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ԳՐԻԳՈՐ ԲՐՈՒՏՅԱՆ 

Համավարակի պատճառով Մատե-
նադարանը ցավալի կորուստ կրեց. ապ-
րիլի 11-ին կյանքից հեռացավ Գրիգոր 
Բրուտյանը: 

Ծնվել է Երևանում 1955 թ. հունիսի 
28-ին, Մարաշից և Ադանայից գաղթած-
ների ընտանիքում, որոնք Հայաստան 
էին ներգաղթել Եգիպտոսից: 1972 թ. 
գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի 
Մուրացանի անվան դպրոցը և Արմեն 
Տիգրանյանի անվան մանկական երաժշ-
տական դպրոցի թավջութակի դասարա-
նը: Տասներորդ դասարանում ուսմանը 
զուգընթաց նաև աշխատել է որպես փա-
կանագործ Երևանի երկաթ-բետոնե կա-
ռուցվածքների գործարաններից մե-
կում: Դպրոցական տարիներից ի վեր հե-
տաքրքրվել է ֆիզիկայով և հայագիտու-
թյամբ: 

1978 թ. ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլ-
տետը՝ ֆիզիկոսի մասնագիտությամբ և աստղաֆիզիկոսի մասնագիտացմամբ: 
Ուսումնառության վերջին տարիներին նաև աշխատել է Համալսարանի աստղա-
ֆիզիկայի ամբիոնում որպես լաբորանտ, իսկ ավարտելուց հետո աշխատանքի 
է անցել Բյուրականի աստղադիտարանում, որտեղ եղել է աստղերի և միգամա-
ծությունների ֆիզիկայի բաժնի ավագ լաբորանտ, ապա՝ կրտսեր գիտաշխա-
տող և գիտաշխատող: Զբաղվել է բռնկվող աստղերի (նաև՝ Վոլֆ-Ռայե դասի 
աստղերի) ուսումնասիրությամբ, գործուն մասնակցություն է ունեցել աստղա-
դիտարանում ընթացող դիտողական ծրագրերին:  

1982 թվականից սկսել է ուսումնասիրել հայկական օրացույցը: 1992-2002 
թթ. Բյուրականի աստղադիտարանում եղել է հայկական օրացույցների հետա-
զոտությանը նվիրված գիտական թեմայի ղեկավար: 1999-ից աշխատել է նաև 
Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարանում, իսկ 2000 թվականից` այդ 
թանգարանի տնօրենն էր: 
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2004-ին պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել ֆիզիկամաթեմա-
տիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 

2005 թվականից դասավանդում էր տոմարագիտություն առարկան մի քա-
նի ԲՈՒՀերում (Գևորգյան ճեմարան, Մխիթարյան ճեմարան, ԵՊՀ):  

2009-ից աշխատել է Մաշտոցյան Մատենադարանի բժշկության և բնագի-
տության բաժնում իբրև կրտսեր, իսկ 2015-ից՝ իբրև ավագ գիտաշխատող: Գրի-
գոր Բրուտյանի հայագիտական հետաքրքրությունների ձևավորման գործում 
մեծ է եղել նրա մորաքրոջ՝ Մատենադարանի երախտավորներից` բանասիրա-
կան գիտությունների թեկնածու Արմինե Քյոշկերյանի (1932-2018) դերը, որի 
հետ առանձնակի հոգեհարազատություն ուներ։  

Գրիգոր Բրուտյանը հեղինակել է հայկական օրացույցի և առհասարակ միջ-
նադարյան օրացույցների խնդիրներին նվիրված հինգ տպագիր և մեկ անտիպ 
մենագրություն և բազմաթիվ հոդվածներ, կարևոր բացահայտումներ ու 
ճշգրտումներ է արել այս ոլորտում: 

Ուսանողները և գործընկերները մեծ սիրով կհիշեն Գրիգոր Բրուտյանի հա-
մեստությունը և բարյացակամությունը, մասնագիտական հարցերում օգնու-
թյան գալու նրա մշտական պատրաստակամությունը, բարդագույն խնդիրները 
մաթեմատիկական պարզությամբ բացատրելու զարմանալի ունակությունը, 
առհասարակ պայծառ և բարի մարդու կերպարը: 

 
Յիշատակ արդարոց օրհնութեամբ եղիցի: 

Գրիգոր Բրուտյանի տպագրված հիմնական տոմարագիտական աշխա-

տություններն են. 

Մենագրություններ 
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