

ե ղել է Ե ՊՀ բարձ րա գույն ե րկ րա չա փու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 1939 

թվականից՝ Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, 1944-1978 

թթ.՝ Ե ՊՀ մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի և ֆունկ ցի ա նե րի տե սու թյան ամ բի-

ո նի վա րիչ: 

Հե ղի նակ է գի տա կան բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ « Մո-

տա վո րու թյուն նե րի տե սու թյուն կոմպ լեքս տի րույ թում» (Եր., 1960), «Ա նա-

լի տիկ ֆունկ ցի ա նե րի տե սու թյուն» (Եր., 1969), « Բարձ րա գույն մա թե մա տի-

կայի նե րա ծու թյուն» (Եր., 1970) և այլ մե նագ րու թյուն նե րի: Նրա հե տա զո-

տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում են կոմպ լեքս տի րույ թում մո տա-

վո րու թյուն նե րի տե սու թյա նը: 

Հայ կա կան մա թե մա տի կա կան գի տա կան դպ րո ցի հիմ նա դիրն է: 

Ե ղել է ՀԽՍՀ VII և VIII գումարումների ԳԽ պատ գա մա վոր: 

1961 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 1978 թ. մայի սի 14-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում: 

Եր ևա նի Բաղ րա մյան պո ղո տայի նրա ա ռանձ նա տան պա տին ամ րաց-

ված է հու շա տախ տակ:



YSU NOTABLE SCHOLARS AND PROMINENT FIGURES | 53

ARTASHES SHAHINYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician 
of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the 
Armenian SSR

He was born on December 19, 1906, in Alexandropol (now Gyumri). In 
1924 he fi nished the secondary school, in 1926 graduated from YSU Techni-
cal College and entered YSU Technical Faculty. From the fourth year he con-
tinued his education at the physics and mathematics department of the Peda-
gogical Faculty and graduated in 1930. In 1937 he fi nished the PhD courses.

In 1939 he defended his candidate thesis and in 1944 - doctoral disserta-
tion. In 1944 he was awarded the title of professor. In 1945 he was elected a 
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 
1947 – Academician.

From 1929 he worked at YSU as an assistant at the Chair of Mathematics, 
then as the Acting Head of the chair. From 1938 he was the Head of YSU 
Chair of Higher Geometry, from 1939 - Dean of the Faculty of Physics and 
Mathematics, from 1944 to 1978 - Head of YSU Chair of Theory of Mathe-
matical Analysis and Functions.

He is the author of numerous scientifi c works, including Theory of Ap-
proximation in the Complex Domain (Yerevan, 1960), Theory of Analytic 
Functions (Yerevan, 1969), Introduction to Higher Mathematics (Yerevan, 
1970) and other monographs. His researches focus on the theory of approxi-
mation in the complex domain.

He is the founder of the Armenian Mathematical Science School.
He was a Deputy of the VII and VIII convocations of the Supreme Council 

of the Armenian SSR.
In 1961 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 

SSR.
He died on May 14, 1978, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
A commemorative plaque is attached on the wall of his private house on 

Baghramyan Avenue in Yerevan.
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ՎԻԿՏՈՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԽՍՀՄ ԳԱ և ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա-

դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր-

ծիչ, ՀՀ Ազ գային հե րոս

Ծն վել է 1908 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին Թիֆ լի սում, 

որ տեղ ստա ցել է միջ նա կարգ կր թու թյուն: 1928 թ. 

ա վար տել է Լե նինգ րա դի (այժմ՝ Սանկտ Պետեր-

բուրգ) պե տա կան հա մալ սա րա նի ֆի զի կա մա-

թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տը, 1931 թ.՝ աս պի-

րան տու րան: 1935 թ., ա ռանց ա տե նա խո սու թյան 

պաշտ պա նու թյան, նրան շնորհ վել է ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան: 

1931-1944 թթ. աշ խա տել է Լե նինգ րա դի հա մալ սա րա նում որ պես դոցենտ, 

պրո ֆե սոր, ա պա՝ իր նա խա ձեռ նու թյամբ հիմ նադր ված՝ ԽՍՀՄ-ո ւմ ա ռա ջին 

ա ստ ղա ֆի զի կայի ամ բի ո նի վա րիչ: 1943 թ. հաս տատ վել է ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ-

նա դիր ան դամ նե րի կազ մում և դար ձել ա ռա ջին փոխնա խա գահ: 1947 թ. 

ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ նա խա գահ և շուրջ կես դար ղեկա վա րել այն:

1946 թ. հիմ նադ րել է Ե ՊՀ ա ստ ղա ֆի զի կայի ամ բի ո նը և Բյու րա կա նի 

ա ստ ղա դի տա րա նը, որ տեղ կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը կան խո րո-

շե ցին 20-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սի ա ստ ղա ֆի զի կայի զար գաց ման հիմ նա կան 

ո ւղ ղու թյուն նե րը: 

Հա մաշ խար հային գի տու թյան մեջ նոր էջ են բա ցել նրա ներդ րում նե րը 

տե սա կան ա ստ ղա ֆի զի կայի, ար տա գա լակ տի կա կան ա ստ ղա գի տու թյան, 

ա ստ ղե րի և գա լակ տի կա նե րի է վո լյու ցի այի հե տա զո տու թյան բնա գա վառ-

նե րում: 

1958 թվականից ե ղել է ԽՍՀՄ III-X գու մա րում նե րի ԳԽ պատ գա մա վոր:

Ն րա բա ցա ռիկ վաս տա կը հա մաշ խար հային գի տու թյան զար գաց ման 

մեջ թե՛ հայ րե նի քում, թե՛ ար տա սահ մա նում գնա հատ վել է ը ստ ար ժան-

վույն: 1994 թ. նրան շնորհ վել է ՀՀ Ազ գային հե րո սի կո չում:

 Վախ ճան վել է 1996 թ. օ գոս տո սի 12-ին Բյու րա կա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում: 
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VICTORHAMBARDZUMYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician 
of the Academy of Sciences of the USSR and the Academy of Sciences of the 
Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR, National Hero of the 
Republic of Armenia

He was born on September 18, 1908, in Tbilisi, where he received his 
secondary education. In 1928 he graduated from the Faculty of Physics and 
Mathematics of the Leningrad State University (now St. Petersburg). In 1931 
he fi nished PhD courses. In 1935, without defending the dissertation, he was 
awarded the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences.

In 1931-1944 he worked as an Associate Professor and Professor at the 
University of Leningrad, and then, on his own initiative, Head of the First 
Chair of Astrophysics in the USSR. In 1943 he became one of the founding 
members of the Academy of Sciences of the Armenian SSR and was appoint-
ed the fi rst vice-president. In 1947 he was elected President of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR and headed it for about half a century.

In 1946 he founded YSU Chair of Astrophysics and Byurakan Observato-
ry. The researches, made in this institution, predetermined the main directions 
of the development of astrophysics in the second half of the 20th century.

His contributions to the study of theoretical astrophysics, extragalactic as-
tronomy, stellar and galaxy evolution have opened a new page in the world 
science.

From 1958 he was a Deputy of the Supreme Soviet of the USSR III-X 
convocations.

His outstanding contribution to the development of the world science has 
been appreciated both in the homeland and abroad. In 1994 he was awarded 
the title of National Hero of the Republic of Armenia.

He died on August 12, 1996, in Byurakan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ԷԴՈՒԱՐԴԱՂԱՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1913 թ. մար տի 16-ին Մեղ րի ում: 1928 

թ. ա վար տել է տե ղի 7-ա մյա դպ րո ցը, 1932 թ.՝ 

Կոլտնտե սային ու սում նա րա նը: 1930-1932 թթ. 

աշ խա տել է Մեղ րիի կոլտն տե սու թյու նում որ պես 

հաշ վե տար, ա պա՝ հաշ վա պահ: 1933 թվականից 

ու սա նել է Ե ՊՀ պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տում՝ 

մի ա ժա մա նակ որ պես հաշ վա պահ աշ խա տե լով 

ծխա խո տի ֆաբ րի կա յում:

1938 թ. ա վար տել է հա մալ սա րա նը, 1941 թ.՝ աս պի րան տու րան: 

1941 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1945 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1942 թ. նրան շնորհ վել է դո ցեն տի, 1946 թ.՝ պրո ֆե սո րի կո չում: 

1953 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1982 թ.՝ ա կա դե մի կոս:

1938 թվականից մինչև կյան քի վեր ջը աշ խա տել է Ե ՊՀ-ո ւմ. 1948-1950 

թթ. ե ղել է Բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, 1953-1956 թթ.՝ գի տա կան 

աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, 1956-1986 թթ.՝ ը նդ հա նուր լեզ վա բա-

նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 1968-1991 թթ.՝ Հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն-

նե րի կենտ րո նի ղե կա վար, 1986-1991 թթ.՝ « Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա-

նի» հան դե սի գլ խա վոր խմ բա գիր:

Թո ղել է գի տա կան հա րուստ ժա ռան գու թյուն, ո րը վե րա բե րում է ը նդ հա-

նուր լեզ վա բա նու թյան, հայ լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյան, հայոց լեզ վի 

պատ մու թյան և հա մե մա տա կան քե րա կա նու թյան, բար բա ռա գի տու թյան, 

ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի, Ար ևել քի գրա կա նու թյան պատ մու թյան և այլ 

հար ցե րի:  Մեծ ա վանդ ու նի նաև հայ բա ռա րա նագ րու թյան բնա գա վա ռում:

1953 թ. ը նտր վել է Եր ևա նի քաղ խորհր դի, 1980 և 1985 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԽ 

պատ գա մա վոր: 

1970 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին Եր ևա նում: 

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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EDUARDAGHAYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the Academy 
of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on March 16, 1913, in Meghri. In 1928 he graduated from 
the local 7-year school and in 1932 he graduated from the Collective Farm 
College. In 1930-1932 he worked as an accountant in Meghri collective farm. 
From 1933 he studied at YSU Faculty of Historiography, at the same time 
working as an accountant at a tobacco factory.

In 1938 he graduated from the university, and in 1941 defended his candi-
date thesis.

In 1945 he defended his doctoral dissertation. In 1942 he was awarded the 
title of associate professor and in 1946 - professor. In 1953 he was elected 
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 
1982 - Academician.

From 1938 until the end of his life he worked at YSU. In 1948-1950 he was 
the Dean of the Faculty of Philology, from 1953 to 1956 Deputy Rector for 
Scientifi c Affairs, from 1956 to 1986 he was the Head of the Chair of General 
Linguistics, from 1968 to 1991 he was the Head of the Center for Armenian 
Studies Researches, from 1986 to 1991 he was the Editor-in-Chief of the Jour-
nal Banber of Yerevan University.

He has left a rich scientifi c legacy, which deals with general linguistics, 
history of Armenian linguistics, history of Armenian language and compar-
ative grammar, dialectology, modern Armenian language, history of Eastern 
literature and other issues. He also has a great contribution in the fi eld of 
Armenian lexicography.

In 1953 he was elected Deputy at the City Council of Yerevan. In 1980 and 
1985 - Deputy of the Supreme Council of the Armenian SSR.

In 1970 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

He died on December 29, 1991, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ԳՈՒՐԳԵՆՍԱՀԱԿՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն ների 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, 

ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10-ին ներ կայիս 

ՀՀ Շի րա կի մար զի Սառ նաղ բյուր գյու ղում, որ տեղ 

ստա ցել է սկզբ նա կան կր թու թյուն: 1933 թ. ա վար-

տել է Լե նի նա կա նի (այժմ՝ Գյում րի) շի նա րա րա-

կան տեխ նի կու մը:

1933-1934 թթ. աշ խա տել է Մեծ Պար նի գյու ղի 

միջ նա կարգ դպ րո ցում որ պես ու սու ցիչ, 1939 թ. 

ա վար տել է Ե ՊՀ ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տը: 1939-1946 թթ. 

ծա ռայել է խորհրդային բա նա կում, մաս նակ ցել Հայ րե նա կան մեծ պա տե-

րազ մին: 1949 թ. ա վար տել է աս պի րան տու րան: 

1950 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1963 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1964 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1965 թ. ը նտր վել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1982 թ.՝ ա կա դե մի կոս: 

1950 թվականից ա նընդ մեջ աշ խա տել է Ե ՊՀ-ո ւմ: 1951 թ. նրա նա խա-

ձեռ նու թյամբ հիմ նադր վել է տե սա կան ֆի զի կայի ամ բի ո նը, ո րը ղե կա վա րել 

է մինչև 1985 թ.: 1967-1972 թթ. ե ղել է Ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան: 

Զ բաղ վել է տար րա կան մաս նիկ նե րի ֆի զի կայի և տի ե զե րա կան ճա ռա-

գայթ նե րի հե տա զո տու թյամբ: Ստաց ված ար դյունք ներն ամ փո փել է «Է ներ-

գե տի կա կան սպեկտր ներ և տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ ման մաս նիկ նե րի մի-

ջու կային փո խազ դե ցու թյուն ներ» (Եր., 1958) մե նագ րու թյան մեջ: 

Հե ղի նակ է շուրջ 200 գի տա կան հոդ ված նե րի, մե նագ րու թյուն նե րի, 

ուսում նա կան ձեռ նարկ նե րի ու դա սագր քե րի:

 Վախ ճան վել է 2000 թ. մար տի 26-ին Եր ևա նում:

Ն րա ա նու նով է կոչ վում Ե ՊՀ տե սա կան ֆի զի կայի ամ բի ո նը, ի սկ բրոն-

զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի նա խասրա-

հում: 

Եր ևա նի Չա րեն ցի փո ղո ցի թիվ 4 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ:
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GURGEN SAHAKYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the 
Academy of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian 
SSR

He was born on September 10, 1913, in the present-day village of Sarnagh-
byur, Shirak Province of the Republic of Armenia, where he received his primary 
education. In 1933 he graduated from Leninakan (now Gyumri) Construction 
College.

In 1933 - 1934 he worked as a teacher in the secondary school of Mets Parni 
village. In 1939 he graduated from YSU Faculty of Physics and Mathematics. In 
1939 - 1946 he served in the Soviet Army, participated in the Great Patriotic War. 
In 1949 he fi nished PhD courses.

In 1950 he defended his candidate thesis and in 1963 - doctoral dissertation. In 
1964 he was awarded the title of professor. In 1965 he was elected Corresponding 
Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 1982 - Academi-
cian.

He has been working at YSU since 1950. In 1951, on his initiative, the Chair 
of Theoretical Physics was established, which he headed until 1985. In 1967 - 
1972 he was the Dean of the Faculty of Physics.

He studied the physics and cosmic rays of elementary particles. The results 
were summarized in the monograph “The Energy Spectra and Nuclear Interac-
tions of Space Radiation Particles” (Yerevan, 1958).

Author of about 200 scientifi c articles, monographs, textbooks and manuals.
He died on March 26, 2000, in Yerevan.
The Chair of Theoretical Physics of YSU is named after him, and his bronze 

bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
A commemorative plaque is attached to the wall of building No. 4 on Charents 

Street in Yerevan.
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ԳԵՎՈՐԳՋԱՀՈՒԿՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1920 թ. ապ րի լի 1-ին ներ կայիս ՀՀ Լո-

ռու մար զի Շահ նա զար (այժմ՝ Մե ծա վան) գյու-

ղում: 1937 թ. ա վար տել է Եր ևա նի թիվ 1 միջ նա-

կարգ դպ րո ցը, 1941 թ.՝ Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տը: 

1941-1943 թթ. մաս նակ ցել է Հայ րե նա կան մեծ 

պա տե րազ մին: 

1947 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1955 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1958 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1968 թ. ը նտր վել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1974 թ.՝ ա կա դե մի կոս:

1945-1949 թթ. ե ղել է Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ա վագ դա սա-

խոս, 1948-1957 թթ.՝ օ տար լե զու նե րի, 1957-1970 թթ.՝ ռո մա նա գեր մա նա կան 

բա նա սի րու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 1970 թվականի ց՝ ը նդ հա նուր լեզ վա բա-

նու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, 1962 թվականից մինչև կյան քի վեր ջը՝ նաև 

ՀԽՍՀ ԳԱ լեզ վի ի նս տի տու տի տնօ րեն և այն տեղ գոր ծող լեզ վա բա նու թյան 

մաս նա գի տա կան խորհր դի նա խա գահ: 

Ն րա ե րկ հա տոր « Լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյուն» (Եր., 1960-1962, 

2015), «Ընդ հա նուր և հայ կա կան լեզ վա բա նու թյուն» (Եր., 1978) հիմ նա րար 

ու սում նա սի րու թյուն նե րը հան գեց րին լեզ վի հա մընդ հա նուր կա ղա պա րի 

ստեղծ ման գա ղա փա րին, ո րն ի րա կա նաց րեց « Լեզ վի հա մընդ հա նուր տե-

սու թյուն» (ռուս., Մոսկ վա, 1999, ան գլ., 2003) մե նագ րու թյան մեջ: Որ պես 

Եվ րո պայի և Ա ՄՆ-ի լեզ վա բա նա կան ըն կե րու թյուն նե րի ան դամ՝ մեծ դեր է 

խա ղա ցել հայ լեզ վա բա նա կան դպ րո ցի ձեռք բե րում նե րը մի ջազ գայ նաց նե-

լու գոր ծում: 

1965 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման, 

1988 թ.՝ ՀԽՍՀ Պե տա կան մր ցա նա կի:

 Վախ ճան վել է 2005 թ. հու լի սի 8-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում: Հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից մե կը 

կոչ վում է նրա ա նու նով:
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GEVORGJAHUKYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the Academy 
of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on April 1, 1920, in the village of Shahnazar (now Metsavan) 
in the present-day Lori Province of the Republic of Armenia. In 1937 he grad-
uated from Yerevan Secondary School No. 1, graduated from YSU Faculty of 
Philology in 1941.

In 1941 - 1943 Participated in the Great Patriotic War.
In 1947 he defended his candidate thesis and in 1955 - doctoral disser-

tation. In 1958 he was awarded the title of professor. In 1968 was elected 
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 
1974 - Academician.

In 1945 - 1949 he was a senior lecturer at YSU Faculty of Philology, from 
1948 to 1957 he was the Head of the Department of Foreign Languages, from 
1957 to 1970 he was the Head of the Chair of Romance and Germanic Philol-
ogy, from 1970 he was the Professor of the Chair of General Linguistics, from 
1962 to the end of his life he was the Director of the Institute of Language 
and Chairman of the Professional Council of Linguistics of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR.

His two-volume “History of Linguistics” (Yerevan, 1960 - 1962, 2015) and 
“General and Armenian Linguistics” (Yerevan, 1978) led to the idea of   cre-
ating a common language model, which was implemented in the monograph 
“General Theory of Language” (Russian, Moscow, 1999, English, 2003). As 
a member of the Linguistic Society of Europe and the United States, he has 
played an important role in the internationalization of the achievements of the 
Armenian Linguistic School.

In 1965 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR, and in 1988 the State Prize of the Armenian SSR.

He died on July 8, 2005, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building, one of the 

classrooms of the Faculty of Armenian Philology is named after him.
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ԳՐԻԳՈՐՉՈՒԲԱՐՅԱՆ

Ի րա վա բան, հրա պա րա կա խոս, ՀԽՍՀ գի տու-

թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1888 թ. հու լի սի 6-ին Նոր Նախիջևանի 

(այժմ՝ Դոնի Ռոստով) հա յաբ նակ Թոփ տի գյու-

ղում: Միջ նա կարգ կր թու թյունն ստա ցել է Նոր 

Նա խիջ ևա նում, ա պա՝ ըն դուն վել Յա րոս լավ լի հա-

մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ և միա-

ժա մա նակ դր սե կու թյամբ ա վար տել Մոսկ վայի 

հա մալ սա րա նի պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տը: 

1913 թ. վե րա դար ձել է Դո նի Ռոս տով և զբաղ վել 

փաս տա բա նա կան ու լրագ րո ղա կան գոր ծու նե ու թյամբ: 

1915 թ. ըն դուն վել է ՀՅԴ կու սակ ցու թյան շար քե րը:

 Հա յաս տա նում խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մից հե տո մշտա կան 

բնա կու թյուն է հաս տա տել Եր ևա նում: 

1920 թ. հրա վիր վել է Ե ՊՀ և գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նե ցել համալ սա-

րա նի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րին: 1921 թ. հուն վա րի 23-ին հա մալ-

սա րա նի վե րա բաց ման հան դի սու թյու նից հե տո կար դա ցել է ա ռա ջին դա-

սա խո սու թյու նը՝ « Խորհր դային ի րա վուն քը և Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան 

հա մալ սա րա նը» թե մայով: 

1937 թ. հու լի սի 15-ին ձեր բա կալ վել է ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ղե կա վար լի-

նե լու մե ղադ րան քով: 1939 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին դա տա պարտ վել է գնդա-

կա հա րու թյան, սա կայն 1940 թ. հուն վա րի 5-ին դա տավ ճի ռը բե կան վել է, 

և նա դա տա պարտ վել է 8 տար վա ա զա տազրկ ման: 1947 հուն վա րի 15-ին 

ա զատվել է պատ ժի կրու մից՝ ա ռանց Եր ևա նում բնակ վե լու ի րա վուն քի: 

Ծպտյալ բնակ վել է Եր ևա նում: 

1957-1962 թթ. շա րու նա կել է աշ խա տան քը Ե ՊՀ-ո ւմ: 

Մեծ ա վանդ ու նի հայ ի րա վա բա նա կան գի տա կան տեր մի նա բա նու թյան 

ստեղծ ման գոր ծում: 1961 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա-

վոր գործ չի կոչ ման:

 Վախ ճան վել է 1962 թ. սեպ տեմ բե րի 6-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում:
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GRIGORCHUBARYAN

Lawyer, Publicist, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on July 6, 1888, in the village of Topti, an Armenian-populat-
ed village in Rostov-on-Don, New Nakhichevan. He received his secondary 
education in New Nakhichevan, then entered the Faculty of Law of Yaroslavl 
University and at the same time graduated from the Faculty of History of 
Moscow University. In 1913 he returned to Rostov-on-Don and practiced law 
and journalism.

In 1915 he joined the ranks of the ARF party.
After the establishment of the Soviet rule in Armenia he settled in Yerevan.
In 1920 he was invited to YSU and took an active part in the reconstruc-

tion of the university. In 1921 after the reopening ceremony of the university 
on January 23, he delivered the fi rst lecture on “Soviet Law and the People’s 
University of Armenia”.

In 1937 he was arrested on July 15 on charges of leading the ARF party. In 
1939 he was sentenced to death by fi ring squad on September 2, but in 1940, 
on January 5, the sentence was overturned and he was sentenced to 8 years in 
prison. On January 15, 1947, he was released from prison without the right to 
reside in Yerevan. Secretly lived in Yerevan.

In 1957 - 1962 he continued his work at YSU.
He has made a great contribution to the creation of Armenian legal scien-

tifi c terminology. In 1961 he was awarded the title of Honored Scientist of the 
Armenian SSR.

He died on September 6, 1962, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building.
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ԳՐԻԳՈՐԳՈՒՐԶԱԴՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն ների 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, 

ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1922 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին Բաղ դա-

դում: Ծնողները մազապուրծ էին եղել 1915 թ. Մեծ 

եղեռնից։ 1944 թ. ա վար տել է Եր ՊԻ հիդ րո տեխ նի-

կա կան և շի նա րա րա կան ֆա կուլ տե տը, 1947 թ.՝ 

աս պի րան տու րան:

1948 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1955 թ.՝ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1962 թ. նրան 

շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1965 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան-

դամ, 1986 թ.՝ ա կա դե մի կոս: 

Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյունն սկ սել է Բյուրականի աստղա-

դիտարանում: 1949-1979 թթ. աշ խա տել է Ե ՊՀ ա ստ ղա ֆի զի կայի ամ-

բիո նում:  1992-2004 թթ. եղել է Գառ նի ի տի ե զե րա կան ա ստ ղա գի տու թյան 

ի նստի տու տի տնօ րեն:

Աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում են մի ջաստ ղային տա րա ծու թյու նում 

ճա ռա գայ թային հա վա սա րակշ ռու թյան խն դիր նե րին, ա ստ ղաս փյուռ նե-

րի ձևա բա նա կան և կի նե մա տի կա կան ու սում նա սի րու թյա նը, դի ֆու զային 

մո լո րա կաձև մի գա մա ծու թյուն նե րին: Ս տեղ ծել է գի տա կան մի շարք սար-

քեր ու օպ տի կա կան հա մա կար գեր: Նրա ան վան հետ է կապ ված «Օ րի ոն» 

տիե զե րա կան ա ստ ղա դի տա րա նի օպ տի կա կան հա մա կար գի աշ խա տան-

քի սկզբուն քի, ավ տո մատ կա ռա վար ման մե թո դի կայի ստեղ ծու մը:

 Գառ նի ի տի ե զե րա կան ա ստ ղա գի տու թյան լա բո րա տո րի ա յում նրա 

ղե կա վա րու թյամբ ի րենց նա խաթ ռիչ քային պատ րաս տումն են ան ցել 

խորհրդային մի քա նի տաս նյակ տի ե զե րագ նաց ներ: 

Հե ղի նակ է ա վե լի քան 200 գի տա կան հոդ ված նե րի և բազ մա թիվ մե-

նագրու թյուն նե րի ու գր քե րի: 

1950 թ. ը նտր վել է Մի ջազ գային ա ստ ղա գի տա կան մի ու թյան ան դամ:

1975 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:

 Վախ ճան վել է 2014 թ. փետր վա րի 23-ին Եր ևա նում:
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GRIGORGURZADYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician 
of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the 
Armenian SSR

He was born on October 15, 1922, in Baghdad in the family of the parents 
who survived the genocide in 1915. In 1944 graduated from the Faculty of 
Hydraulic Engineering and Construction of Yerevan Polytechnic Institute, in 
1947 – fi nished PhD courses.

In 1948 he defended his candidate thesis, in 1955 - doctoral dissertation. 
In 1962 he was awarded the title of professor. In 1965 he was elected Corre-
sponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 1986 
- Academician.

He started his career at the Byurakan Observatory. In 1949 - 1979 worked 
at YSU Chair of Astrophysics. In 1992 - 2004 he was the Director of the Garni 
Institute of Space Astronomy.

His researches deals with the problems of radial-equilibrium in interstellar 
space, the morphological and kinematic study of starbursts, diffuse planetary 
nebulae. He has created a number of scientifi c devices and optical systems. 
His name is associated with the creation of the principle of operation of the 
optical system of the “Orion” Space Observatory, automatic control methods.

Several dozen space astronauts underwent pre-fl ight training under his 
guidance at the Garni Space Astronomy Laboratory.

Author of more than 200 scientifi c articles, numerous monographs and 
books.

In 1950 he was elected a member of the International Astronomical Union.
In 1975 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 

SSR.
He died on February 23, 2014, in Yerevan.
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ԷԴՎԱՐԴՋՐԲԱՇՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1923 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ին Եր ևա նում: 

1941 թ. ա վար տել է թիվ 23 միջ նա կարգ դպ րո ցը և 

մեկ նել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան: Մաս նակ ցել է 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին, որի ընթացքում 

ծանր վիրավորվել է և կորց րել ոտ քը: Զո րացր վե-

լուց հե տո՝ 1950 թ., ա վար տել է Ե ՊՀ բա նա սի րու-

թյան ֆա կուլ տե տի հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան 

բա ժի նը: 

1954 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1965 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1964 թ. նրան շնորհ վել է դո ցեն տի, 1967 թ.՝ պրո ֆե սո րի կո չում: 

1974 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1982 թ.՝ ա կա դե մի կոս:

1950-1972 թթ. դա սա խո սել է Ե ՊՀ հայ գրա կա նու թյան (այժմ՝ ա կադ. 

Հ. Թամ րա զյա նի ան վան հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան) ամ բի ո նում: 

1972-1985 թթ. ղե կա վա րել է նո րաս տեղծ գրա կա նու թյան տե սու թյան և գե-

ղա գի տու թյան ամ բի ո նը: 1977-1999 թթ. ե ղել է նաև ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Ա բե ղյա նի 

ան վան գրա կա նու թյան ի նս տի տու տի տնօ րեն:

Հե ղի նակ է ա վե լի քան եր կու տաս նյակ մե նագ րու թյուն նե րի, հա րյու րա-

վոր հոդ ված նե րի: Նա խա ձեռ նել ու խմ բագ րել է « Թու մա նյան. Ու սում նա-

սի րու թյուն ներ» շար քի հինգ հա տո րյա կը, Հովհ. Թու մա նյա նի եր կե րի ա կա-

դե մի ա կան տաս հա տո րյա կը, ի նչ պես նաև հայ այլ դա սա կան նե րի եր կե րի 

հրա տա րա կու թյուն ներ: Մեծ է նրա դե րը « Հայ նոր գրա կա նու թյան պատ-

մու թյուն» բազ մա հա տո րյա կի ստեղծ ման և հրա տա րակ ման գոր ծում: 

Հե ղի նա կել է նաև «Գ րա կա նու թյան տե սու թյուն» բու հա կան դա սա գիր-

քը, ո րն ու նե ցել է 7 հրա տա րա կու թյուն: 

1970 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 1999 թ. օ գոս տո սի 10-ին Եր ևա նում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ հայ բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տի ճե մաս րա հում: 

Եր ևա նի Ռուս թա վե լի փո ղո ցի թիվ 25/1 շեն քի տա րած քում կանգ նեց ված 

է հու շա սյուն:
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EDVARDJRBASHYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the Academy 
of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on September 24, 1923, in Yerevan. In 1941 he graduated 
from secondary school No. 23 and left for military service. He participated in 
the Great Patriotic War, was seriously wounded and lost his leg. After demo-
bilization in 1950 graduated from YSU Faculty of Philology, Department of 
Armenian Language and Literature.

In 1954 he defended his candidate thesis and in 1965 - doctoral disserta-
tion. In 1964 he was awarded the title of associate professor, in 1967 - pro-
fessor. In 1974 he was elected Corresponding Member of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR, in 1982 - Academician.

In 1950 - 1972 delivered lectures at YSU Chair of Armenian Literature 
(now it is named after Academician Hr. Tamrazyan, History of Armenian Lit-
erature). In 1972 - 1985 headed the newly formed Chair of Theory and Aes-
thetics. In 1977 - 1999 he was the Director of the M. Abeghyan Institute of 
Literature of the Armenian SSR Academy of Sciences.

Author of more than two dozen monographs and hundreds of articles. Ini-
tiated and edited the fi ve-volume edition “Tumanyan. Researches’’,the aca-
demic ten-volume edition of H. Tumanyan’s works, as well as publications of 
works by other Armenian classics. His role in the creation and publication of 
the multi-volume “History of New Armenian Literature” is great.

He is also the author of the textbook “Theory of Literature”, which has had 
7 editions.

In 1970 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

He died on August 10, 1999, in Yerevan.
His bronze bust is placed in the foyer of YSU Faculty of Armenian Phi-

lology.
A monument is erected in the area of   25/1 Rustaveli Street, Yerevan.
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ՀՐԱՆՏԹԱՄՐԱԶՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի տու-

թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1926 թ. սեպ տեմ բե րի 6-ին ՀԽՍՀ Իջևա-

նի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ Տա վու շի մարզ) Ա չա ջուր 

գյու ղում: 1943 թ. ա վար տել է տե ղի միջ նա կարգ 

դպ րո ցը, 1948 թ.՝ Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ-

տե տը, 1951 թ.՝ Ե ՊՀ աս պի րան տու րան: 

1955 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1963 թ.՝ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1964 թ. նրան 

շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1986 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան-

դամ, 1996 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս:

1952-1955 թթ. աշ խա տել է Հա յաս տա նի պե տա կան հրա տա րակ չու թյու-

նում որ պես ա վագ խմ բա գիր: 

1968-1980 թթ. ե ղել է Ե ՊՀ խորհր դա հայ (այժմ՝ հայ նո րա գույն) գրա կա-

նու թյան, 1980-2001 թթ.՝ հայ գրա կա նու թյան (այժմ՝ ա կադ. Հրանտ Թամ-

րազյա նի ան վան հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան) ամ բի ո նի վա րիչ:

 Հե ղի նակ է ա վե լի քան 300 գի տա կան հոդ ված նե րի և ու սում նա սի րու-

թյուն նե րի, 40 մե նագ րու թյան, ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի, դպ րո ցա կան ու 

բու հա կան դա սագր քե րի: 

 Կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն է ու նե ցել ա րևմ տա հայ քնա րեր գու նե րի, 

մա նա վանդ Մեծ ե ղեռ նին զոհ դար ձած հայ բա նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր-

ծու թյուն նե րի ա րժ ևոր ման, ի նչ պես նաև 1930-ա կան նե րին բռնաճն շում նե րի 

զոհ դար ձած գրող նե րի ի րա վունք նե րի վե րա կանգնման գոր ծում: 

1970 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 2001 թ. փետր վա րի 9-ին Եր ևա նում:

Ն րա կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ճե-

մաս րա հում:

Եր ևա նի Տե րյան փո ղո ցի թիվ 59 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ:
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HRANTTAMRAZYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of NAS RA, Hon-
ored Scientist of the Armenian SSR

He was born on September 6, 1926, in the village of Achajur, Ijevan Re-
gion of the Armenian SSR (now the RA Tavush Province). In 1943 graduated 
from the local secondary school, in 1948 - from YSU Faculty of Philology, in 
1951 fi nished PhD courses.

In 1955 defended his candidate thesis, in 1963 - doctoral dissertation. In 
1964 was awarded the title of professor. In 1986 was elected a Corresponding 
Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 1996 he was 
elected an Academician of the National Academy of Sciences of the Republic 
of Armenia.

In 1952 - 1955 worked as a senior editor at the State Publishing House of 
Armenia.

In 1968 - 1980 he was the Head of the Chair of Soviet Armenian Literature 
at YSU (now Armenian Modern Literature), and from 1980 to 2001 he was 
the Head of the Chair of Armenian Literature (now Chair of History of Arme-
nian Literature named after Hrant Tamrazyan).

Author of more than 300 scientifi c articles, studies, 40 monographs, text-
books, school and university textbooks.

He played a key role in valuing the works of Western Armenian lyricists, 
especially Armenian poets who fell victim to the Armenian Genocide, as well 
as in restoring the rights of writers who fell victim to repressions in the 1930s.

In 1970 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

He died on February 9, 2001, in Yerevan.
His bust is placed in the foyer of YSU Faculty of Armenian Philology (8th 

building), and a commemorative plaque is attached to the wall of building No. 
59 on Teryan Street in Yerevan.
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ԱՐՄԵՆԹԱԽՏԱՋՅԱՆ

 Կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ԽՍՀՄ ԳԱ և ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, 

ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 

Ծն վել է 1910 թ. հու նի սի 10-ին Շու շի ում: 

1929-1930 թթ. սո վո րել է Ե ՊՀ կեն սա բա նու թյան 

ֆակուլտե տում: 1932 թ. ա վար տել է Թիֆ լի սի 

մերձար ևա դար ձային մշա կա բույ սե րի հա մա միու-

թե նա կան ի նս տի տու տը:

1943 թ. պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1944 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի 

կո չում: 1945 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1971 թ.՝ ա կա դե մի-

կոս, 1966 թ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1972 թ.՝ ա կա դե մի կոս: 

1932-1935 թթ. ե ղել է Հա յաս տա նի բնա պատ մա կան թան գա րա նի գի-

տաշ խա տող, 1935-1943 թթ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ հայ կա կան մաս նա ճյու ղի կեն սա-

բա նու թյան ի նս տի տու տի ա վագ գի տաշ խա տող, 1938-1948 թթ.՝ Ե ՊՀ մոր-

ֆո լո գի այի և կար գա բա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 1943 թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ բու-

սա բա նու թյան ի նս տի տու տի է վո լյու ցի ոն մոր ֆո լո գի այի և հնէ ա բա նու թյան 

բաժ նի վա րիչ, 1944-1948 թթ.՝ նաև ՀԽՍՀ ԳԱ բու սա բա նու թյան ի նս տի-

տու տի տնօրեն, 1949-1961 թթ.՝ Լե նինգ րա դի (այժմ՝ Սանկտ Պե տեր բուրգ) 

պետա կան հա մալ սա րա նի բարձ րա կարգ բույ սե րի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, 

1951-1954 թթ.՝ նույն հա մալ սա րա նի կեն սա բա նու թյան և հո ղա գի տու թյան 

ֆա կուլ տե տի դե կան, 1954-1977 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ բու սա բա նու թյան ի նս տի-

տու տի բարձ րա կարգ բույ սե րի բաժ նի վա րիչ, 1977-1986 թթ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ Լե-

նինգ րա դի Վ. Կո մա րո վի ան վան բու սա բա նու թյան ի նս տի տու տի բարձ րա-

կարգ բույ սե րի ֆլո րայի, կար գա բա նու թյան և է վո լյու ցի այի բաժ նի վա րիչ, 

1977-1986 թթ.՝ նաև նույն ի նս տի տու տի տնօ րեն, 1986 թվականից՝ տնօ րե-

նու թյան խորհր դա կան:

 Հե ղի նակ է շուրջ 400 աշ խա տու թյան, այդ թվում՝ 20 մե նագ րու թյան, 

ո րոնք հրա տա րակ վել են աշ խար հի տար բեր լե զու նե րով: 

Ե ղել է մի շարք ե րկր նե րի (ՌԴ, Ա ՄՆ, Գեր մա նի ա, Նոր վե գի ա և այլն) 

ա կա դե մի ա նե րի իս կա կան ան դամ: 

1967 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչման:

 Վախ ճան վել է 2009 թ. նոյեմ բե րի 13-ին Սանկտ Պե տեր բուր գում:
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ARMENTAKHTAJYAN

Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician of the USSR Acade-
my of Sciences and Armenian SSR Academy of Sciences, Honored Scientist of 
the Armenian SSR

He was born on June 10, 1910, in Shushi. In 1929 - 1930 he studied at YSU 
Faculty of Biology. In 1932 graduated from the All-Union Institute of Subtrop-
ical Cultures in Tbilisi.

In 1943 defended his doctoral dissertation. In 1944 was awarded the title of 
professor. In 1945 was elected Corresponding Member of the Academy of Sci-
ences of the Armenian SSR, Academician - in 1971, Corresponding Member 
of the Academy of Sciences of the USSR in 1966, and Academician in 1972.

In 1932 - 1935 he was a researcher at the Museum of Nature and History of 
Armenia, from 1935 to 1943 – senior researcher at the Institute of Biology of 
the Armenian Branch of the Academy of Sciences of the USSR. From 1938 to 
1948 he was the Head of YSU Chair of Morphology and Discipline, in 1943 
was Head of the Department of Evolutionary Morphology and Archeology of 
the Institute of Plant Protection of the Academy of Sciences of the Armenian 
SSR, in 1944 – 1948 was also the Director of the Institute of Botany of the 
Academy of Sciences of the Armenian SSR, from 1949 to 1961 he was a pro-
fessor at the Chair of High Quality Plants of the Leningrad (now St. Petersburg) 
State University, from 1951 to 1954 he was the Dean of the Faculty of Biology 
and Soil Science at the same university, in 1954 - 1977 - Dean of the Faculty 
of High Quality Plants of the Institute of Botany of the Academy of Sciences 
of the Armenian SSR, in 1977 - 1986 – Head of the Division of High Quality 
Flora, Discipline and Evolution of the Institute of Botany of Leningrad named 
after V. Komarov, also occupied the position of the director in the same period, 
beginning with 1986 – advisor to the management of the institute.

He is the author of about 400 works, including 20 monographs, which have 
been published in various languages   around the world.

He has been a full member of the academies of a number of countries (Rus-
sia, USA, Germany, Norway, etc.).

In 1967 was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian SSR.
He died on November 13, in 2009, in St. Petersburg.
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ՆՈՐԱՅՐՍԻՍԱԿՅԱՆ

 Կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ԽՍՀՄ ԳԱ և ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս

Ծն վել է 1907 թ. հուն վա րի 25-ին Աշ տա րա կում: 

1928 թ. ըն դուն վել է Ե ՊՀ և գոր ծուղ վել Մոսկ վայի 

Կ. Տի մի րյազ ևի ան վան գյու ղատնտե սա կան ա կա-

դե մի ա, ո րը 1932 թ. ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է 

աս պի րան տու րա: 1935 թ. տե ղա փոխ վել է ԽՍՀՄ 

ԳԱ կեն սա քի մի այի ի նս տի տուտ: 

1936 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1940 թ.՝ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1944 թ. նրան 

շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1960 թ. ը նտր վել է ԽՍՀՄ ԳԱ, 1965 թ.՝ ՀԽՍՀ 

ԳԱ ա կա դե մի կոս:

1935 թվականից աշ խա տել է ԽՍՀՄ ԳԱ Ա. Բա խի ան վան կեն սա քի-

միայի ի նս տի տու տում, 1946-1959 թթ. ե ղել նույն ի նս տի տու տի փոխտ նօ րեն, 

1959-1963 թթ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ կեն սա բա նա կան բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս 

քար տու ղար, 1963-1966 թթ.՝ նա խա գա հու թյան ան դամ և գի տա կան քար-

տու ղար: 

1945-1950 թթ. Ե ՊՀ-ո ւմ կար դա ցել է էն զի մո լո գի այի հա տուկ դա սըն թաց:

Զ բաղ վել է մշա կա բույ սե րի չո րա դի մաց կուն տե սակ նե րի ստաց ման, 

բույ սե րի են թաբջ ջային կա ռուց ված քի, կեն դա նի բջիջ նե րի վրա ճա ռա գայ-

թաակ տի վու թյան ազ դե ցու թյան հիմ նախն դիր նե րի հե տա զո տու թյամբ և ագ-

րո տեխ նի կա կան մի շարք մի ջո ցա ռում նե րի մշակ մամբ: 

Ն րա ղե կա վա րու թյամբ տի ե զե րա կան կեն սա բա նու թյան և բժշ կու թյան 

բնա գա վառ նե րում ու սում նա սիր վել են ճա ռա գայթ ման, ան կշ ռու թյան, Ե րկ րի 

ձգո ղու թյան և այլ գոր ծոն նե րի առնչվող հար ցեր: Ն. Սիսակյանն իրավամբ 

հա մար վում է տի ե զե րա կան կեն սա բա նու թյան հիմ նա դիր նե րից:

 Զե կու ցում նե րով բազ միցս հան դես է ե կել մի ջազ գային գի տա ժո ղով նե-

րում ու հա մա ժո ղով նե րում:

 Վախ ճան վել է 1966 թ. մար տի 2-ին Մոսկ վա յում:

Ն րա բրոն զա ձույլ կի սանդ րին դր ված է Ե ՊՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն-

քի նա խաս րա հում, անունը ոսկե տառերով գրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շենքի 

պատին, իսկ Մոսկվայի Ա. Բախի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի 

շենքի պատին փակցված է հուշատախտակ: Նրա ա նու նով է կոչ վում Լուս-

նի խառ նա րան նե րից մե կը:
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NORAYRSISAKYAN

Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician of the USSR Acad-
emy of Sciences and Armenian SSR Academy of Sciences

He was born on January 25, 1907, in Ashtarak. In 1928 was admitted to 
YSU and continued education at the Timiryazev Agricultural Academy. After 
the graduation, in 1932, he continued his education (PhD courses). In 1935 
continued the educational process at the Institute of Biochemistry of the 
USSR Academy of Sciences.

In 1936 he defended his candidate thesis, in 1940 - doctoral dissertation. In 
1944 was awarded the title of professor. In 1960 was elected an Academician 
of the USSR Academy of Sciences and in 1965 – Academician of the Acade-
my of Sciences of the Armenian SSR.

From 1935 he worked at the A. Bach Institute of Biochemistry of the USSR 
Academy of Sciences. In 1946 – 1959 he occupied the position of the director 
of this institute. From 1959 to 1963 was the Academic Secretary of the of the 
Biological Department of the USSR Academy of Sciences, from 1963 to 1966 
he was a member and scientifi c secretary of the presidium.

In 1945 - 1950 delivered a special course on enzymology at YSU.
He has been involved in research related to the drought-resistant crops, 

plant cell structure, the impact of radiation on living cells and has developed 
a number of agronomic techniques.

Issues related to the radiation, weightlessness, gravity and other factors 
have been studied in the fi eld of cosmic biology and medicine under his su-
pervision. He is truly one of the founders of space biology.

He has made numerous reports at the international conferences and sem-
inars.

He died on March 2, 1966, in Moscow.
His bronze bust is placed in the lobby of YSU Main Building. A plaque is 

attached to the wall of the Bach Institute of Biochemistry in Moscow, and his 
name is written in gold letters on the wall of the UNESCO building. One of 
the craters of the Moon is named after him.
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ՀՈՎՍԵՓՕՐԲԵԼԻ

 Հայ ար ևե լա գետ, հնա գետ, հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ, ԽՍՀՄ ԳԱ ա կա դե մի կոս (1935), ՀԽՍՀ 

ԳԱ ա կա դե մի կոս և ա ռա ջին նա խա գա հ (1943-

1947), Լոն դո նի հնա գի տա կան ըն կե րու թյան 

պատ վա վոր ան դամ (1944), Ի րա նի ԳԱ թղ թա կից 

ան դամ (1945)

 Հով սեփ Օր բե լին ծն վել է 1887 թ. մար տի 20-ին 

Քու թայի ս քա ղա քում: 1904 թ. ըն դուն վել է Սանկտ 

Պե տեր բուր գի Կայ սե րա կան հա մալ սա րա նի 

պատ մա բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տ: Հու նահ-

ռո մե ա կան հնու թյուն նե րից զատ՝ ու սա նող « դա սա կա նա գե տին» ա վե լի ու 

ա վե լի էր հրա պու րում Արևելքը, մասնավորապես Հա յաս տա նը, Վրաս տա նը 

և Ի րա նը, նրանց պատ մու թյունն ու մշա կույ թը:

1906 թ. ամ ռա նը Օր բե լին ա ռա ջին ան գամ Ա նի ե կավ` մաս նակ ցե լու քա-

ղա քա մայր Ա նի ի պե ղում նե րին: Օր բե լու հա մար Ա նի ի պե ղում նե րը հնա գի-

տա կան հի ա նա լի դպ րոց են ե ղել: Օր բե լին հնա գի տա կան պե ղում ներ է կա-

տա րել նաև Վա նում, Գառ նի ում, Աղ թա մա րում, Ամ բեր դում և Դաղս տա նում: 

1918-1920 թթ. Ռուսաստանի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի տպա րա նի 

տնօ րենն էր: 

Օր բե լու հիմ նա րար աշ խա տանք նե րը վկա յում են լեզ վի, բա նա հյու սու-

թյան, պատ մու թյան, հնա գի տու թյան, ազ գագ րու թյան և ար վես տի պատ մու-

թյան բնա գա վառ նե րում նրա բացառիկ գիտելիքների մասին:

1920-1951 թթ. աշ խա տել է Պե տա կան Էրմիտաժում. սկզբին եղել է 

Էրմիտաժի ֆոնդապահ, այնուհետև՝ Արևելքի բաժնի հիմնադիր վարիչ, 

իսկ 1934 թվականից՝ Էրմիտաժի տնօրեն: Օր բե լին ա ռանց Էր մի տա ժի չէր 

պատ կե րաց նում իր կյան քը: Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի սկզ բում ան-

ձամբ ղե կա վա րել է Էր մի տա ժի գան ձե րի տար հա նու մը, ի սկ պա տե րազ մից 

հե տո՝ դրանց հետ  տե ղա փոխ ման աշ խա տանք նե րը: Որ պես վկա՝ նա հան-

դես է ե կել Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ: 1943 թ. հիմ նադ րել 

և ե ղել է Հայ կա կան ԽՍՀ ԳԱ ա ռա ջին նա խա գա հը (4 տարի): 

 Վախճանվել է 1961 թ. Սանկտ Պետերբուրգում: 

Նրա կիսանդրին տեղադրված է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 

բակում:
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HOVSEPORBELI

Armenian Specialist in Oriental Studies, Archaeologist, Public Figure, Ac-
ademician of the USSR Academy of Sciences (1935), Academician and the 
and First President of the Academy of Sciences of the Armenian SSR (1943-
1947), Honorary Member of the London Archaeological Society (1944), Cor-
responding Member of the Iranian Academy of Sciences (1945)

Hovsep Orbeli was born on March 20, 1887, in Kutaisi. In 1904 was ad-
mitted to Faculty of Philology and History of St. Petersburg Imperial Univer-
sity. In addition to Greco-Roman antiquities, he was starting to show more 
and more interest towards the history and culture of Armenia, Georgia, Iran.

In summer of 1906 Orbeli came to Ani for the fi rst time to take part in the 
excavations in this Ani. The excavations at Ani were a great archeological 
school for Orbeli. Orbeli has also carried out archeological excavations in 
Van, Garni, Akhtamar, Amberd, and Dagestan.

In 1918-1920 he was the director of the Publishing House of the Russian 
Academy of Sciences.

Orbeli’s fundamental works testify about his exceptional knowledge of 
language, folklore, history, archeology, ethnography and art history.

From 1920 to 1951 he worked at the State Hermitage, fi rst as a fund keep-
er, then as the founder and head of the Department of the East, and in 1934 as 
the Director of the Hermitage. Orbeli could not have imagined his life with-
out Hermitage. In the beginning of the Great Patriotic War, he controlled the 
evacuation of the Hermitage’s treasures, and after the war, he relocated them. 
He appeared as a witness during the Nuremberg trials. In 1943 he founded 
and was the fi rst president of the Armenian SSR Academy of Sciences for 
four years.

He died in 1961 in St. Petersburg. His bust is placed in the yard of YSU 
Faculty of Oriental Studies.
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ՍՏԵՓԱՆՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ

 Լեզ վա բան, բա ռա րա նա գիր,  բա նա սի րա կան 

գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ 

ա կա դե մի կոս

Ծն վել է 1857 թ. նոյեմ բե րի 25-ին Ա խալց խա-

յում: Ա վար տել է տե ղի Կա րա պե տյան ծխա կան 

դպ րո ցը, 1878 թ.՝ Գևոր գյան ճե մա րա նը, 1889 թ.՝ 

Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի արևելյան 

լե զու նե րի ֆա կուլ տե տի հայ -սանսկրիտ և հայ-

վրա ցա կան բա ժին նե րը, ստա ցել բա նա սի րա-

կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան 

աստի ճան: 

Եր կար տա րի ներ հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն է դա սա վան դել հայ-

կա կան դպ րոց նե րում: 1919 թ. հրա վիր վել է դա սա խո սա կան աշ խա տան քի 

և Ալեք սանդ րա պո լում (այժմ՝ Գյում րի)  բացված հա մալ սա րա նում 1920 թ. 

փետր վա րի 1-ին կար դա ցել ա ռա ջին դա սա խո սու թյու նը: 

ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ նա դիր ա կա դե մի կոս նե րից էր: 

Ան հեր քե լի փաս տե րով հիմ նա վո րել է, որ Մով սես Խո րե նա ցին ի րոք 5-րդ 

դա րի հե ղի նակ է, ի սկ նրա « Հայոց պատ մու թյու նը»՝ մի ան գա մայն վս տա հե-

լի սկզբ նաղ բյուր:

 Լեզ վա բա նա կան կար ևոր աշ խա տու թյուն նե րից են «Գ րա բա րի հո լո վու-

մը, խո նար հու մը և նախ դիր նե րը» (Թիֆ լիս, 1891) և «Գ րա բա րի հա մա ձայ-

նու թյու նը» (Թիֆ լիս, 1892) մե նագ րու թյուն նե րը: 1944-1945 թթ. հրա տա րա-

կել է 120 հա զար բառ ը նդ գր կող քա ռա հա տոր « Հայե րէն բա ցատ րա կան բա-

ռա րա նը», ո րը հայ բա ռա րա նագ րու թյան կո թո ղային եր կե րից է, ա ռա ջի նը 

իր տե սա կի մեջ (վե րահ րա տա րակ վել է 2010 թ.): 1946 թ. այն ար ժա նա ցել է 

ԽՍՀՄ Պե տա կան մր ցա նա կի: 

Զ բաղ վել է նաև թարգ մա նու թյամբ. թարգմանել է Շեքսպիրի « Լիր թա գա-

վոր» (1887) և « Մակ բեթ» (1892) ող բեր գու թյուն նե րը, Գ. Է բեր սի « Մարդ եմ» 

վե պը (1898):

 Վախ ճան վել է 1947 թ. հու լի սի 21-ին Եր ևա նում:
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STEPANMALKHASYANTS

Linguist, lexicographer, Doctor of Philological Sciences, Professor, Aca-
demician of the Academy of Sciences of the Armenian SSR

He was born on November 25, 1857, in Akhaltsikhe. He graduated from 
the local Karapetyan Parish School, in 1878 from the Gevorgyan Seminary, 
in 1889 from the Armenian-Georgian and Armenian-Sanskrit departments of 
the Faculty of Oriental Languages   of the University of St. Petersburg, and 
received the degree of Candidate of Philological Sciences.

For many years he taught Armenian language and literature at Armenian 
schools. In 1919 he was invited to work as a lecturer at the newly opened 
University in Alexandropol (now Gyumri). He delivered his fi rst lecture on 
February 1, 1920.

He is one of the founding academics of the Academy of Sciences of the 
Armenian SSR.

He proved with undeniable facts that Movses Khorenatsi is really the au-
thor of the 5th century, and his “Armenian History” is a completely reliable 
source.

Among the important linguistic works are the monographs “The Declen-
sion, Conjugation and Prepositions of Grabar” (Tbilisi, 1891) and “The Grabar 
Agreement” (Tbilisi, 1892). In 1944-1945 he published the four-volume book 
“Armenian Explanatory Dictionary”, which includes 120,000 words, which 
is one of the monumental works of the Armenian lexicography, the fi rst in 
its kind (republished in 2010). In 1946 it was awarded the USSR State Prize.

He was also engaged in translation work. He translated the tragedies of 
Shakespeare “King Lear” (1887) and “Macbeth” (1892). Also he made the 
translation of the novel “Homo Sum” by Georg Ebers (1898).

He died on July 21, 1947, in Yerevan.
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ՄԿՐՏԻՉՄԿՐՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, ՀԽՍՀ 

գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1907 թ. հոկ տեմ բե րի 9-ին Վա նում: 1915 

թ. Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ բազ մա թիվ հայե րի 

հետ 1919 թ. հանգր վա նել է Եր ևա նում: Ա վար տե-

լով Երևանի թիվ 2 միջ նա կարգ դպ րո ցը՝ մեկ նել է 

Նոր Բա յա զետ (այժմ՝ Գա վառ) և աշ խա տել որ-

պես ու սու ցիչ: 

1930 թ. ա վար տել է Ե ՊՀ պատ մագ րա կան ֆա-

կուլ տե տը, 1933 թ.՝ աս պի րան տու րան և զբաղ վել գի տա ման կա վար ժա կան 

գոր ծու նե ու թյամբ: 

1939 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1945 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա-

խո սու թյուն: 1946 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1956 թ. ը նտր վել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ: 

1941-1947 և 1957-1976 թթ. ե ղել է Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի 

դե կան, 1954-1980 թթ.՝ հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 

1947-1953 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Ա բե ղյա նի ան վան գրա կա նու թյան ի նս տի տու-

տի տնօ րեն: 

1938 թ. հրա տա րա կել է «XIII-XVIII դդ. հայ աշ խար հիկ գրա կա նու-

թյուն» ժո ղո վա ծուն: «Գ րի գոր Նա րե կա ցի» մե նագ րու թյան մեջ (Եր., 1955) 

վե րագնա հա տել է հան ճա րեղ մտա ծո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյան ազ գային 

ու հա մա մարդ կային ար ժե քը: Հե ղի նակ է « Մով սես Խո րե նա ցի. կյանքն ու 

ստեղ ծա գոր ծու թյու նը» (ռուս., Եր., 1969, հայ., 1970), «Ի սա հա կյա նի հու-

մա նիզ մը» (Եր., 1975) և « Հով հան նես Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը» 

(Եր., 1981) մե նագ րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև «Է ջեր հայ վի պա սա նու թյան 

պատ մու թյու նից» (Եր., 1957) և «Գ րա կա նու թյան պատ մու թյան հար ցեր» 

(Եր., 1982) աշ խա տու թյուն նե րի:

 Հե ղի նա կել է նաև բու հա կան և դպ րո ցա կան դա սագր քեր:

 1961 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Պարգ ևատր վել է « Պատ վո նշան» շքան շա նով: 

Վախ ճան վել է 1983 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին Եր ևա նում:
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MKRTICH MKRYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor, Corresponding Member of the 
Academy of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian 
SSR

He was born on October 9, 1907, in Van. With the many Armenians who 
survived during the Great Genocide of 1915, in 1919 he took refuge in Yere-
van. After graduating from the secondary school No. 2, he left for Nor Bayazet 
(now Gavar) to work as a teacher.

In 1930 he graduated from YSU Faculty of History, in 1933 fi nished PhD 
courses and got engaged in scientifi c and pedagogical activities.

In 1939 he defended his candidate thesis and in 1945 - doctoral disser-
tation. In 1946 he was awarded the title of professor. In 1956 was elected 
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR.

In 1941 - 1947 and 1957 - 1976 he was the Dean of YSU Faculty of Philol-
ogy, from 1954 to 1980 he was the Head of the Chair of the History of Arme-
nian Literature, from 1947 to 1953 he was the Director of the M. Abeghyan 
Institute of Literature of the Academy of Sciences of the Armenian SSR.

In 1938 he published the collection “XIII-XVIII Centuries. Armenian Sec-
ular Literature”. In the monograph “Grigor Narekatsi” (Yerevan, 1955) he 
re-examined the national and universal value of the work of a genius thinker. 
He is also the author of “Movses Khorenatsi. Life and Creativity “(Yerevan, 
Russian, 1969, Armenian, 1970), “Isahakyan’s Humanism” (Yerevan, 1975), 
“Hovhannes Tumanyan’s Work” (Yerevan, 1981) monographs, as well as 
“Pages from the History of Armenian Novel” (Yerevan, 1957) and “Issues of 
the History of Literature” (Yerevan, 1982).

He has also written university and school textbooks.
In 1961 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 

SSR.
He was awarded the Order of the Badge of Honor.
He died on October 26, 1983, in Yerevan.
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ՄԽԻԹԱՐՋՐԲԱՇՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն ների 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, 

ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին Եր ևա նում: 

1936 թ. ա վար տել է Երևանի թիվ 23 միջ նա կարգ 

դպրո ցը, 1941 թ.՝ Ե ՊՀ ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան 

ֆա կուլ տե տը, 1945 թ.՝ աս պի րան տու րան: 

1945 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1949 թ.՝ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1950 թ. նրան 

շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1953 թ. ը նտր վել է 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ, 1956 թ.՝ ա կա դե մի կոս: 

1943 թվականից դա սա վան դել է Ե ՊՀ-ո ւմ: 1957-1959 թթ. ե ղել է Ֆի զի կա-

մա թե մա տի կա կան, ա պա՝ Մե խա նի կա մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տի դե-

կան, 1978-1994 թթ.՝ ֆունկ ցի ա նե րի տե սու թյան ամ բի ո նի վա րիչ: 

1945 թվականից աշ խա տել է նաև ՀԽՍՀ ԳԱ-ո ւմ. 1955-1971 թթ. ե ղել 

է Մա թե մա տի կայի և մե խա նի կայի ի նս տի տու տի ֆունկ ցի ա նե րի տե սու-

թյան բաժ նի վա րիչ, 1971-1989 թթ.՝ տնօ րեն, 1966 թվականի ց՝ «ՀԽՍՀ ԳԱ 

տեղեկագիր. Մաթեմատիկա» հան դե սի հիմ նա դիր գլ խա վոր խմ բա գիր: 

1963-1973 թթ. ե ղել է ՀԽՍՀ ԳԱ ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի 

բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս քար տու ղար, 1973-1978 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ նա խա-

գա հու թյան ան դամ:

 Հե ղի նակ է շուրջ 200 գի տա կան հոդ ված նե րի, մե նագ րու թյուն նե րի և ու-

սում նա կան ձեռ նարկ նե րի: Նրա ու սում նա սի րու թյուն ներն ը նդ գր կում են 

ժա մա նա կա կից կոմպ լեքս ա նա լի զի և ֆունկ ցի ա նե րի տե սու թյան մի շարք 

ո ւղ ղու թյուն ներ՝ մո տա վո րու թյուն նե րի տե սու թյուն, հար մո նիկ ա նա լիզ, ին-

տեգ րա լային ձևա փո խու թյուն ներ և ֆունկ ցի ա նե րի ներ կա յա ցում ներ, մե րո-

մորֆ ֆունկ ցի ա նե րի ֆակ տո րաց ման և դրանց եզ րային հատ կու թյուն ներ: 

1964 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Պարգ ևատր վել է Աշ խա տան քային կար միր դրո շի, Հոկ տեմ բե րյան հե-

ղա փո խու թյան շքան շան նե րով: 

Վախ ճան վել է 1994 թ. մայի սի 6-ին Եր ևա նում: 

Եր ևա նի Ռուս թա վե լի փո ղո ցի թիվ 25/1 շեն քի տա րած քում կանգ նեց ված 

է հու շա սյուն:
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MKHITARJRBASHYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of 
the Academy of Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Arme-
nian SSR

He was born on September 11, 1918, in Yerevan. In 1936 he graduated from 
secondary school No. 23, 1941 - YSU Faculty of Physics and Mathematics, 
1945 – PhD courses.

In 1945 he defended his candidate thesis, in 1949 - doctoral dissertation. 
In 1950 he was awarded the title of professor. In 1953 he was elected Corre-
sponding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 1956 
- Academician.

In 1943 he began to deliver lectures at YSU. In 1957 - 1959 he was the Dean 
of the Faculty of Physics and Mathematics, then the Faculty of Mechanics and 
Mathematics, and from 1978 to 1994 he was the Head of the Chair of Theory 
of Functions.

From 1945 he worked at the Academy of Sciences of the Armenian SSR. 
In 1955 - 1971 he was the Head of the Division of the Theory of Functions of 
the Institute of Mathematics and Mechanics. From 1971 to 1989 he worked 
as Director of this institute. Beginning with 1966 he was the Founding Edi-
tor-in-Chief of the Journal “Mathematics” (Bulletin of the Academy of Sci-
ences of the Armenian SSR. In 1963 - 1973 he was the Academic Secretary 
of the Department of Physical and Mathematical Sciences of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR. In 1973 - 1978 – member of the Presidium of 
the Academy of Sciences of the Armenian SSR.

Author of about 200 scientifi c articles, monographs and textbooks. His re-
searches include a number of areas of modern complex analysis and theory of 
functions: approximation theory, harmonic analysis, integral transformations and 
functions, factorization of meromorphic functions and their marginal properties.

In 1964 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian SSR.
He was awarded the Order of the Red Banner of Labor and the Order of the 

October Revolution.
He died on May 6, 1994, in Yerevan.
A monument is erected in the area of   25/1 Rustaveli Street, Yerevan.



82 | ԵՊՀ ԱՆՎԱՆԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԴԵՄՔԵՐԸ

ԱՇՈՏՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր

Ծն վել է 1922 թ. օ գոս տո սի 18-ին Թիֆ լի սում: 

1940 թ. ա վար տել է տե ղի թիվ 86 հայ կա կան միջ-

նա կարգ դպ րո ցը: Մաս նակ ցել է Հայ րե նա կան մեծ 

պա տե րազ մին, որի ընթացքում ծանր վիրավորվել 

է: 1948 թ. ա վար տել է Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տի հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան բա ժի նը:

1954 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1971 թ.՝ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1974 թ. նրան 

շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 

1954-1966 թթ. ե ղել է ՀԽՍՀ ԳԱ լեզ վի ի նս տի տու տի (1964 թվականի ց՝ Հ. 

Ա ճա ռյա նի ան վան) գի տաշ խա տող, 1966-2005 թթ.՝ Ե ՊՀ բա նա սի րու թյան 

ֆա կուլ տե տի հայոց լեզ վի ամ բի ո նի դա սա խոս, ա պա՝ դո ցենտ, 1976-1991 

թթ.՝ նույն ամ բի ո նի վա րիչ:

Ն րա հե ղի նա կած բա ռա րան նե րը հայ բազ մա դա րյա բա ռա րա նագրու-

թյան նոր նվա ճում ներ են, ի սկ « Ժա մա նա կա կից հայոց լե զու» գիրքն այժմ 

էլ ծա ռա յում է որ պես բու հա կան հիմ նա կան դա սա գիրք:

 Հե ղի նակ է « Հո մա նիշ նե րը ժա մա նա կա կից հայե րե նում» (Եր., 1971), 

« Ժա մա նա կա կից հայոց լե զու (հն չյու նա բա նու թյուն և բա ռա գի տու թյուն)» 

(Եր., 1982), « Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե րի բա ռա րան» (Եր., 1967) և հա մա հե-

ղի նակ՝ « Հայոց լեզ վի դարձ վա ծա բա նա կան բա ռա րան» (Եր., 1975) գր քե րի: 

2004 թ. նրա « Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան»-ը 

(Եր., 2003, 2009) ար ժա նա ցել է ՀՀ Նա խա գա հի մր ցա նա կի:

 Վախ ճան վել է 2007 թ. հուն վա րի 13-ին Եր ևա նում:
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ASHOTSUKIASYAN

Doctor of Philological Sciences, Professor

He was born on August 18, in 1922, in Tbilisi. In 1940 he graduated from 
the local Armenian secondary school No. 86. He participated in the Great 
Patriotic War and was seriously wounded. In 1948 graduated from the De-
partment of Armenian Language and Literature of YSU Faculty of Philology.

In 1954 he defended his candidate thesis and in 1971 - doctoral disserta-
tion. In 1974 he was awarded the title of professor.

In 1954 - 1966 he worked as a researcher at the Institute of Language of 
the Academy of Sciences of the Armenian SSR (since 1964 named after Hr. 
Acharyan), from 1966 to 2005 he was a lecturer at the Chair of Armenian 
Language of YSU Faculty of Philology, then as an Associate Professor and in 
1976 – 1991 – head of the same chair.

His dictionaries are new achievements in the fi eld of the centuries-old Ar-
menian lexicography, and the book “Modern Armenian Language” still serves 
as the main textbook at the university.

He is the author of “Synonyms in Modern Armenian” (Yerevan, 1971), 
“Contemporary Armenian Language (Phonology and Vocabulary)” (Yerevan, 
1982), “Dictionary of Synonyms of the Armenian Language” (Yerevan, 1967) 
and co-author of the “ Phraseological Dictionary of the Armenian Language” 
(Yerevan, 1975).

In 2004 his work “Explanatory Dictionary of Synonyms of the Armenian 
Language” (Yerevan, 2003, 2009) received the RA President’s Prize.

He died on January 13, 2007, in Yerevan.
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ԷԴՈՒԱՐԴԱԹԱՅԱՆ

 Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս

Ծն վել է 1932 թ. փետր վա րի 10-ին Եր ևա նում: 

1949-1953 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի օ տար լե զու նե րի 

ի նս տի տու տում: 1956 թ. ա վար տել է Ե ՊՀ աս պի-

րան տու րան: 

1957 թվականից մինչև կյան քի վեր ջը աշ խա-

տել է Ե ՊՀ-ո ւմ. 1957-1962 թթ. ե ղել է ռո մա նա գեր-

մա նա կան բա նա սի րու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 

1962-1968 թթ.՝ ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան ամ-

բի ո նի ա վագ դա սա խոս, 1969-1986 թթ.՝ նույն ամ բի ո նի դո ցենտ, 1987-1993 

թթ.՝ լե զու նե րի տի պա բա նու թյան, ռու սաց լեզ վի տե սու թյան և մե թո դի կայի 

ամ բի ո նի վա րիչ, 1993-2001 թթ.՝ նույն ամ բի ո նի պրո ֆե սոր: 1968-1969 թթ. 

հա մա տե ղու թյամբ ղե կա վա րել է Ե ՌՕԼ ՄԻ լեզ վա բա նու թյան ամ բի ո նը:

1965 թ. բա նա սի րու թյան գծով պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 1984 թ. 

փի լի սո փա յու թյան գծով՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1986 թ. ը նտրվել 

է ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1996 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս: 

Թո ղել է գի տա կան ու հրա պա րա կա խո սա կան հա րուստ ժա ռան գու թյուն՝ 

շուրջ վեց տաս նյակ հոդ ված ներ և բազ մա թիվ մե նագ րու թյուն ներ, ո րոն ցից 

ե ն՝ « Կա ռուց ված քային շա րա հյու սու թյան ա ռար կան և հիմ նա կան հաս կա-

ցու թյուն նե րը» (ռուս., Եր., 1968), « Լեզ վա կան ո լոր տի կազ մա կերպ ման և 

գոր ծառ ման հայե ցա կեր պե րը» (ռուս., Եր., 1976), « Լեզ վա կան աշ խար հի 

ներ քին կեր պա վո րու մը և ար տա քին վե րա բե րու թյու նը» (Եր., 1981), « Լե զու 

և ար տա լեզ վա կան ի րա կա նու թյուն. գո յա բա նա կան հա մե մատ ման փորձ» 

(ռուս., Եր., 1987), «Ա զա տու թյու նը որ պես գա ղա փար և որ պես ի րա կա նու-

թյուն» (ռուս., Եր., 1992): 1980-1990-ա կան  թթ. հան դես է ե կել նաև հրա պա-

րա կա խո սա կան բազ մա թիվ հոդ ված նե րով: 

Զ բաղ վել է նաև թարգ ման չա կան գոր ծու նե ու թյամբ. մայ րե նի լեզ վով 

հնչեց րել է ա րևմ տաեվ րո պա կան և ռուս ա կա նա վոր գրող նե րի ու փի լի սո-

փա նե րի ամ բող ջա կան եր կեր կամ դրանց հատ ված ներ, ո րոնց մի մա սը 

դեռևս ան տիպ է:

 Հա յաս տա նում նշա նա գի տու թյան հիմ նա դիր նե րից է: 

 Վախ ճան վել է 2002 թ. հուն վա րի 1-ին Եր ևա նում:
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EDUARDATAYAN

Doctor of Philosophy, Professor, Academician of NAS RA

He was born on February 10, 1932, in Yerevan. In 1949 - 1953 studied at 
the Yerevan Institute of Foreign Languages. In 1956 fi nished PhD courses at 
YSU.

From 1957 until the end of his life he worked at YSU. In 1957 - 1962 de-
livered lectures at the Chair of Romance and Germanic Philology, from 1962 
to 1968 he was a senior lecturer at the Department of General Linguistics, 
from 1969 to 1986 - an associate professor at the same chair. In 1987 - 1993 
- Head of the Chair of Typology of Languages, Theory and Methodology of 
the Russian Language, in 1993 - 2001 - Professor of the same chair. In 1968 
- 1969 he headed concurrently the Chair of Linguistics at Yerevan Institute of 
Foreign Languages.

In 1965 he defended his candidate dissertation on philology and in 1984 
- doctoral dissertation on philosophy. In 1986 In 1996 he was elected Cor-
responding Member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 
1996 - Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of 
Armenia. 

He has left a rich scientifi c and publicist legacy. About sixty articles and 
numerous monographs, including “The subject of structural syntax and basic 
concepts” (Russian, Yerevan, 1968), “Concepts of organization and function-
ing of the language sphere” (Russian, Yerevan, 1976), “The internal depiction 
of the linguistic world and the external attitude” (Yerevan, 1981), “Language 
and extralinguistic reality. Experience of ontological comparison” (Russian, 
Yerevan, 1987), “Freedom as an idea and reality” (Russian, Yerevan, 1992). 
From 1980 to 1990, he published numerous publicist articles.

He was also involved in translation activities, making available in his na-
tive language complete works or excerpts from prominent Western European 
and Russian writers and philosophers, some of which have not been published 
yet.

He is one of the founders of semiotics in Armenia.
He died on January 1, 2002, in Yerevan.
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ԱՐՏԵՄԱԼԻԽԱՆՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԽՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 

ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս-

տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1908 թ. հու նի սի 24-ին Գան ձա կում: 

1931 թ. ա վար տել է Լե նինգ րա դի (այժմ՝ Սանկտ 

Պե տեր բուրգ) հա մալ սա րա նը և աշ խա տան քի ան-

ցել Լե նինգ րա դի ֆի զի կա տեխ նի կա կան ի նստի-

տու տում:

1940 թ. ար ժա նա ցել է ֆի զի կա մա թե մա տի կա-

կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճա նի, 1942 թ.՝ պրո ֆե սո րի կոչ ման: 

1943 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ ԳԱ իս կա կան ան դամ:

1930-1943 թթ. Լե նինգ րա դի ֆի զի կա տեխ նի կա կան ի նս տի տու տում ե ղել 

է գի տաշ խա տող, ա պա՝ լա բո րա տո րի այի վա րիչ: 1931-1941 թթ. դա սա խո-

սել է Լե նինգ րա դի պե տա կան հա մալ սա րա նում: 1942 թ. Ա. Ա լի խա նո վի հետ 

Ե ՊՀ ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տում հիմնել է տի ե զե րա կան 

ճա ռա գայթ նե րի ու սում նա սիր ման լա բո րա տո րի ա, ո րը 1943 թ. հա մալ սա-

րա նի կազ մում վե րած վել է ֆի զի կայի գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տու տի 

և հե տա գա յում տե ղա փոխ վել ՀԽՍՀ ԳԱ հա մա կարգ: 1943-1973 թթ. լի նե լով 

Եր ՖԻ տնօ րեն՝ ստեղ ծել է տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի ու սում նա սի րու-

թյան բնա գա վա ռի գիտ նա կան նե րի իր դպ րո ցը:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին նրա կա տա րած մի շարք 

աշ խա տանք ներ ու նե ցել են պաշտ պա նա կան բա ցա ռիկ կար ևո րու թյուն:

1946 թ. նրա ջան քե րով ստեղծ վել է Մոսկ վայի ին ժե նե րա ֆի զի կա կան 

ի նս տի տու տի մի ջու կային ֆի զի կայի ամ բի ո նը:

1942 թ. Ա. Ա լի խա նո վի հետ Ա րա գած լե ռան վրա հիմ նել է տի ե զե րա կան 

ճա ռա գայթ նե րի հե տա զոտ ման գի տա կան կա յանը: Նա ա ռա ջինն է նշել 

տար րա կան նոր մաս նիկ նե րի գո յու թյու նը տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րում: 

Վախ ճան վել է 1978 թ. փետր վա րի 25-ին Մոսկ վա յում:

Եր ևա նի Բաղ րա մյան պո ղո տայի թիվ 18 շեն քի պա տին ամ րաց ված է 

հու շա տախ տակ: 

Ա լի խա նյան եղ բայր նե րի ա նու նով է կոչ վում Եր ևա նի փո ղոց նե րից մե կը: 
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ARTEM ALIKHANYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Corresponding 
Member of the USSR Academy of Sciences, Academician of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on June 24, 1908, in Gandzak. In 1931 he graduated from 
the University of Leningrad (now St. Petersburg) and started working at the 
Leningrad Institute of Physics and Technology.

In 1940 he was awarded the degree of Doctor of Physical and Mathemat-
ical Sciences and in 1942 the title of Professor. In 1943 he was elected a full 
member of the Academy of Sciences of the Armenian SSR.

In 1930 - 1943 he was a researcher at the Leningrad Institute of Physics 
and Technology, then head of the laboratory. In 1931 - 1941 he taught at Len-
ingrad State University. In 1942 together with A. Alikhanov, he organized a 
laboratory for the study of cosmic rays at YSU Faculty of Physics and Math-
ematics. Later it became a research institute of physics and was moved to the 
Academy of Sciences of the Armenian SSR. In 1943 – 1973, as the director of 
YerPhI, he founded his own School of Space Radiation.

A number of his works during the Great Patriotic War had an exceptional 
defensive nature.

In 1946, through his efforts, the Chair of Nuclear Physics of the Moscow 
Institute of Engineering and Physics was established.

In 1942 Together with A. Alikhanov, he founded the Space Research Sta-
tion on Mount Aragats. He was the fi rst to mention the existence of new ele-
mentary particles in cosmic rays.

He died on February 25, 1978, in Moscow.
A commemorative plaque is attached to the wall of building No. 18 on 

Baghramyan Avenue in Yerevan.
One of the streets in Yerevan is named after the Alikhanyan brothers.
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ԱԲՐԱՀԱՄԱԼԻԽԱՆՈՎ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԽՍՀՄ ԳԱ և ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա-

դե մի կոս

Ծն վել է 1904 թ. մար տի 4-ին Թիֆ լի սում: Դպրոցն 

ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Լե նինգրա դի (այժմ՝ 

Սանկտ Պե տեր բուրգ) պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի-

տուտ, ո րն ա վար տել է 1929 թ.: 1927-1941 թթ. աշ-

խա տել է ԽՍՀՄ ԳԱ Լե նինգ րա դի ֆի զի կա տեխ նի-

կա կան ի նս տի տու տում: 

Ա ռա ջին հե տա զո տու թյուն նե րը նվիր ված են 

ռենտ գե նա կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյա նը և 

ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րի ֆի զի կային: 1932 թվականից զբաղ վել է մի ջու-

կային և տար րա կան մաս նիկ նե րի ֆի զի կայով և ճա ռա գայ թաակ տի վու թյան 

հե տա զոտ ման աս պա րե զում կա տա րել մի շարք աշ խա տանք ներ, ո րոնք 

այսօր հա մար վում են դա սա կան: 

Ա. Ա լի խա նյա նի և Մ. Կո զո դո ևի հետ հայտ նա բե րել ու հե տա զո տել է 

գրգռ ված մի ջուկ նե րից է լեկտ րոն -պո զիտ րո նային զույ գե րի ար ձակ ման 

երևույ թը, Ա. Ա լի խա նյա նի հետ՝ ճա ռա գայ թաակ տիվ տար րե րի ս պեկտր նե-

րի տես քի կա խու մը տար րի ա տո մա կան հա մա րից և ճշգրտել Ռե զեր ֆոր դի 

ստա ցած ո րոշ ար դյունք ներ:

1940 թ. կազ մա կեր պել է Է լբ րու սի տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի հե տա-

զոտ ման ա ռա ջին ար շա վա խում բը: Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա մե-

նա ծանր շր ջա նում՝ 1942 թ., Ա. Ա լի խա նյա նի հետ Ա րա գած լե ռան վրա հիմ-

նել է տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի ու սում նա սիր ման գի տա կան կա յան, 

ի սկ Ե ՊՀ-ո ւմ՝ լա բո րա տո րի ա, ո րը Ե ՊՀ կազ մում վե րած վել է ֆի զի կայի գի-

տա հե տա զո տա կան ի նս տի տու տի՝ իր ի սկ տնօ րի նու թյամբ:  Գոր ծուն մաս-

նակ ցու թյուն է ու նե ցել ՀԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի ստեղծման 

աշխատանքներին և նրա հիմ նադր ման օ րից դար ձել ՀԽՍՀ ԳԱ իս կա կան 

ան դամ: Եր կար տա րի ներ ղե կա վա րել է Մոսկ վայի տե սա կան և փոր ձա րա-

րա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տը:

 Մի ջու կային ֆի զի կայի և տար րա կան մաս նիկ նե րի ա րա գա րար նե րի ֆի-

զի կայի խորհր դային դպ րո ցի հիմ նա դիր նե րից է: 

 Վախ ճան վել է 1970 թ. դեկ տեմ բե րի 8-ին Մոսկ վա յում:

Ն րա ա նու նով է կոչ վում Մոսկ վայի տե սա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տը: 

Եր ևա նի փո ղոց նե րից մե կը կոչ վում է Ա լի խա նյան եղ բայր նե րի ա նու նով:
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ABRAHAMALIKHANOV

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of 
the USSR Academy of Sciences and Armenian SSR Academy of Sciences

He was born on March 4, 1904, in Tbilisi. After graduating from school, 
he entered the Leningrad (now St. Petersburg) Polytechnic University, gradu-
ating from it in 1929. In 1927 - 1941 he worked at the Leningrad Institute of 
Physics and Technology of the USSR Academy of Sciences.

The fi rst studies were devoted to the structural analysis of X-rays and the 
physics of X-rays. Since 1932 he has been engaged in the physics of nuclear 
and elementary particles, and has carried out a number of works in the fi eld of 
radiation-activity research that are considered classic today.

A. Alikhanyan and M. Kozodoev discovered and studied the release of 
electropositive pairs from excited nuclei. Together with A. Alikhanyan, the 
“spectrum dependence of the spectral elements” on the atomic number of the 
element and some of the results obtained by Rutherford.

In 1940 he organized the fi rst expedition to refi ne the cosmic rays of Elbrus. 
During the hardest period of the Great Patriotic War, in 1942, Together with 
A. Alikhanyan, he founded the Space Research Station on Mount Aragats, 
and a laboratory at YSU, which became a part of YSU Research Institute of 
Physics under his own direction. He took an active part in the establishment of 
the Academy of Sciences of the Armenian SSR and became a full member of 
the Academy of Sciences of the Armenian SSR from the day of its foundation. 
For many years he headed Moscow Institute of Theoretical and Experimental 
Physics.

He is one of the founders of the Soviet School of Nuclear Physics and El-
ementary Particle Accelerators.

He died on December 8, 1970, in Moscow.
The Moscow Institute of Theoretical Physics is named after him.
One of the streets in Yerevan is named after the Alikhanyan brothers.
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ՍԵՐԳԵՅՄԵՐԳԵԼՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԽՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 

ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս

Ծն վել է 1928 թ. մայի սի 19-ին Սիմ ֆե րո պո լում: 

1947 թ. ա վար տել է Ե ՊՀ ֆի զի կա մա թե մա տի կա-

կան ֆա կուլ տե տը, 1949 թ.՝ աս պի րան տու րան: 

Նույն թվականին գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի աս-

տի ճա նի հայց ման ներ կա յաց ված նրա ա տե նա-

խո սու թյու նը մաս նա գի տա կան խոր հուր դը գնա-

հա տել է որ պես դոկ տո րա կան և նրան շնոր հել ֆի-

զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան: 

1951 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1953 թ. ը նտր վել է ԽՍՀՄ ԳԱ և 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1956 թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս:

1956-1960 թթ. ե ղել է Ե րՄՄԳ ՀԻ հիմ նա դիր տնօ րեն: 1962-1965 և 1971-

1979 թթ. ղե կա վա րել է ՀԽՍՀ ԳԱ և Ե ՊՀ մի ա ցյալ հաշ վո ղա կան կենտ րո նը: 

1963-1971 թթ. ե ղել է ԽՍՀՄ ԳԱ մա թե մա տի կա կան բա ժան մուն քի ա կա դե-

մի կոս քար տու ղա րի տե ղա կալ և ԽՍՀՄ ԳԱ Վ. Ստեկ լո վի ան վան մա թե մա-

տի կա կան ի նս տի տու տի կոմպ լեքս փո փո խա կա նի ֆունկ ցի ա նե րի տե սու-

թյան բաժ նի վա րիչ, 1971-1974 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ փոխ նա խա գահ: 1972-1979 

թթ. ղե կա վա րել է Ե ՊՀ թվային ա նա լի զի ամ բի ո նը, 1979-1982 թթ.՝ ՀԽՍՀ 

ԳԱ մա թե մա տի կայի ի նս տի տու տի կոմպ լեքս ա նա լի զի բա ժի նը: 1982-1986 

թթ. ե ղել է Կի րո վա կա նի (այժմ՝ Վա նա ձոր) պե տա կան ման կա վար ժա կան 

ի նստի տու տի ռեկ տոր: 

Հե տա զո տու թյուն ներն ը նդ գր կում են ժա մա նա կա կից ա նա լի զի մի շարք 

բնա գա վառ ներ: Իր ստեղ ծած նոր մե թո դով սպա ռիչ պա տաս խան է տվել 

կոմպ լեքս փո փո խա կա նի ֆունկ ցի ա նե րը բազ ման դամ նե րով հա վա սա րա-

չափ մո տար կե լու հնա րա վո րու թյան խնդրին։ Մեծ ա վանդ ու նի մի ջազ գային 

ճա նա չում ստա ցած հայ կա կան մա թե մա տի կա կան գի տա կան դպ րո ցի կա-

յաց ման և հե տա գա զար գաց ման, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նում հաշ վո ղա-

կան տեխ նի կայի ու կի բեռ նե տի կայի հիմ նադր ման ու զար գաց ման գոր ծում:

 1952 թ. նրան շնորհ վել է ԽՍՀՄ Պե տա կան մր ցա նակ: 

 Վախ ճան վել է 2008 թ. օ գոս տո սի 19-ին Լոս Ան ջե լե սում (Ա ՄՆ): Ա ճյունն 

ամ փոփ ված է Մոսկ վա յում:
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SERGEY MERGELYAN

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Corresponding 
Member of the USSR Academy of Sciences, Academician of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR

He was born on May 19, 1928, in Simferopol. In 1947 graduated from YSU 
Faculty of Physics and Mathematics, in 1949 – fi nish PhD courses. In the same 
year the Professional Council assessed his dissertation as a doctoral disserta-
tion and awarded him the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sci-
ences. In 1951 he was awarded the title of Professor. In 1953was elected Corre-
sponding Member of the Academy of Sciences of the USSR and the Academy 
of Sciences of the Armenian SSR, in 1956 - Academician of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR.

In 1956 - 1960 he was the founding director of Yerevan Computer Research 
and Development Institute. In 1962 - 1965 and 1971 - 1979 he headed the 
Joint Computing Center of the Academy of Sciences of the Armenian SSR and 
YSU. In 1963 - 1971 he was the Deputy Academic Secretary of the Mathemat-
ical Department of the USSR Academy of Sciences and Head of the Depart-
ment of Theory of Functions of the Complex Variables Institute of the Steklov 
Mathematical Institute, in 1971 - 1974 -  Deputy President of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR. In 1972 – 1979 he headed the Department of 
Numerical Analysis at YSU, in 1979 to 1982 - Department of Complex Analy-
sis of the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Armenian 
SSR. In 1982 - 1986 he was the rector of the Kirovakan (now Vanadzor) State 
Pedagogical Institute.

His research areas cover a number of areas of modern analysis. With the new 
method he created, he gave an exhaustive answer to the problem of the possi-
bility of approximating the functions of a complex variable with polynomials. 
He has made a great contribution to the establishment and further development 
of the internationally recognized Armenian Mathematical Scientifi c School, as 
well as to the establishment and development of computer technology and cy-
bernetics in Armenia.

In 1952 he was awarded the USSR State Prize.
He died on August 19, 2008, in Los Angeles (USA). The ashes are buried 

in Moscow.
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ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԵՈՍՖԱՆԱՐՋՅԱՆ

Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-

սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղ թա-

կից ան դամ

Ծն վել է 1898 թ. օ գոս տո սի 20-ին Ա խալցխա յում: 

Նախ նա կան կր թու թյունն ստա ցել է Ա բաս թու մա-

նում: 1917 թ. ա վար տել է Թիֆ լի սի ա ռևտրա կան 

ու սում նա րա նը: 1919 թ. ըն դուն վել է Ա նդրկով կա-

սյան հա մալ սա րա նի (Թիֆ լիս) բժշ կա կան ֆա-

կուլ տետ: 1923 թ. 4-րդ կուր սից տե ղա փոխ վել է 

Բաք վի հա մալ սա րա նի բժշ կա կան ֆալ կուլ տետ և 

այն ա վար տել 1924 թ.: 

1925 թվականից աշ խա տել է Թիֆ լի սի նախ կին գեր մա նա կան հի վան-

դա նո ցի ռենտ գե նյան բա ժան մուն քում: Նույն թվականին ՀԽՍՀ Ժող կոմ-

խոր հի կող մից մեկ տա րով գոր ծուղ վել է Գեր մա նի ա՝ ռենտ գե նա բա նու թյան 

ոլորտում կա տա րե լա գործ վե լու: 1926 թ. վե րա դար ձել է Բեռ լի նից և աշ խա-

տել որպես Եր ևա նի ա ռա ջին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի ռենտ գե նյան բա-

ժան մուն քի վա րիչ: 

1927 թվականից դա սա խո սել է Ե ՊՀ բժշ կա կան ֆա կուլ տե տում: 1936 

թվականից ղե կա վա րել է ռենտ գե նա բա նու թյան ամ բի ո նը:

1936 թ. պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: Նույն 

թվականին նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1945 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ 

ԳԱ թղ թա կից ան դամ, 1956 թ.՝ ա կա դե մի կոս:

1946 թվականից ե ղել է Եր ևա նում իր նա խա ձեռ նու թյամբ կազմավոր-

ված ռենտ գե նա բա նու թյան և ու ռուց քա բա նու թյան ԳՀԻ տնօ րեն և գի տա-

կան ղե կա վար: Բա ցա հայ տել է 12-մատ նյա ա ղի ի խո ցի դիր քի ռենտ գե նյան 

ախ տո րոշ ման օ րի նա չա փու թյու նը, ո րը հայտ նի է «Բ. Ա. Ֆա նար ջյա նի օ րի-

նա չա փու թյուն» ան վամբ: 

Ե ղել է Ռենտ գե նա բան նե րի, ճա ռա գայ թա բան նե րի և ու ռուց քա բան նե րի 

հան րա պե տա կան ըն կե րու թյան նա խա գահ, Ռենտ գե նա բան նե րի և ճա ռա-

գայ թա բան նե րի հա մա մի ու թե նա կան ըն կե րու թյան պատ վա վոր ան դամ: 

Վախ ճան վել է 1976 թ. ապ րի լի 9-ին Եր ևա նում:

Ն րա ա նու նով է կոչ վում Եր ևա նի փո ղոց նե րից մե կը:
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BARDUGHIMEOSFANARJYAN

Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Academy of 
Sciences of the Armenian SSR, Corresponding Member of the USSR Academy 
of Medical Sciences

He was born on August 20, 1898, in Akhaltsikhe. He received his primary 
education in Abastuman. In 1917 he graduated from Tbilisi Trade College. In 
1919 he entered the Medical Faculty of the Transcaucasian University (Tbili-
si). In 1923, from the 4th year he moved to the Medical Faculty of Baku Uni-
versity and graduated in 1924.

From 1925 he worked in the X-ray department of the former German hos-
pital in Tbilisi. In the same year He was sent to Germany by the Council of 
People’s Commissariat of the Armenian SSR for a year to improve his knowl-
edge in the fi eld of roentgen. In 1926 he returned from Berlin and worked as 
the head of the X-ray department of the fi rst clinical hospital in Yerevan.

Since 1927 he has been lecturing at YSU Faculty of Medicine. From 1936 
he headed the Department of Roentgen.

In 1936 defended his doctoral dissertation, in the same year was award-
ed the title of professor. In 1945 was elected Corresponding Member of the 
Academy of Sciences of the Armenian SSR, in 1956 - Academician.

From 1946 he was the director and scientifi c supervisor of the Scientifi c 
Research Institute of Roentgen and Oncology organized on his initiative in 
Yerevan. He has discovered the pattern of X-ray diagnosis of the position of 
the 12-fi nger saline ulcer, which is known as “B. A. Fanarjyan’s regularity”.

He was the Chairman of the Republican Society of Radiologists, Roent-
genologists and Oncologists, and an honorary member of the Society of Ra-
diologists and Roentgenologists of the USSR.

He died on April 9, 1976, in Yerevan.
One of the streets of Yerevan is named after him.
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ԳՐԻԳՈՐՄԵԴՆԻԿՅԱՆ

Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-

սոր, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1891 թ. սեպ տեմ բե րի 26-ին Մոզ դո կում: 

Ա վար տել է տե ղի միջ նա կարգ դպ րո ցը, 1917 թ.՝ 

Տար տո ւի հա մալ սա րա նի բժշ կա կան ֆա կուլ տե-

տի քի մի ա դե ղա գոր ծա կան բա ժի նը: 1918 թ. մեկ-

նել է Պյա տի գորսկ և մաս նակ ցել խորհր դային իշ-

խա նու թյան հա մար մղ ված պայ քա րին: 1919-1922 

թթ. աշ խա տել է Թիֆ լի սում:

 Գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Ե ՊՀ 

բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հիմնադրման աշխա-

տանքներին: 1922 թ. հիմնել է դե ղա բա նու թյան ամ բի ոն և մինչև 1935 թ. ղե-

կա վա րել այն: Նրա նա խա ձեռ նու թյամբ ամ բի ո նին կից ստեղծ վել են քի-

մի ա դե ղա գոր ծա կան դա սըն թաց ներ, ա պա՝ տեխ նի կում, ո րը ղե կա վա րել է 

եր կար ժա մա նակ: Հիմնել է նաև Ե ՊՀ ռազ մա կան քի մի այի և թու նա բա նու-

թյան, Եր ՊԻ ը նդ հա նուր քի մի այի ամ բի ոն նե րը: Մի քա նի տա րի հա մա տե-

ղու թյամբ ղե կա վա րել է Ե ԱԱԻ դե ղա բա նու թյան ամ բի ո նը:

1935 թ. դար ձել է բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր: Նույն թվականին 

նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում:

1937-1944 թթ. ե ղել է Լե նինգ րա դի (այժմ՝ Սանկտ Պե տեր բուրգ) ռազ-

մաբժշ կա կան ա կա դե մի այի պրո ֆե սոր, 1944-1955 թթ.՝ բժշ կա կան և ա նաս-

նա բույժ նե րի կա տա րե լա գործ ման ի նս տի տուտ նե րի դե ղա գոր ծու թյան ամ-

բի ոն նե րի վա րիչ: 1955 թվականից աշ խա տել է Եր ևա նի հե մա տո լո գի այի և 

ա րյան փոխ նե րարկ ման, բժշ կա կան և ՀԽՍՀ ԳԱ նուրբ օր գա նա կան քի-

միայի ի նս տի տուտ նե րում: 1956-1958 թթ. ե ղել է Եր ԲԻ ու սում նա կան և գի-

տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, 1965-1969 թթ.՝ բժիշկ նե րի կա-

տա րե լա գործ ման ի նս տի տու տի դե ղա բա նու թյան և դե ղա գոր ծու թյան ամ-

բիո նի վա րիչ:

 Հե ղի նակ է շուրջ 50 գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի, ո րոնք նվիր ված են 

դե ղա բույ սե րի և ԽՍՀ Մ-ում սին թեզ ված դե ղա նյու թե րի ու սում նա սիր մա նը: 

Հատ կա պես կար ևոր են օր գա նիզ մի վրա ֆտո րի ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մի 

բա ցա հայտ մա նը նվիր ված աշ խա տանք նե րը: 

Ե ղել է Հա յաս տա նի դե ղա գործ նե րի գի տա կան ըն կե րու թյան պատ վա-

վոր նա խա գահ և հա մա մի ու թե նա կան գի տա դե ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյան 

վար չու թյան ան դամ:

 Վախ ճան վել է 1974 թ. փետր վա րի 16-ին Եր ևա նում:
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GRIGORMEDNIKYAN

Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Armenian 
SSR

He was born on September 26, 1891, in Mozdok. He graduated from the 
local secondary school, in 1917 from the Department of Chemistry of the 
Medical Faculty of the University of Tartu. In 1918 he left for Pyatigorsk and 
took part in the struggle for Soviet Power. In 1919 - 1922 he worked in Tbilisi.

He took an active part in the organization of YSU Faculty of Medicine. 
In 1922 he founded the Chair of Pharmacology and headed it until 1935. On 
his initiative, chemistry and pharmacology courses were established at the 
chair, and then at a technical school, which he headed for a long time. He has 
also founded the chairs of YSU Military Chemistry and Toxicology, Chair of 
General Chemistry of Yerevan State Medical Institute. For several years he 
headed the Department of Pharmacology of the Yerevan Veterinary Institute.

In 1935 he became a doctor of medical sciences. In the same year he was 
awarded the title of professor.

In 1937 - 1944 he was a professor at the Leningrad (now St. Petersburg) 
Military Medical Academy. In 1944 - 1955 he was the head of the Depart-
ment of Pharmacy at the Institutes for the Improvement of Medical and Vet-
erinary Medicine. From 1955 he worked at Yerevan Institute of Hematology 
and Blood Transfusion and the Institute of Fine Organic Chemistry of the 
Armenian SSR. In 1956 - 1958 he was the Deputy Rector on Education and 
Scientifi c Affairs at Yerevan State Medical Institute. In 1965 – 1969 he was 
the head of the Department of Pharmacology and Pharmaceuticals of the In-
stitute of Doctors’ Qualifi cation.

He is the author of about 50 scientifi c works dedicated to the study of herbs 
and medicines synthesized in the USSR. Especially important are the works 
dedicated to the detection of the mechanism of the effect of fl uoride on the 
body.

He was the Honorary President of the Scientifi c Society of Pharmacists of 
Armenia and a member of the Board of the USSR Scientifi c-Pharmaceutical 
Company.

He died on February 16, 1974, in Yerevan.
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ԳՐԻԳՈՐՄՈՒՇԵՂՅԱՆ

Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո-

ցենտ, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1900 թ. հուն վա րի 10-ին Վա ղար շա պա-

տում: Մինչև 1917 թ. սո վո րել է Գևոր գյան ճե մա-

րա նում, ա պա՝ կր թու թյու նը շա րու նա կել Եր ևա նի 

թե մա կան դպ րո ցում:

1927 թ. ա վար տել է Ե ՊՀ բժշ կա կան ֆա կուլ-

տե տը և աշ խա տան քի ան ցել մար դու ֆի զի ո լո-

գիայի ամ բի ո նում որ պես ա սիս տենտ, այ նու հետև 

գոր ծուղ վել է Լե նինգ րադ (այժմ՝ Սանկտ Պե տեր-

բուրգ)՝ վե րա պատ րաստ վե լու Ի. Պավ լո վի և Լ. Օր բե լու լա բո րա տո րի ա նե-

րում:

1930 թ. նո րաս տեղծ բժշ կա կան ի նս տի տու տում նրա ջան քե րով կազ մա-

կերպ վել է ֆի զի ո լո գի այի ամ բի ոն:

1936 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1940 թ. նրան 

շնորհ վել է դո ցեն տի կո չում:

1932-1936 թթ. ե ղել է Ե ԱԱԻ հայ կա կան բաժ նի ֆի զի ո լո գի այի, 1936-1970 

թթ.՝ Եր ԲԻ մար դու և կեն դա նի նե րի ֆի զի ո լո գի այի, 1937-1949 թթ. հա մա տե-

ղու թյամբ՝ Ե ՊՀ ֆի զի ո լո գի այի ամ բի ոն նե րի վա րիչ, 1944-1950 թթ.՝ ՀԽՍՀ 

ԳԱ ֆի զի ո լո գի այի ի նս տի տու տի տնօ րեն:

 Հե ղի նակ է շուրջ 80 գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի՝ նվիր ված մար սո ղա-

կան հա մա կար գի, ու ղե ղի կի սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կար գի ֆի զի ո լո-

գի այի հար ցե րին, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի հան քային ջրե րի բու ժա կան 

ազ դե ցու թյուն նե րի ու սում նա սիր մա նը:

Ն րա ղե կա վա րու թյամբ պաշտ պան վել է թեկ նա ծո ւա կան 13 ա տե նա խո-

սու թյուն:

1967 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:

 Պարգ ևատր վել է Աշ խա տան քային կար միր դրո շի շքան շա նով:

 Վախ ճան վել է 1971 թ. հու նի սի 7-ին Եր ևա նում:
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GRIGORMUSHEGHYAN

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Honored Scientist of 

the Armenian SSR

He was born on January 10, 1900, in Vagharshapat. Until 1917 he studied 

at the Gevorgyan Seminary, then continued his education at the Diocesan 

School of Yerevan.

In 1927 he graduated from YSU Faculty of Medicine and started working 

at the Chair of Human Physiology as an assistant, then he was deployed to 

Leningrad (now St. Petersburg) to raise qualification at the laboratories of I. 

Pavlov and L. Orbeli.

In 1930, a Chair of Physiology was opened at the newly established 

Medical Institute owing to his efforts.

In 1936 he defended his dissertation and in 1940 he was awarded the title 

of Associate Professor.

In 1932-1936 he was the Head of the Chair of Physiology of the Armenian 

Division of YAHVI, in 1936-1970 � Head of the Chair of Human and Animal 

Physiology of YMI, in 1937-1949 - Head of the Chair of Physiology of YSU 

(concurrently), in 1944-1950 he was the Director of the Institute of Physiology 

of the Academy of Sciences of the Armenian SSR.

He is the author of about 80 scientific works on the physiology of the 

digestive system and cerebral sympathetic nervous system, as well as the 

study of the therapeutic effects of mineral waters in Armenia.

13 dissertations were defended under his scientific supervision.

In 1967 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 

SSR.

He was awarded the Order of the Red Banner of Labor.

He died on June 7, 1971, in Yerevan.
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱՆԺՈՒՐ

 Ֆի զի կոս, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս-

տա կա վոր գոր ծիչ 

 

Ծն վել է 1885 թ. ապ րի լի 21-ին Նոր Նա-

խիջևանում: Ա վար տել է տե ղի ռե ա լա կան դպ րո-

ցը, 1905 թ.՝ Սանկտ Պե տեր բուր գի տեխ նո լո գի ա-

կան ի նստի տու տը, այ նու հետև՝ ե րեք տա րի սո վո-

րել Լո զա նի (Շ վեյ ցա րի ա) հա մալ սա րա նում: 1912 

թ. ա վար տել է Սոր բո նի (Փա րիզ) հա մալ սա րա-

նը, 1928 թ.՝ Փա րի զի ռա դի ոէ լեկտ րա կա նու թյան 

բարձ րա գույն դպ րո ցը: 

1912-1920 թթ. զբաղ վել է ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյամբ Հյու սի-

սային Կով կա սի և Ա նդր կով կա սի տար բեր քա ղաք նե րում: 1920 թ. ե կել է Հա-

յաս տան և աշ խա տան քի ան ցել Եր ևա նի ա րա կան գիմ նա զի ա յում: 1921 թ. 

հրա վիր վել է Ե ՊՀ, որ տեղ հիմնել է ֆի զի կայի լա բո րա տոր գոր ծիք ներ, սար-

քեր և այլ հար մա րանք ներ պատ րաս տող ար հես տա նոց: 1922 թ. ստեղ ծել է 

ֆի զի կայի լա բո րա տո րի ա և ղե կա վա րել այն: Հիմնել է մի շարք այլ լա բո-

րա տո րի ա ներ, այդ թվում՝ է լեկտ րա ռա դի ո լա բո րա տո րի ա, ո րի հի ման վրա 

հե տա գա յում ստեղծ վե ցին մի քա նի ի նք նու րույն լա բո րա տո րի ա ներ: 1923 

թվականից ան ցել է դա սա խո սա կան աշ խա տան քի: 1925 թ. գոր ծուղ վել է 

Փա րի զի հա մալ սա րան և կա տա րե լա գործ վել Մա րի Կյու րի-Սկ լո դովս կայի 

ճա ռա գայ թաակ տի վու թյան լա բո րա տո րի ա յում: Եր ևան վե րա դառ նա լուց 

հե տո՝ 1928-1950 թթ., կր կին աշ խա տել է Ե ՊՀ-ո ւմ: 

Հե ղի նակ է է լեկտ րա մագ նի սա կան է ներ գի այի ճա ռա գայթ ման, պինդ 

մարմ նի մե խա նի կայի, օպ տի կայի տար բեր հար ցե րի վե րա բե րյալ գի տա-

կան մի շարք աշ խա տու թյուն նե րի:

1935 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1938-1950 թթ. ե ղել է ԵՊՀ 

է լեկտ րա կա նու թյան և տա տա նում նե րի ֆի զի կայի ամ բի ո նի վա րիչ:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին Ե ՊՀ է լեկտ րա ռա դի ո լա բո-

րա տո րի ա յում նրա ղե կա վա րու թյամբ ռազ մա կան նպա տակ նե րով կա տար-

վել են հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ:

1941 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:

 Վախ ճան վել է 1958 թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին Եր ևա նում:



YSU NOTABLE SCHOLARS AND PROMINENT FIGURES | 99

HARUTYUNANZHUR

Physicist, Professor, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on April 21, 1885, in Nor Nakhichevan. He graduated from 
the local secondary school, in 1905 from St. Petersburg University of technol-
ogies and then studied for three years at the University of Lausanne (Switzer-
land). In 1912 he graduated from the Sorbonne (Paris) University and in 1928, 
the Higher School of Radio Electricity in Paris.

In 1912 - 1920 he was engaged in pedagogical activities in various cities 
of the North Caucasus and Transcaucasia. In 1920 he came to Armenia and 
started working at the Yerevan Men’s Gymnasium. In 1921 he was invited 
to YSU. He set up a physics workshop, where he produced various tools and 
devices. In 1922 he founded a physics laboratory and headed it. He has orga-
nized a number of other laboratories, including an electro-radio laboratory, on 
the basis of which several independent laboratories were later established. In 
1923 he started to deliver lectures. In 1925 he graduated from the University 
of Paris and studied at the Laboratory of Radioactivity of Maria Sklodows-
ka-Curie. After returning to Yerevan in 1928-1950, he again worked at YSU.

He is the author of a number of scientifi c works on electromagnetic energy 
radiation, solid state mechanics, and various optical issues.

In 1935 he was awarded the title of professor. In 1938-1950 he was the 
Head of the Department of Physics of Electrical Engineering.

During the Great Patriotic War, YSU Electrical and Radio Laboratory con-
ducted military researches under his leadership.

In 1941 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

He died on December 4, 1958, in Yerevan.
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ԳՐԻԳՈՐԱՐԵՇՅԱՆ

Բ ժիշկ, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա-

կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1881 թ. հուն վա րի 7-ին Թիֆ լի սի նա-

հան գի Վար խու նո գյու ղում: Նախ նա կան կր թու-

թյունն ստա ցել է Թե լա վի շր ջա նի Սաց խե նի սի 

դպ րո ցում, իսկ միջնակարգ կրթությունը՝ Թիֆ լի սի 

գիմ նա զիա յում, ո րն ա վար տել է 1902 թ: 1903 թ. 

Սանկտ Պե տեր բուր գի ռազ մաբժշ կա կան ա կա դե-

մի ա յում մեկ տա րի սո վո րե լուց հե տո վա տա ռող-

ջու թյան պատ ճա ռով տե ղա փոխ վել է Կիև և ու սու-

մը շա րու նա կել տե ղի հա մալ սա րա նի բժշ կա կան ֆա կուլ տե տում: 

1909 թ. աշ խա տան քի է ան ցել Կի ևի պրոֆ. Պի սեմս կու կլի նի կա յում: 1911 

թ. զո րա կոչ վել և մինչև 1913 թ. ծա ռայել է Վար շա վայի ռազ մա կան օկ րու-

գում որ պես գն դի բժիշկ: Զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել է Թիֆ լիս, սա-

կայն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րին կր կին զո-

րա կոչ վել և գոր ծուղ վել է Կով կա սյան ռազ մա ճա կատ: 1915 թ. մաս նակ ցել է 

Սա րի ղա մի շի մոտ տե ղի ու նե ցած մար տե րին, ա պա՝ Է րզրու մի գրավ մա նը: 

Պարգ ևատր վել է « Գե որ գի ևյան խաչ» շքան շա նով: 

1919 թ. հրա վիր վել է Եր ևան, որ տեղ նրա ջան քե րով հիմ նադր վել է Հա-

յաս տա նի ա ռա ջին ման կա բար ձա գի նե կո լո գի ա կան բա ժան մուն քը: Ն րա 

ման կա վար ժա կան և գի տա հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան բուռն շր ջա-

նը կապ ված է Ե ՊՀ-ի հետ. ղե կա վա րել է իր նա խա ձեռ նու թյամբ ստեղծ ված 

ման կա բար ձու թյան և կա նանց հի վան դու թյուն նե րի ամ բի ո նը, ի նչ պես նաև 

հան րա պե տու թյան առ ժող կո մա տի մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան-

ման բա ժի նը: 1928 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում:

1932 թ. Եր ևա նում հիմնադրել է ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի 

ԳՀԻ, զբաղ վել Հա յաս տա նում այդ տա րի նե րին լայն տա րա ծում գտած հի-

վան դու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես ճահ ճա տեն դի հետ ևան քով կա նանց 

մոտ ա ռա ջա ցող ախ տա բա նա կան եր ևույթ նե րի պար զա բան մամբ ու բուժ-

մամբ: 

1935 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 1957 թ. ապ րի լի 23-ին Եր ևա նում:

1957 թվականից նրա ա նու նով է կոչ վում Եր ևա նի ման կա բար ձու թյան և 

գի նե կո լո գի այի կլի նի կան:
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GRIGORARESHYAN

Doctor, Professor, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on January 7, 1881, in the village of Varkhuno, Tbilisi. He 
received his primary education at the Satskhenis School in the Telavi region, 
and the secondary education at the Tbilisi Gymnasium, graduating in 1902. 
In 1903 after studying at the St. Petersburg Military Medical Academy for a 
year, he was transferred to Kiev, to the medical faculty of the local university 
due to bad health.

In 1909 he started to work at the Prof. Pisemsky Clinic, in 1911 joined the 
army and served as a regiment doctor in the Warsaw Military District up to 
1913. After his demobilization, he returned to Tbilisi, but in the fi rst days of 
World War I he joined the army again and was sent to the Caucasus Front. In 
1915 he took part in the battles near Sarighamish, then in the capture of Er-
zurum. He was awarded the Order of the Georgian Cross.

In 1919 he was invited to Yerevan, where he founded the fi rst obstetrics 
and gynecology department in Armenia. The tumultuous period of his ped-
agogical and scientifi c-social activities is connected with YSU. He headed 
the Department of Obstetrics and Gynecology, established on his initiative, 
as well as the Department of Maternal and Child Health of the Republican 
Committee of the Republic of Armenia. In 1928 he was awarded the title of 
professor.

In 1932, he organized the Department of Obstetrics and Gynecology SRI, 
which was widely used in Armenia during those years, in particular, to clarify 
and treat pathological diseases caused in women with smallpox.

In 1935 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

He died on April 23, 1957, in Yerevan.
Since 1957, Yerevan Obstetrics and Gynecology Clinic has been called 

after him.
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ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՔԵՉԵԿ

Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-

սոր, ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 

Ծն վել է 1872 թ. հու նի սի 7-ին Նոր Նա խիջևա-

նում: Սո վո րել է տե ղի հայ կա կան հոգ ևոր դպ րո-

ցում, ա պա՝ Ռոս տո վի գիմ նա զի ա յում, ո րն ա վար-

տել է 1892 թ.: Եր կու տա րի ու սա նել է Սանկտ 

Պե տեր բուր գի ռազ մաբժշ կա կան ա կա դե մի ա յում, 

ա պա՝ տե ղա փոխ վել Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի 

բժշ կա կան ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1897 թ.։ 

Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյունն սկ սել է 

Ռոս տո վի քա ղա քային հի վան դա նո ցի վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում, այ-

նու հետև ե ղել է Նևի նո միսկ կա յա րա նի հի վան դա նո ցի վա րիչ և տե ղա մա-

սային բժիշկ: 1900 թ. սկզ բին տե ղա փոխ վել է Սանկտ Պե տեր բուրգ և վի րա-

բու ժա կան կլի նի կա յում աշ խա տել որ պես օր դի նա տոր: 

1901-1905 թթ. աշ խա տել է Գեր մա նի այի, Ֆրան սի այի, Ա նգ լի այի և Դա-

նի այի մի շարք ա ռա ջա տար կլի նի կա նե րում: 1910 թ. նշա նակ վել է Նոր Նա-

խիջ ևա նի քա ղա քային հի վան դա նո ցի գլ խա վոր բժիշկ և այս տեղ հիմ նել վի-

րա բու ժա կան բա ժան մունք: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, որ պես 

Ռոս տո վի օր թո պե դիկ ի նս տի տու տի ղե կա վար, մեծ ջան քեր է գոր ծադ րել 

զին վո րա կան հի վան դա նոց նե րի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ:

1910 թ. նրան շնորհ վել է դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան, 1925 թ.՝ պրո ֆե-

սո րի կո չում:

1924 թ. հրա վիր վել է Եր ևան և նշա նակ վել Հան րա պե տա կան հի վան դա-

նո ցի վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քի և Ե ՊՀ բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի վի-

րա բու ժու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 1925 թ.՝ ԵՊՀ բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի դե-

կան: Ե ՊՀ-ո ւմ աշ խա տե լու տա րի նե րին զբաղ վել է Բժշկա կան ֆա կուլ տե տը 

ո րակյալ դա սա խո սա կան կադ րե րով հա մալ րե լու գոր ծով: 

1935 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման: 

Վախ ճան վել է 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 3-ին Եր ևա նում: 

Եր ևա նի Ա բո վյան փո ղո ցի թիվ 32 շեն քի պա տին ամ րաց ված է հու շա-

տախ տակ:  
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HAMBARDZUMKECHEK

Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Armenian 
SSR

He was born on June 7, 1872, in Nor Nakhichevan. He studied at the lo-
cal Armenian spiritual school, then at the Rostov Gymnasium, graduating in 
1892. He studied for two years at the Military Medical Academy of St. Peters-
burg, then moved to the Medical Faculty of Moscow University in 1897. He 
graduated from this HEI fi nally.

He started working in the surgical department of the Rostov-on-Don city 
hospital, then was the head and precinct doctor of the Nivinomisk station 
hospital. In 1900 he moved to St. Petersburg and worked as a resident at a 
surgical clinic.

In 1901 - 1905 he worked in a number of leading clinics in Germany, 
France and England. In 1910 he was appointed chief physician of the Nor 
Nakhichevan city hospital and established a surgical department here. During 
World War I, as head of the Rostov Orthopedic Institute, he worked hard to 
build military hospitals.

In 1910 he was awarded a degree of doctor of sciences, and in 1925 – title 
of a professor.

In 1924 he was invited and appointed Head of the Surgical Department of 
the Republican Hospital and the Head of the Chair of Virology of YSU Medi-
cal Faculty, in 1925 he was appointed Dean of the Medical Faculty. During his 
years of work at YSU, he was engaged in recruiting qualifi ed faculty members 
of the medical department.

In 1935 was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian SSR.
He died on September 3, 1948, in Yerevan.
A commemorative plaque is attached to the wall of the building No. 32 on 

Abovyan Street in Yerevan.
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ԼԵՎՈՆՌՈՏԻՆՅԱՆ

 Քի մի ա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-

սոր, ՀԽՍՀ գի տու թյան և տեխ նի կայի վաս տա կա-

վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1879 թ. մայի սի 22-ին Թիֆ լի սում: 1898 

թ. ա վար տել է տե ղի 3-րդ գիմ նա զի ան, 1903 թ.՝ 

Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի բնա գի տա-

կան ֆա կուլ տե տի ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան բա-

ժի նը, ստա ցել ա նօր գա նա կան և ֆի զի կա կան քի-

մի այի մաս նա գե տի ո րա կա վո րում և դար ձել տե-

ղի նո րաս տեղծ պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու տի 

ֆի զի կա կան քի մի այի և տե սա կան է լեկտ րա քի մի այի ամ բի ո նի ա սիս տենտ: 

Այդ տեղ էլ կազ մել է ֆի զի կա կան քի մի այի գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 

ա ռա ջին ձեռ նար կը Ռու սաս տա նում: 

1904-1907 թթ. մեկ նել է Գեր մա նի ա՝ գի տա կան գոր ծուղ ման:

1918-1920 թթ. ե ղել է Թիֆ լի սի հա մալ սա րա նի ա նօր գա նա կան քի-

միայի ամ բի ո նի դո ցենտ, 1921 թ.՝ Ա լա վեր դու պղն ձա ձու լա կան գոր ծա րա նի 

կենտրո նա կան լա բո րա տո րի այի վա րիչ, 1922-1927 թթ.՝ ՀԽՍՀ հող ժող կո-

մա տի և ժողտնտ խոր հի կենտ րո նա կան լա բո րա տո րի այի ա նօր գա նա կան 

քի մի այի բաժ նի վա րիչ: 

1923 թ. հրա վիր վել է Ե ՊՀ որ պես ա նօր գա նա կան և ա նա լի տիկ քի մի այի 

ամ բի ո նի վա րիչ, ա պա՝ մինչև 1938 թ., ե ղել ֆի զի կա կան քի մի այի ամ բի ո նի 

վա րիչ: 1925 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 

Հա յաս տա նում ֆի զի կա կան քի մի այի դպ րո ցի հիմ նա դիրն է: Գոր ծուն 

մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել ԽՍՀՄ ԳԱ հայ կա կան մաս նա ճյու ղի քի մի այի 

ի նս տի տու տի հիմնադրման աշխատանքներին և մինչև 1938 թ. ղե կա վա րել 

է ֆի զի կա կան քի մի այի բա ժի նը:

 1938 թ. հու նի սի 17-ին ձեր բա կալ վել է ար տա սահ մա նյան պե տու թյուն նե-

րից մե կի հե տա խու զա կան գոր ծա կալ լի նե լու մե ղադ րան քով: 1939 թ. սեպ-

տեմ բե րի 6-ին դա տա պարտ վել է 10 տար վա ա զա տազրկման ո ւղ ղիչ աշ խա-

տան քային գա ղու թում: 1941 թ. սեպ տեմ բե րի 3-ին գոր ծը վե րա նայ վել է, և 

պատիժը փոխարինվել է 5 տա րի Ղա զախս տան աք սո րով: 

1955 թ. ար դա րաց վել է:

 Վախ ճան վել է 1964 թ. դեկ տեմ բե րի 30-ին Եր ևա նում:
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LEVONROTINYAN

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Honored Scientist and Technician 
of the Armenian SSR

He was born on May 22, 1879, in Tbilisi. In 1898 he graduated from the 3rd 
local gymnasium, in 1903 with a degree in physics and mathematics from the 
Faculty of Natural Sciences of St. Petersburg University. There he compiled 
the fi rst manual on physical chemistry in Russia.

In 1904 - 1907 he left for Germany on a business trip.
In 1918 - 1920 he was an Associate Professor at the Department of Inor-

ganic Chemistry, University of Tbilisi. In 1921 he was the head of the central 
laboratory of the Alaverdi Copper Smelter, and from 1922 to 1927 he was the 
head of the department of inorganic chemistry of the Central Laboratory of 
the People’s Commissariat on Agriculture and People’s Economic Council of 
the Armenian SSR.

In 1923 he was invited to YSU as the head of the chair of inorganic-an-
alytical chemistry, then until 1938 he was the head of the chair of physical 
chemistry. In 1925 he was awarded the title of professor.

He is the founder of the School of Physical Chemistry in Armenia. He 
took an active part in the organization of the Armenian branch of the Institute 
of Chemistry of the USSR Academy of Sciences. Up to 1938 he headed the 
Department of Physical Chemistry.

In 1938, on June 17, he was arrested on charges of being an intelligence 
agent in a foreign country. In 1939, on September 6, he was sentenced to 10 
years in a labor colony. On September 3, 1941, the case was reviewed and the 
sentence was commuted to 5 years in exile in Kazakhstan.

In 1955 he was justifi ed.
He died on December 30, 1964, in Yerevan.
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԱԴԱՄՅԱՆ

 Ճար տա րա գետ, գու նա վոր հե ռուս տա տե սու-

թյան և լու սա հե ռագ րու թյան գյու տա րար

Ծն վել է 1879 թ. փետր վա րի 17-ին Բաք վում՝ 

նավ թար դյու նա բե րո ղի ըն տա նի քում: 1899-1904 

թթ. սո վո րել է Մյուն խե նի, Ցյու րի խի և Բեռ լի նի հա-

մալ սա րան նե րում:

1905 թ. տվել է հա ղորդ վող պատ կե րը կո րե-

րի բա ղադ րե լու գա ղա փա րը, ը ստ ո րի՝ այդ կո րե-

րի լայ նույթ նե րը հա մա պա տաս խա նում են հա-

ղորդ վող պատ կե րի կե տե րի պայ ծա ռու թյա նը: 

1907 թ. Բեռ լի նում Ար տո նագ րե րի կայ սե րա կան բյու րոյին ներ կա յաց րել է 

«Է լեկտրա կա նու թյան մի ջո ցով հա ղորդ վող պատ կե րի կամ մի շարք պատ-

կեր նե րի սևեռ ման և կրկ նա կի վե րար տադր ման սարքը», որ տեղ ա ռա ջին 

ան գամ հիմ նա վոր ված էր սև ու ս պի տակ պատ կե րի հա ղորդ ման գա ղա փա-

րը: 1907 թ. իրականացրել է հա ղոր դա լա րե րով գու նա վոր պատ կե րի հա-

ղորդ ման ա ռա ջին փորձն աշ խար հում: 1913 թ. պատ կեր նե րը հա ղոր դե լու 

հա մար փոքր զգայ նու թյան և մեծ ի ներ տու թյան սե լե նի փո խա րեն ա ռա-

ջար կել է « Մի ջան կյալ կլի շե ի» հա մա կար գը: Նույն թվականի վեր ջե րին 

տե ղա փոխ վել է Պե տեր բուրգ: 1921 թ. Մոսկ վա յում Հա մա ռու սաս տա նյան 

է լեկտ րա տեխ նի կա կան VIII հա մա գու մա րում զե կու ցել է լու սան կար չա կան 

պատ կեր նե րի հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան վե րա բե րյալ իր ստա ցած ար դյունք-

նե րի մա սին:

1925 թ. փետր վա րին ներ կա յաց րել է գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյան 

(ե ռա գույն) հա ջոր դա կան հա մա կար գի ա ռա ջին նա խա գի ծը՝ «Ան լու սա-

թա փանց ար գել քի մի ջով տես նե լու սար քը»: Նույն թվականին Ե ՊՀ-ում 

ստեղծված հա տուկ լա բո րա տո րի ա յում պատ րաս տել և գոր ծար կել է « Հեռա-

տես» ե ռա գույն հե ռուս տա ցույ ցը: Նրա ա ռա ջար կած ե ռա գույն հե ռուս տա-

տե սու թյան հա մա կար գն ա ռա ջին ան գամ կի րառ վել է Լոն դո նում 1928 թ.:   

1945-1951 թթ. Ա ՄՆ-ի « Կո լում բի ա» ռա դի ոըն կե րու թյու նը Նյու Յոր քում կա-

տա րել է փորձ նա կան ցու ցադ րում, ի սկ 1951-1953 թթ. նրա հա մա կարգն ըն-

դուն վել է որ պես կա յուն հա մա կարգ, ո րով ցու ցադր վել են գու նա վոր պատ-

կեր ներ:

 Վախ ճան վել է 1932 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին Լե նինգ րա դում: 1970 թ. հու նի-

սի 30-ին ա ճյու նը տե ղա փոխ վել է Եր ևա նի քա ղա քային պան թե ոն: 
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HOVHANNESADAMYAN

Engineer, inventor of color television and phonography

He was born on February 17, 1879, in Baku to a family of oil producers. 
In 1899 - 1904 he studied at the universities of Munich, Zurich and Berlin.

In 1905 gave the idea of   composing curves in the transmitted image, ac-
cording to which the widths of these curves correspond to the brightness of 
the points in the transmitted image. In 1907, he submitted to the Imperial Bu-
reau of Licenses in Berlin an application for a device for reproducing images 
or a number of images transmitted by electricity, which for the fi rst time justi-
fi ed the idea of   transmitting a white image. In 1907 he made the fi rst attempt 
to transmit color image with wires. In 1913 instead of a small sensitivity and 
a great inertia selenium, the “Intermediate Cliché” system was offered by him 
to convey the images. In the same year he moved to St. Petersburg. In 1921 
at the VIII Congress of All-Russian Electrical Engineering in Moscow, he 
reported on the results of his communication on photographic images.

In February of 1925, he unveiled the fi rst project of a color television (tri-
color) sequential system, the “device to see through the “an apparatus for 
vision through an impenetrable barrier.” In the same year he created and op-
erated the “Herates” tricolor TV in a special laboratory created at YSU. The 
tricolor television system he proposed was fi rst used in London in 1928. In 
1945 - 1951 US Columbia Radio Company conducted a pilot demonstration 
in New York, and from 1951 to 1953 his system has been accepted as a stable 
system that displays color images.

He died on September 12, 1932, in Leningrad. In 1970, on June 30, his 
remains were brought to Yerevan, to the Pantheon of famous Armenians.
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ՀԱԿՈԲԿՈՋՈՅԱՆ

 Գե ղան կա րիչ, ման կա վարժ, ՀԽՍՀ ժո ղովրդա-

կան նկա րիչ 

Ծն վել է 1883 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին Ա խալցխա-

յում: Սո վո րել է Վլա դի կավ կա զի քա ղա քային վար-

ժա րա նում, ո րն ա վար տե լուց հե տո՝ 1900-1901 թթ., 

Մոսկ վա յում ա շա կեր տել է ոս կե րիչ -փո րագրիչ 

Պրու սո վին: 

1905-1907 թթ. սո վո րել է Մյուն խե նի գե ղար-

վես տի ա կա դե մի ա յում և եր կու տա րի Փա րի զում 

ապ րե լուց հե տո վե րա դար ձել Վլա դի կավ կազ ու 

զո րա կոչ վել բա նակ: 1912-1914 թթ. աշ խա տել է Մոսկ վա յում: Ա ռա ջին հա-

մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին կր կին զո րա կոչ վել է:

1918 թ. հաս տատ վել է Հա յաս տա նում և նույն թվականին Ն. Մա ռի հնա-

գի տա կան ար շա վախմ բի հետ մաս նակ ցել Ա նի ի պե ղում նե րին: Հայոց եր-

բեմ նի մայ րա քա ղա քում ան ցկաց րած օ րե րի տպա վո րու թյուն նե րը հե տա-

գա յում ար տա ցոլ վել են նրա «Ա նի ի ա վե րակ նե րը» (1919) նկա րում: 1920 թ. 

հու լի սին ճար տա րա պետ Ալ. Թա մա նյա նի նա խագ ծով ստեղ ծել է Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան զի նան շա նը:

1924-1930 թթ. Ե ՊՀ տեխ նի կա կան ֆա կուլ տե տում դա սա վան դել է 

նկարչու թյուն, 1930 թվականից շա րու նա կել աշ խա տան քը նո րաս տեղծ 

ԵրՊԻ-ում:

1920-ա կան նե րին նրա ստեղ ծած նշա նա վոր գոր ծե րից է « Սա սուն ցի Դա-

վիթ» գրա ֆի կա կան աշ խա տան քը: Սկ սած 1925 թվականից՝ նկա րա զար դել 

է Ստ. Զո րյա նի « Հա զա րան բլ բուլ» հե քի ա թը, Հովհ. Թու մա նյա նի « Գի քո-

րը» և « Տերն ու ծա ռան», 1933 թ.՝ Ե. Չա րեն ցի « Գիրք ճա նա պար հին» ու Ա. 

Բա կուն ցի «Սև ցե լե րի սերմ նա ցա նը» գր քե րը, 1934 թ.՝ Մ. Գոր կու « Բա նաս-

տեղ ծու թյուն ներ և լե գենդ ներ» ժո ղո վա ծուն և այլն: Այդ շր ջա նում նրա գոր-

ծե րը ցու ցադր վել են խորհր դային գրա ֆի կայի մի ջազ գային մի շարք ցու ցա-

հան դես նե րում (Լոն դոն, Ֆի լա դել ֆի ա, Դան ցիգ):

1939 թ. մաս նակ ցել է Մոսկ վա յում բաց ված հայ կա կան ար վես տի տաս-

նօ րյա կի ցու ցա հան դե սին: 1941 թ. ստեղ ծել է Հ. Ստե փա նյա նի « Սա սուն-

ցի Դա վիթ» օ պե րայի դե կո րա ցի ա նե րի էս քիզ նե րը, 1945 թ. նկա րա զար դել է 

Սայաթ Նովայի խաղերի ժողովածուն:

1935 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան նկար չի կոչ ման:

 Վախ ճան վել է 1959 թ. ապ րի լի 24-ին Եր ևա նում: 
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HAKOBKOJOYAN

Painter, Pedagogue, People’s Artist of the Armenian SSR

He was born on December 1, 1883, in Akhaltsikhe. He studied at the Vla-
dikavkaz City School, after graduation, from 1900 to 1901, he studied at the 
jeweler and engraver Prusov in Moscow.

In 1905 - 1907 he studied at the Munich Academy of Fine Arts and after 
living in Paris for two years, returned to Vladikavkaz and joined the army. In 
1912 - 1914 worked in Moscow. He again joined the army during the First 
World War.

In 1918 he settled in Armenia and in the same year participated in the ex-
cavations of Ani, organized by N, Mar. The impressions of the days spent in 
the former Armenian capital were later refl ected in his painting “The Ruins of 
Ani” (1919). In July of 1920 he designed the coat of arms of the Republic of 
Armenia based on the design by architect Al. Tamanyan.

In 1924 - 1930 he taught painting at YSU Technical Faculty, and from 1930 
continued his work at the newly established Yerevan Polytechnic Institute.

One of his most notable works in the 1920s was the graphic work “David 
of Sassoun”. Since 1925 he has illustrated St. Zoryan’s “Hazaran Blbul” fairy 
tale, Hovh. Tumanyan’s “Gikor” and “The Lord and the Servant”, in 1933 - E. 
Charents’ “Book on the way” and A. Bakunts’s “Seeds of Seedlings” books, 
in 1934 - M. Gorky’s collection of “Poems and Legends”, etc. During this 
period, his works have been exhibited in a number of international exhibitions 
of Soviet graphics (London, Philadelphia, Danzig).

In 1939 he participated in the exhibition “Ten Days of Armenian Art” in 
Moscow. In 1941 he created sketches of the decorations for the opera of H. 
Stepanyan “David of Sassoun”. In 1945 he made illustrations for the collec-
tion of Sayat Nova “The Games”.

In 1935 he was awarded the title of People’s Artist of the Armenian SSR.
He died on April 24, 1959, in Yerevan.
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԹԱՄԱՆՅԱՆ

ԽՍՀՄ ճար տա րա պե տա կան ա կա դե մի այի 

ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ճար տա րա-

պետ

Ծն վել է 1878 թ. մար տի 4-ին Ե կա տե րի նո դար 

(այժմ՝ Կրաս նո դար) քա ղա քում: Միջ նա կարգ 

կրթու թյունն ստա ցել է տե ղի ռե ա լա կան ու սում նա-

րա նում: 1898 թ. ըն դուն վել է Սանկտ Պե տեր բուր-

գի գե ղար վեստ նե րի ա կա դե մի ային կից բարձ-

րա գույն գեղարվեստի ու սում նա րա նի ճար տա-

րա պե տու թյան դա սա րան, ո րն ա վար տել է 1904 

թ. ճար տա րա պետ-ն կար չի ո րա կա վոր մամբ: Ո ւս ման տա րի նե րին ա կա դե-

միան նրան բազ միցս գոր ծու ղել է ու սում նա սի րե լու և չա փագ րե լու Սանկտ 

Պե տեր բուր գի ու Մոսկ վայի ռու սա կան դա սա կան ճար տա րա պե տու թյան 

հու շար ձան նե րը:

1918 թ. վեր ջին ե կել է Հա յաս տան և նշա նակ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան գլ խա վոր ճար տա րա պե տի վար չու թյան, Հնու թյանց և գե ղար վես-

տից պահ պան ման հանձ նա ժո ղո վի, ի նչ պես նաև պե տա կան հիմ նարկ նե րի 

շեն քե րի կա ռուց ման շի նա րա րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ: 

Ի տա լա կան Վերածննդի շր ջա նի ճար տա րա պե տա կան ո ճով նա խագ ծել 

և կա ռու ցել է մի քա նի շենք: Հե տա զո տե լով Հայաստանի պատ մա կան հու-

շար ձան ներն ու ժո ղովր դա կան ճար տա րա պե տու թյան նմուշ ները՝ կա րո ղա-

ցել է գտ նել ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում դրանց օգ տա գործ ման մե թո դը:

Ճար տա րա պե տա կան նա խագծ ման դա սեր է տվել Ե ՊՀ տեխ նի կա կան 

(հե տա գա յում՝ շի նա րա րա կան) ֆա կուլ տե տում: 

Նրա ճար տա րա պե տա կան հան ճա րի մե ծա գույն դրս ևո րու մը ե ղել ու մնում 

է իր ստեղծած՝ Երևանի գլխավոր հատակագիծը, ո րի աշ խա տանք ներն սկ սել 

էր դեռևս 1923 թ. ա ռաջ և շա րու նա կել մինչև կյան քի վեր ջը:

Ն րա նա խագ ծով է կա ռուց վել նաև Կա ռա վա րա կան տու նը, ո րի հա մար 

հետ մա հու ար ժա նա ցել է ԽՍՀՄ Պե տա կան մր ցա նա կի: Ի սկ Երևա նի օ պե-

րայի և բա լե տի թատ րո նի նա խա գի ծը 1937 թ. Փա րի զի հա մաշ խար հային 

ցու ցա հան դե սում ար ժա նա ցել է Մեծ ոս կե մե դա լի: 

1926 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ճար տա րա պե տի կոչ ման:

 Վախ ճան վել է 1936 թ. փետր վա րի 20-ին Եր ևա նում:
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ALEXANDERTAMANYAN

Academician of the USSR Academy of Architecture, People’s Architect of 
the Armenian SSR

He was born on March 4, 1878, in Yekaterinodar (now Krasnodar). He 
received his secondary education in the local school. In 1898 he entered the 
class of architecture at the Higher Art College attached to the Academy of 
Fine Arts of St. Petersburg. designed by the architect. He graduated in 1904 
receiving the qualifi cation of architect-painter. During his studies, the acad-
emy repeatedly sent him to study and make measures of the monuments of 
Russian classical architecture in St. Petersburg and Moscow.

In 1918 he moved to Yerevan, heading the new construction effort in the 
republic. He was the chief engineer of the local Council of People’s Commis-
sars and was a member of the CEC of the Armenian SSR (1925–1936).

He designed and built several buildings in the architectural style of the 
Italian Renaissance period. Examining the historical monuments of Armenia 
and the samples of folk architecture, he was able to fi nd a way to use them in 
modern conditions.

He taught architectural design at YSU Technical (later Construction) Fac-
ulty.

The greatest manifestation of his architectural genius was and remains the 
creation of the general plan of Yerevan. The work in this area began in 1923 
and continued until the end of his life.

According to his plan, the Government House was also built, for which 
he was posthumously awarded the USSR State Prize. And the project of the 
Yerevan Opera and Ballet Theater was awarded the Grand Gold Medal at the 
World’s Fair in Paris in 1937.

In 1926 he was awarded the title of People’s Architect of the Armenian 
SSR.

He died on February 20, 1936, in Yerevan.
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ՆԻԿՈՂԱՅՈՍԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ

 Ճար տա րա պետ, գիտ նա կան, ման կա վարժ

Ծն վել է 1878 թ. օ գոս տո սի 24-ին Թիֆ լի սում: 

Միջ նա կարգ կր թու թյունն ստա ցել է Բաք վի ռեա-

լա կան ու սում նա րա նում: 1907 թ. ա վար տել է Օ դե-

սայի գե ղար վես տա կան ու սում նա րա նը, 1914 թ.՝ 

Սանկտ Պե տեր բուր գի գե ղար վես տի ա կա դե-

միայի ճար տա րա պե տա կան ֆա կուլ տե տը՝ ճար-

տա րա պետ-ն կար չի ո րա կա վոր մամբ: 1920 թ. 

նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում:

1914 թվականից պար բե րա բար զբաղ վել է Ա նիի 

և Շի րա կի հու շար ձան նե րի, ի սկ ա վե լի ո ւշ՝ 1930 թ.՝ նաև Գառ նիի ամ րո ցի 

և հատ կա պես հե թա նո սա կան տա ճա րի չա փագր մամբ ու վե րա կանգնման 

նա խագծով: Նրա չա փագ րու թյուն ներն ի րենց ճշգր տու թյամբ, կա տար ման 

վար պե տու թյամբ բարձ րար վեստ և ու սա նե լի գոր ծեր են: 

Ալ. Թա մա նյա նի հրա վե րով 1924 թ. տե ղա փոխ վել է Եր ևան և աշ խա տել 

որ պես ճար տա րա գետ -շի նա րար, նա խագ ծող ճար տա րա պետ, գիտ նա կան, 

ման կա վարժ, 1924-1938 թթ.՝ նաև Եր ևա նի գլ խա վոր ճար տա րա պետ: 

1924 թ. հրա վիր վել է Ե ՊՀ՝ տեխ նի կա կան (շի նա րա րա կան) ֆա կուլ տե-

տում վա րե լու նա խագծ ման ու ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյան դասըն-

թաց ներ: Ե ղել է նույն ֆա կուլ տե տի դե կան: 

Ն րա ստեղ ծա գոր ծա կան տա ղան դը փայ լել է ճար տա րա պե տա կան ար-

վես տի բո լոր բնա գա վառ նե րում՝ նա խագծ ման, կա ռուց ման, չա փագրու-

թյուն նե րի: Ե ղել է Հա յաս տա նում ճար տա րա պե տա կան մաս նա գի տա կան 

կադ րե րի պատ րաստ ման գոր ծի հիմ նա դիր նե րից մե կը:

 Հե ղի նակ է « Հե թա նո սա կան տա ճար Տր դա տի պա լա տին կից Գառ նի ամ-

րո ցում» (ռուս., Եր., 1933) մե նագ րու թյան և հա մա հե ղի նակ՝ «Архитектура 
Армении» (М., 1950) աշ խա տու թյան:

 Կյան քի վեր ջին տա րի նե րին մաս նակ ցել է « Հայ կա կան ճար տա րա պե-

տու թյան պատ մու թյուն» բազ մա հա տոր աշ խա տու թյան ստեղծ մա նը, ո րը, 

սա կայն, մնա ցել է ա նա վարտ:

 Վախ ճան վել է 1943 թ. դեկ տեմ բե րի 13-ին Մոսկ վա յում:
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NIKOGHAYOSBUNIATYAN

Architect, scientist, pedagogue

He was born on August 24, 1878, in Tbilisi. He received his secondary 
education at the secondary school in Baku. In 1907 he graduated from the 
Odessa Art College. In 1914 he received a degree in Architecture at the St. Pe-
tersburg Academy of Fine Arts. In 1920 he was awarded the title of professor.

From 1914 he regularly worked on the monuments of Ani and Shirak, and 
later in 1930 on the measurement and restoration of the Garni Fortress, espe-
cially the pagan temple. His measurements are highly artistic and instructive 
in their accuracy and mastery.

At the invitation of Al. Tamanyan in 1924 he moved to Yerevan and worked 
as an engineer, design architect, scientist, pedagogue, and from 1924 to 1938 
he was the Chief Architect of Yerevan.

In 1924 he was invited to YSU to conduct the courses on the history of 
design and architecture at the Faculty of Engineering (Construction). He was 
the dean of the same faculty.

His creative talent has shone in all areas of architectural art: design, con-
struction, sizing. He was one of the founders of the training of architectural 
professional staff in Armenia.

He is the author of the monograph “Pagan Temple at Garni Castle near Tr-
dat Palace” (Russian, Yerevan, 1933) and co-author of the work “Architecture 
of Armenia” (M., 1950).

In the last years of his life he took part in the creation of a multi-volume 
work “History of Armenian Engineering”, which, however, remained unfi n-
ished.

He died on December 13, 1943, in Moscow.
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՔԱՋԱԶՆՈՒՆԻ

 Ճար տա րա պետ, պրո ֆե սոր,  Հա յաս տա նի 

ա ռա ջին հան րա պե տու թյան վար չա պետ 

Ծն վել է 1868 թ. հուն վա րի 1-ին Ջա վախքի 

Գան ձա գյու ղում: Միջ նա կարգ կր թու թյունն 

ստա ցել է Թիֆ լի սի ռե ա լա կան դպ րո ցում: 1893 

թ. ա վար տել է Սանկտ Պե տեր բուր գի քա ղա քա-

ցիա կան ճար տա րա գետ նե րի ի նս տի տու տի ճար-

տա րա պե տա կան ֆա կուլ տե տը: 1895-1907 թթ. 

աշ խա տել է Բաք վում, Բա թու մում և Թիֆ լի սում, 

ե ռան դուն մաս նակ ցու թյուն ու նե ցել ՀՅԴ կու սակ-

ցու թյան գոր ծու նե ու թյա նը, ո րի հանձ նա րա րու թյամբ մեկ նել է Կ. Պո լիս, որ-

տեղ ձեր բա կալ վել է: Մինչև 1914 թ. որ պես վտա րան դի ապ րել է Փա րի զում, 

Բել գի ա յում, Կ. Պոլ սում և Վա նում: Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ-

մի տա րի նե րին ապ րել է Ռու սաս տա նում, ե ղել Կով կա սի քա ղաք նե րի մի ու-

թյան Հայ կա կան խորհր դի ան դամ, Հավ լա բա րի շր ջա նից ը նտր վել Թիֆ լի սի 

քա ղա քային դու մայի ի րա վա սու, աշ խա տել Բաք վի նավ թար դյու նա բե րող-

նե րին հազ վա գյուտ ապ րանք ներ բաշ խո ղի պաշ տո նում: 

1917-1918 թթ. ը նտր վել է Հայոց ազ գային խորհր դի և Ա նդր կով կա սյան 

սեյ մի ան դամ: 1918 թ. մայի սի 28-ին Հայոց ազ գային խոր հուր դը նրան 

ը նտրել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ: Այդ պաշ տո նը վա-

րել է մինչև 1919 թ. սկիզ բը:

Ն րա նա խագ ծե րով Եր ևա նում և Սար դա րա պա տում կա ռուց վել են գոր-

ծա րան ներ, բնա կե լի տներ, հյու րա նոց ներ և այլ շի նու թյուն ներ: 

1926-1930 թթ. Ե ՊՀ տեխ նի կա կան ֆա կուլ տե տում դա սա վան դել է « Շի-

նա րա րա կան ար վեստ» և « Ճար տա րա պե տա կան նա խագ ծում» ա ռար կա-

նե րը: 1930 թ. նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: Հ. Ա ճա ռյա նի, Հ. Զար-

գարյա նի, Դ. Հա կոբ ջա նյա նի հետ հա մա հե ղի նակ է շի նա րա րա կան կա-

ռույց նե րի ռուս-հայե րեն տեխ նի կա կան բա ռա րա նի:

1937 թ. հու լի սի 28-ին ձեր բա կալ վել և դա տա պարտ վել է մա հա պատ ժի, 

բայց 1938 թ. հուն վա րի 15-ին բան տի հի վան դա նո ցում մա հա ցել է պա լա-

րախ տից: 

1992 թ. ար դա րաց վել է:

Ն րա ա նու նով է կոչ վում Եր ևա նի փո ղոց նե րից մե կը:
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HOVHANNESKAJAZNUNI

Architect, Professor, Prime Minister of the First Republic of Armenia

He was born on January 1, 1868, in Gandza village of Javakhk. He received 
his secondary education at the school in Tbilisi. In 1893 he graduated from the 
Faculty of Architecture of the St. Petersburg Institute of Civil Engineers. In 
1895 - 1907 worked in Baku, Batumi, Tbilisi, took an active part in the activ-
ities of the ARF Dashnaktsutyun Party. He had received an assignment form 
the party and moved to Constantinople, where he was arrested. Until 1914. 
lived in exile in Paris, Belgium, Constantinople, Van. During the First World 
War he lived in Russia, was a member of the Armenian Council of the Union 
of Caucasian Cities, was elected from the Havlabar region to the Tbilisi City 
Duma, worked as a distributor of rare goods to Baku oil producers.

In 1917 - 1918 was elected Member of the Armenian National Council and 
Transcaucasian Sejm. In 1918, on May 28, the Armenian National Council 
elected him Prime Minister of the Republic of Armenia. He held that position 
until the beginning of 1919.

According to his projects, factories, residential houses, hotels and other 
buildings were built in Yerevan and Sardarapat.

In 1926 - 1930 he delivered lectures on “Building Art” and “Architectural 
Design” at YSU Technical Faculty. In 1930 he was awarded the title of profes-
sor. He co-authored a Russian-Armenian technical dictionary of construction 
structures with D. Hakobjanyan, Hr. Acharyan, H. Zargaryan.

In 1937, on July 28, he was arrested and sentenced to death. He died of 
tuberculosis on January 15, 1938, at a prison hospital.

In 1992 was justifi ed.
One of the streets of Yerevan is named after him.
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ԹՈՐՈՍԹՈՐԱՄԱՆՅԱՆ

 Ճար տա րա պետ, հնա գետ, ՀԽՍՀ գի տու թյան 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Ծն վել է 1864 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին Ա րևմտյան 

Հա յաս տա նի Շա պին -Գա րա հի սար քա ղա քում, 

որ տեղ ստա ցել է նախնական կրթու թյուն: Վաղ 

հա սա կում զրկ վե լով ծնող նե րից՝ 1884 թ. մեկ նել է 

Կ. Պո լիս և զբաղ վել քար գոր ծու թյամբ ու հյուս նու-

թյամբ: Աշ խա տան քի ան ցնե լով հայտնի ճար տա-

րա պետ Սար գիս Պա լյա նի մոտ՝ նրա ա ջակ ցու-

թյամբ 1888-1893 թթ. սո վո րել է Կ. Պոլ սի Կայ սե-

րա կան գե ղար վես տից վար ժա րա նի ճար տա րա պե տա կան բա ժան մուն քում, 

ո րն ա վար տե լուց հե տո որ պես ճար տա րա պետ աշ խա տել է Կ. Պոլ սում: 

1895 թ. հա մի դյան ջար դե րից մա զա պուրծ՝ ա պաս տա նել է Բուլ ղա րի ա յում 

և 1900 թ. տե ղա փոխ վել Ռու մի նի ա: 1900-1902 թթ. զբաղ վե լով ճար տա րա-

պե տու թյան պատ մու թյան ու տե սու թյան հար ցե րով՝ շր ջա գայել է մի շարք 

ե րկր նե րում և հաս տատ վել Փա րի զում: Սոր բո նի հա մալ սա րա նում լսել է դա-

սա խո սու թյուն ներ և բա նա սեր Կ. Բաս մա ջյա նի հետ մշա կել Ա նին հե տա զո-

տե լու ծրա գիր:

 1903 թ. ե կել է Ա նի և նյու թա կան ծան րա գույն պայ ման նե րում զբաղ-

վել հայ ճար տա րա պե տու թյան ու սում նա սի րու թյամբ: Տա րի ներ շա րու նակ 

զբաղ վել է Զվարթ նո ցի ա վե րակ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ ու վե րա կազ մու-

թյամբ: 

Ա նի ին և Զվարթ նո ցին վե րա բե րող ու սում նա սի րու թյուն նե րի զգա լի մա-

սը պար բե րա բար հրա տա րա կել է 1905-1913 թթ.: Դրան ցում բա ցա հայ տել է 

հայ միջ նա դա րյան ճար տա րա պե տու թյան (4-14-րդ դդ.) զար գաց ման հիմ-

նա կան փու լե րը, ան ժխ տե լի փաս տե րով ա պա ցու ցել հայ կա կան ճար տա-

րա պե տու թյան ի նք նու րույ նու թյու նը և նրա ձևե րի ու լու ծում նե րի ազ դե ցու-

թյու նը մի շարք ե րկր նե րի ճար տա րա պե տա կան դպ րոց նե րի վրա:

1921 թ. աշ խա տան քի է հրա վիր վել Ե ՊՀ տեխ նի կա կան (հե տա գա յում՝ 

շի նա րա րա կան) ֆա կուլ տետ և դա սա վան դել ճար տա րա պե տու թյան պատ-

մու թյուն:

1933 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:

 Վախ ճան վել է 1934 թ. մար տի 1-ին Եր ևա նում:
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TOROSTORAMANYAN

Architect, archaeologist, Honored Scientist of the Armenian SSR

He was born on September 18, 1864, in the city of Shapingarahisar in 
Western Armenia, where he received his primary education. Deprived of his 
parents in early life, in 1884. left for Constantinople and engaged in quarry-
ing and carpentry. Working with the famous engineer-chief Sargis Palyan, 
with his support in 1888-1893 studied at the architectural department of the 
College of Imperial Art of Constantinople, after graduating, worked as an 
architect in Constantinople. In 1895 he escaped from the Hamidian massacres 
and took refuge in Bulgaria. In 1900 moved to Romania. In 1900 - 1902 he 
traveled to a number of countries and settled in Paris, dealing with the history 
and theory of architecture. He attended the lectures and developed a plan on 
the explorations in Ani together with philologist K. Basmajyan.

In 1903 he came to Ani to study Armenian architecture in the most diffi -
cult material conditions. He has been studying and reorganizing the ruins of 
Zvartnots for years.

Most of the studies on Ani and Zvartnots were published regularly from 
1905 to 1913. In them, he revealed the main stages of the development of the 
Armenian medieval architecture (4th -14th centuries), proved the independence 
of the Armenian architecture with undeniable facts, and the infl uence of its 
forms and solutions on the architectural schools of a number of countries.

In 1921 he was invited to YSU Technical (later construction) faculty and 
delivered lectures on architecture.

In 1933 he was awarded the title of Honored Scientist of the Armenian 
SSR.

He died on March 1, 1934, in Yerevan.
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ՀԱԿՈԲԶՈՐՅԱՆ

 Փի լի սո փա յու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Ծն վել է 1894 թ. օ գոս տո սի 25-ին Տրա պի զո նի 

նա հան գի Օր դու գյու ղա քա ղա քում: 1900-1908 թթ. 

սո վո րել է ծնն դա վայ րում, 1908-1912 թթ.՝ Կ. Պոլ սի 

Պեր պե րյան վար ժա րա նում, 1919-1920 թթ.՝ Լո զա-

նի հա մալ սա րա նի փի լի սո փա յու թյան, 1920-1925 

թթ.՝ Բեռ լի նի հա մալ սա րա նի քա ղա քատն տե սու-

թյան ֆա կուլ տե տում, մաս նա գի տա ցել սո ցի ո լո-

գիայի, քա ղա քատն տե սու թյան, փի լի սո փա յու-

թյան ու պատ մա գի տու թյան ո լորտ նե րում: 

Ս. Թեհ լե րյա նի հետ գոր ծակ ցել է Թա լե ա թի սպա նու թյան (1921 թ. մար տի 

15) հար ցում, մաս նակ ցել Գեր մա նի այի ու սա նո ղա կան շարժ մա նը, ՀՕ Կ-ի և 

Յո հան նես Լեփսիուսի հիմնադրած «Գերմանա-հայկական ընկերություն» 

հասարակական կազմակերպության աշխատանքներին:

1925 թ. Բեռ լի նի հա մալ սա րա նում ա տե նա խո սու թյան պաշտ պա նու-

թյամբ ստա ցել է փի լի սո փա յու թյան դոկ տո րի աս տի ճան: 1926 թ. ը նտրվել 

է ՀԽՍՀ գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տի թղ թա կից ան դամ: 1931 թ. 

նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 

1925 թ. աշ նա նը հրա վիր վել է Ե ՊՀ և մինչև 1937 թ. դա սա վան դել հայ ժո-

ղովր դի պատ մու թյուն և քա ղա քատն տե սու թյուն, ե ղել է հայ ժո ղովր դի պատ-

մու թյան ամ բի ո նի վա րիչը, 1931-1937 թթ.՝ նաև Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի 

դե կան: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը վե րա բե րում են հին և միջ նա դա րյան Հա յաս-

տա նի հա սա րա կա կան-տն տե սա կան պատ մու թյա նը: 

1937 թ. օ գոս տո սի 10-ին ձեր բա կալ վել է՝ մե ղադր վե լով հակա-

խորհրդային ազ գայ նա կան ոչ  լե գալ կազ մա կեր պու թյան ան դամ լի նե լու 

մեջ: 1939 թ. սեպ տեմ բե րի 6-ին կա յաց վել է գն դա կա հար ման վճիռ, ո րը 1940 

թ. մար տի 17-ին բե կան վել է և ու ղարկ վել վե րա նայ ման: 1941 թ. սեպ տեմ բե-

րի 3-ին գործի վերանայումից հե տո մա հա պա տի ժը փո խա րին վել է 8 տար-

վա ազատազրկմամբ ո ւղ ղիչ աշ խա տան քային գա ղու թում: 

Մա հա ցել է 1942 թ.: 

1955 թ. ար դա րաց վել է. գոր ծը կարճ վել է հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան 

պատ ճա ռով:
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HAKOBZORYAN

Doctor of Philosophy, Professor

He was born on August 25, 1894, in the village of Ordu in the province 
of Trabzon. In 1900 - 1908 he studied in his hometown, in 1908-1912 - at 
the Perperian College in Constantinople, from 1919 to 1920 at the Faculty of 
Philosophy of the University of Lausanne, from 1920 to 1925 at the Faculty 
of Political Economy of the University of Berlin, he specialized in Sociology, 
Political Science, Philosophy and Historiography.

Together with S. Tehleryan, he was involved in the murder of Talaat (March 
15, 1921), participated in the German student movement, and worked for the 
German-Armenian Society of Johannes Lepsius.

In 1925 he defended a dissertation at the University of Berlin and was 
awarded the title of doctor of philosophy. In 1926 was elected Corresponding 
Member of the Institute of Science and Art of the Armenian SSR, in 1931 He 
was awarded the title of professor.

In 1925 he was invited to YSU and delivered lectures on the Armenian 
People’s History and Political Economy up to 1937. Also worked as a head 
of chair of the History of Armenia and from 1931 to 1937 he was the Dean of 
the Faculty of History.

His researches have a large focus on the socio-economic history of ancient 
and medieval Armenia.

In 1937, on August 10, he was arrested on charges of being a member of 
an illegal anti-Soviet nationalist organization. On September 6, 1939, he was 
sentenced to death, but on March 17, 1940 the death sentence was annulled 
and sent for review. After the case was reviewed on September 3, 1941, the 
death sentence was commuted to 8 years in a labor correctional colony. He 
died in 1942.

In 1955 he was justifi ed. The case was dismissed due to lack of guilt.
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ՎԱՀԱՆԹՈԹՈՎԵՆՑ

Գ րող, հրա պա րա կա խոս, ման կա վարժ

Ծն վել է 1894 թ. հու լի սի 18-ին Ա րևմ տյան Հա-

յաս տա նի Խար բերդ գա վա ռի Մեզ րե քա ղա-

քում: Նախ նա կան կր թու թյունն ստա ցել է Խար-

բեր դի ազ գային կենտ րո նա կան վար ժա րա նում: 

Ա շա կեր տա կան տա րի նե րին կա տա րել է գրա-

կան ա ռա ջին փոր ձե րը: 1907 թ. Զմյուռ նի այի 

«Արևելյան մա մու լում» տպագր վել է նրա ա ռա ջին 

բա նաս տեղ ծու թյու նը, Պոլ սում՝ «Ա վե րակ» (1908) 

և «Ս րինգ» (1909) գր քույկ նե րը:

1908 թ. թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո ան ցել է Եվ րո պա, ա պա՝ 

Ա մե րի կա: Ըն դուն վել է Վիս քոն սի նի հա մալ սա րան, որ տեղ ո ւնկնդրել է գրա-

կա նու թյան, փի լի սո փա յու թյան և պատ մու թյան դա սըն թաց ներ:

1915 թ. ե կել է Ա նդր կով կաս և կա մա վոր մեկ նել ռազ մա ճա կատ, կռվել 

Վա նում և Է րզ րու մում: Ե ղել է զո րա վար Ա նդ րա նի կի քար տու ղա րը:  Պա-

տե րազ մից հե տո մեկ նել է Ա մե րի կա՝ հա րա զատ նե րի մոտ: 1922 թ. վե րա-

դար ձել է հայ րե նիք և զբաղ վել մշա կու թային գոր ծու նե ու թյամբ: Խմբագ րել է 

« Շեշտ» եր գի ծա կան պար բե րա կա նը (1923):

1924-1932 թթ. աշ խա տել է Ե ՊՀ-ո ւմ. մինչև 1928 թ. ե ղել է հա մալ սա րա նի 

գիտ քար տու ղա րը: Դա սա վան դել է ան գլե րեն և ար տա սահ մա նյան գրա կա-

նու թյուն: 

Ն րա կո չու մը, սա կայն, գրա կա նու թյունն էր: Գրել է տար բեր ժան րե րի 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոն ցից ա ռա վել հայտ նի ե ն « Կյան քը հին հռով-

մե ա կան ճա նա պար հի վրա» ի նք նա կեն սագ րա կան վե պը, « Հով նա թան որ-

դի Ե րե մի այի» վի պա կը և այլն: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հի ման վրա 

են նկա րա հան վել «Ս պի տակ ա նուրջ ներ» և «Կ տոր մը եր կինք» գե ղար վես-

տա կան կի նոն կար նե րը: 

1936 թ. հու լի սի 20-ին ձեր բա կալ վել է հա յաս տա նյան հակախորհրդային, 

աջ տրոց կիս տա կան, ա հա բեկ չա կան ազ գայ նա կան կազ մա կեր պու թյան 

մաս նա կից լի նե լու մե ղադ րան քով: 1938 թ. հու լի սի 18-ին կա յաց վել է գն դա-

կա հա րու թյան վճիռ, ո րն ի կա տար է ած վել նույն օ րը: 

Եր ևա նի Ա բո վյան փո ղո ցի թիվ 32 շեն քի դի մաց կանգ նեց ված հու շա սյու-

նե րից մե կի վրա փո րագր ված է Վա հան Թո թո վեն ցի ա նու նը: 
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VAHANTOTOVENTS

Writer, publicist, pedagogue

He was born on July 18, 1894, in Mezre, Kharberd Province, Western Ar-
menia. He received his primary education at the National Central School of 
Kharberd. During his student years he made his fi rst literary attempts. His fi rst 
poem was published in the “Eastern Press” of Smyrna, and the books “Ruin” 
(1908) and “Svirel” (1909) were published in Constantinople.

In 1908 after the Turkish Revolution, he moved to Europe and then to 
America. He entered the University of Wisconsin, where he studied literature, 
philosophy and history.

In 1915 He came to Transcaucasia and volunteered to go to the front, to 
fi ght in Van and Erzurum. He was the secretary of General Andranik. After 
the war, he left for America with his relatives. In 1922 he returned to his 
homeland and engaged in cultural activities. He edited the satirical periodical 
“Emphasis” (1923).

In 1924 - 1932 worked at YSU. He was the Scientifi c Secretary of the uni-
versity up to 1928. He taught English and foreign literature.

His vocation, however, was literature. He has written works in various 
genres, most notably the autobiographical novel “Life on the Old Roman 
Road”, the novel “The Son of Jonathan Jeremiah”. Based on his works, the 
feature fi lms “White Dreams” and “A Piece of Heaven” were shot.

He was arrested on July 20, 1936, on charges of being a member of an Ar-
menian anti-Soviet, right-wing Trotskyist, terrorist nationalist organization. 
On July 18, 1938, he was sentenced to death and the sentence was carried out 
on the same day.

The name of Vahan Totovents is engraved on one of the monuments erect-
ed in front of the 32nd building on Abovyan Street in Yerevan. 
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ԿՈՍՏԱՆԶԱՐՅԱՆ

Գ րող, հրա պա րա կա խոս, ման կա վարժ

 

Ծն վել է 1885 թ. փետր վա րի 2-ին Շա մա խի ում: 

1890 թ. տե ղա փոխ վել է Բա քու, սո վո րել ռու սա կան 

գիմ նա զի ա յում: 1895 թ. մեկ նել է Փա րիզ, սովորել 

և ավարտել Սեն-Ժեր մեն քո լե ջը: 1901 թ. վե րա-

դարձել է Կով կաս, ապ րել Բաք վում և Թիֆ լի սում: 

1904 թ. ու սու մը շա րու նա կել է Բրյու սե լի հա մալ-

սա րա նում և ստա ցել փիլիսոփայության դոկ տո րի 

աս տի ճան: 1910-1913 թթ. Մխի թա րյան մի ա բա-

նու թյու նում սո վո րել է մայ րե նի լե զու: 

1914 թ. Կ. Պոլ սում Գե ղամ Բար սե ղյա նի և Հա կոբ Օ շա կա նի հետ հիմ նել 

է « Մե հյան» հան դե սը: 

1914 թ. հոկ տեմ բե րին ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել է Ի տա լի ա: 1920 թ. 

վե րա դար ձել է Կ. Պո լիս և 1922 թ. Վ. Թե քե յա նի, Հ. Օ շա կա նի ու Շ. Պեր-

պերյա նի հետ հիմ նել « Բարձ րա վանք» հան դե սը: 

1922 թ. տե ղա փոխ վել է Եր ևան և Ե ՊՀ-ո ւմ դա սա վան դել եվ րո պա-

կան գրա կա նու թյուն նե րի բաղ դա տա կան պատ մու թյուն: 1924-1962 թթ. 

ե ղել է մի շարք ե րկր նե րում (Եվ րո պա, Ա ՄՆ, Մեր ձա վոր Ար ևելք), տարբեր 

համալսարաններում դա սա վան դել հա յա գի տու թյուն, ի նչ պես նաև զբաղ վել 

է հան դես նե րի հրա տա րա կու թյամբ: 

1962 թ. ըն տա նի քով վե րա դար ձել է Հա յաս տան և աշ խա տան քի ան ցել  

Ե. Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րա նում որ պես 

ա վագ գի տաշ խա տող: 

Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը գրել է ֆրան սե րեն և ռու սե րեն: 1913 թ. 

Հռո մում լույս է տե սել նրա ան դրա նիկ գիր քը («Ե րեք եր գեր...»), 1922 թ. Կ. 

Պոլ սում՝ հայե րեն ա ռա ջին բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծուն («Օ րե րի պսա-

կը»): Արժեքավոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից են « Բան կոո պը և մա մու թի ոս-

կոր նե րը», « Նա վը լե րան վրա» (Բոս տոն, 1943, Եր., 1963, Վե նե տիկ, 1998) 

վե պե րը, «Ան ցոր դը և իր ճամ բան» հու շագ րու թյու նը, «Երկր ներ և ա ստ ված-

ներ» էս սե նե րի շար քը, « Տատ րա գո մի հար սը» (Եր., 1965) պոեմը և այլն։ 

Ունի գե ղա գի տա կան և գրա կա նա գի տա կան բնույ թի բազ մա թիվ հոդ ված-

ներ: 

Վախ ճան վել է 1969 թ. դեկ տեմ բե րի 11-ին Եր ևա նում:



YSU NOTABLE SCHOLARS AND PROMINENT FIGURES | 123

KOSTANZARYAN

Writer, publicist, pedagogue

 He was born on February 2, 1885, in Shamakh. In 1890 he moved to 
Baku and studied at the Russian Gymnasium. In 1895 he left for Paris and 
graduated from Saint-Germain College. He returned to the Caucasus in 1901 
and lived in Baku and Tbilisi. In 1904 he continued his studies at the Univer-
sity of Brussels and received a degree of doctor of sciences. In 1910 - 1913 he 
studied his mother tongue at the Mekhitarist Congregation.

In 1914 he founded “Mehyan” magazine together with Gegham Barseghyan 
and Hakob Oshakan in Constantinople.

In 1914 he and his family moved to Italy. In 1920 returned to Constantino-
ple and in 1922 he founded “Bardzravank” magazine together with V. Tekey-
an, H. Oshakan and Sh. Perperyan.

In 1922 he moved to Yerevan and delivered lectures at YSU on the com-
pound history of European literature. In 1924 - 1962 he has taught in a num-
ber of countries (Europe, USA, Middle East), taught Armenian Studies at the 
universities, as well as published magazines.

In 1962 He returned to Armenia with his family and started to work as a 
senior researcher at the Charents Museum of Literature and Art.

He wrote his fi rst poems in French and Russian. In 1913 his fi rst book 
(Three Songs ...) was published in Rome, in 1922 - the fi rst Armenian poetry 
collection in Constantinople. Among his works are the novels “Bankoop and 
the Bones of Mammuth”, “The Ship on the Mountain” (Boston, 1943, Yere-
van, 1963, Venice, 1998), the memoir “The Passerby and His Way”, the series 
of poems “Countries and Gods”, “ The Bride of Tatragom” (Yerevan, 1965). 
He has many aesthetic and literary articles.

He died on December 11, 1969, in Yerevan.
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ԶԱՊԵԼԵՍԱՅԱՆ

Գ րող, հրա պա րա կա խոս, գրա կա նա գետ

Ծն վել է 1878 թ. փետր վա րի 5-ին Կ. Պոլ սի 

Սկյու տար թա ղա մա սում: Նախ նա կան կր թու-

թյունն ստա ցել է տե ղի Ս. Խաչ վար ժա րա նում: 

1895 թ. վեր ջե րին տե ղա փոխ վել է Փա րիզ և որ-

պես սր բագ րիչ-խմ բա գիր մասնակցել Գվի դոն 

Լու սինյա նի ֆրան սե րեն- հայե րեն բա ռա րա նի 

կազմման աշխատանքներին, մի ա ժա մա նակ 

Սոր բո նի հա մալ սա րա նում լսել գրա կա նու թյան 

դա սըն թաց ներ: Մտեր մա ցել է հայ ա կա նա վոր 

մտա վո րա կան ներ Ար շակ Չո պա նյա նի, Եր վանդ 

Օ տյա նի, Էդ գար Շա հի նի, Սի ա ման թոյի և ու րիշ նե րի հետ: 

1909 թ. Կի լի կի այի հայե րի ջար դից հե տո Պոլ սի հայոց պատ րի ար քա րա-

նի հանձ նախմ բի կազ մում մեկ նել է ոճ րա գոր ծու թյան վայ րեր, ա կա նա տես 

ե ղել ազ գա կից նե րի ող բեր գու թյա նը: Հայոց մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին Մի ջին 

Ար ևել քի ե րկր նե րում զբաղ վել է հայ տա րա գիր նե րի և որ բե րի հա վաք ման, 

նրանց խնամ քի ու տե ղա փոխ ման գոր ծե րով: 

Ն րա լա վա գույն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից են « Նա հան ջող ու ժե րը» 

(Եր., 1926), «Պ րո մե թե ոս ա զա տագր ված» (Մար սել, 1927), « Սի լիհ տա րի 

պար տեզ նե րը» (Եր., 1935), « Մու րա դի ճամ փոր դու թյու նը» (Եր., 1990) և այլ 

գոր ծեր:

1933 թ. խորհր դային կա ռա վա րու թյան հրա վե րով ե կել է Եր ևան և աշ խա-

տան քի ան ցել Ե ՊՀ ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան ամ բի ո նում՝ վա րե-

լով եվ րո պա կան և մաս նա վո րա պես ֆրան սի ա կան գրա կա նու թյան դա սըն-

թա ցը: 

1930-ա կան թթ. հա յաս տա նյան գրա կան կյան քի ե ռան դուն ու ազ նիվ 

մաս նա կից նե րից էր, հա մար ձա կո րեն պաշտ պա նում էր Ե. Չա րեն ցին, Ա. 

Բա կուն ցին և գրա կա նու թյան մյուս ա ռա ջա տար նե րին: 

1937 թ. հու նի սի 27-ին ձեր բա կալ վել է ֆրան սի ա կան հե տա խու զու թյան 

լր տես լի նե լու մե ղադ րան քով: Բաք վի բան տում կրե լով ան լուր տա ռա պանք-

ներ՝ մա հա ցել է 1943 թ.: 

Ա մե րի կյան «Refinery29» կայ քի վար կա նի շի հա մա ձայն՝ Զա պել Եսա-

յա նը ճա նաչ վել է մարդ կու թյան պատ մու թյա նը հայտ նի չորս ա մե նա խի-

զախ կա նան ցից մե կը: 2018 թ. մար տի 8-ին Փա րի զում բացվել է նրա անունը 

կրող ճեմուղի։ 

Եր ևա նի Ա բո վյան փո ղո ցի թիվ 32 շեն քի դի մաց կանգ նեց ված հու շա սյու-

նե րից մե կի վրա փո րագր ված է Զա պել Ե սա յա նի ա նու նը:
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ZABELYESAYAN

Writer, publicist, literary critic

She was born on February 5, 1878, in the Scutari district of Constantino-
ple. She received primary education at the local St. Cross School. In the end 
of 1895 moved to Paris to work as a proofreader at the French-Armenian 
Dictionary of Guidon Lusinyan, while also taking literature courses at the 
Sorbonne University. She became close with prominent Armenian intellectu-
als Arshak Chopanyan, Yervand Otyan, Edgar Shahin, Siamanto and others.

In 1909 after the massacre of the Armenians of Cilicia, she visited the 
crime site together with the commission of the Armenian Patriarchate of Con-
stantinople, witnessed the tragedy of the relatives, and during the years of 
the Armenian Genocide in the Middle East was engaged in transporting and 
saving Armenian orphans.

Her best works include Retreating Forces (Yerevan, 1926), Prometheus 
Liberated (Marseille, 1927), The Gardens of Silihtar (Yerevan, 1935), Mu-
rad’s Journey (Yerevan, 1990) and others.

In 1933 at the invitation of the Soviet government, she came to Yerevan 
and started working at YSU Chair of Foreign Literature, taking a course in 
European literature, particularly French literature.

She was one of the active and honest participants of the literary life of 
Armenia in the 1930s, bravely defended Ye. Charents, A. Bakunts and other 
literary leaders.

In 1937 she was arrested on June 27 on charges of spying for French intel-
ligence. She died in Baku prison in 1943.

According to the ranking of the American website Refi nery29, Zabel Ye-
sayan was recognized as one of the four bravest women known to human 
history. In 2018, on March 8, an alley named after her was opened in Paris.

The name of Zabel Yesayan is engraved on one of the monuments erected 
in front of the 32nd building on Abovyan Street in Yerevan.
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