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Լև ոն Աբ րա հա մյան*

Եր կու գյու ղե րի` Գո շի և Տա թևի օրի նա կով փորձ է ար վում քննար կել 
խորհր դա յին շրջա նի հայ կա կան գյու ղե րի գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե
րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Բնո րոշ վում են եր կու տի պի նո րա մու ծու
թյուն ներ` հա մա կար գա յին և պա տա հա կան, այս եր կու տի պե րի տար բե
րու թյու նը վեր լուծ վում է 1950ական թթ. հայտն ված նո րա մու ծու թյուն նե րի 
օրի նա կով, որ պես 1949 թ. հա յե րի զանգ վա ծա յին աք սո րի ար դյունք և կողմ
նա կի հե տև անք: Չնա յած սի բի րյան կյան քի դժվա րու թյուն նե րի և աք սո րի 
տրավ մա տիկ դե րին, քիչ չէ ին, ըստ բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի, դեպ քեր, 
երբ աք սո րյալ ներն իրենց ամե նօ րյա տա ժա նա կիր աշ խա տան քով ի վեր
ջո ձեռք բե րե ցին որո շա կի կա պի տալ` նյու թա կան (օրի նակ, սեր մա ցու ցո
րեն, հե ծա նիվ, կա րի մե քե նա) և մշա կու թա յին (ռու սե րե նի իմա ցու թյուն, 
տար բեր տի պի տեխ նի կա կան հա մա կար գա յին «know how»ներ, օրի նակ, 
տրակ տո րի տի րա պե տում): Ցույց է տրվում, թե ո՛ր պա րա գա յում և ինչ պե՛ս 
այդ կա պի տա լը կա րող էր ներգ րավ վել ընդ հա նուր խորհր դա յին մո դեռ
նի զա ցի ա յի գոր ծըն թա ցի մեջ, կամ էլ դրա նից դուրս մալ: Ժա մա նա կա
կից գյու ղի գլո բա լի զա ցի ա յի ընդ հա նուր և մաս նա վոր գոր ծըն թաց նե րը 
լավ պատ կե րաց նե լու հա մար հար կա վոր է ավե լի լայն հա մա տեքս տում 
դի տար կել դրանց հնա րա վոր ակունք նե րը, նույ նիսկ եթե դրանց հիմ քում 
ըն կած է սի բի րյան աք սո րի տրավ մա տիկ փոր ձա ռու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. գլո բա լա ցում, խորհր դա յին մո դեռ նի զա ցիա, ալ թա յան 
աք սոր, նո րա մու ծու թյուն, տրավ մա տիկ հի շո ղու թյուն

Հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նի սո ցի ալմշա կու թա յին փո փո խու
թյուն նե րի հե տա զո տող նե րը որ պես կա նոն ավե լի շատ ու շադ րու թյուն էին 
դարձ նում ազ գայ նա կա նու թյան խնդիր նե րին, քան գլո բա լաց մա նը և դրա 
տե ղա յին դրսև ո րում ե րին` գլո կա լաց մա նը, եթե օգտ վենք անգ լի ա ցի սո
ցի ո լոգ Ռո նալդ Ռո բերթ սո նի առա ջար կած սահ մա նու մից1: Սույն հոդ վա
ծի նպա տակն է հիմ ա կա նում եր կու գյու ղե րի` Գո շի և Տա թևի օրի նա կով 

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար դի ա կա նու թյան ազ
գա բա նու թյան բաժ նի վա րիչ, գլխա վոր գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն
նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ:

1 Encyclopedia of Globalization. Ed. by R. Robertson and J. A. Schotle. N.Y., 2007.
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փոր ձել ուր վագ ծել հար ցե րի այն շրջա նա կը, որը կապ ված է խորհր դա յին 
տա րի նե րի հայ կա կան գյու ղե րի գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի հետ2:

Քա նի որ նո րա մու ծու թյու նը գլո բա լաց ման գոր ծըն թա ցի ան քակ
տե լի մա սե րից է, փոր ձել եմ պար զել, թե խորհր դա յին շրջա նից գյու ղում ի 
հայտ եկած ինչ պի սի նո րա մու ծու թյուն ներ են մտա պահ վել վե րո հի շյալ 
գյու ղե րի բնա կիչ նե րի մեջ, և դրան ցից որոնք կա րե լի է դի տար կել իբ րև 
գլո բա լի զա ցի ոն և ին չու: Այ սօր, երբ մար դիկ զանգ վա ծա բար տար ված են 
պոստ մո դեռ նիս տա կան տե սու թյուն նե րով և մո տե ցում ե րով, որոնց մեջ 
կա մա թե ակա մա ներգ րավ ված է նաև գլո բա լիս տա կան խո սույ թը (դիս
կուր սը), գրե թե մո ռա ցու թյան են մատն ված «իրենց դարն ապ րած» հա
մար վող մո տե ցում ե րը, որոնք այժմ հա մար վում են անախ րո նիզմ: Որ պես 
այդ պի սին է, օրի նակ, հա մար վում (և այդ պես էլ կա) էվո լյու ցի ո նիս տա կան 
մո տե ցու մը, եթե այն փոր ձենք կի րա ռել ար դի գոր ծըն թաց նե րը բա ցատ րե
լու հա մար: Սա կայն եթե էվո լյու ցի ո նիզմ ըն դու նենք (իր մարք սիս տա կան 
իմաս տով) իբ րև որո շա կի կոնստ րուկտ, որով ողջ խորհր դա յին տա րած
քում առաջ նորդ վել են շուրջ 70 տա րի, ապա շատ ավե լի հաս կա նա լի է 
դառ նում մարք սիս տա կան էվո լյու ցի ո նիզ մի և մե րօ րյա գլո բա լի զա ցի ոն 
մո տեց ման շրջա նակ նե րում օգ տա գործ վող նույն` «նո րա մու ծու թյուն» եզ
րի ըն կալ ման տար բե րու թյու նը: Եր կու տի պի նո րա մու ծու թյուն նե րը կա րե
լի է բնո րո շել իբ րև հա մա կար գա յին և պա տա հա կան: Այս եր կու տի պե րի 
տար բե րու թյու նը փոր ձել եմ վեր լու ծել վե րո հի շյալ գյու ղե րում 1950ական 
թթ. հայտն ված նո րա մու ծու թյուն նե րի օրի նա կով, որ պես 1949 թ. հա յե րի 
զանգ վա ծա յին աք սո րի ար դյունք և կողմ ա կի հե տև անք3: Դե պի Սի բի րի 
տար բեր մա սե րը, գլխա վո րա պես Ալ թա յի երկ րա մաս, զանգ վա ծա յին աք
սորն իրա կա նաց րել էին ոչ թե ողջ հայ ժո ղովր դի, ինչ պես դա տե ղի էր 

2 Գյու ղե րի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նի գլո
բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի ու սում ա սի րու թյան մի քա նի հան գա մանք նե րով 
(տե՛ս Аб ра мян Л., Глоб али зац ия поде ре венс ки: ар мянс кий вар иант. – В кн.: Сельс
кие ме та мор фо зы. Крас но дар, 2008, էջ 41–74), սա կայն ներ կա հոդ վա ծի հա մար 
այդ ընտ րու թյու նը հա տուկ դեր չի խա ղում: Դաշ տա յին աշ խա տանք ներն իրա կա
նաց վել են Գա յա նե Շա գո յա նի հետ հա մա տեղ:

3 Պա տա հա կա նի և հա մա կար գա յի նի կոմ բի նա ցի ա յի վեր լու ծու թյան փորձ տե՛ս 
նաև նույն գյու ղե րում հետ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում ընտ րու թյուն նե րի 
ինս տի տու տի օրի նա կով. Аб ра мян Л., նշվ. աշխ., էջ 70 –74; Abrahamian L., Sha-
goyan G., From Carnival Civil Society toward a Real Civil Society: Democracy Trends 
in PostSoviet Armenia. – Retrospective and Perspective: Twenty Years After the Fall 
of the Soviet Union. Anthropology & Archeology of Eurasia, Winter 2011 –12, Vol. 50, 
No. 3, pp. 11 –31; Abrahamian L., Shagoyan G., Elections in Armenia: Western Models 
and Local Traditions. – In: State and Legal Practice in the Caucasus: Anthropological 
Perspectives on Law and Politics. Surrey and Burlington, 2015, pp. 149 –169:
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Ալ թա յան աք սո րը որ պես նո րա մու ծու թյուն նե րի աղ բյուր

ու նե ցել «պատժ ված ազ գե րի»4 դեպ քում, այլ մի այն նրանց մի մա սի հան
դեպ (մի այն Հա յաս տա նից` 13.272 մարդ5): Որ պես մե ղադ րանք առաջ էր 
քաշ վել Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան հետ ինչոր 
առն չու թյու նը (մեծ մա սամբ վե րագր վող), և/կամ «օտա րերկ րյա ար մատ
ներ» ու նե նա լը` դրանք հայ րե նա դարձ ներն էին և/կամ ցե ղաս պա նու թյան 
տա րի նե րին Թուր քի ա յից մա զա պուրծ եղած հա յե րը:6

Այս պի սով, 1949 թ. Հա յաս տա նի հա յե րը հիմ ա կա նում աք սոր վել 
էին Ալ թա յի երկ րա մաս: Տա թև ից աք սո րել էին 17, Գո շից` 4 ըն տա նիք: Տա
թև ից աք սոր ված նե րի մեծ քա նա կը պայ մա նա վոր ված էր Զան գե զու րի 
հայտ նի հա կա բոլ շև ի կյան կենտ րոն լի նե լու հան գա ման քով: Ստա լի նի մա
հից հե տո աք սոր ված նե րը ար դա րաց վել էին և ստա ցել էին ընտ րու թյան 
հնա րա վո րու թյուն` մալ Ալ թա յի երկ րա մա սում կամ վե րա դառ նալ հայ րե
նիք:

Աք սո րյալ նե րի սի բի րյան պատ մու թյուն նե րը լի են ան մարդ կա յին 
դժվա րու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն նե րով7, բայց նաև քիչ չեն այն պատ
մու թյուն նե րը, թե ինչ պես աք սո րյալ ներն իրենց ամե նօ րյա տա ժա նա կիր 
աշ խա տան քով հետզ հե տե ձեռք են բե րում «ըն դու նող կող մի» հար գան քը 
և, ի վեր ջո, նրան ցից շա տե րը հա ջո ղում են հաս նել բա րե կիրթ կյան քի և 
նույ նիսկ որո շա կի կա րո ղու թյուն կու տա կել: «Էս պես կա մացկա մաց մու
րաց կան նե րից դար ձանք մի լի ար դա տեր: Բա ու րիշ ի՞նչ անուն տաս, եթե 
մենք մեր հետ 200 մե շոկ ցո րեն ու մի մե շոկ էլ փող բե րինք». պատ մում էին 
Գոշ գյու ղից Հրայր և Զա րիկ Գրի գո րյան ամու սին նե րը: Բեր ված ցո րե նը 
նրանք փո խան ցե ցին գյուղ խորհր դի նա խա գա հին, ին չը, ըստ մեր զրու ցա
կից նե րի, շատ օգ նեց այդ տա րի նե րին սո վի շե մին գտնվող գյու ղին:

Էմ մա Ար զու մա նյա նի հայ րը, ով աք սո րում աշ խա տում էր որ պես 
կոլտն տե սու թյան հաշ վա պահ, հայ րե նի գյուղ վե րա դառ նա լիս, նույն պես 
իր հետ Գոշ էր բե րել 17 պարկ սեր մա ցու ցո րեն:

4 Нек рич А. М., На ка зан ные на ро ды. НьюЙорк, 1978; Бу гай Н. Ф., Де пор тац ия на
ро дов в Со ветс ком Со ю зе. НьюЙорк. 1996; По боль Н. Л., По лян П. М. Ста линс кие 
де пор та ции 1928–1953. М., 2005.

5 Մա նու կյան Ա., Քա ղա քա կան բռնաճն շում ե րը Հա յաս տա նում 1920 –1953 թթ., 
Երև ան, 1999, էջ 231:

6 Նման մե ղադ րան քով Վրաս տա նից աք սոր ված մի ըն տա նի քի սի բի րյան առօ րյան 
տե՛ս Ար փե նիկ Ալեք սա նյա նի այդ տա րի նե րին վա րած օրագ րում. Алек са нян А., 
Си бирс кий днев ник: 1949–1954 гг. Ер., 2007 (Ант ро по лог ия па мя ти. 1).

7 Այս հոդ վա ծում չի օգ տա գործ վում մեր բա նա սաց նե րի բռնա գաղ թի և դե պոր տա
ցի ոն տրավ մա յի հետ կապ ված նյու թը, որն առան ձին հե տա զո տու թյան է ար ժա
նի: Նշեմ մի այն, որ տե ղա փո խում ու սկզբնա կան ադապ տա ցի ան բա վա կա նին 
ծանր փոր ձու թյուն էր իրենց հա մար:
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Սի բի րյան աք սո րը որոշ իմաս տով կա րե լի է հա մադ րել արևմ տյան 
«թաքս տոց նե րի» հետ, որ այլ երկր նե րում գտան ցե ղաս պա նու թյան տա
րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նից փա խած հա յե րը, ով քեր տար բեր 
երկր նե րում հետզ հե տե կա րո ղա ցան ձև ա վո րել հա րուստ հա մայնք ներ: 
Այս պես, Ալ թա յան երկ րա մա սում ծայ րա հեղ ծանր վի ճա կում հայտն ված 
հա յե րի մա սին տե ղա ցի նե րը սրա խո սու թյուն էին հո րի նել. «Ар мяш ки, ар
мяш ки, в пи рож ках приш ли, в са пож ках ухо ди те». «Пи рож ки» էին ան վա
նում տրեխ նե րը, որոնց փո խա րեն հա յե րը հե ռա նա լիս ար դեն «սո վո րել» 
էին գոր ծա րա նի կա րած կո շիկ ներ կրել: «Սո վո րել» բա յը մեր զրու ցա կից
նե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում էին նաև այլ դեպ քե րում, շեշ տե լով կրթվե լու 
հան գա ման քը, որը երկ կող մա նի ըն թացք ու ներ: Օրի նակ, աք սո րյալ նե րը 
տե ղա ցի նե րին սո վո րեց րել էին ոչ խա րի կա թից պա նիր պատ րաս տել, 
ձմե րու կի թթու դնել: Թեև մեզ հայտ նի չէ, ար դյո՞ք այս գի տե լիք նե րը պահ
պան վել են իրենց աք սո րա վայ րում, օրի նակ, Ռուբ ցովս կում, թե սրանք 
կար ճա ժամկ ետ էկ զո տիկ մշա կու թա յին մի ան գա մյա ներ թա փան ցում եր 
էին, ճիշտ այն պես, ինչ պես սի բի րյան մի կոլտն տե սու թյան ռուս նա խա
գահ պատ գա մել էր իրեն հո ղին հանձ նել հայ կա կան երաժշ տու թյան ներ
քո, քա նի որ նա այն շատ էր հա վա նել, կամ էլ գո շե ցի նե րի մի ջա վայ րում 
ռու սա կան չաս տուշ կա նե րի կա տա րու մը, որի մի ակ կրո ղը վե րա դար ձից 
հե տո մա ցել էր Զա րիկ Գրի գո րյա նը, չնա յած որ հա մա գյու ղա ցի նե րը 
դրանք հա վա նում էին ու հար սա նիք նե րին խնդրում Զա րիկ տա տի կին 
չաս տուշ կա ներ եր գել: Սա կայն «գլո բա լաց ված» տան գոն և վալ սը, որոնք 
իրենց հետ գյուղ էին բե րել աք սո րից վե րա դար ձած նե րը, խոր ար մատ ներ 
թո ղե ցին տե ղա կան մշա կույ թում:

Կի նը, որն աք սո րում սո վո րել էր ռու սա կան չաս տուշ կա ներ եր գել, 
իր հետ բե րել էլ նաև հե ծա նիվ, որն Ալ թա յի երկ րա մա սում նրան ծա ռա յում 
էր ոչ մի այն ուղ ղա կի եր կար տա րա ծու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար, 
այ լև այն իր աշ խա տան քա յին գոր ծիքն էր, քա նի որ նա հե ծա նի վով էր 
մեկ նում դաշտ` աշ խա տա վոր նե րին ճա շը բա ժա նե լու: Սա կայն հա րա զատ 
գյու ղում նա չկա րո ղա ցավ այն օգ տա գոր ծել, քա նի որ այդ պա րա գա յում 
կդառ նար ծաղ րի առար կա` այս տեղ ըն դուն ված չէր, որ կի նը հե ծա նիվ վա
րի, առա վել ևս գյու ղում շատ հարգ ված իր սկես րայ րի նման մար դու հար
սը: Բնու թագ րա կան է, որ, ըստ 1964 թ. ծնված մեր տա թև ցի կին զրու ցակ
ցի, Գո րի սում, որ տեղ նա անց կաց րել էր իր ման կու թյու նը, հե ծա նի վը 
նույն պես հա մար վում էր զուտ տղա նե րի հա մար նա խա տես ված եր թև ե
կու թյան մի ջոց նույ նիսկ 1980ական նե րին: Չնա յած նման սահ մա նա փակ
մա նը, նա հե ծա նիվ վա րում էր. այն իր հա մար գնել էր հայ րը, քա նի որ 
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դաս տի ա րա կում էր նրան գրե թե տղա յի նման. «Ես եր րորդ աղ ջիկն էի, 
դրա հա մար էլ հերս ինձ հա մա րյա տղու տեղ էր դնում»: Գո շի շատ ավե լի 
կրտսեր սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ` դպրո ցա կան աղ ջիկ նե րից մե կը, իր և իր 
ըն կե րու հի նե րի մոտ հե ծա նի վի բա ցա կա յու թյու նը բա ցատ րում էր նրա
նով, որ այն մի այն տղա նե րին է բնո րոշ, և «հի մա մո դա չի, որ աղ ջի կը հե
ծա նիվ քշի»: Կա րե լի է ասել, որ Զա րի կի կա նա ցի հե ծա նի վը այն նո րա մու
ծու թյուն նե րից էր, որ այդ պես էլ չտե ղա վոր վեց տե ղա ցի նե րի ար ժե քա յին 
հա մա կար գում:

Մի և նույն ժա մա նակ ու շագ րավ է Զա րի կի ամուս նու` Հրայ րի հետ 
պա տա հած դեպ քը: Աք սո րից այս ըն տա նի քը վե րա դար ձել էր 1956 թ., մյուս 
տա րի ստաց վեց այն պես, որ որ պես զի իրենց գյու ղի կոլտն տե սու թյու նը 
տրակ տոր ստա նա, Հրայ րը պետք է տրակ տո րի «գաղտ նիք նե րին» տի րա
պե տե լու ու նա կու թյու նը հաս տա տող քննու թյուն հանձ ներ: Իսկ քա նի որ 
աք սո րա վայ րում նա աշ խա տում էր որ պես տրակ տո րիստ` տրակ տո րի 
հետ կապ ված ամեն ինչ Հրայրն ան գիր գի տեր, մինչ դեռ այդ տեխ նի կան 
նրա հա մա գյու ղա ցի նե րի հա մար բա ցար ձակ ան ծա նոթ էր: Ար դյուն քում 
Գո շի կոլտն տե սու թյու նը ստա ցավ տրակ տո րը, իսկ Հրայ րը` տրակ տո րիս
տի աշ խա տան քը: Կա րե լի է ասել, որ Հրայ րի տրակ տորն, իսկ ավե լի ճիշտ` 
նրա իմա ցու թյու նը, ի տար բե րու թյուն կնոջ հե ծա նի վի, մաս էր կազ մում 
Ռուբ ցովս կի և Գո շի հա մար ընդ հա նուր գոր ծող հա մա կար գի: Տրակ տո րը 
Գո շում եր կար սպաս ված տեխ նի կա կան նո րա մու ծու թյուն էր: Այն խորհր
դա յին մո դեռ նի զա ցի ա յի, մի և նույն հա մա կար գի ծնունդ էր, ուս տի այդ 
իմաս տով օրի նա չափ էր, չնա յած և հայ կա կան գյու ղում հայտն վել էր ու շա
ցած, սա կայն տե ղա յին ու շա ցում երն ու հետ մա լը նույն պես օրի նա չափ 
էին էվո լյու ցի ո նիս տա կան հա մա կար գի հա մար, որ պի սին էր ողջ խորհր
դա յին տա րած քում կա ռուց վող սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար գը:

Չնա յած տրակ տո րը մեծ հաշ վով կա րե լի է հա մա րել գլո բա լի զա ցի
ա յի տարր, այն հայտն վում է հա մա կար գի «ներ սից»: Տվյալ հա մա տեքս
տում էա կան չէ, թե ինչ պես էին զար գա նում խորհր դա յին տեխ նո լո գի ա նե
րը և ինչ դեր էին խա ղում այս գոր ծըն թա ցում տե ղա ցի տա ղանդ նե րը, 
ստա խա նո վյան կո չերն ու թղթի վրա ավե լաց րած ար դյունք նե րը, կամ էլ 
տեխ նի կա կան լրտե սու թյու նը:

 Ոչ բո լոր աք սոր ված ներն էին այս աս տիճան ներգ րավ ված խորհր
դա յին մո դեռ նի զա ցի ա յի նման գոր ծըն թա ցի մեջ: Ոչ բո լո րին էր հա ջող վել 
աք սո րի տա րի նե րին ինչոր բան ձեռք բե րել, կամ էլ ձեռք բե րա ծը իրենց 
հետ բե րել հայ րե նիք և դրա նով նպաս տել գլո բա լի զա ցի ոն/մո դեռ նի զա
ցիոն գոր ծըն թա ցին: Այ դու հան դերձ, շա տերն են հա մա րում, որ աք սո րում 
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նրանք շատ ավե լի լավ էին ապ րում` չնա յած ան սո վոր ցուրտ ձմեռ նե րին և 
ծանր պայ ման նե րին, հատ կա պես աք սո րի առա ջին տա րի նե րին: Չմո ռա
նանք ասել, որ նախ կին աք սո րյալ նե րի վե րա դար ձի պա հին իրենց հա րա
զատ բնա կա վայ րե րում դեռ էլեկտ րա կա նու թյուն չկար. Գո շում այն անց
կաց րե ցին մոտ յոթ տա րի հե տո` 1960  –1961 թթ., իսկ Տա թև ում` 1962 թ., 
այն պես որ այն սե րուն դը, որը ծնվել էր էլեկտ րա կա նու թյա նը ար դեն ծա
նոթ աք սո րում, տե ղա փոխ վեց մի նոր «աք սո րա վայր»` որ տեղ մութ էր և 
սով:

Այս տեղ ար ժե նշել զրույ ցի ըն թաց քում բա նա սաց նե րի ընտ րողա
կան հի շո ղու թյան խնդի րը, հատ կա պես տղա մարդ կանց և կա նանց պա
տում ե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Օրի նակ, մեր տղա մարդ զրու ցա
կից նե րից մե կի հա մար աք սո րա վայ րը ձեռք է բե րում դրախ տը հի շեց նող 
բնու թագ րում, որ տեղ կա նանց հետ ժա մա նակ անց կաց նել սի րող երի տա
սար դի հա մար կա յին լա վա գույն պայ ման ներ, մինչ դեռ նրա խան դող կնոջ 
պատ մու թյուն նե րում նույն վայրն ավե լի շուտ դժո խա յին պատ կեր է ստա
նում: Որոշ բա նա սաց նե րի մոտ նկա տե լի է հակ վա ծու թյուն` չա փա զանց
նե լու կամ գե րագ նա հա տե լու սե փա կան փոր ձը, մյուս նե րը ձգտում են դե
պի էպի կա կան պա տում, որ տեղ հե րոս նե րի բա րո յա կան հա կա դ րու թյուն
նե րը չե զո քաց ված են, վա տի և լա վի մի ջև սահ մա նը ավե լի քան պայ մա
նա կան է, և այլն: Այ նուա մե նայ նիվ, մեր զրու ցա կից նե րի պատ մած նե րը 
կա րե լի է հա մա րել բա վա կա նին ներ կա յա ցուց չա կան գո նե ընդ հա նուր 
մի տում երն ուր վագ ծե լու հա մար:

Ընդ հա նուր առ մամբ այս պատ մու թյուն նե րից կա րե լի է եզ րա կաց
նել, որ աք սո րա վայ րե րում առ կա էին գո յա տև ե լու պայ ման ներ` հեն ված 
բնատն տե սու թյան վրա, ոչ ավե լին, հատ կա պես աք սո րի առա ջին տա րի
նե րին: Տա թև ից Նո յեմ Ար շա կյա նի մայրն աք սո րից բե րել էր մի դազ գահ, 
որով նա իր ըն տա նի քի հա մար կտոր էր գոր ծում, որից էլ հե տո հա գուստ 
էր կա րում: Սա կայն այդ դազ գա հը Տա թև ում այ լևս պետք չե կավ, քա նի որ 
գյու ղում շատ շու տով հայտն վե ցին գոր ծա րա նա յին գործ ված քի կտոր ներ: 
Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ նույն ժա մա նակ դրանք հայտն վե ցին նաև 
Գո շում: Այս տե ղի աք սո րյալ ներն իրենց հետ Ալ թա յից բե րել էին կա րի մե
քե նա ներ: Զա րի կի սկես րայ րը կա րո ղա ցել էր բե րել նույ նիսկ չորս կա րի 
մե քե նա` յու րա քան չյուր որ դուն մեկ հատ հաշ վար կով: Թեև գյու ղում 
դրանք նո րու թյուն էին, բայց չծա ռա յե ցին որ պես գլո բա լի զա ցի ոն/մո դեռ
նի զա ցի ոն հա մա կար գա յին ձգան: Կա րի մե քե նան ծա ռա յում էր որ պես 
տնա յին տեխ նի կա կան նո րա մու ծու թյուն, հնա րա վոր է` առա ջին անհ րա
ժեշտ իրը նման նո րա մու ծու թյուն նե րի շար քում, որը գյուղ վե րա դար ձող
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նե րը ձգտում էին ան պայ ման ձեռք բե րել: Նման նո րա մու ծու թյուն նե րը չեն 
իրա կա նաց նում որևէ գլո բա լի զա ցի ոն կամ հա մա կար գա յին փո փո խու
թյուն: Այս պես, Գո շում 1980ական նե րին կա րի ար տե լի հիմ ու մը (որ պես 
Դի լի ջա նի կա րի ֆաբ րի կա յի մաս նա ճյուղ, որը, ինչ պես և Հա յաս տա նի 
ամ բողջ ար դյու նա բե րու թյու նը, դա դա րեց գոր ծել ան կա խու թյան առա ջին 
տա րի նե րին) ոչ մի կերպ կապ ված չէր աք սո րից վե րա դար ձած կա նանց 
կա րի գործն իմա նա լու հետ: Ուղ ղա կի այն տեղ աշ խա տան քի էին ըն դու
նում կա նանց, մինչ դեռ տղա մար դիկ աշ խա տանք էին ստա նում Դի լի ջա նի 
«Իմ լուլս» գոր ծա րա նում (այն գո յա տև եց մին չև 1994 թ., իսկ 1968  –1979 թթ. 
գոր ծա րա նի մաս նա ճյու ղը գոր ծում էր նաև Գո շում) կամ Գո շի և Դի լի ջա նի 
շի նա րա րա կան տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րում:

Ու շագ րավ է, որ տե ղե րում աք սո րյալ նե րի հա մար, նախքան նրանց 
ժա մա նու մը, կա ռու ցել էին տներ, որ տեղ բնա կե լի սե նյա կին կից բա ժան
մուն քում պահ վում էր նաև անա սու նը: Այդ իմաս տով վե րո հի շյալ գյու ղե րի 
աք սո րյալ նե րը, կա րե լի է ասել, հայտն վում են այն բնա կա րա նա յինտնտե
սա կան հա մա լի րում, որը բնո րոշ էր որոշ այլ հայ կա կան բնա կա վայ րե րին 
(օրի նակ, Շի րա կին կամ Ջա վախ քին): Ընդգ ծենք, որ սա ոչ թե նեղ տա րա
ծաշր ջա նա յին հա մե մա տու թյուն է, այլ լայն և տի պա բա նա կան: Նեղ ռե գի
ո նալ իմաս տով տա թև ցի նե րի տնե րը մի փոքր այլ տի պի են պատ կա նում: 
Այս տեղ էլ նշենք նաև, որ աք սո րա վայ րի որոշ խո հա նո ցա յին «տա րօ րի
նա կու թյուն նե րը», ինչ պի սիք էր «սի բի րյան» լապ շան գեր մա նա կան 
«շտրու դել» ան վան մամբ, որի մա սին մեր բա նա սացն էր պատ մել, հա յա
բնակ վայ րե րի հա մար այն քան էլ «տա րօ րի նակ» չէր թվում, քա նի որ կա
յին դրա տե ղա յին տար բե րակ նե րը` «բո րա կի» ճա շա տե սա կը: Որոշ պայ
մա նա կու թյամբ կա րող ենք ասել, որ աք սո րը հա յե րի մի մա սի հա մար 
տե ղա փո խու թյուն էր մեկ այլ տնտե սամ շա կու թա յին շրջան (ճիշտ է, խիստ 
տար բեր վող կլի մա յով): Ընդգ ծենք, որ այս տեղ փորձ չենք անում մեղ մել 
աք սո րի տրավ մա տիկ դե րը (աք սո րյալ նե րի պատ մու թյուն նե րում բա վա
կա նին շատ են ծանր պատ մու թյուն նե րը), ուղ ղա կի որ պես զի լավ հաս կա
նանք ժա մա նա կա կից գյու ղի գլո բա լի զա ցի ա յի ընդ հա նուր և մաս նա վոր 
գոր ծըն թաց նե րը, հար կա վոր է ավե լի լայն հա մա տեքս տում դի տար կել 
դրանց հնա րա վոր ակունք նե րը:

Հրայր Գրի գո րյա նը, ով հա մա հունչ գտնվեց մո դեռ նի զա ցի ոն ալի
քին շնոր հիվ տրակ տոր վա րե լու իր իմա ցու թյա ն, կա րո ղա ցավ քննու թյուն 
հանձ նել մի այն ռու սե րեն, մինչ դեռ իրե նից քննու թյուն ըն դու նող նե րը ռու
սե րե նին այդ քան էլ լավ չէ ին տի րա պե տում. «Փոր ձե ցին հար ցը թարգ մա
նեն` չկա րո ղա ցան: Տե նամ մե խա նիկն ինչոր բան է ձեռ քե րով հաս կըց
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նում, ես էլ ջո կե ցի, որ ռաս ցեպ նոյ մե խա նիզ մի մա սին է հարց նում և 
պա տաս խա նե ցի: Դրանց մաս նա գետն ասեց. Ես էլ հարց չու նեմ, ին քը 
մեզ նից ավե լի ու ժեղ գի տի»: Աք սո րից վե րա դար ձած նե րը, փաս տո րեն, 
իրենց գյու ղի ռու սե րեն առա ջին իմա ցող ներն էին. գո նե Գո շի պա րա գա
յում վստա հա բար կա րող ենք ասել, որ դա այդ պես էր8: Այս պես, օրի նակ 
նախ կին աք սո րյալ Էմ մա Ար զու մա նյա նը շուրջ 30 տա րի Գո շի դպրո ցում 
աշ խա տեց որ պես ռու սաց լեզ վի ու սուց չու հի, Զա րիկ Գրի գո րյա նը` շնոր
հիվ իր ռու սե րե նի իմա ցու թյան, եր կար տա րի ներ որ պես զբոսավար էր 
աշ խա տում Գո շա վան քում: Շատ տա թև ցի ներ` նախ կին աք սո րյալ նե րի 
զա վակ նե րը, իրենց աշ խա տան քա յին առա ջըն թա ցը հա ջո ղու թյամբ կա
ռու ցե ցին գյու ղից դուրս նույն պես որո շա կի չա փով շնոր հիվ իրենց ռու սե
րե նի իմա ցու թյան: Հենց սա՛ էր հա մա կար գա յին «know how»ն, քա նի որ, 
հի շեց նեմ, որ խոհր դա յին պայ ման նե րում ռու սե րե նի իմա ցու թյու նը կա րև
որ ռե սուրս էր աշ խա տան քա յին ցան կա ցած վե րել քի հա մար:

Դի տարկ վող հար ցի առու մով կա րև որ է նաև նշել, որ փաս տո րեն 
հենց աք սո րյալ նե րի զա վակ նե րը (հատ կա պես նրանք, ով քեր ծնվել էին 
աք սո րում), դար ձան առա ջին ար տա գաղ թող նե րը դե պի «արև մուտք», որը 
Գո շի հա մար դար ձավ Ռու սաս տա նը, մաս նա վո րա պես` Ստավ րո պո լի և 
Կրաս նո դա րի երկ րա մա սե րը9:

АЛ ТАЙС КАЯ ССЫЛ КА КАК ИСТОЧ НИК ИН НО ВА ЦИЙ

Ле вон Аб ра мян
Ре зю ме
На при ме ре двух сел – Го ша и Та те ва – де ла ет ся по пыт ка рас смот реть осо
бен но сти глоб али за ци он ных про цес сов в ар мянс ких се лах со ветс ко го пе
ри о да. Оп ре де ля ют ся ин но ва ции двух ти пов – си стем ная и слу чай ная, ко
то рые ис сле ду ют ся на при ме ре ин но ва ций, по я вив ших ся в 1950х гг. как 
ре зуль тат и по боч ный про дукт мас со вых ссы лок ар мян 1949 г. Нес мот ря 
на труд но сти си бирс кой жиз ни и трав ма ти ческ ую роль ссыл ки, сог лас
но уст ным исто ри ям, бы ло не ма ло слу ча ев, ког да ссыль ные, в ре зуль та те 
ежед нев но го из ну ри тель но го тру да приб ре ли в ито ге оп ре де лен ный ка пи
тал – ма тер иаль ный (нап ри мер, се мен ную пше ни цу, ве ло си пе ды, швей ные 
ма шин ки) и куль тур ный (зна ние рус ско го язы ка, раз но го ти па тех нич ные 

8 Տա թև ում վի ճա կը ոչ այդ քան մի ան շա նակ էր, քա նի որ քա ղա քակր թա կան տե
սան կյու նից գյու ղը շատ ավե լի զար գա ցած էր: Օրի նակ, Տա թևի դպրո ցը 2002 թ. 
նշեց իր 150ամյա կը, տա թև ցի նե րը ավե լի էին ծա նոթ ռու սա կան մշա կույ թի որոշ 
տար րե րի հետ (օրի նակ սա մո վա րի), որը նույ նիսկ Սի բի րի իրենց աք սո րա վայ
րում ան հայտ էր:

9 Հե տա զոտ վող եր կու գյու ղե րի նոր և հին ար տա գաղ թող նե րի գլո բա լի զա ցի ոն ազ
դե ցու թյան մա սին տե՛ս. Аб ра мян Л., նշվ. աշխ., էջ 49 –57:
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Ալ թա յան աք սո րը որ պես նո րա մու ծու թյուն նե րի աղ բյուր

си стем ные «know how», нап ри мер, на вы ки трак то рис та). По ка зы ва ет ся, 
при ка ких обст оя тельст вах и ка ким об ра зом этот ка пи тал мог вов ле кать ся 
в об щие про цес сы со ветс кой мо дер ни за ции или же оста вать ся вне их воз
дейст вия. Для луч ше го по ни ман ия об щих и част ных про цес сов глоб али за
ции сов ре мен но го се ла не об хо ди мо расс мат ри вать их воз мож ные исто ки 
в бо лее ши ро ком кон тек сте, да же ес ли в их ос но ве ле жит трав ма ти чес кий 
опыт си бирс кой ссыл ки.

Клю че вые сло ва: глоб али зац ия, со ветс кая мо дер ни зац ия, ал тайс кая ссыл ка, 
ин но вац ия, трав ма ти чес кая па мять.

ALTAYAN EXILE AS A SOURCE OF INNOVATIONS

Levon Abrahamian
Summary
In the article, the peculiarities of the globalization processes of the Soviet pe
riod Armenian villages are observed on the case studies of two villages, Gosh 
and Tatev. Two types of innovation, systemic and occasional, are explored on 
the example of innovations that appeared in 1950s as a result and byproduct 
of mass exiles of Armenians in 1949. Despite the difficulties of the Siberian life 
and the traumatic impact of the exile, the oral stories testify that there were a 
number of cases when the exiled persons, as a result of their everyday exhaust
ing work, eventually gained a certain capital, material one (e.g. seed wheat, 
bicycles, sewing machines), and cultural one as well (knowledge of the Russian 
language, different types of technical systemic “know hows,” e.g. tractor driving 
skills). It is shown when and how this capital could have been involved into the 
general processes of Soviet modernization or could stay beyond these processes. 
To better understand the general and particular processes of globalization in 
a contemporary village one has to observe their possible sources, even if they 
were based on the traumatic experience of the Siberian exile.

Keywords: globalization, Soviet modernization, Altayan exile, innovation, trau
matic memory.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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