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2014 թ. ապ րի լի 30ին Երև ա նի ավա գա նու կող մից ըն դուն ված որո շու մը 
Երև ա նի կենտ րո նում խորհր դա յին շրջա նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Անաս
տաս Մի կո յա նի հի շա տա կին ար ձան տե ղադ րե լու մա սին էր: Որոշ ման 
շուրջ ըն թա ցան բուռն հա սա րա կա կան քննար կում եր, որոն ցում շեշտ վում 
էին նաև մտքեր ար ձա նի տե ղադր ման նպա տա կա հար մար և ոչ նպա տա
կա հար մար վայ րե րի մա սին: Հոդ վա ծը ար ձա նի տե ղա կայ ման (localiza
tion) շուրջ ծա վալ ված հա սա րա կա կան դիս կուր սի ու սում ա սի րու թյան 
փորձ է: Աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում փորձ է ար վում պար զա բա նելու 
ար ձա նի տե ղա կայ ման շուրջ ծա վալ ված դիս կուր սի և դրա նով պայ մա
նա վոր վող կո մու նի կա տիվ հի շո ղու թյան կա պե րի մի ջո ցով նոր իրո ղու
թյուն նե րի ար տա հայտ ման և նկա րագր ման կեր պը (Անաս տաս Մի կո յա նի 
գոր ծու նե ու թյան մա սին ի հայտ եկած նոր փաս տե րը), նաև թե ինչ պես են 
առա ջարկ վող կոնկ րետ վայ րե րը կապ վում «հի շո ղու թյան վայ րե րի» հետ 
Պի եռ Նո րա յի տե սու թյան շրջա նակ նե րում, ինչ պես է ար ձա նի տե ղայ նաց
ման հար ցը իր հիմ ա վո րում ե րով հան դերձ կապ վում Մի կո յա նի ար ձա
նի տե ղադր ման «կողմ» և «դեմ» փաս տարկ նե րի և այդ փաս տարկ նե րը 
առաջ բե րող նե րի հետ:

Բա նա լի բա ռեր. Անաս տաս Մի կո յան, Մի կո յա նի ար ձան, Վլա դի միր Մի
կո յան, Եժո վի նա մա կը, Կա տին, Իր կուտսկ 4000, հի շո ղու թյան վայ րեր, 
ար ձա նի տե ղա կա յում :

«Ար ձա նը նաև պետք ա ու սու ցա նի. հի մա մենք, երբ որ ար ձա նի 
կող քով անց նում ենք, և երբ որ երե խան հարց նում ա` էս ո՞վ ա, մենք ասում 
ենք` Վի լյամ Սա րո յանն ա, — իսկ ո՞վ ա Վի լյամ Սա րո յա նը, — մեծն գրող, 
չէ՞, — երե խան հարց նում ա` սա ո՞վ ա, — ասում ենք` Մի կո յա նը, — ո՞վ ա 
Մի կո յա նը… եկե՛ք հի մա պատ մենք ով ա Մի կո յա նը, և հաս կա նանք, երե
խա յի մոտ հարց չի՞ առա ջա նա, ար դյոք ին չու՞ ա էս ար ձա նը էս տեղ 
դրված…»1, — նշում է քան դա կա գործ Նու ռը: Ար ձա նի նման խոր հուր դը` 

* Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի ազ գագ րու թյան 
բաժ նի մա գիստ րա տու րա յի շրջա նա վարտ:

1 Անուշ Մկրտչյան, «Նուռ. «[Եր վանդ] Քո չա րի ար ձան չու նենք, Մի կո յա նի՞նը պի տի 
ու նե նանք»» [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 21.05.2014. – Ազա տու թյուն ռա դի ո կա յան, 
http://www.azatutyun.am/media/video/25392944.html (03. 08. 2014):
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որ պես ծնո ղի կող մից երե խա յին (կամ պա պի կող մից թո ռա նը) փո խանց
վող և ու սու ցա նող տե ղե կատ վու թյուն, կրկնում է ան ցյա լից ներ կա հի շո
ղու թյան փո խանց ման մո դե լը, և այս միտ քը առա վել շրջա նառ վող նե րից 
էր վեր ջին ամիս նե րին Երև ա նում ծա վալ ված քննար կում ե րում:

Այս հե տա զո տա կան աշ խա տան քը Երև ա նի ավա գա նու 2014 թ. ապ
րի լի 30ի որոշ մամբ2 Երև ա նի կենտ րո նում նա խա տես ված խորհր դա յին 
շրջա նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղադր ման 
շուրջ ձև ա վոր ված հա սա րա կա կան դիս կուր սի ու սում ա սի րու թյուն է: Հա
սա րա կա կան քննար կում ե րը, որոնք ըն թա նում էին ար ձա նի տե ղադր
ման շուրջ վեր ջին ամիս նե րին, ձև ա վո րե ցին լայն շրջա նակ նե րով մի դիս
կուրս, որում նե րառ վե ցին ներ կա յի և ոչ վաղ ան ցյա լի իրա դար ձու թյուն ներ 
իրենց առան ձին դիս կուրս նե րով հան դերձ (ցե ղաս պա նու թյուն, ստա լի
նյան բռնաճն շում եր, լյուստ րա ցի ա յի անհ րա ժեշ տու թյուն, Հա յաս տա նի 
ան դա մակ ցու թյու նը Եվ րա սի ա կան տնտե սա կան մի ու թյա նը, Արև մուտ քի 
և Արև ել քի մի ջև ընտ րու թյուն, Խորհր դա յին Մի ու թյունան կախ Հա յաս
տան և այլն):

Այս թե մա նե րը կո մու նի կա տիվ հի շո ղու թյան3 կա պե րով մի ա ձուլ
վե ցին ար ձա նի և/կամ Մի կո յա նի ան ձի թե մա յի հետ: Այս առու մը հի շո ղու
թյան տե սա բան Մ. Հալբ վախ սը նշում է, որ հի շո ղու թյու նը (վեր հի շու մը) 
շատ լայն առու մով ան ցյա լի վե րա կա ռու ցում է ներ կա յից վերց րած տվյալ
նե րի մի ջո ցով, մի վե րա կա ռու ցում, որ նա խա պատ րաստ ված է ավե լի 
վաղ ժա մա նակ նե րի վե րա կա ռու ցում ե րով, որ տեղ ան ցյա լի պատ կե րա
ցում երն ար դեն փոխ ված են4 (այդ տվյալ նե րը այս դեպ քում Անաս տաս 
Մի կո յա նի գոր ծու նե ու թյան մա սին հան րու թյան լայն շեր տե րին ան հայտ 
նոր փաս տերն5 էին): Իսկ հու շար ձան ներն էլ, ինչ պես ցույց է տվել պատ

2 Որո շում Անաս տաս Մի կո յա նի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող հու շար ձա նի տե ղադր
մա նը հա մա ձայ նու թյուն տա լու մա սին [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 30.05.2014. – Երև
ա նի քա ղա քա պե տա րա նի պաշ տո նա կան կայք,

 http://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/13/de4ed894c4810a2014ff497f
debc816c20489e57.pdf (05.08.2014):

3 Կո մու նի կա տիվ հի շո ղու թյու նը, ըստ հի շո ղու թյան տե սա բան Յան Ասս մա նի, 
ընդգր կում է այն հի շո ղու թյուն նե րը, որոնք կապ ված են ոչ վաղ ան ցյա լի հետ, 
դրանք այն հի շո ղու թյուն ներն են, որոնք մար դը կի սում է իր ժա մա նա կա կից նե րի 
հետ: Տե՛ս Асс ман Я., Куль тур ная па мять. Пись мо, па мять о прош лом и по ли ти чес
кая иден тич ность в вы со ких куль ту рах древ но сти. М.: Язы ки сла вянс кой куль ту
ры, 2004, с. 52:

4 Halbwachs M., The Collective Memory. Translated from the French by Francis J. Ditter, 
Jr. and Vida Yazdi Ditter. New York: Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, 
1980, p. 69.

5 Տե՛ս ըն թա ցիկ տեքս տում:
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մա բան Ռ. Կո զե լե կը, կեն դա նի մա ցած նե րի ինք նու թյան հաս տա տում
ներ են6:

Աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում, սա կայն, կփոր ձեմ պար զա բա նել 
այն հար ցը, թե ինչ պես է ար ձա նի տե ղայ նաց ման (localization) (քննար
կում ե րի ըն թաց քում ար տա հայտ ված մտքե րում ար ձա նի տե ղադր ման 
նպա տա կա հար մար և ոչ նպա տա կա հար մար վայ րե րի առա ջարկ նե րը) 
շուրջ ձև ա վոր վող հա սա րա կա կան դիս կուր սը և դրա նով պայ մա նա վոր
վող կո մու նի կա տիվ հի շո ղու թյան կա պե րը ար տա հայ տում և նկա րագ րում 
այս նոր իրո ղու թյուն նե րը:

Բանն այն է, որ այս քննար կում ե րում ար ձա նի տե ղադր մա նը 
«դեմ» ար տա հայտ վող նե րի մի մա սը իրենց հիմ ա վո րում ե րում, որ պես 
կա նոն, շեշ տում էին ար ձա նի Երև ա նի կենտ րո նում տե ղադ րե լու հան գա
ման քը: Նման մո տե ցում նկա տե լի է նաև «կողմ» ար տա հայտ վող նե րի 
մեջ, որոնք, թեև կողմ էին ար ձա նի տե ղադր մա նը, սա կայն դեմ էին այն 
Երև ա նում, կամ Երև ա նի կենտ րո նում տե ղադ րե լու ըն դուն ված որոշ մա
նը, այլ դեպ քե րում հնչում էին հիմ ա վո րում եր, թե ին չու է տե ղին այն 
Երև ա նում (կամ կենտ րո նում) տե ղադ րել: Ար դյուն քում, կողմ կամ դեմ լի
նե լով ար ձա նի տե ղադր ման որոշ ված վայ րի կամ, առ հա սա րակ, ար ձա նի 
տե ղադր ման գա ղա փա րին, առա ջարկ վում էին կոնկ րետ վայ րեր: Ուս տի 
այս հե տա զո տու թյան խնդիրն է ցույց տալ, թե ինչ պե՞ս են քննար կում ե
րում առա ջարկ վող այդ կոնկ րետ վայ րե րը կապ վում Պյեռ Նո րա յի առա
ջար կած «հի շո ղու թյան վայ րե րի» (lieux de mémoire7) հետ, ինչ պե՞ս է ար
ձա նի տե ղայ նաց ման հար ցը դրա հիմ ա վո րում ե րով հան դերձ կապ վում 
Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղադր ման «կողմ» և «դեմ» փաս տարկ նե րին (օրի
նակ` հի շո ղու թյան ար ժա նի կամ ոչ ար ժա նի որակ նե րի), այդ թվում` շո
շափ վում է այն հար ցը, թե ով քեր են այդ փաս տարկ ներն առաջ բե րող նե
րը:

Էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րով տա րած վող տաս նյակ հոդ
ված նե րի և դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րի, հե ռուս տա բա նա վե ճե րի, մաս
նա գի տա կան խորհր դա ժո ղով ե րի, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում ար ված 
գրա ռում ե րի և անց կաց վող քննար կում ե րի ար դյուն քում թե մա յի շուրջ 
ստեղծ վեց հսկա յա ծա վալ տե ղե կատ վա կան բա զա (տեքս տեր, պատ կեր
ներ, տե սա ձայ նա յին նյու թեր), որն էլ այս աշ խա տան քի հե տա զո տա կան 

6 Տե՛ս Асс ман Я., նշվ. աշխ., էջ 67:
7 Տե՛ս Но ра П., Меж ду па мят ью и исто ри ей: проб ле ма ти ка мест па мя ти. – В кн.: П. 

Но ра, М. Озуф, Ж. де Пю и меж, М. Ви нок. Франц ияпа мять. СПб.: Издво С.Пе терб. 
унта, 1999, с. 17–50.
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հենքն է: Նշեմ նաև, որ աշ խա տան քում օգ տա գործ ված են ֆեյս բու քյան 
այն գրա ռում ե րը, որոնք նշված են որ պես հան րա յին (public), ուղ ղա կի 
մեջ բեր ված խոս քը տեքս տում նշված է շեղ տա ռե րով, հիմ ա կան մտքե րը 
ընդգծ ված են8:

***
Եր կու ամիս շա րու նակ (2014 թ. ապ րի լի 30ից մին չև հու նիս ամս վա 

վեր ջե րը ավե լի ին տեն սիվ, իսկ աշ նա նից` ավե լի քիչ անդ րա դար ձում ե
րով) Հա յաս տա նի լրատ վու թյան և սո ցի ա լա կան ցան ցե րի քննարկ վող 
առանց քա յին թե մա նե րից էր ապ րի լի 30ին Երև ա նի ավա գա նու նիս տում 
(51 «կողմ» և 4 «դեմ» ձայ նե րով) ըն դուն ված որո շու մը: Ըստ այդ որոշ ման` 
հա մա ձայ նու թյուն է տրվում Երև ա նի կենտ րո նում (Իսա հա կյանԿո րյու նի 
փո ղոց նե րի մի ջան կյալ` Գ. Քո չա րի փո ղո ցին զու գա հեռ պու րա կում` նկ. 1) 
տե ղադ րել խորհր դա յին շրջա նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Անաս տաս Մի կո յա
նի հու շար ձա նը:

Նկ. 1. Ար ձա նի են թադ րե լի տես քը Իսա հա կյանԿո րյուն փո ղոց նե րի մի ջան կյալ`  
Գ. Քո չա րի փո ղո ցին զու գա հեռ պու րա կում,  

տե՛ս http://news.am/arm/news/209526.html (01.08.2014):

Որո շում ու ղեկց վեց մի ջա դե պով. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան թան
գա րանինս տի տու տի տնօ րեն, պատմ. գիտ. դոկ տոր Հայկ Դե մո յա նը, ով 
ներ կա յաց ված է ավա գա նու ան դամ իշ խող Հա յաս տա նի հան րա պե տա
կան կու սակ ցու թյան9 ցան կում (թեև ան կու սակ ցա կան է), հայ տա րա րեց, 
որ ծա նոթ է փաս տաթղ թե րի, որոնք վկա յում են, որ ստա լի նյան բռնաճն

8 Աշ խա տանքն իրա կա նաց նե լիս մի շարք մեկ նա բա նու թյուն նե րի և ուղ ղում ե րի 
հա մար շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում ազ գագ րա գետ ներ Լ. Աբ րա հա մյա նին, Հ. 
Մա րու թյա նին, Գ. Շա գո յա նին:

9 ՀՀԿն Երև ան քա ղա քի ավա գա նում ներ կա յաց ված է 42 ան դա մով (65ից):
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շում ե րի ժա մա նակ Անաս տաս Մի կո յա նը կար գադ րել է ավե լաց նել Հա
յաս տա նից գնդա կա հար վող նե րի թի վը մի քա նի հա զա րով, ուս տի առա
ջար կեց վե րա պա հու թյամբ ըն դու նել նման առա ջար կը և ին քը, ինչ պես 
նաև ընդ դի մա դիր «Բա րև Երև ան» խմբակ ցու թյան ան դամ ե րը (ով քեր 
մինչ այդ պատ րաստ էին կողմ քվե ար կել, քա նի որ տե ղյակ չէ ին Մի կո յա
նի կեն սագ րու թյան այդ հատ վա ծին) «դեմ» քվե ար կե ցին որոշ մա նը:

Մի ջա դե պին հա ջոր դե ցին Մի կո յա նի գոր ծու նե ու թյան մինչ այդ ան
հայտ էջե րը փաս տող նոր բա ցա հայ տում եր, որոնք վկա յում էին Մի կո յա
նի առն չու թյու նը ոչ մի այն խորհր դա յին շրջա նի քա ղա քա կան բռնաճն շում
նե րին (հա զա րա վոր մարդ կանց մահ վան դա տա պար տե լու նա խա ձեռ նու
թյուն նե րը Հա յաս տա նում10, Իր կուտս կում11, Կա տի նում12 ևն), այլ նաև այն, 
որ Մի կո յա նը 1920 թ. ըն թաց քում մի քա նի ան գամ վճռա կա նո րեն փոր ձել է 
ազ դել Զան գե զուրն ու Ղա րա բա ղը Ադր բե ջա նի կազ մում ընդգր կե լու որոշ
ման օգ տին13: Հրա պա րակ վեց նաև ար խի վա յին փաս տա թուղթ, որում 
Անաս տաս Մի կո յա նը 1919 թ. Լե նի նին ուղղ ված նա մա կում14 հան դես է գա
լիս Հայ կա կան հար ցի և հա յոց պե տա կա նու թյան վե րա բե րյալ թուր քա մետ 
դիր քե րից, մաս նա վո րա պես առա ջար կե լով փա կել Հայ կա կան հար ցը, 
ինչ պես նաև մի աս նա կան հայ կա կան պե տու թյան կազ մա վոր ման հար ցը:

Հակառակ ար ձա նի տե ղադր մա նը դեմ ար տա հայտ վո ղնե րի բա

10 Մի կո յա նի խնդրան քով Ն. Եժո վի նա մա կը Ի. Ստա լի նին [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 
22.09.1937. – Лич ный ар хив А. Н. Яков ле ва, http://www.alexanderyakovlev.org/alma
nah/inside/almanahdoc/1006600 (01.08.2014):

11 Իր կուտս կում 4.000 մարդ գնդա կա հա րե լու որո շու մը [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 
26.04.1938. – Лич ный ар хив А. Н. Яков ле ва, http://www.alexanderyakovlev.org/alma
nah/inside/almanahdoc/1007135 (01.08.2014):

12 Док лад ная за пис ка нар ко ма внут рен них дел СССР Л. П. Бе рии И. В. Ста ли ну с 
пред ло же ни ем по ру чить НКВД СССР рас смот реть в осо бом по ряд ке де ла на польс
ких граж дан, со дер жа щих ся в ла ге рях для во ен ноп лен ных НКВД СССР и тюрь
мах за пад ных об ла стей Ук раи ны и Бе ло рус сии. Март 1940 г. Под лин ник. РГАС ПИ. 
Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.130–133. [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր]. – Фе де раль ное ар хив ное 
агентст во, http://rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml (06.08.2014).

13 «Ар мя не фак ти чес ки на хо дят ся в со сто я нии вой ны с Азе рб айд жа ном. Что же ка
са ет ся як обы спор ных Зан ге зу ра и Ка ра б а ха, уже во шед ших в со став Со ветс ко го 
Азе рб айд жа на, ка те го ри чес ки за яв ля ем, что эти ме ста бес спор но и впредь долж
ны на хо дить ся в пре де лах Азе рб айд жа на» (Те лег рам ма Н. На ри ма но ва, М. Мди
ва ни, А. Ми коя на, А. Ну рид жа ня на Г. Чи че ри ну. 19.06.1920. – Го су дарст вен ный 
Ар хив Азе рб айд жанс кой Рес пуб ли ки, ф. 28, оп.1, д. 211, л. 115). Հղվում է ըստ. Հ. 
Խառատյան, Անաստաս Միկոյանի կյանքի մութ էջերից. Փաստեր [էլեկտրոնային 
աղբյուր]. – 03.05.2014. http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/98630#sthash.
y0frcPmn.dpuf (06.08.2014):

14 Бар се гов Ю. Г., Ге но цид ар мян. От ветст вен ность Тур ции и об я за тельст ва ми ро во го 
со об щест ва. М., 2003 [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր]. – http://genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v21/06480685.htm#655 (06.08.2014).
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զում և հիմ ա վոր փաս տարկ նե րին, Երև ա նի քա ղա քա պե տա րա նը, ան
տե սե լով իրեն ուղղ ված նա մակ նե րը, պա հանջ նե րը ար ձա նի տե ղադր ման 
որո շու մը բե կա նե լու մա սին, չվե րա նա յեց որո շու մը, թեև ար ձա նը մինչ օրս 
էլ չի տե ղադր վել:

Բանն այն է, որ Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձա նը Երև ա նի կենտ րո
նում տե ղադ րե լու նա խա ձեռ նող նե րը նրա ժա ռանգ ներն են (մաս նա վո րա
պես` Չե խի ա յում ՌԴ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի ներ կա յա
ցուց չու թյան նա խա գահ Վլա դի միր Մի կո յա նը և հայտ նի ռոք երա ժիշտ 
Ստաս Նա մի նը), ով քեր Ռու սաս տա նում հայտ նի հա յե րի անու նից մի քա
նի նա մակ ներ (2004  –2008 թթ. եղել են նման ութ դի մում եր) են ու ղար կել 
Երև ա նի քա ղա քա պե տա րան Մի կո յա նի ան վան փո ղոց ան վա նա կո չե լու և 
ար ձան տե ղադ րե լու նա խա ձեռ նու թյամբ: 2008 թ. Երև ա նի Դա վի թա շեն 
թա ղա մա սում փո ղոց նե րից մե կը ան վան վել է Մի կո յա նի անու նով: Ար ձա
նի` Երև ա նի կենտ րո նում տե ղադ րե լու ցան կու թյու նը ևս եղել է հա րա զատ
նե րի նը, ով քեր Երև ա նում լի նե լու ժա մա նակ պար զել են, որ իրենց 
խնդրան քով Մի կո յա նի ան վան փո ղոց ան վա նա կոչ վել է մի այն քա ղա քի 
ծայ րա մա սում, ին չը իրենց հա մար առիթ է դար ձել հատ կա պես շեշ տելու 
ապա գա յում ար ձա նի տե ղադր ման վայ րը, այն է` քա ղա քի կենտ րո նում:

«Կենտ րո նի» և «ծայ րա մա սի» մի ջև ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը առ
կա են նաև «դեմ» և «կողմ» դիս կուր սում: «Կենտ րո նի» դե րում մի դեպ
քում Երև անն է` որ պես Հա յաս տա նի կենտ րոն (մայ րա քա ղաք), մյուս դեպ
քում` Երև ա նի կենտ րո նա կան թա ղա մա սը` որ պես ար դեն քա ղա քի 
կենտ րոն: Երև ա նում և Երև ա նի կենտ րո նում ար ձա նի տե ղադր ման հան
գա ման քը սկսեց առա վե լա պես շեշտ վել այն բա նից հե տո, երբ նոր ի հայտ 
եկած փաս տե րին զու գա հեռ հրա պա րակ վե ցին տե ղե կու թյուն ներ այն մա
սին, որ Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձան կա Հա յաս տա նի մի քա նի մար զե
րում (նկ. 2, 3, 4):

Այս տե ղից էլ ի հայտ է գա լիս ար ձա նի տե ղո րոշ ման հնա րա վոր 
սիմ վո լի զա ցի ան, որի մի ջո ցով փորձ է ար վում տար բե րա կելու պե տա կան 
և ազ գա յին գոր ծիչ հաս կա ցու թյուն նե րը, ի հայտ է գա լիս մի ջազ գա յի նի և 
ազ գա յի նի հա կադ րու թյու նը, բայց առա ջին հա յաց քից թվա ցյալ «բնի կա
ցու մը» («ту зе ми зац ия») փոր ձում է նման կերպ հա կադր վել գա ղու թա յին 
դիս կուր սին: Քննար կում ե րում ար ձա նը Երև ա նում տե ղադ րե լու մա սին 
ար տա հայտ վում են և՛ նրանք, ով քեր «կողմ» են, և՛ նրանք, ով քեր «դեմ» 
են: Ար ձա նի տե ղադր ման վայ րե րը հիմ ա վոր վում են այն ար ժա նիք նե րով 
(հի շո ղու թյան ար ժա նի արարք նե րով), հանուն որոնց պետք է, կամ պետք 
չէ, որ տե ղադր վի ար ձա նը: Նրանք, ով քեր ար տա հայտ վում են ար ձա նի 
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տե ղադր մա նը դեմ, որ պես ծան րակ շիռ հա կա փաս տարկ նշում են այն 
հան գա ման քը, որ Մի կո յա նը չի հա մար վում ազ գա յին գոր ծիչ. «Երև ա նը, 
ոչ մի այն Մի կո յա նի հու շար ձա նի տե ղը չի, այլ նաև Բաղ րա մյա նի և Իսա
կո վի ևս: Այս կեր պար նե րը ոչ մի կերպ չեն տե ղա վոր վում ազ գա յին պե
տու թյան և ազ գա յին սու վե րե նու թյան գա ղա փա րի մեջ»15: Մինչ դեռ, ի պա
տաս խան սրան, առաջ են բեր վում նրա «հա մա մարդ կա յին» 
ար ժա նիք նե րը. «…դուք հա վա նա բար լավ չեք պատ կե րաց նում` ինչ է նշա
նա կում Կա րի բյան ճգնա ժամ, դա ատո մա յին աղետ էր, որից հե տո ոչ մի
այն Հա վա նա յում կամ Մոսկ վա յում, այլ նաև մեր սի րած մայ րա քա ղաք 
Երև ա նում մարդ չէր մա…»16:

Նկ. 2. Ա. Մի կո յա նի 
հան րա պե տա կան 

նշա նա կու թյան ար ձա նը, 
ք. Եղեգ նա ձոր (նախ կի
նում` Մի կո յա նի շրջան) 
տե ղադր վել է 1947 թ., 

քան դա կա գործ`  
Ս. Մեր կու րով, տե՛ս http://
link.ac/3A7X0 (01.08.2014):

Նկ. 3. Ա. Մի կո յա նի 
ար ձա նը Մի կո յան 

եղ բայր նե րի տունթան
գա րա նի դի մաց, գ. Սա
նա հին, տե ղադր վել է 

2005 թ. (մինչ այդ պահ վել 
է թան գա րա նի շեն քում) 

քան դա կա գործ`  
Վ. Ֆե տի սով, տե՛ս http://
link.ac/3vU86 (01.08.2014):

Նկ. 4. Ա. Մի կո յա նի 
տե ղա կան նշա նա կու թյան 

ար ձա նը, ք. Էջ մի ա ծին, 
տե ղադր վել է 1944 թ., 

քան դա կա գործ`  
Ա. Սարգ սյան տե՛ս http://

link.ac/3A7W4 (01.08.2014):

Եթե Երև ա նում ար ձա նի տե ղադ րե լու մա սին ար տա հայտ վում են և՛ 
«կող մե րը», և՛ «դե մե րը», ապա Երև ա նի տար բեր վայ րե րում ար ձա նի տե

15 Կա րեն Աղե կյան, գրա ռում հե ղի նա կի ֆեյս բու քյան էջում [էլեկտ րո նա յին աղ
բյուր], 27.05.2014. – https://www.facebook.com/groups/402824203170801/permalink/ 
565670090219544/ (07.08.2014):

16 Անդ րա նիկ Գրի գո րյան, մեկ նա բա նու թյուն Դա վիթ Սա նա սա րյա նի ֆեյս բու քյան 
գրառ մա նը [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 02.05.2014. – https://www.facebook.com/sana
saryan/posts/10203741862005241?comment_id=10203742319976690&offset=0&total_
comments=19 (07.08.2014):
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ղայ նա ցու մը, հիմ ա կա նում հան դի պում է «դեմ» ար տա հայտ վող նե րի մեջ: 
Այս վայ րե րը մի դեպ քում խորհր դան շում են «կողմ» ար տա հայտ վող նե րին 
(մաս նա վո րա պես` ար ձա նի տե ղադր ման գա ղա փա րը նա խա ձեռ նող նե րի 
և այդ գա ղա փա րը հա մա ռո րեն պաշտ պա նող նե րի) վե րագր վող տա րած
քը, մեկ այլ դեպ քում` Մի կո յա նի գոր ծու նե ու թյան և «կողմ» ար տա հայտ
վող նե րի խորհր դան շա կան նմա նու թյու նը. «Ես կողմ եմ Մի կո յա նի ար ձա
նը կանգ նեց նե լուն: Մի կո յա նի ար ձա նը պետք է կանգ նեց նել ՀՀԿ 
կու սակ ցու թյան գրա սե նյա կի ներ սում մի քա նի պատ ճա ռով. Մի կո յա նը 
մեկն էր, որը չդի մադ րեց ստա լի նյան հրե շա գոր ծու թյուն նե րին, որով հե տև, 
ինչ պես նրա թոռն էր ասում, հա մա ձայն չէր, բայց չէր կա րող դի մադ րել: 
Այդ պի սի ՀՀԿական ներ շատ կան: Երկ րորդ, ան ձամբ նպաս տեց գնդա
կա հա րու թյուն նե րին, եթե նույ նիսկ դրանց հետ էլ հա մա ձայն չէր: Այդ պի
սի ՀՀԿական ներ էլ կան, որոնք հա մա ձայն չեն, բայց մաս նա կից են երկ
րի կե ղեք մա նը: Եր րորդ, Մի կո յա նը Նժդե հի գլուխն ու տող նե րի մեջ էր: 
Իսկ Նժդե հի ար ձան չկա այս քա ղա քում*, որ տեղ իշ խում է նրան դրոշ 
սար քած կու սակ ցու թյու նը17: Հե տև ա բար` թող լի նի Մի կո յա նի ար ձա նը 
հենց այն կու սակ ցու թյան ներ սում, որ տեղ Նժդեհն իրա կա նում տեղ չու նի, 
որ տեղ իրա կա նում մի կո յա նա կան մեն թա լի տետն է իշ խում»18, «…առա
ջար կում եմ ար ձա նը տե ղադ րել (այն պետք է, չէ՞, որևէ տեղ տե ղադ րել` հո 
դեն չի գցվե լու` ափ սոս է մե տա ղը) քա ղա քա պե տա րա նի շեն քում` քա ղա
քա պե տի կա բի նե տի առ ջև: Դրա նով կլուծ վի եր կու հարց` ար ձա նի տե
ղադր ման հա մար տրված փո ղը, եթե դա հա մա պա տաս խա նում է իրա կա
նու թյա նը` ին չին ան ձամբ ես չեմ կաս կա ծում, ստիպ ված չեն լի նի 
վե րա դարձ նել և խայ տա ռակ վել, և երկ րորդ` բոլ շև ի կյան այդ գործ չի մա
հար ձա նը կտես նեն մի այն Տա րոնն19 ու մերձ տա րո նա կան շրջա պա տը20», 
«Մի կո յա նի ար ձա նի հա մար լավ տեղ եմ գտել. Սեր ժի կի21 ծա ռա յո ղա կան 
ավ տո յի բեռ նախ ցի կը. ուր գնա` թող հե տը տա նի, հա նի դնի կող քը… 

* Նժդեհի արձանը Երևանի խաչքարերի պուրակում տեղադրվեց 2016 թ. մայիսին, 
բացումը կատարվեց մայիսի 28ին:

17 Գա րե գին Նժդե հի ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյունն ըն կած է Հա յաս տա նի 
հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ քում:

18 Մհեր Ար շա կյան, Մի կո յա նի ար ձա նը պետք է կանգ նեց վի ՀՀԿ գրա սե նյա կում 
[էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 04.06.2014. – http://civilnet.am/voicesmherarshakyanan
astasmikoyanstatue/ (07.08.2014):

19 Գրա ռո ղը նկա տի ու նի Երև ա նի քա ղա քա պետ Տա րոն Մար գա րյա նին:
20 Վախ թանգ Սի րա դե ղյան, Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձա նը կանգ նեց նե լով քա ղա

քա պե տա րա նի առ ջև` մի ան գա մից եր կու հարց կլուծ վի [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 
23.05.2014. – http://lurer.com/?p=143300&l=am (07.08.2014):

21 Գրա ռո ղը նկա տի ու նի ՀՀ Նա խա գահ, նաև ՀՀԿ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նին:
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կշտա նա22», «Մի կո յա նի հա րա զատ նե րը թող նրա ար ձա նը կանգ նեց նեն 
իրենց բա կում որով հե տև նա իր ազ գու տա կի հա մար մեծ պատ վար է 
եղել»23:

«Կողմ» ար տա հայտ վող նե րի մոտ Մի կո յա նի գոր ծու նե ու թյու նը 
«սրբաց նե լու» ընդգծ ված ոճը դրսև որ վում է նաև ար ձա նի տե ղադր ման 
այս եր կու վայ րե րի առա ջար կու թյամբ. «Իսկ կա րո՞ղ ա Մի կո յա նին Եռաբ
լուր24 բե րենք»25, «Կա րո՞ղ ա էդ քան դա կը վեր ջը եկե ղե ցում դնեն»26:

Նկ. 5. Ա. Մի կո յա նի մա հար ձա նը Մոսկ վա յի Նո վո դև ի չյե գե րեզ մա նա տա նը, 1978 թ., 
 քան դա կա գործ` Վ. Ֆե տի սով, տե՛ս http://novodevichye.com/mikoyan/2/ (08.08.2014):

Ար ձա նի գե ղա գի տա կան մա սը (նա խա տես վող 1,7 մետր բարձ րու
թյամբ բրոն զա ձույլ ար ձա նը Նո վո դև ի չյե գե րեզ մա նա տա նը Մի կո յա նի 
գե րեզ մա նի վրա տե ղադր ված մա հար ձա նի (նկ. 5) կրկնօ րի նակն է) ևս ար
տա հայտ վում է տե ղայ նա ցում ե րում: Շատ քննար կում ե րում նշվում էր 
Երև ա նը «գե րեզ մա նի» վե րա ծե լու հան գա ման քը, հա րա զատ նե րի կող մից 
գու մար խնա յե լը և փո խա րե նը Մի կո յա նի գե րեզ մա նի վրա տե ղադր ված 

22 Լև ոն Բար սե ղյան, գրա ռում հե ղի նա կի ֆեյս բու քյան էջում [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 
29.05.2014. – https://www.facebook.com/levon.barseghyan/posts/10203887522897862 
(07.08.2014):

23 Ли ли на Гар иб ян, մեկ նա բա նու թյուն ֆեյս բու քյան փակ գրառ մա նը [էլեկտ րո նա յին 
աղ բյուր], 10.05.2014. – http://link.ac/3zUy8 (07.08.2014):

24 Գե րեզ մա նոց, որ տեղ հու ղար կա վոր ված են ղա րա բա ղյան պա տե րազ մի հե րոս
նե րը:

25 Գև որգ Էմին-Տե րյան, գրա ռում հե ղի նա կի ֆեյս բու քյան էջում [էլեկտ րո նա յին աղ
բյուր], 22.05.2014. – https://www.facebook.com/gevorget/posts/820974724599077 
(07.08.2014):

26 Davit Meliksetyan, մեկ նա բա նու թյուն Vahe Budumyanի ֆեյս բու քյան գրառ մա նը 
[էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 29.05.2014. – https://www.facebook.com/vahe.bududmyan/
posts/10201428776436414?comment_id=10201428861358537&offset=0&total_com
ments=21 (07.08.2014):
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մա հար ձա նի կրկնօ րի նա կը տե ղադ րե լը, ինչ պես նաև այն, որ ար ձա նի գե
ղա գի տա կան հար ցե րը որևէ հանձ նա ժո ղո վի կող մից չեն քննարկ վել: Ար
դյուն քում էլ ծա գում էին հա ման ման մտքեր՝ կապ ված տե ղադր ման վայ րի 
հետ. «Իմ կար ծի քով Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղը Կո մի տա սի ան վան այ գում 
է` Պան թե ո նում…»27:

Մյուս եր կու խորհր դան շա կան վայ րե րը քա ղա քի ներ սում ար տա
հայ տում են ար ձա նի տե ղադր ման գա ղա փա րի ան բա րո և ան պետք լի նե
լը. «Սո վե տա շե նի ԶԻԲ ԼԱ ՆՈ ՑՈՒՄ տե ղադ րեք»28, «Իսկ ես հենց առա ջին 
պա հից եմ կողմ եղել հենց Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղադր մա նը, 
տեղն էլ առա ջար կել եմ, Երև ան քա ղաք Ծե րե թե լի փո ղոց29, Երև ա նյան 
լճին մոտ մայ թի մի կող մում»30:

Ար ձա նի տե ղադր ման աշ խար հագ րու թյու նը դուրս է գա լիս Հա յաս
տա նի սահ ման նե րից` տա րած վե լով աշ խար հի որոշ խորհր դան շա կան 
վայ րե րով (Վա շինգ տոն, Կու բա, Ստրաս բուրգ): Այս վայ րե րը խորհր դան
շում են Մի կո յա նի գոր ծու նե ու թյան հայտ նի դեպ քե րը՝ կապ ված Կա րի
բյան ճգնա ժա մում նրա դե րա կա տա րու թյան հետ: Դրանք հիմ ա կա նում 
ցու ցում են կամ «դեմ» ար տա հայտ վող նե րը, կամ նրանք, ով քեր «կողմ» են 
ար ձա նի տե ղադր մա նը, բայց ոչ Երև ա նում. «Օրի նակ, եթե Վա շինգ տո
նում դնեն Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձա նը, նույն պես կու նե նա իր իմաս տը, 
ին չու՞, որ[ով հե]տև այս մար դը կան խեց, որ պես զի Ամե րի կան և Խորհր
դա յին Մի ու թյու նը մի ջու կա յին պա տե րազմ սան ձա զեր ծեն»31, «Ես կա ռա
ջար կեի նրա ար ձա նը տե ղադ րել Կա րի բյան ծո վի կղզի նե րից որևէ մե կում: 
Այդ պի սով մենք համ Ռու սաս տա նին կսի րա շա հենք, համ էլ Մի կո յա նին 
կտե ղադ րենք նրա հա մար ավե լի հո գե հա րա զատ վայ րում»32, «Եթե 3րդ 

27 Ռո բերտ Մել քո նյան, Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղը Կո մի տա սի ան վան այ գում է` 
Պան թե ո նում [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 04.06.2014. – http://operativ.am/?p=78967/ 
(07.08.2014):

28 Ruben Mehrabyan, նկա րի մեկ նա բա նու թյուն PanARMENIAN.Net էջում [էլեկտ րո
նա յին աղ բյուր], 26.05.2014. – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015239
8646244284&set=a.10150326323239284.366885.69355249283&type=1&comment_
id=10152398678294284&offset=0&total_comments=46 (07.08.2014):

29 Երև ա նի փո ղոց նե րից, որ տեղ սո վո րա բար կանգ նում են մարմ ա վա ճառ կա նայք:
30 Ռու բիկ Մի նա սե ան, մեկ նա բա նու թյուն Zohrap Yeganyanի ֆեյս բու քյան գրառ մա նը 

[էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 24.05.2014. – https://www.facebook.com/zohrap.yeganyan/
posts/718813854843266?comment_id=718817068176278&offset=0&total_comments=7 
(07.08.2014):

31 Մա րի նե Խա ռա տյան, «Երև ա նում կկանգ նեց վի հա զա րա վոր հա յե րի գնդա կա
հա րու թյան հրա ման տված հա յի ար ձա նը. Դե մո յա նը տագ նա պած է» [էլեկտ րո
նա յին աղ բյուր], 30.04.2014. – Առա ջին Լրատ վա կան, http://www.1in.am/1272948.
html (05.08.2014):

32 Aram Zakiyan, մեկ նա բա նու թյուն ֆեյս բու քյան փակ գրառ մա նը [էլեկտ րո նա յին 
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հա մաշ խար հա յին է կա սեց րել, ապա թող Ստրաս բուր գում կանգ նեց նեն... 
Ստրաս բուր գը լռում է... Իսկ ար դյոք կսկսի որևէ մե կը հի շել ու «պրիզ
նատ» գալ, որ նա 3րդ հա մաշ խար հա յին է կա սեց րել...»33:

Ար ձա նի տե ղադր ման վայ րե րի մյուս խում բը (Ալ թայ, Ռու սաս տան, 
Ադր բե ջան, Թուր քիա) պայ մա նա վոր ված են Մի կո յա նի մա սին ի հայտ 
եկած նոր փաս տե րով. «Նրա ար ձա նը պետք է Ալ թա յում կանգ նեց վի, հու
նի սի 14ին34 էլ կազ մա կերպ վի բաց ման արա րո ղու թյու նը»35, «Էս ազ գի 
դա վա ճա նի ար ձա նը թող Թուր քի ա յում կանգ նեց նեն իրենց ար ձա նի 
հետ»36, «Եթե մի այն եր րորդ հա մաշ խար հա յի նը կան խե լու հա մար է ար
ձան կանգ նեց նում, թող Ռու սաս տան կամ Ադր բե ջան ար ձան կանգ նեց
նեն ու մեր ավա գա նու ան դամ երն էլ գնան ծա ղիկ դնեն ու այդ պես իրենց 
հար գան քի տուր քը մա տու ցեն, ոնց կար դում ենք պատ մու թյու նը նրանց 
ավե լի շա ա ա ա ատ օգուտ է տվել»37: Հա ջորդ մեկ նա բա նու թյու նում, որ պես 
տե ղադր ման վայր, նշվում է Ար ցա խը. այս պա րա գա յում ոչ թե ար ձանն է 
տա րած քի հա մար, այլ` տա րածքն է ար ձա նի հա մար դառ նում սու բյեկտ 
(«հի շո ղու թյան վայր»). «Եթե ար ձա նը ու մար դը նույ նա կա նաց վում են մե
զա նում, ապա Մի կո յա նի ար ձա նը ՊԵՏՔ է տե ղադր վի... պետք է տե ղա
դրվի Ար ցա խում, որ նա տես նի, որ այդ մա սով իր մոտ ամեն ինչ չէ, որ 
ստաց վել է»38:

Ար ձա նի տե ղադր ման վայ րե րի մա սին մի ամ բողջ շարք կապ ված 
են ռու սա կան թե մա յի հետ: Մի դեպ քում դա պայ մա նա վոր ված է Մի կո յա
նի Ռու սաս տա նում գոր ծե լու և այդ երկ րին ծա ռա յե լու հետ (ի մի ջի այ լոց, 

աղ բյուր], 04.05.2014. – www.facebook.com, http://link.ac/3zYj4 (07.08.2014):
33 Mher Ghalechyan, մեկ նա բա նու թյուն Hranush Kharatyanի ֆեյս բու քյան գրառ

մա նը [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 05.05.2014. – https://www.facebook.com/hranush.
kharatyan/posts/319807974838152?comment_id=319823048169978&offset=100&to
tal_comments=137 (07.08.2014):

34 Բռնա դատ ված նե րի հի շա տա կի օրն է Հա յաս տա նում:
35 Mher Ghalechyan, մեկ նա բա նու թյուն Hranush Kharatyanի ֆեյս բու քյան գրառ

մա նը [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 05.05.2014. – https://www.facebook.com/hranush.
kharatyan/posts/319807974838152?comment_id=319823048169978&offset=100&to
tal_comments=137 (07.08.2014):

36 Sarkis Agasarkisian, մեկ նա բա նու թյուն Zara Hovhannisyanի ֆեյս բու քյան գրառ մա
նը [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 01.02.2014. – www.facebook.com, http://link.ac/3zYu3 
(07.08.2014):

37 Para Karapetian, մեկ նա բա նու թյուն ֆեյս բու քյան փակ գրառ մա նը [էլեկտ րո նա յին 
աղ բյուր], 04.05.2014. – www.facebook.com http://link.ac/3EFZ9 (09.08.2014):

38 Bagrat M. Harutyunyan, գրա ռում հե ղի նա կի ֆեյս բու քյան էջում [էլեկտ րո նա
յին աղ բյուր], 28.05.2014. – https://www.facebook.com/bagrat.harutyunyan/posts/ 
10203 715 035057265?fref=nf (07.08.2014):
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որոշ մեկ նա բա նու թյուն նե րում Ռու սաս տա նը ասո ցաց վում է ԽՍՀՄի 
հետ). «Չկա ԽՍՀՄը, որին նա ծա ռա յել է, թող ար ձա նը Մոսկ վա յում 
դնեն…»39, «Մի կո յա նի ար ձա նը կա րող են Ռու սաս տա նում դնել, նա ավե լի 
շատ այդ երկ րին է ծա ռա յել40», մի այլ դեպ քում Ռու սաս տա նում ար ձա նի 
տե ղայ նաց ման հան գա ման քը պայ մա նա վոր վում է Ռու սաս տա նի հայ հա
մայն քի կող մից ար ձա նի տե ղադր ման գա ղա փա րին աջակ ցե լու հետ. «Էդ 
ակա դե մի կոս ներն ու հայտ նի մար դիկ թող դի մե ին Մոսկ վա յի քա ղա քա
պե տին, որ Մի կո յա նի ար ձա նը Մոսկ վա յում տնկեց նե ին, ոչ թե Երև ա
նում»41:

Առ հա սա րակ, Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղադր ման բա նա վե ճը արագ 
մտավ Հա յաս տա նի` Եվ րա սի ա կան տնտե սա կան մի ու թյա նը ան դա մակ
ցե լու թե մա յի մեջ, որի մա սին Սերժ Սարգ սյա նի մի անձ նյա որո շու մը մի
ան շա նակ չէր ըն դուն վել Հա յաս տա նում: Հե տև ա պես, ռուս պե տա կան 
պաշ տո նյա Վլա դի միր Մի կո յա նի նա խա ձեռ նու թյու նը պաշտ պա նող Սերժ 
Սարգ սյա նի կու սակ ցու թյան «կողմ» լի նե լը դար ձավ Ռու սաս տա նի կող
մից Հա յաս տա նը գա ղու թաց նե լու քննար կում ե րի մաս42: Այս հա մա տեքս
տում ար տա հայտ վում է ար ձա նի տե ղայ նաց ման նման տար բե րակ. «Մի
կո յա նի ար ձա նը, Բե րի ա յի ծա ռու ղին, Մո լո տո վի ցայ տաղ բյու րը` Պու տի նի 
ան վան հրա պա րա կում»43:

Մոսկ վա յում ար ձա նի տե ղադ րե լու գա ղա փա րի վի զուա լի զա ցի ա յի 
մի դրվագ էլ պայ մա նա վոր ված է ար ձա նի` ձու լա րա նից ան հե տաց մամբ: 
Որո շու մից մոտ մեկ ամիս անց հա ղորդ վեց, որ ար ձա նը «Կռա զի պար կի» 
ձու լա րա նից (նկ. 6), որ տեղ ըն թա նում էին ար ձա նի ձուլ ման աշ խա տանք
նե րը, ան հե տա ցել է:

39 Mher Ghalechyan, մեկնաբանություն Hranush Kharatyanի ֆեյսբուքյան գրառմանը 
[էլեկտրոնային աղբյուր], 05.05.2014. – www.facebook.com  http://link.ac/3EG05 
(09.08.2014):

40 Panorama.am, Գրող. Մի կո յա նի ար ձա նը կա րող են Ռու սաս տա նում դնել, նա ավե
լի շատ այդ երկ րին է ծա ռա յել [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 10.06.2014. – http://www.
panorama.am/am/society/2014/06/10/mtergulanyan/ (09.08.2014):

41 Armen Nadryan, մեկ նա բա նու թյուն ֆեյս բու քյան փակ գրառ մա նը [էլեկտ րո նա յին 
աղ բյուր], 09.05.2014. – www.facebook.com, http://link.ac/3EG54 (09.08.2014):

42 Шаг оян Г., Ста вить ли па мят ник Анас та су Ми ко я ну? (Опыт «со ци аль ной люст ра
ции» в Ар ме нии). – Реа би ли тац ия и па мять: от но ше ние к жерт вам со ветс ких по ли
ти чес ких реп рес сий в стра нах быв ше го СССР. М.: «Ме мо ри ал»«Звен ья», 2016, с. 
127–151.

43 Գառ նիկ Գև որ գյան, Մի կո յա նի ար ձա նը, Բե րի ա յի ծա ռու ղին, Մո լո տո վի ցայ տաղ
բյու րը` Պու տի նի ան վան հրա պա րա կում [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 06.05.2014. – 
168hours news and analysis, http://168.am/2014/05/06/361832.html (09.05.2014):
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«Ո՞րտեղ է կո րել ար ձա նը» հար ցին ի պա տաս խան, սկսե ցին տար
բեր վար կած ներ շրջա նառ վել, որոն ցից մե կը նման մի գրու թյամբ նկարն 
էր (նկ. 7). «Շտապ. Մի կո յա նի ար ձա նը Մոսկ վա յում է...»44, որին ի պա տա
խան նման մի մեկ նա բա նու թյուն կար. «ճիշտ տե ղում, ճիշտ ժա մա նակ»45:

Նկ. 6. Նա խա տես վող բրոն զա ձույլ ար ձա նը Երև ա նի «Կռա զի պար կի» ձու լա րա նում, 
28.05.2014, ար ձա նի ձուլ ման աշ խա տանք նե րին հե տև ող քան դա կա գործ` Գա գիկ Ստե փա նյան,  

տե սա նյու թը տե՛ս http://www.azatutyun.am/media/video/25401438.html (01.08.2014):

Նկ. 7. «Շտապ. Մի կո յա նի ար ձա նը Մոսկ վա յում է...».  
տե՛ս https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201441815722388&set= 

gm.567695240017029&type=1 (01.08.2014):

Այս պի սով, մի այն ար ձա նի տե ղադր ման վայ րով պայ մա նա վոր ված 
դիս կուր սը թույլ է տա լիս տես նել մե րօ րյա Հա յաս տա նի «հի շո ղու թյան 

44 Vahe Budumyan. հե ղի նա կի տե ղադ րած նկա րը Armenia Total(itar)is խմբում [էլեկտ
րո նա յին աղ բյուր], 31.05.2014. – https://www.facebook.com/groups/402824203170801/
permalink/567695240017029/ (09.05.2014):

45 ArmLur, Ո՞վ է պա տաս խա նա տու ան հե տաց ման հա մար [էլեկտ րո նա յին աղ բյուր], 
30.05.2014. – http://armlur.am/175417/ (09.08.2014):
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Անաս տաս Մի կո յա նի ար ձա նի տե ղայ նա ցու մը որ պես «հի շո ղու թյան վայր»

վայ րե րը» բա ցա հայ տող սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում ե րի լայն տար րա
պատ կե րը:

ЛО КАЛ ИЗ АЦИЯ ПА МЯТ НИ КА АНАС ТА СУ МИ КО Я НУ  
КАК «МЕ СТО ПА МЯ ТИ»

Ас мик Кня зян
Ре зю ме
Ре ше ние со ве та ста рей шин му ни ци па ли те та Ере ва на от 30 ап ре ля 2014 
го да ка са лось уста нов лен ия в цент ре Ере ва на па мят ни ка по ли ти чес ко му 
де я те лю со ветс ко го пе ри о да Анас та су Ми ко я ну. В бур ных об щест вен ных 
дис кус си ях, раз вер нув ших ся по это му по во ду, выс ка зы ва лись мне ния о 
це ле со об раз ных или не це ле со об раз ных ме стах уста нов лен ия па мят ни ка. 
Дан ная стат ья – ана лиз об щест вен но го дис кур са, воз ник ше го вок руг ло ка
ли за ции па мят ни ка. В рам ках ис сле до ван ия сде ла на по пыт ка про яс нить 
воп рос, как пуб лич ный дис курс вок руг ло ка ли за ции па мят ни ка и свя зи 
ком му ни ка тив ной па мя ти вы ра жа ют и вы ри со вы ва ют но вую ре аль ность 
(отк рыв шие ся для об щест ва но вые фак ты о де я тель но сти Анас та са Ми
коя на), а так же по ка зать, как пред ло жен ные конк рет ные ме ста свя за ны с 
«ме ста ми па мя ти» в рам ках те о рии Пье ра Но ра, как воп рос о ло ка ли за ции 
па мят ни ка не пос редст вен ным об ра зом обос но вы ва ет ся ар гу мен та ми «за» 
и «про тив», в том чис ле, зат ра ги вая воп рос о том, кто имен но при во дит 
эти ар гу мен ты.

Клю че вые сло ва: Анас тас Ми ко ян, па мят ник Ми ко я ну, Вла ди мир Ми ко ян, 
пись мо Ежо ва, Ка тынь, Ир кутск 4000, ме ста па мя ти, ло ка ли зац ия па мят
ни ка.

THE LOCALIZATION OF THE MONUMENT OF ANASTAS MIKOYAN AS A 
“PLACE OF MEMORY”

Hasmik Knyazyan
Summary
Yerevan city council resolution of 30 April 2014 was about the erection of a 
monument to Soviet statesman Anastas Mikoyan in the center of Yerevan. 
During the stormy fervent public debates around the erection of the monument 
opinions were heard about where it would be advisable or not advisable to erect 
the monument. This article is a study of the public discourse on the placement 
of the monument. Within the research, we attempt to clarify issues on the public 
discourse about the placement of the monument and the way of expressing and 
describing this new reality (that is, the emergence of new facts on the Anastas 
Mikoyan’s activities), thought the communicative memory connections provid
ed by the discourse. We also try to demonstrate how the proposed specific locals 
of placement connect with “memory of places” within Pierr Nora’s theorethical 
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framework, how the placement of the monument directly indicates and sub
stantiated the arguments “pros” and “cons,” while at the same timպ touching 
upon a subject who provides arguments.

Key words: Anastas Mikoyan, statue to Mikoyan, Vladimir Mikoyan, Yezhov’s 
letter, Katyn, Irkutsk 4000, Realms of Memory, placement of a monument.
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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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