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ПАМЯТЬ

Но когда ее не стало, священник хра-
ма Вознесения Господня, что на Брат-
ском кладбище Ростова, после того, как 
провел обряд отпевания, спросил ше-
потом у одной из пришедших проводить 
Ирину Львовну в последний путь: «Кто 
была эта женщина? Кем была? Так мно-
го народу собралось...» 

И это правда. Людей было столько, 
что пришлось распахнуть двери церкви, 
чтобы и тем, кто не сумел войти, были 
слышны слова молитвы. Многие пла-
кали. Для многих она была... как мать. 
Каждого выслушает, утешит, поймет. 
Каждый, придя в ее дом однажды, ухо-
дил влюбленным в хозяйку. Каждого она 
принимала так, что казалось, именно 
этот человек стал ей особенно близок и 
дорог. Наверное, так оно и было. Иначе 
не горевали бы они так, эти взрослые 
дети – ее студенты со времен работы в 
Архитектурном институте, воспитанники 
мужа, друзья сына и внуков. 

Не стало Ирины Львовны Шаумян. Интеллигентная, му-
драя, мягкая в общении, она, казалось, делала все, чтобы 
окружающие обращали на нее как можно меньше внима-
ния. Жила интересами мужа Сергея Алексеевича Распо-
пова, председателя ростовской секции альпинизма, сына 
талантливого архитектора, внуков Маши и Артема, а еще 
многочисленных друзей — собственных, а также мужа и 
сына, со временем становящимися и ее друзьями. 

Ей было почти 90. Но она 
оставалась настолько молодой 
не только в своих мыслях, увле-
чениях (вышивка, чтение книг), 
но и внешним обликом и даже 
голосом, что, казалось, до роко-
вой черты еще далеко. А значит, 
у тех, кто подпал под обаяние ее 
личности, еще есть время обо 

всем с нею поговорить, расспро-
сить. Вот и я знала же, что Ирина 

Львовна – внучка легендарного Сте-
пана Шаумяна, руководителя револю-

ционного движения Кавказа, вождя рас-
стрелянных в 1918 году Двадцати шести 
Бакинских комиссаров, но разузнать у 
нее о семье отца Левоне Степановиче 
Шаумяне, о бабушке Катаринэ Сергеев-
не Шаумян (Тер-Григорьян) не успела. 
Как не успел, увы, взять у нее интервью 
известный ростовский журналист Ва-
дим Арутюнов. А ведь я обещала его по-
знакомить с нею, заранее предвкушая, 
какую радость доставлю обоим. Как не 
успел прийти к ней в гости с какими-то 
материалами о деде большой друг ро-
стовской армянской общины, кандидат 
исторических наук, доцент Ереванского 
государственного университета Мгер 
Ованесян. 

В одной из статей вычитала о Степане 
Шаумяне, что это была на редкость обая-
тельная личность, что отмечали все даже 
после короткой с ним встречи. О нем пи-
сали: «Шаумян был наделен ценным ка-
чеством революционера-большевика – 
 он был окружен любовью масс». 

Как удивительно! А ведь именно эти-
ми же качествами обладала и его такая 

тихая, такая скромная, такая деликатная 
в общении внучка – Ирина Шаумян. 

Я спросила у нее однажды: «Каково 
это – бродить по улице, которая носит 
имя Шаумяна? Слышать по радио и те-
левидению названия городов, носящих 
вашу фамилию?». Она засмеялась: «Да 
никак. В этом же нет никакой моей за-
слуги». В то же время Степан Шаумян 
для нее был не видный революционер, 
историческая фигура, а дед, чей портрет 
был помещен ее мужем в общем ряду 
своеобразного генеологического древа. 
Так же, как и для сына и внука Ирины 

Львовны Степан Георгиевич Щаумян — 
это прежде всего прадед и прапрадед. 
Черты его в них уже едва угадываются. 
Но фирменную шаумяновскую бородку 
носят оба. И она им очень идет. 

Наше знакомство с Ириной Львовной 
состоялось при весьма примечатель-
ных обстоятельствах. Два года назад 
в Ростов приезжала внучка Мариэтты 
Сергеевны Шагинян. Чтобы развлечь 
гостью, внучка известного в начале про-
шлого века армянского поэта Онаприо-

2019 թվ. հունվարի 17-ը Անդրանիկ 
Մալխասյանի հարազատների, բարեկամ-
ների, նրան ճանաչողների համար դար-
ձավ սգի օր։ Իր երկրային կյանքին հրա- 
ժեշտ տվեց բոլորիս կողմից սիրված 
և հարգված Անդրանիկ Գևորգի Մալ-
խասյանը՝ Հայրենական մեծ պատերազմի 
վետերան, պահեստազորի մայոր, ՌԴ 
վաստակավոր ուսուցիչ, ՌԴ ժողկրթութ-
յան և ԽՍՀՄ լուսավորության գերազան-
ցիկ։ Պատվելի մի մարդ, որն իր ողջամիտ 
կյանքով և բարի գործերով շատերիս 
համար եղավ հիանալի օրինակ։

Անդրանիկ Գևորգի (Գեորգևիչ) Մալ-
խասյանը ծնվել է 1921 թվ. նոյեմբերի 21-ին, 
Ռոստովի մարզի Մյասնիկյանի շրջանի 
Մեծ Սալա գյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց 
հետո սովորել է Դոնի Ռոստովի հայկա- 
կան մանկավարժական տեխնիկումում։ 
1941 թվ. իր մանկավարժական պրակ-
տիկան անցել է Դոնի Ռոստովի Ստե-
փան Շահումյանի անվան թիվ 16 միջ-
նակարգ դպրոցում (ներկայումս՝ թիվ 
14 գիմնազիա)։ 1941 թվ. հունիսի 21-ին 
ստացել է տարրական դասարանների ու- 
սուցչի վկայական, իսկ հաջորդ օրը՝ հու-
նիսի 22-ին, սկսվել է Հայրենական մեծ 
պատերազմը։

1941 թվ. հուլիսի 27-ին Անդրանիկ Մալ- 
խասյանը զորակոչվել է բանակ։ Մաս-
նակցել է Միուս-Ֆրոնտի հրետանային 
մարտկոցի հետախուզական ջոկատի աշ- 
խատանքներին ու մարտերին։ Հետա- 
գայում կռվել է Հյուսիս-Արևմտյան ռազ-
մաճակատում։ Կռվել է Ստալինգրադում, 
ազատագրել է հայրենի գյուղն ու Դոնի 
Ռոստովը, մասնակցել է Ղրիմի մարտե-
րին։ Սապուն-Գառայի և Սևաստոպոլի 
գրոհի մասնակից է։ Պատերազմն ավար-
տել է Արևելյան Պրուսիայում։ Եղել է 
վիրավոր։ Պարգևատրվել է Հայրենական 
մեծ պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքանշա-
նով, «Ստալինգրադի պաշտպանության 
համար», «Խիզախության համար», «Մար-
շալ Բաղրամյանի 100-ամյակը» և ուրիշ 
մեդալներով, կառավարական բազմաթիվ 
պարգևներով ու մեդալներով։ 

1949 թվ. ավարտել է Դոնի Ռոստովի 
մանկավարժական ինստիտուտը։ Մյաս-

са Анопьяна Татьяна Арменаковна Сур-
женко решила познакомить ее, а заодно 
и меня, с Ириной Львовной Шаумян. Про 
себя я назвала это знакомство «Встре-
ча трех потомиц». Было радостно видеть 
этих собравшихся за одним столом за-
мечательных женщин. Трех достойных 
внучек трех знаменитых предков... 

Как горько, что одной из них не ста-
ло недавно. Но как хорошо, что она была 
– наша дорогая, всеми любимая Ирина 
Львовна...

Нонна МИРЗАБЕКОВА

նիկյանի շրջանում աշխատել է դպրոցների 
տեսուչ, իսկ Չալթր ու Թոպտի (Ղրիմ) 
գյուղերի դպրոցներում դասավանդել է 
պատմություն։ Եղել է շրջանի ժողկրթութ- 
յան բաժնի վարիչ, մարզային ժողկրթու-
թյան բաժնի մանկատների սեկտորի պետ։ 

Նա պահել-մեծացրել է չորս որբ երեխա։ 
Երեսուն տարի եղել է դպրոցի տնօրեն։ 

Իր ողջ կյանքում Անդրանիկ Մալ-
խասյանը եղել է մեծանուն մանկավարժ 
և միշտ զբաղվել է դպրոցականների, 
երիտասարդների բարոյական, հայրե-
նասիրական դաստիարակությամբ։ Նա 
սիրով ու ուրախությամբ է ընդունել 
նրանց, ովքեր հետաքրքրվում էին իրենց 

հայրենիքի պատմությամբ, ժողովրդի անց-
յալով, լեզվով ու մշակույթով։ 

Նա ոչ միայն մանկավարժ էր, այլ 
նաև պատմաբան, գրող։ Նրա գրչին են 
պատկանում դոնահայերի պատմության 
մասին բազմաթիվ գրքեր, հոդվածներ։

Հենց նրա անխոնջ աշխատանքի 
շնորհիվ լուծվեց Դոնի շրջանում հայոց 
լեզվի դասավանդման հարցը։ Հիսուն 
տարվա ընդմիջումից հետո Ռոստովի մի 
քանի դպրոցում բացվեցին հայոց լեզվի 
խմբակներ, կիրակնօրյա դասընթացներ, 
ինչը մինչև օրս էլ շարունակվում է 
և զարգանում։ Նա Դոնի հայկական 
համայնքի պատվավոր անդամ է։ 

Նրա օգնությամբ, նրա հազվագյուտ 
հիշողության շնորհիվ, Դոնի Ռոստովի թիվ 
14 հումանիտար գիմնազիայի թանգարա-
նի հետախուզական խմբակի անդամները 
որոնեցին և գտան Ստ. Շահումյանի ան-
վան թիվ 16 դպրոցի շրջանավարտներից 
շատերին, այդ թվում՝ Հայրենական մեծ 
պատերազմի վետերանների։ 

Անդրանիկ Մալխասյանը հաճախ էր 
լինում և՛ գիմազիայի թանգարանում, և՛ 
գիմնազիայի «ԱՅԳ» հայկական մանկա-
կան ստեղծագործական միավորման մի-
ջոցառումներին։ 

Բարի խորհրդատու և ուսուցիչ, ազ-
գասեր, աշխատասեր, հայրենասեր, հա-
յասեր, պարտաճանաչ՝ այսպիսին էր 
մեր հարգելի Անդրանիկ Մալխասյանը։ 
Նա իր մարդկային ամենաբարձր, ա- 
ռաքինի հատկություններով վառ կմնա 
մեր հիշողություններում, իսկ գալիք սե-
րունդների համար՝ փայլուն օրինակ։ 

Պայծառ և հավերժ հիշատակ մեր 
պատվելի վետերանին՝ Անդրանիկ Գևորգի 
Մալխասյանին։ 

Շողիկ ՍԻՄԱՎՈՆՅԱՆ


