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2
Համ լետ Մել քու մյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Հիշողությունից ազ գայ նա կա նու թյու՞ն.  
խորհր դա յին և հետ խորհր դա յին հու շար ձան նե րը

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են հի շո ղու թյան և ինք նու թյան ազ գայ նա կա նաց ման 
խնդիր նե րը հա յաս տա նյան գյու ղա կան հա մայնք նե րում Հայ րե նա կան մեծ պա
տե րազ մի, Ցե ղաս պա նու թյան և ար ցա խյան պա տե րազ մի հու շար ձան նե րի օրի
նակով1: Խնդի րը քննարկ վում է բա նալ, առօրյա ազ գայ նա կա նու թյան տե սու թյան 
հա մա տեքս տում (Billig 1995; 2009): Վեր լուծ վում են խորհր դա յին, հետ խորհր դա
յին ժա մա նա կաշր ջանում ինք նու թյուն նե րի ձև ա վոր ման և խորհր դան շայ նաց ման 
նա րա տիվ ե րը2, դրանց տա րած ման և քա ղա քա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րը 
հա մայն քա յին առօ րյա յում հու շար ձան նե րի մի ջո ցով: Էթնիկ կամ ազ գա յին ինք
նու թյու նը ձև ա վո րող, ներ կա յաց նող պա տում ե րի և դրանց խորհր դան շան նե
րի առօ րե ա կա նա ցու մը տե ղի է ու նե նում, օրի նակ, հու շար ձան նե րի լանդ շաֆ տի 
կազ մա կերպ ման վեր լու ծու թյան մի ջո ցով, որը և քննարկ վում է այս հոդ վա ծում: 
Բա նա լի բա ռեր. հի շո ղու թյուն, հու շար ձան, քա ղա քա կա նու թյուն, ազ գայ նա կա
նու թյուն, խորհր դա յին, ինք նու թյուն ներ:

Hamlet Melkumyan
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

From Memory to Nationalism? 
The Soviet and post-Soviet Memorials in Rural Daily Life

The forming of national belonging is a continuous process, most often supported by oral 
stories or narratives. The space of identity is also discussed as a lived up environment 
of the national and the nationalism. One may also encounter formulation, assessing na
tionalism as formative in relation towards the social environment, in which it occupies 
a fixed symbolic and designated space. I will discuss the everyday reproduction and 
the utility of the signs of identity, their daily exercise in or by the baring community 
Michael Billig considers as banal nationalism, because in this case the signs and symbols 
of identity are utilized customarily, as elements granted or obtained in numerous occa
sions of everyday life and thus contrasting those with ideologically motivated founda
tions. 
Koti, Nerqin Bazmaberd and Gandzaqar villages are the three local communities in 
Armenia in Tavush and Aragatsotn regions which are taken as three cases to research. 
I am focusing on tendency how local landscapes are shaped to introduce symbols of 
local or national identities in PostSoviet period. In the soviet to postsoviet transitional 
period the everyday life of community is being changed as are being changed the local, 

1 Հետազոտությունն անցկացվել է «Daily Nationalism and Ethnicity in Armenia» ծրա գրով 
2012–2014ին և հրատարակվել է համահեղինակային մենագրությամբ (Gabrielyan, 
Melqumyan, Mkrtchyan and Tsaturyan 2015): 

2 Օգտագործում եմ նաև «պատում» բառը՝ որպես նարատիվի համարժեք:



Հիշողությունից   ազ գայ նա կա նու թյու՞ն... 43

state and national identity signs and symbolic means, transforming the entire identity 
landscape.
While observing the construction of identity in rural environment and the correspond
ing manifestations of the everyday nationalism, a line between two levels – local and 
national – must be drawn. I am suggesting three instances of appearance of these two 
levels in daily life, which may coincide, may be similar and may be diverse.
Key words: memory, memorial, politics, nationalism, Soviet, identities.

Гамлет Мелкумян
Общинные, политические и националистические подтексты  

советских и постсоветских сельских памятников
В статье обсуждаются проблемы памяти и национальной идентичности в  сель
ских поселениях Армении в контексте теории «банального» национализма. Ана
лизируются нарративы формирования идентичностей в советские и постсоветские 
вре мена.  Нарративы, которые формируют и символизируют идентичность стано
вят ся частью повседневности,  способом организации культурного ландшафта 
(памятники и т.д.). По отношению к мемориальным памятникам до сих пор 
производится ритуальная практика советских времен.

Նե րա ծու թյուն
Հի շո ղու թյան և ինք նու թյունների ազ գայ նա կա նաց ման դրսև ո րում ե րը, 

որոնք քա ղա քա կանաց վող գոր ծըն թաց ներ են, դար ձել են այս հոդ վա ծում 
քննարկ ման թե մա հա յաս տա նյան երեք գյու ղե րի օրի նակով. մաս նա վո րա
պես ներ կա յաց վում են Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի, ցե ղաս պա նու թյան և 
ար ցա խյան պա տե րազ մի հու շար ձան նե րը և դրանց առնչ վող առօ րյա և պաշ
տո նա կան ծե սե րը: Խնդի րը քննարկ վում է առօ րա կամ բա նալ (պար զու նակ) 
ազ գայ նա կա նու թյան տե սու թյան հա մա տեքս տում (Billig 1995; 2009): Ըստ այս 
մո տեց ման՝ բա նալ ազ գայ նա կա նու թյունն ազ գա յին կամ պե տա կան ինք նու
թյան նշան նե րի և խորհր դան շան նե րի հան դեպ կապ վա ծու թյան զգա ցում 
է այն պատ ճա ռով, որ դրանք ակա մա կրկնվում կամ տե սա նե լի են դառ նում 
մարդ կանց առօ րյա յում, և կի րա ռու թյու նը դառ նում է ինք նա բե րա բար կրկնվող 
սո վո րու թյուն: Ինչ պես Մ. Բիլ լիգն է դի տար կում ամե րի կյան ազ գայ նա կա նու
թյան դեպ քում, այդ խորհր դան շան նե րի բո վան դա կա յին ազ դե ցու թյու նը սո
վո րա բար բա ցա կա յում կամ աս տի ճա նա բար մո ռաց վում է (Billig 1995; 2009; 
SlavtchevaPetkova 2014: 43): 

Առօ րյա յում էթ նիկ կամ ազ գա յին ինք նու թյան կա ռուց ման քա ղա քա
կա նու թյու նը կազ մա կերպ վում է ինք նու թյան խորհր դան շան նե րի, պատ կե
րագ րու թյուն նե րի տա րած ման մի ջո ցով, որոնք ար տա հայ տում են այն պի սի 
մե տապատ մու թյուն ներ, ինչ պի սիք են «տա րածքհայ րե նի ք», «հե րո սի սրբազ
նա ցու մ», «նոր տա րած քի վե րա ձև ա վո րում», «տու ն և հա մայն ք» (Osborne 2001: 
3942): Ա. Սմի թը, անդ րա դառ նա լով էթ նիկ և ազ գա յին ինք նու թյուն ներ կա
յաց նող տա րածք նե րին, նշում է, որ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րե րը և լանդ շաֆտ
նե րը դառ նում են ազ գայ նա կա նու թյուն ձև ա վո րող, երբ այդ մի ջա վայ րե րում 
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խտա նա լով շրջա նառ վում և տե ղադր վում են ինք նու թյան նշան նե ր, խորհր դա
նշան ներ և ծագ ման, հե րո սա կա նաց ման, սրբազ նաց ման նա րա տիվ եր: Այս 
մի ջա վայ րե րը նույ նա կա նաց վում են հան րույ թի ինք նու թյունների հետ, և դրա 
նկատ մամբ ձև ա վոր վում է պատ կա նե լու թյան զգա ցո ղու թյուն (Smith 1991: 9):

Աբ րա համ Ալե մյուն լո կալ ինք նու թյան նա րա տիվ ե րին նվիր ված հոդ
վա ծում փաս տար կում է, որ արև ե լյան մշա կույթ նե րում ազ գայ նա կա նու թյան 
ակ տիվ վե րար տադ րու թյու նը տե ղի է ու նե նում բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի 
մի ջո ցով (Alemu 2012: 1718): Ազ գայ նա կա նու թյան դրսև ո րում երն առօ րյա 
սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայ րում, որ պես կա նոն, բնո րոշ են հատ կա պես 
պահ պա նո ղա կան հա սա րա կու թյուն նե րին (Alemu 2012: 1747) և ար տա ցոլ վում 
են ինք նու թյան նշան նե րի և խորհր դան շան նե րի կի րառ մամբ և դրանց նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյամբ: 

Հա յաս տա նյան քա ղա քա յին մի ջա վայ րում էթ նի կու թյան կամ ազ գա յին 
ինք նու թյան լանդ շաֆ տի կա ռուց ման օրի նակ կա րե լի է հա մա րել Երև ա նում՝ 
Փոքր կենտ րո նում, օպե րա յին թատ րո նի շեն քի հա րա կից մի ջա վայ րի կազ մա
կեր պու մը (Abrahamian and Melkumyan 2012: 4865): Սա կայն ես դի տար կե լու 
եմ երեք՝ Ներ քին Բազ մա բերդ, Կո թի և Գան ձա քար գյու ղե րում հա մայն քա
յին տա րածք նե րի կազ մա կերպ ման օրի նակ նե րով: Կո թին և Գան ձա քա րը 
գտնվում են Տա վու շի, իսկ Ներ քին Բազ մա բեր դը՝ Արա գա ծոտ նի մար զերում: 
Գան ձա քա րը գտնվում է մարզ կենտ րո նին կից, Կո թին սահ մա նա յին գյուղ է 
Ադր բե ջա նի հետ, իսկ խորհր դա յին տա րի նե րին նաև ակ տիվ տնտե սա կան, 
մշա կու թա յին փո խառն չու թյուն ներ է ու նե ցել վրա ցա կան և ադր բե ջա նա կան 
մի ջա վայ րե րի հետ: Հե տաքր քիր է, թե վար չա կան կենտ րո նից դե պի ծայ րա
մաս հե ռա նա լիս ինչ ինք նու թյան նա րա տիվ եր են կա յուն պահ պան վում, և ինչ 
նոր փո փո խու թյուն ներ են հայտն վում ինք նու թյան հա մա կար գե րում, ար դյո՞ք 
կենտ րո նին կամ սահ մա նին մոտ լի նե լը վե րա ի մաս տա վո րում է ինք նու թյան 
ըն կա լում ե րը կամ ստեղ ծում տար բեր ինք նու թյուն ներ: Ներ քին Բազ մա բեր դի 
ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ այս գյու ղում ամ բող ջու թյամբ 
բնակ վում են 1915 թ. հա յե րի ցե ղաս պա նու թյու նից փրկված նե րի սե րունդ նե րը: 
Քա նի որ Կո թի ում և Գան ձա քա րում բնակ չու թյու նը հիմ ա կա նում տե ղա ցի
ներ են, իսկ Ներ քին Բազ մա բեր դում՝ ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի սե րունդ ներ, 
այս դեպ քում ինձ հե տաքրք րում է, թե ինք նու թյան և ազ գայ նա կա նու թյան ըն
կա լում ե րն ար դյոք տար բեր վո՞ւմ են հա յաս տա նյան եր կու մի ջա վայ րե րում:

Կո թի ում, Գան ձա քա րում և Ներ քին Բազ մա բեր դում ազ գա յին, տե ղա կան 
ինք նու թյան խորհր դան շան նե րի ֆի զի կա կան քար տե զագր ման օրի նակ նե
րը բազ մա կող մա նի հա մե մա տու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում: 
Շրջա նա ձև կամ փռված բնա կա վայ րե րում սո վո րա բար ազ գա յին կամ հա
մայն քա յին կա րև որ խորհր դան շան նե րը տե ղադր վում են տա րած քի մի մա
սում, որը սո վո րա բար հենց հա մայն քի նաև վար չա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի գտնվե լու հատ վածն է (հմմտ. Abrahamian and Melkumyan 2012), ինչ պես 
կտես նենք Ներ քին Բազ մա բերդի  օրի նա կում: Գան ձա քա րը և Կո թին գծա յին 
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բնա կա վայ րեր են, քա նի որ տե ղա կայ ված են գե տի եր կայն քով, այդ պատ ճա
ռով գյու ղե րը եր կա րու թյամբ են տա րած վում գե տի աջ ու ձախ հատ ված նե
րում, և հու շար ձան նե րը տե ղա բաշխ ված են բնա կա վայ րի եր կա րու թյամբ՝ մի 
ծայ րից մյու սը:

Դի տար կե լով գյու ղա կան մի ջա վայ րում ինք նու թյուն նե րի կա ռու ցու մը և 
դրա նից բխող առօ րյա ազ գայ նա կա նու թյան դրսև ո րում ե րը՝ տար բե րա կե լու 
եմ ինք նու թյուն նե րի եր կու հիմ ա կան շերտ՝ լո կալ և ազ գա յին:

Հոդ վա ծում մի դեպ քում քննար կում եմ հա մայն քում տե ղա յին ինք նու թյան 
ձև ա վո րու մը և տա րա ծու մը մի այն տե ղի սո ցի ա լա կան, մշա կու թա յին մի ջա
վայ րի և լանդ շաֆ տի սահ ման նե րում: Մեկ այլ դեպ քում քննար կում եմ, թե ինչ
պես են հա մա հա յաս տա նյան կամ առա վել լայն տա րա ծում ստա ցած էթ նիկ, 
պե տա կան, քա ղա քա կան ինք նու թյուն նե րի նշան նե րը ներ մուծ վում հա մայն
քա յին մի ջա վայր և փո խազ դե ցու թյուն նե րի մեջ մտնում տե ղա յին ինք նու թյան 
նշան նե րի հետ՝ դառնա լով ազ գայ նա կան նա րա տիվ եր:

Իմ հիմ ա կան նպա տակ նե րից է քննար կել, թե ար դյոք էթ նիկ կամ ազ գա
յին ինք նու թյուն նե րի և ազ գայ նա կա նու թյան ձև ա վո րու մը տե ղա ցի պե տա կան 
(գյու ղա պետ, մշա կույ թի տան, դպրո ցի տնօ րեն, ոս տի կա նա պետ, հա մայն քա
պե տի կամ ավա գա նու թեկ նա ծու), քա ղա քա կան (օրի նակ՝ ԿԿ, ՀՀԿ, ՀՅԴ)3 
և քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի, հա մայն քա յին ոչ ֆոր մալ հե ղի
նա կու թյան հա վակ նող ան ձանց (օրի նակ՝ տե ղա ցի մե ծա հա րուստ ևն) կող մից 
խրա խուս վող, իրա կա նաց վող գոր ծըն թաց ներ են: Հիմ ա կա նում վեր լու ծում 
եմ ինք նու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը նպաս տող նա րա տիվ ե րը և դրանց հու
շար ձա նա յին դրսև ո րում ե րը: 

Նա րա տիվ, տա րածք, առօ րե ա կա նու թյուն
Ինչ պես ազ գայ նա կա նու թյան, այն պես էլ առօ րե ա կա նու թյան հա մա

տեքս տում ինք նու թյան ֆի զի կա կան տա րածք հա մար վում է հայ րե նի քը՝ ավե լի 
փոքր «հայ րե նիք նե րո վ» (գյուղ, ծննդա վայր ևն) հան դերձ: Հայ րե նի քը որ պես 
ազ գա յի նի տա րածք կազ մա կեր պե լիս սո վո րա բար հղում երն ուղղ ված են ոչ 
թե անձ նա կանան հա տա կան պատ մու թյուն նե րին, այլ հիմ վում են խմբա յին
հան րա յին պատ մա կան հի շո ղու թյան, դրա վեր հիշ մա ն և երև ա կայ ման (Os
borne 2001: 3943) վրա: 

Ինք նու թյան և որ պես ինք նու թյուն իմաս տա վոր վող տա րածք նե րի մի ջև 
փոխ կա պակց վա ծու թյու նը կա ռուց վում է լանդ շաֆ տի, հու շար ձան նե րի և վայ
րե րի մի ջո ցով, որ տեղ անց կաց վում են հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներ կամ 
տո նա կան ծե սեր, և որոնք նպաս տում են հա մայն քա յին հի շո ղու թյան ամ
րապնդ մանն ու ազ գա յին պատկանելության ընկալման ձև ա վոր մա նը: Այս 
տա րածք նե րը դառ նում են պատ մա կան նա րա տիվ եր կրող ներ, հան րա յին 
ար ժեք ներ ար տա հայ տող ներ և հու սա լի ապա գա յի կա ռուց ման մա սին գա ղա

3 ՀՀԿ – Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, ՀՅԴ – Հայ հեղափոխական 
դաշնակցություն, ԿԿ – Կոմունիստական կուսակցություն ևն:
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փար ներ ար տադ րող ներ (Osborne 2001: 4247): Տա րած քը որ պես պատ մա կան 
հայ րե նիք ներ կա յաց նե լու հա մար նաև ստեղծ վում են երև ա կայ ված խորհր
դան շան ներ՝ սո վո րա բար հու շա կո թող ներ, որոնք մտա ցա ծին վի զո ւա լաց նում 
են ան ցյա լի որևէ պատ մա կան դրվագ: Ան ցյա լի սո ցի ա լա կան մի ֆե րի մա սին 
հի շո ղու թյուն ներն ամ րագր վում են հու շար ձա նա յին հա մա լիր նե րի մի ջո ցով, 
իսկ դրանց նվիր ված շա րու նա կա կան մի ջո ցա ռում ե րը ստեղ ծում և ամ րապն
դում են սո ցի ա լա կան մի ֆե րը՝ պատ մա կա նաց նում իբ րև ավան դույթ, այդ պի
սով հան գեց նում են ինչոր տե սա կի ինք նու թյան ձև ա վոր ման և վե րար տա
դրման (Osborne 2001: 4247): 

Այ սինքն, ազ գա յի նի կազ մա կեր պու մը տա րած քի մի ջո ցով են թադ րում է 
որո շա կի գոր ծիք նե րի առ կա յու թյուն, որոն ցից են պատ մու թյան ներ կա յա ցու մը 
և վե րա խա ղար կում առօ րյա իրա դար ձու թյու նում:

Հու շաղ բյու րը՝ որ պես հա մայն քա յին  
ինք նու թյան խորհր դան շան. Կո թի 
Տա րած քը որ պես ինք նու թյան գոր ծոն է ներ կա յաց վում հե տա զո տա կան 

քեյ սե րից (դեպք) Կո թի ում: Կո թին ներ կա յաց նե լիս տե ղաբ նիկ տղա մար դիկ 
սկսե ցին նախ գեր դաս տա նա յին հու շաղ բյուր նե րի մա սին պատ մու թյուն նե
րից, որոնք կա ռուց վել են որ պես «հու շար ձանտոհ մա ծա ռ»: Հու շաղ բյուր նե
րի մի ջո ցով տոհ մա ծա ռա յին ինք նու թյան կա ռու ցու մը, ըստ զրուցակիցներիս, 
առա վել ակ տի վա ցել է ուշխորհր դա յին տա րի նե րին: Գյու ղի ծագ ման մա սին 
բա նա վոր պատ մու թյուն նե րում ներ կա յիս Կո թին ձև ա վոր վում է մի քա նի տոհ
մե րի հա մա կե ցու թյան ար դյուն քում կամ 7 ավեր ված բնա կա վայ րե րի մի ա վո
րու մից: Այդ պատ ճա ռով էլ յու րա քան չյուր տոհմգեր դաս տան փոր ձում է ու նե
նալ իր տոհ մա կան հու շաղ բյու րը: 

Գեր դաս տա նա յին հու շաղ բյուր նե րում տա րին մեկ ան գամ այդ տոհ մի 
(օրի նակ, Մա մյան նե րը, Սա րա տի կյան նե րը) տղա մար դիկ «խնջույ ք» են կազ
մա կեր պում, որով կար ծեք վե րա կա ռու ցում են իրենց ծագ ման մա սին հի շո
ղու թյու նը: «Տոհ մա ծա ռա յի ն» նշա նա կու թյան մի ջո ցա ռում ե րի մաս նա կից
նե րը, որ պես կա նոն, ազ գա կից տղա մար դիկ են: Նրան ցից շա տե րը հա ճախ 
ժա մա նում են Երև ա նից, Վա նա ձո րից ու այլ քա ղաք նե րից, տա րին մի ան գամ 
«հա վաք վում են [իրենց տոհ մի աղ բյու րում]»: Կա նայք այս մի ջո ցառ մա նը սո
վո րաբար չեն մաս նակ ցում, այ սինքն՝ ծագ ման, գեր դաս տա նի պատ մու թյու նը 
վեր հի շե լը և հու շար ձայ նաց նելն ամ բող ջու թյամբ տղա մարդ կանց պրակ տի
կա նե րի ոլոր տում է: 

Ուշխորհր դա յին տա րի նե րից սկսած «տոհ մա ծա ռա յի ն» խնջույք նե րը, երբ 
հա վաք վում են մի այն այդ գեր դաս տա նի բա րե կամ ե րը, գեր դաս տա նի շա
րու նա կա կա նու թյու նը տո նե լը դար ձել են պրես տի ժա յին երև ույթ ներ: Պրես
տի ժայ նու թյունն առա ջին հեր թին սկսվում կամ դրսև որ վում է հու շաղ բյու րի 
ստեղծ ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծո ղու թյու նից: Յու րա քան չյուր տոհ մի 
«մե ծա հա րուս տ» վե րա հաս տա տում է իր գեր դաս տա նի հե ղի նա կու թյու նը` 
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կա ռու ցե լով աղ բյուրհու շա քար կամ վե րա կանգ նե լով նախ կի նը: Տոհմի հու
շաղ բյու րը դառ նում է գեր դաս տա նի սիմ վո լիկ կա պի տա լի խորհր դա նի
շը հա մայն քա յին սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում: Տոհ մի հու շաղ բյու րի մի ջո ցով 
անուղ ղա կի ո րեն նշվում է նաև տվյալ գեր դաս տա նի ինք նու թյան «կեն սու նա
կու թյու նը», հա ճախ կար գա վի ճա կա յին առա վե լու թյու նը մա ցյալ նե րի նկատ
մամբ4: Գեր դաս տան նե րը մի մյանց հետ մրցակ ցում են սիմ վո լիկ կա պի տա լի 
մի ջո ցով: Իսկ սիմ վո լիկ կա պի տալ նե րը հա մե մա տե լի ու չա փե լի են դարձ նում 
տնտե սա կան և քա ղա քա կան կա պի տալ նե րը, մաս նա վո րա պես, թե որ գեր դաս
տա նի ներ կա յա ցու ցի չը ինչպիսի տնտե սա կան, քա ղա քա կան կամ ու ժա յին կա
պի տալ, այ սինքն՝ շա րու նա կա կան հա ջո ղու թյուն ներ ու նի. «Մի ջո ցը ու մը նե րըմ 
ա, ֆի նան սա պես լավ ա, աղ բյուր ա սար քըմ իրա ըն տա նի քի հմար, հան գու
ցյա լի հմար կամ ազ գի հա մա ր»: Այս դեպ քում սիմ վո լիկ կա պի տալն անուղ ղա
կի ո րեն վկա յում է տոհ մի կամ ան հա տի «տնտե սա կան կա պի տա լի» և էլի տա
րու թյան մա սին: Իսկ այլ դեպ քե րում կա րե լի է տես նել, որ սիմ վո լիկ կա պի տալն 
է ըն կալ վում որ պես տնտե սա կան և ու ժա յին կա պի տա լի խորհր դա նիշ և ցու ցիչ. 
«Ս.ին կի մա նա՞ս Ի* դա տա խազն ա եղել: ...աղ բյուր ա սար քել տվել իր տղի հա
մար՝ ան հա տա կան. Մար դը ֆի նանս ու ներ, սար քել ա»: Ան հա տա կան կամ ըն
տա նեկան պատ մու թյուն նե րի հու շար ձա նա ցու մը չի կա ռուց վում էթ նի կու թյան 
շեշ տադր ման, հե րո սա կա նաց ման, ան ձի կամ գեր դաս տա նի կար գա վի ճա կի 
ընդգծ ման նպա տա կով, շատ դեպ քե րում դուրս է նաև հա մայն քա յին ինք նու
թյուն նե րի հա մա տեքս տե րից: Ին չևէ, տոհ մա ծա ռա յին լո կալ ինք նու թյու նը կո թե
ցի նե րի մի ջա վայ րում գե րիշ խողն է: Հուշաղբյուրները Կոթի գյուղում ստեղծում 
են լոկալ ինքնության հուշարձանային տարածքը, իսկ շատ դեպքերում ցույց են 
տալիս նաև որոշակի սոցիալական կարգավիճակ:

Գեր դաս տա նա յին հու շաղ բյուր նե րը և ազ գայ նա կա նու թյան դիս կուր սը 
(խոսույթը) մի մյանց կա պող մե խա նիզ մը պատ կե րաց նե լու հա մար նախ ան
հրա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ինչ նպա տա կով և ին չու են պատմ վում ծագ ման 
մասին պատ մու թյուն նե րը: Լո կալ նա րա տիվ ե րը սո վո րա բար հստակ չեն և չեն 
գտնվում մարդ կանց առօ րյա հի շո ղու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րի շար քում: 
Մար դիկ սո վո րա բար հի շում են լո կալ ինք նու թյան մա սին պատ մու թյուն նե րը, 
երբ նրանց հարց նում են այդ մա սին: Սա կայն լո կալ ինք նու թյան մա սին ան ծա
նո թին նա րա տիվ ե րի պատ մե լու ըն թաց քը (հու զա կա նու թյու նը, ոճը ևն) կամ 
պատ մու թյուն նե րը դառ նում են ար հես տա կան և մի տում ա վոր հո րին վող (Մել
քու մյան 20122014: ԴԱՆ; հմմտ. Bird 2002: 524)5:

4 Նույնիսկ երբ հուշաղբյուր կառուցելու առաջնային նպատակը չէ իր տնտեսական կար
գավիճակը ցուցադրելը, այլ նվիրված է իր՝ երիտասարդ տարիքում մահացած հա
րազատին, բայց քանի որ հուշարձան կառուցելու համար անհրաժեշտ է փող, ապա 
հա մա գյուղացիների ընկալմամբ կառուցողն արդեն տարբերվում է իր տնտեսական 
կարգավիճակով մյուսներից. «Մարդը ֆինանս ուներ, սարքել ա»:

5 Նա րա տիվ ե րը «օտա րի ն» պատ մե լու մո տի վա ցի ա յի հար ցը մաս նա գի տա կան քննար
կում ե րում դե ռևս վի ճար կե լի է հա մար վում:
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Մարդ կանց ինք նա նույ նա կա նա ցու մը որո շա կի տա րած քի հետ պայ մա
նա վոր ված է նաև ազ գա յին ինք նու թյան նա րա տիվ ե րին հա ղոր դա կից լի նե
լու պատ ճա ռով, նաև պա հան ջով: Կո թիի դեպ քում դի տարկ վում է այն պի սի 
մի տում, երբ տար բեր մաս նա գի տա կան և սե ռա տա րի քա յին խմբեր որ պես 
գյու ղի և գյու ղա ցին ե րի ծագ ման, ինք նու թյան սյու ժե պատ մում էին նույն նա
րա տի վը: Շա րու նա կա բար կրկնվող նույ նա սյու ժե նա րա տի վը, հնա րա վոր է, 
որ ստեղծ վել է մի «սկզբնաղ բյու րի ց», այդ պատ ճա ռով է բա ցա կա յում սյու
ժե տա յին բազ մա զա նու թյու նը: Այս նա րա տիվ ե րն այն քան գե րիշ խող են, որ 
հան դի պում են ցան կա ցած հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ: Նա րա տի վի նույ նա կան 
լի նե լու պատ ճա ռը գու ցե այն է, որ հա վա նա բար կա ռուց ված քա յին այս տար
բե րակ նե րը ձև ա վոր վել են ոչ շատ վաղ ան ցյա լում՝ խորհր դա յին կամ հետ
խորհր դա յին փու լում, և պար բե րա բար նո րաց վում են:

Տե ղա ցի նե րի ծա գում ա բա նա կան նա րա տի վը փո խանցում և սո վո րեց
նում են նաև դպրո ցում, չնա յած դպրո ցա կան պաշ տո նա կան ծրագ րի մաս չէ: 
Խորհր դա յին շրջա նում ըն դուն ված կրթա կան պրակ տի կա նե րի մաս են եղել 
«ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյա նը» (օրի նակ՝ հա յաս տան ցի նե րի և ադր բե
ջան ցի նե րի մի ջև) նպաս տե լու հա մար միջ հան րա պե տա կան աշա կեր տա կան 
և ման կա վար ժա կան հան դի պում ե րը, հիմ ա կա նում սպոր տա յին և մշա կու
թա յին փո խա նակ ման մի ջո ցա ռում ե րի ձև ով: Կո թիի դեպ քում, հաշ վի առ նե
լով նաև վեր ջի նիս սահ մա նա մերձ լի նե լը, դպրո ցա կան զբո սաշր ջա յին ճամ
փոր դու թյուն նե րը, ըստ էու թյան, վե րած վել էին «վե րա դար ձ սկզբի և ծագ ման 
տա րած քի ն», որի ժա մա նակ դպրո ցա կան նե րին պատ մու թյան ու սու ցիչ նե րը 
տա րել են՝ ներ կա յաց նե լու տե ղա ցի նե րի կող մից հի շա տակ վող «Գա գ»/«Գա
վար զի ն» ամ րո ցի տա րած քը, որն ար դեն այդ ժա մա նակ գտնվում էր Խորհր
դա յին Ադր բե ջա նի տա րած քում: Ըստ կո թե ցի նե րի պատ մած հիմ ա կան նա
րա տի վի՝ «Գա գ» ամ րո ցի շրջա կայ քում ապ րել են կո թե ցի նե րի նախ նի նե րը, 
Կո թիի պատ մու թյան ու սուց իչն ասում էր. «մեր էս տա րած քի բնակ չու թյու նը, 
գյու ղը որ կա, այս տեղ չի եղել, «Գա գ» ամ րոցն ա եղել հիմ ա կա նում: …[19]77 
թվին աշա կերտ ներ եմ տա րել [այնտեղ՝ Ադրբեջան] էքս կուր սիա, էն ժա մա
նակ ընդ հա րում չկար…»: 

Ինք նու թյան նա րա տի վի ներ կա յա ցու մը կա րև որ վում է նաև դպրո ցում, 
որն ար տա հայտ վում է, օրի նակ, պատ մու թյան ու սուց չի խոս քում.

«Չեն ու զում էլի օրի նակ լավ իմա նան հա յոց պատ մու թյու նը: Ասում ենք 
երե խեք ջան մեր ազ գի պատ մու թյունն ա, դառն ա եղել, ար ցուն քով, 
արյու նով ա գրած… ան տար բեր են, ան տար բեր են: Երևի սո ցի ա լա
կան վի ճա կից ա, եթե մար դիկ լավ ապ րեն՝ ասենք մի քիչ բա վա րար էլի, 
կման էլի, իրանց հո ղը կսի րե ն»:

Երե խա նե րի մեջ ազ գա յ նու թյու նը դպրո ցում կա ռու ցվում է հիմ ա կա նում 
պատ մու թյան դա սըն թա ցի և ու սու ցիչ նե րի կող մից, ով քեր ըն կալ վում են այդ 
պատ մու թյուն նե րի լե գի տիմ կրող նե րը, նաև լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ
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նե րի կող մից (Մել քու մյան 20122014): Անկախության տա րիներին լոկալ 
ինքնության սիմվոլների հանրայնացման լուրջ փորձեր են արվում տեղական 
ինտելեկտուալների կողմից, օրինակ՝ «Երիտասարդ Կոթի» թերթում մի հե ղի
նակ քննարկում է լոկալ ինքնության տարբեր խորհրդանշանները՝ աղ բյուր
ներից մինչև ամրոցներ ու եկեղեցիներ՝ սկիզբ դնելով նոր միկրո նարատիվե
րի ստեղծման: Մեկ այլ դեպ քում ար դեն հայտն վում են տե ղա ցի պատ մող ներ, 
ով քեր, սի րո ղա կան հնա գի տու թյա նը հղե լով, կա ռու ցում են տա րած քի և ինք
նու թյան նոր նա րա տիվ: Իմ զրու ցա կից նե րից մե կը, ով գյու ղում հա մար վում էր 
«փոր ձա գետ», հա կադր վում էր «գրքայ նաց վա ծ» հիմ ա կան սյու ժե նե րին կամ 
վե րա կա ռու ցում դրանք՝ այդ պի սով հե ղի նա կու թյուն տա լով իր ներդր մա նը 
(Մել քու մյան: 2012–2014): Է. Բըր դը նշում է, որ սե փա կան պա տում ընդգ ծե լու 
նպա տա կով սյու ժե նե րի վե րա կա ռու ցում ե րը բե րում են դրանց ոճա կան տար
բե րու թյուն նե րի (Bird 2002: 524): Այ նու հան դերձ, թե՛ դպրո ցում աշ խա տող 
պատ մու թյան կամ լեզ վի ու սու ցի չը, թե՛ տե ղա ցի պատ մող ներն են հա ճախ կա
ռու ցում և ստեղ ծում ազ գա յին ինք նու թյան նա րա տիվ ե րը: Նրանց տար բե րու
թյունն այն է, որ ու սու ցիչ նե րն ու նեն սո ցի ա լա կան ռե սուրս և լե գի տի մու թյուն՝ 
կազ մա կեր պե լու մի ջո ցա ռումծե սեր՝ նվիր ված ազ գա յին նա րա տիվ ե րին և 
դրանց խորհր դա նիշ նե րին: 

Գյու ղի և «տոհ մե րի» ծագ ման մա սին պատ մու թյուն նե րը փաս տա ցի «ին
տե լեկ տո ւա լ» նա րա տիվ եր են, որոնք կա ռուց վում և շրջա նառ վում են հա
մայն քի ին տե լեկ տո ւալ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ: Այդ պա տում ե րը հե տո կա
պակց վում են պատ մա կան էթ նիկ ինք նու թյան հետ: 

Պա տե րազ մը և հու շար ձան նե րը.  
խորհր դա յին տա րի նե րին ձևավոր ված  
հու շար ձա նա յին պրակ տի կան ե րի դրսև ո րում ե րը 

1991ից ան կա խու թյան տա րի նե րին Կո թի ում սկսել են ձև ա վոր վել «հե
րոսա կա նու թյա ն» նոր նա րա տիվ եր, դրանց նվիր ված հու շար ձան ներ: Այս 
մի տու մը տա րածք – ինք նու թյուն խո սույ թի քննարկ ման նոր դաշտ է բա ցում: 

Կո թիի մուտ քը սկսվում է «արծ վի» քան դա կով, հե տո հետ խորհր դա յին 
շրջա նում Ադր բե ջա նի դեմ պա տե րազ մի մասնակից զո հե րին նվիր ված հու
շար ձա նով: «Խա չը» հու շար ձա նը կա ռուց վել է 1990ական նե րին (նկար 1, 1a) և 
հա մա պե տա կան պաշ տո նա կանպե տա կան տո նե րի (մա յի սի 8՝ Շու շիի ազա
տագր ման օր) շրջա նա կից դուրս դառ նում է գյու ղա կան և անձ նա կան տո նե րի 
մաս նա կի ցը: 1990ական նե րին տե ղադր ված հու շար ձա նը (հան րա յի նը) դառ
նում է ան հա տա կան ծե սի՝ հար սա նիք նե րի մաս.

«ասենք հիմ ա կա նում էն հու շա քա րը որ դրվել ա, ազա տա մար տիկ նե րի, 
հար սա նիք էս վեր ջերս ըլ նում ա, հիմ ա կա նում գնում են ըն դեղ՝ նկա րա
հան վե լով, գա լի ըս տե ժա մը` հու շար ձա նից գա լի ժա մը, նոր գնում. ար
դեն հար սա նի քը սկսվում ա»:
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Նկար 1.

Նկար 1a.
1990ականներին տեղադրված կոթեցի զոհվածների հիշատակի հուշարձան:

Չնա յած 2000ական նե րին գյու ղի՝ XIXդ. եկե ղե ցին վե րա բա ցե լուց հե
տո սկսել է փո փոխ վել կո թե ցի նե րի հար սա նե կան ծե սե րի նախ կին եր թու ղին, 
բայց առայժմ հար սա նի քը հու շար ձա նից է գա լիս «ժա մը»: «Զոհ ված նե րի» 
հու շա քար այ ցե լու թյու նը շա րու նա կում է մալ ծե սի հիմ ա կան այ ցի վայ րե
րից մե կը: Զոհ ված մար տիկ նե րի հու շար ձա նը` որ պես լո կալ ինք նու թյան մաս, 
առա վե լա պես ան հա տա կան տո նե րի ժա մա նակ դառ նում է ավե լի կա րև որ, 
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քան, օրի նակ, կրո նա կա նը՝ եկե ղե ցին6: Զոհ ված նե րի հու շար ձան այ ցե լու թյու
նը նման վում է «ուխ տա տե ղի» այ ցե լու թյան: 

Քա նի որ «զոհ ված նե րի հի շա տա կի ն» նվիր ված հու շար ձա նը տե ղադր
ված է հա մայն քի բնա կե լի մա սի (կամ հատ վա ծի) սահ մա նին՝ «մուտ քու մ», 
այդ պի սով, այն ընդգ ծում է հա մայն քա յին ինք նու թյան հա մար այդ խորհր դան
շա նի առաջ նա հեր թու թյու նը և կա րև ո րու թյու նը: Սահ մա նա յին մի ջա վայ րում, 
ինչ պի սին Կո թի ում է, ինք նու թյան հա մա կար գում սկսում են ակ տի վա նալ և 
գոր ծել «ռազ մա կան զո հի» սրբաց ման մի տում ե րը (cf. Siekerski 2001: 283): 

Նկար 2. Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի  
և «Անհայտ զինվորի» հուշարձանը Գանձաքարում:

Ի տար բե րու թյուն Կո թիի՝ Գան ձա քա րում գյու ղի մուտ քը սկսվում է Երկ
րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի «Ան հայտ զին վո րի» հու շար ձա նով 
(նկար 2): Այն տե ղադր վել է ԽՍՀՄ տա րի նե րին, և այժմ էլ այս տե ղից գյու
ղի հու շար ձա նա յին լանդ շաֆ տի սկիզ բը շա րու նա կում է մալ խորհր դա յին 

6 Մի դեպքում «եկեղեցին» դուրս մղված էր նաև խորհրդային հակակրոնական քաղա
քականության պատճառով: Մեկ այլ դեպքում, ինչպես կոթեցի զրուցակիցս պատմում 
էր. «նախքան խորհրդայինն էլ եկեղեցի չենք ունեցել, եկեղեցու ազդեցություններին 
ընդհանրապես չենք ենթարկվել, ձևավորել ենք սեփական ավանդույթները»: Այսինքն՝ 
տարածված են ժողովրդական ծիսական պրակտիկաները:
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ժա մա նա կաշր ջա նում ձև ա վոր ված սիմ վո լի կան: Պա տե րազմ ե րում զոհ ված
նե րին նվիր ված հու շար ձան նե րը (Հայ րե նա կան մեծ, ար ցա խյան) սե մի ո տիկ 
առու մով գտնվում են գյու ղի «պաշ տո նա կա նի հա մա տեքս տու մ», գյու ղա պե
տա րա նի հա րև ա նու թյամբ: Գյու ղը կիս վում է աջ և ձախ կող մե րի: Աջա կողմ
յան հատ վա ծում են պե տա կանպաշ տո նա կան նշան ները, պե տա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րը՝ գյու ղա պե տա րան, փոստ, մշա կույ թի ակումբ, դպրոց, 
ման կա պար տեզ: Այդ պես «պա տե րազ մա կան զո հե րը» և նրանց հե րո սա ցու մը 
նե րառ վում են պաշ տո նա կանպե տա կան թև ից ձև ա վոր վող ինք նու թյան նա
րա տիվ ե րի մեջ: Այ սինքն՝ պե տա կանքա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
«սե փա կան տա րած քի մե ջ» են ներգ րա վում ինք նու թյան, հե րո սա կա նու թյան 
խորհր դան շան նե րը (հմմտ. Siekerski 2010: 273–287): Այդ պատ ճա ռով ինք նու
թյան այս նշան նե րը «կեն դա նա նու մ» են մի այն պաշ տո նա կան ծե սե րի (հի
շա տա կի օր, քա ղա քա կան քա րո զար շավ) շրջա նակ նե րում (Մել քու մյան 2012–
2014): Հա ճախ քննարկ վում է (օրի նակ՝ հմմտ. Siekerski 282–286; Osborne 2001), 
որ պե տու թյու նը՝ իբ րև քա ղա քա կան կա ռույց, սո վո րա բար փոր ձում է «նվա ճե լ» 
լո կալ կամ իր դաշ տից դուրս պա տում ե րը և ար դեն իմաստ ներ պա րու նա կող 
«տա րա ծու թյուն նե րը» (Lefebvre 2009): Նվա ճու մ իրա կանաց վում է քա ղա քա
կան էլի տա հա մար վող նե րին ձեռն տու ձև ա կեր պված ինք նու թյան պա տում ե րի 
և նշան նե րի «տա րած մա ն» մի ջո ցով, որով նրանք ամ րապն դում են իրենց հե
ղի նա կու թյու նը տվյալ հան րա յին տա րածք նե րի7 նկատ մամբ: «Հե րո սա կան ն» 
այս դեպ քում «տա րածք – ինք նու թյա ն» փրկու թյան հա մար ինք նա զո հա բեր
վելն է, որ սո վո րա բար ներ կա յաց վում է որ պես «ինք նու թյան խորհր դան շա ն», 
«պա տե րազ մա կա ն» իրա վի ճա կում հա նուն ինք նու թյուն նե րի (էթ նիկ, քա ղա
քա կան, կրո նա կան ևն) հե րո սա նա լու պատ մա կան օրի նակ նե րից: Ընդգծ ված 
մաս կու լի նա յին և պա տե րազ մա կան են թա տեքստ ու նե ցող հու շար ձան նե րի 
գե րիշ խող դիր քը հա մայն քա յին այլ հու շար ձան նե րի նկատ մամբ Մ. Բիլ լի գը 
դի տար կում է որ պես պա տե րազ մին մաս նակ ցե լը խրա խու սող և հե րո սակա
նաց նող «բա նա լ» ազ գայ նա կանու թյան դրսև ո րում (Billig 1995: 122124): 

 Ան կա խու թյան նա րա տիվ ե րը՝ որ պես ինք նու թյան մաս, Գան ձա քար 
գյու ղում դե ռևս ավե լի թույլ են ար տա հայտ վում, քան նոս տալ գիկ նա րա տիվ ե
րը խորհր դա յին տա րի նե րի մա սին: Իսկ Կո թի ում պատ մա կան ծագ ման, ապա 
ան կա խաց ման և խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի մա սին նոս տալ գիկ նա րա
տիվ ե րը շրջա նառ վում են հա մա տեղ, ինչն ար տա ցոլ վում է նաև հու շար ձա
նա յին լանդ շաֆ տում: Օրի նակ, Ադր բե ջա նի հետ պա տե րազ մում ռազ մա կան 
զո հե րին նվիր ված հու շար ձա նը մի ան գա մից «վերցրե լ» է թե՛ խորհր դա յին, թե՛ 
հետ խորհր դա յին շրջա նի «հու շար ձա նա յին լանդ շաֆ տի» գոր ծա ռույթ նե րը: 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին նվիր ված ան հայտ զին վո րի հու

7 Օրինակ, խորհրդային շրջանը ներկայացնող գնդապետ Հմայակ Մեհրաբյանի կիս
անդրին դրված է դպրոցի բակում, իսկ հետխորհրդային շրջանը ներկայացնող գնդա
պետ Ռեմ Մարդանյանի հիշատակին նվիրված հուշակոթողկիսանդրին՝ գյուղա պե տա
րանի հարևանությամբ:
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շար ձա նա յին հա մա լի րը կա ռուց ված է սահ մա նին մոտ, որ տեղ գնա լն ար դեն 
հնա րա վոր չէ, քա նի որ ադր բե ջա նա կան սահ մա նա պահ նե րը կա րող են կրա
կել (Մել քու մյան 20122014): Պա տե րազ մի հե րո սա կա նաց ման խորհր դա յին 
ծե սե րի և պրակ տի կանե րի շա րու նակ վե լը և դրանց կի րա ռու մը հետ խորհր
դա յին հու շար ձա նա յին տա րածք նե րում ար տա հայտ վում է նաև զրուցակցիս 
խոս քում. նա ան կա խու թյան շրջա նում զոհ ված նե րի մա սին խոս քը զու գոր դում 
է Հայ րե նա կան պա տե րազ մում զոհ ված նե րի հի շա տա կու թյամբ. «Մենք զոհ
ված նե րի կե նա ցը միշտ խմում ենք՝ էս Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մի ժա մա
նակ [զոհ ված նե րի], Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ… 330 մարդ ա 
զոհ վել պա տե րազ մում Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին...»: 

Նկար 3. Հայրենական մեծ 
պատերազմում զոհված կոթեցիների 
հիշատակի հուշարձանը՝ կառուցված 

եկեղեցու բակում, 1964 թ.:

      

Նկար 3a. Հայրենական մեծ 
պատերազմում զոհված 
կոթեցիների հիշատակի 

հուշարձան, 1964 թ.:

Չնա յած գյու ղում՝ եկե ղե ցու բա կում, 1960ական նե րից կա ռուց ված է հու
շար ձան Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում զոհ ված կո թե ցի նե րի հի շա տա կին 
(նկար 3), սա կայն այս հու շար ձանն անն կատ է մում, և փո խա րե նը մա յի սի 9ի՝ 
2րդ հա մաշ խար հա յի նի ավար տի և այդ պա տե րազ մում զոհ ված նե րի և ան հայտ 
կո րած նե րի հի շա տա կի ծե սը ևս անց կաց վում է 1990ական նե րին տե ղադր ված 
հայադր բե ջա նական պա տե րազ մում զոհ ված զին վոր նե րի հու շար ձա նի մոտ: 

Խորհր դա յին և հետ խորհր դա յին շրջանների պա տե րազ մերի զո հե րին 
նվիր ված հի շա տա կի ծե սե րը Կո թի ում հա վա սա րեց վում են և անց կաց վում 
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նույ նիսկ նույն հու շար ձա նի մոտ: Գան ձա քա րում այդ եր կու նա րա տիվ ե րը և 
դրանց հու շար ձան նե րը չեն հա վա սարեց վում, սա կայն կողք կող քի են կա ռուց
վում: 1990ական նե րին այս մի տու մը կա րե լի է ըն կա լել մի դեպ քում այն տե
սան կյու նից, որ շա րու նակ վում է տա րած քի կազ մա կերպ ման և հու շար ձա նա
յին լանդ շաֆ տի ձև ա վոր ման խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում ստեղծ ված 
ավան դույ թը (օրի նակ՝ Տա վու շի տար բեր հա մայնք նե րում հու շար ձա նի տա րած
քում տնկվում են ար ծա թա փայլ եղև նիներ (նկար 1, 2)8, որը խորհր դա յին ժա մա
նակ ձև ա վոր ված պրակ տի կա է, տա րած ված ոչ մի այն Հա յաս տա նում (հմմտ. 
Darieva 2014: 7374): Մեկ այլ դեպ քում դա կապ ված է նաև այն քա ղա քա կա նու
թյան հետ, որ մա յի սի 9ը նաև նշվում է որ պես Շու շիի ազա տագր ման օր, որը 
հետ խորհր դա յին պա տե րազ մա կան հաղ թա նա կի խորհր դան շան նե րից մեկն է:

Այ նու հան դերձ, խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի խորհր դան շան նե րի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, դրանց հետ կապ ված ծի սա կար գե րը և հի շո ղու
թյու նը մում են գոր ծուն և արտահայտվում են հետ խորհր դա յին տա րի նե րի 
ան կա խու թյան խորհր դան շան նե րի համատեքստում: 

Հու շար ձա նը և ազ գայ նա կա նու թյու նը  
քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում
Նա րա տիվ եր – հու շար ձան փո խառն չու թյուն նե րում սո վո րա բար նշվում 

է, որ հու շար ձա նը նա րա տի վի խորհր դան շանն է և ուղ ղորդ ված տեքստ է 
դե պի հան րու թյու նը: «Հե րո սա կա նու թյու ն» խորհր դան շող հու շար ձան նե րը 
խորհր դա յին շրջա նում տե ղադր ված են գյու ղի մար դա շատ և տե սա նե լի գո
տում՝ բարձ րա դիր վայ րե րում (Կո թի ում, Գան ձա քա րում) կամ հան րակր թա
կան հաս տա տու թյուն նե րի բա կե րում (որով դպրո ցա կան նե րի հա մար կա ռուց
վում էր «հե րո սի» մո դել, ինչն, ըստ էու թյան, պա տե րազ մի ռո ման տի զա ցում է): 

«Հե րո սա կա ն» լանդ շաֆ տի կա ռու ցու մը և պա տե րազ մի ռո ման տի զա ցու
մը բնո րոշ է նաև մյուս՝ Ներ քին Բազ մա բերդ գյու ղին, որ տեղ օրի նակ՝ դպրո
ցի բա կում 2000ական նե րին տե ղադր վել է ազա տա մար տիկ, հնա գետ Եսա
յի Ասատ րյա նի կի սանդ րին, ով ան կա խու թյան ժա մա նա կաշր ջանն ընդգ ծող 
կեր պար է: «Հե րո սա կա ն» կեր պա րի ստեղծ ման «տեքստ ն» այս դեպ քում էլ 
ուղղ ված է աշա կերտ նե րին: Հա մե մա տա կան նյու թից կա րե լի է են թադ րել, որ 
«հե րո սա կա ն» նշան նե րը հիմ ա կա նում տե ղադր ված են դպրոց տա նող հիմ
նա կան ճա նա պար հին: Հե տաքր քիր օրի նակ է Գան ձա քար գյու ղում գրանց
ված դեպ քը, որ տեղ դպրոց տա նող ճա նա պարհն է ընտր վել Հրանտ Դին քի9 

8 Հայաստանում այս պրակտիկաները տարածված են նաև անհատական առանձնա տնե
րի, հուշարձանների և գերեզմանոցների դեպքում: Օրինակ, Բերդ քաղաքի գերեզմանա
տանը կան գերեզմաններ, որոնք ևս շրջապատված են եղևնիների ցանկապատով, 
որպիսիք կան քաղաքի այլ վարչական և պաշտոնական հուշարձանների տարածքում: 
Հետաքրքիր է, որ այդ շիրիմերը ԽՍՀՄ տարիների նախկին պաշտոնյաների ըն
տանիքներին են պատկանում, որոնք էլ վերարտադրել են տարածքի և պրեստի ժայ նու
թյան խորհրդային մոտեցումը:

9 Հրանտ Դինքը քաղա քացիական գործիչ էր Թուրքիայում, համարվում է, որ սպանվեց իր 
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հի շա տա կին նվիր ված հու շաղ բյու րի կա ռուց ման վայր: Հու շաղ բյու րը, ըստ հե
ղի նա կի, ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյու նը պահ պա նե լու «ու ղեր ձ» է սերունդ
ներին. 

«Ին չի՞ եմ դնում դպրո ցի ճամ փի վրա, որ ամեն մի երե խա, գնա իրենց տուն 
հարց նի ասի աղ բյուր կա, էն ու՞մ ար ձանն ա, էն ու՞մ հի շա տա կին ա: Մե կը 
մե կի ասե լով մար դիկ կգի տե նան, որ մի հատ Հրանտ Դինք ա լել, սպա
նել են թուր քե րը, ու րեմ մի լի ոն ու կես հա յի են սպա նել թուր քե րը: ...Մի 
մարդն էլ հա մար վում ա ցե ղաս պա նու թյու ն»: 

Դպրո ցի լանդ շաֆ տը դառ նում է «ինք նու թյա ն» ձև ա վոր ման և ներ կա յաց
ման մի ջոց նե րից մե կը թե՛ մե տա ֆո րիկ, թե՛ ուղ ղա կի առում ե րով: 

Մեկ այլ տե սան կյու նից Դին քին նվիր ված հու շար ձանաղ բյու րը ցեղա
սպա նությունը որ պես հա մա հայ կա կան մե տա նա րա տիվ ե րից մե կը ներ կա
յաց նող խորհր դան շան նե րից է: Զրու ցա կիցս մտա դիր էր հու շա քա րի վրա գրել 
«Հրանտ Դինք՝ «1500000 + 1». 

«....պատ կե րաց րու եր կար քարն ա... այս տեղ մե ջը մի հատ խաչ ենք 
դնում՝ Հրանտ Դին քի նկա րը վրան ծե ծած ա, դի մա ցը գրած Հրանտ Դինք՝ 
«1500000 + 1 ... Այ սինքն այ սօր բո լորս էլ նման դեպ քում ապա հո վա գր ված 
չենք, որ մենք չենք դառ նա, մի տեղ կա րող ա մի ռուս է, մի թուրք պա տա
հի….»10: 

Գան ձա քա րում Դին քի անու նով հու շար ձանաղ բյու րի տե ղադր ման օրի
նա կով տես նում ենք, որ ազ գայ նու թյան հա մա տեքստ ու նե ցող հու շար ձան նե
րը քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն են ստա նում: Քա ղա քա կան են թա տեքս տը 
Դին քի հու շար ձա նի դեպ քում արտա հայտ վում է, երբ զրու ցա կիցս նշում է, որ 
տե ղադ րե լու հա մար ո՛չ վար չա կան, ո՛չ հա մայն քի օգ նու թյա նը չի դի մել, այլ 
տե ղադ րե լու է մի այն իր անձ նա կան ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով: 
Այս ձև ով կարծեք կանխվում է հե տա գա յում հու շար ձա նի տե ղադր ման փաս
տը քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան մաս դարձ նե լը այլ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րի կամ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կող մից: Այս հու շար ձա նի կա ռուց ման նա խա

հանրայինքաղաքական գործունեության համար: Նա «Ագոս» հայալեզու և թուրքերենով 
հրատարակվող թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, ով փորձում էր հանրայնացնել XXդ. 
Թուրքիայում տեղի ունեցած  էթնիկ ջարդերի և հայերի ցեղասպանության, քա
ղաքացիական հավասարության հարցերը (Hrant Dink Biography 2017):

10 Արդեն ՀՀ անկախության ժամանակաշրջանում հայազգի զոհերին 1915ի ցեղա սպա
նու թյան զոհերի համատեքստում ներկայացնելու միտումը նման է նաև շարունակական 
զոհաբերվողի կերպարի ամրագրման: Տրավմայի հիշողությունը որպես կրկնվող պատում 
Գ. Շագոյանը քննարկում է «Армянский геноцид как метанарратив травматической па
мяти» հոդվածում, ուշխորհրդային և հետխորհրդային ժամանակաշրջանում «մենքի» 
և թշնամու» միջև պայքարում զոհվածներին որպես ցեղասպանության շարունակական 
զոհ ընկալելը ցույց է տալիս, որ ցեղասպանության տրավմատիկ հիշողությունը գործում 
է որպես հայկականության ազդեցիկ մետապատումերից մեկը, այդ պատճառով ցան
կացած նոր զոհ ընկալվում և դիտարկվում է այդ մետապատումի համատեքստում (Շա
գոյան 2016; Шагоян 2016):
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պատ մու թյու նը ևս հու շում է քննարկ ված «պե տու թյունքա ղա քա կան կա ռույ ց» 
և հու շար ձա նի «նվա ճու մ» թե մա յի ար դի ա կա նու թյան մա սին: Հու շաղ բյու րը 
դի տարկ վում է որ պես սիմ վո լիկ կա պի տալ, որը կա րող է վե րա փոխ վել «քա
ղա քա կանադ մի նիստ րա տի վ» կա պի տա լի այն կա ռու ցո ղի կող մից: Ինչ պես 
պարզ դար ձավ այլ հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ, հու շար ձա նի հե ղի նա կը, 
որը մշա կույ թի տան տնօ րենն էր, գյու ղա պե տի հնա րա վոր թեկ նա ծու էր հա
մար վում գյու ղում: Այ սինքն, հու շար ձա նի կա ռու ցում այս դեպ քում կա րող է 
դառ նալ «պրես տի ժայ նու թյա ն» ցու ցիչ և «փո խա նակ վո ղ» կա պի տալ: Մի և
նույն ժա մա նակ, սա հե ղի նա կու թյան ամ րապնդ ման մի ջոց է ինք նու թյան նա
րա տիվ ե րի մի ջո ցով և պայ քար դրանց «տնօ րին մա ն», ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ 
«իշ խա նու թյու ն» հաս տա տե լու հա մար: Զրու ցակ ցիս առա ջար կել էին հու շար
ձա նը գյու ղի դպրո ցի բա կում տե ղադ րել, սա կայն նա հրա ժար վել էր: Զրու ցա
կիցս համարում էր, որ դա պե տու թյան տա րածքն է, հե տև ա բար՝ դա նրանց 
պար տա կա նու թյունն է այդ տա րած քում հե րոս նե րին հու շար ձան ներ կա ռու
ցել: Նա ասում էր. «…դպրո ցի առա ջին ու՞ր սար քեմ, դուք սար քե ցեք՝ պե տու
թյուն եք, էտ էլ դուք արեք էլի: Դպրո ցի առա ջին՝ ու՞մ հա մար եմ անու մ»: Այ
սինքն՝ դպրո ցը նա ըն կա լում է ոչ թե աշա կերտ նե րի, այլ «պե տու թյա ն» կամ 
վար չաքա ղա քա կան տա րածք, և են թադ րում է, որ եթե հու շար ձանն այն տեղ 
տե ղադ րի, ապա հու շար ձա նը կյու րաց վի այդ հա մա կար գե րի կող մից: Այս 
պատ ճա ռով պա տա հա կան չէ, որ «ցե ղաս պա նու թյա ն» հու շա կո թո ղը գյու ղա
կան գոր ծող «վար չա կազ մը» փոր ձում է տե ղադ րել իր՝ «պե տա կանվար չա
կա ն» «տա րած քու մ», մինչ դեռ հու շաղ բյու րի հե ղի նակն այն բե րում է «դպրո ցի 
ճա նա պար հի» ոչ ֆոր մալ հան րա յին տա րածք, որը նաև մոտ է իր անձ նա կան՝ 
տան տա րած քին:

Ցե ղաս պա նու թյա՞ն, թե՞ 2-րդ հա մաշ խար հա յին  
պա տե րազ մի զոհերի հիշատա կի հու շար ձան
Գան ձա քար և Կո թի գյու ղե րում (Տա վու շի այլ բնա կա վայ րե րում ևս) ցե

ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյու նը՝ որ պես ինք նու րույն նա րա տիվ, մո նու մեն տալ 
հու շար ձա նի տեսք չի ստա ցել, այլ կա ռուց վել են փոքր խաչ քա րեր11: Իսկ ցե
ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի արա րո ղա կար գը ձև ա յին կա ռուց ված քով 
կրկնում է Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում «Ան հայտ զին վո րի» 
հի շա տա կի հարգ ման արա րո ղա կար գը: Եր բեմ խորհր դա յին շրջա նի «ծի սա
կա ն» լանդ շաֆ տը՝ «Ան հայտ զին վո րի ն» կամ «Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ
մի ն» նվիր ված հու շար ձան ներն են վե րա փոխ վում ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի 
հի շա տա կին նվիր ված ծե սի կրող ներ (Մել քու մյան 20122014): Թե՛ Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի, թե՛ ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի 

11 Ցեղասպանության հիշողությունը մեծամասամբ ընտանեկան բանավոր պատմություն
ներում որպես անձնական կամ ընտանեկան հիշողություն բացակայում է, և այդ պատ
ճառով գոնե իմ հանդիպած դեպքերում ցեղասպանության հիշողությունը չի դառնում 
որպես էթնիկ ինքնության մետապատում:
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«արա րո ղա կար գե րը» ձև ա վոր վել են խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում և 
նման են կա ռուց ված քով, մաս նակ ցու թյան կազ մա կերպ մամբ: Այս եր կու՝ հաղ
թա նա կի և հի շա տա կի օրե րը խորհր դա յին շրջա նում են պաշ տո նա պես սահ
ման վել, և այժմ էլ դրանց «ծի սա կան արա րո ղա կար գը» շա րու նակում է մալ 
խորհր դա յին տա րի նե րին ձև ա վոր վա ծը: Մա յի սի 9ը (հմմտ. Ма ру тян 2016: 101
103) այժմ էլ զանգ վա ծա յին նշվող պե տա կան տոնն է, որի տո նա կա տա րու թյու
նը կազ մա կերպ վում է խորհր դա յին տա րի նե րին ձև ա վոր ված ավան դույ թով: 
2014ին ես ներ կա էի մա յի սի 9ի տո նա կան մի ջո ցա ռում ե րին Գան ձա քա րում 
և Իջև ա նում, որ տեղ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի «Ան հայտ զին
վո րի» հու շար ձան կազ մա կերպ ված խմբե րով այ ցե լում էին պա տե րազ մի մաս
նա կից ներ, դպրո ցա կան ներ, հա մայն քի ղե կա վա րու թյու նը, ինք նա բուխ այ ցե
լում են նաև տե ղա ցի նե րը (Մել քու մյան 20122014): Հայ րե նա կան պա տե րազ մի 
հի շո ղու թյունն ավե լի ակ տիվ է և ավե լի հա մայն քա յին, քա նի որ կան հա մա
գյու ղա ցի վե տե րան ներ, պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի ըն տա նիք ներ (հմմտ. 
Ма ру тян 2016: 9597): Հաղ թա նա կի և հի շա տա կի եր կու «ծե սե րը» դե ռևս 
պար տա դիր պաշ տո նա կան ծի սա կան օրա ցույ ցի մաս են: Այդ պատ ճա ռով, 
թե՛ ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի, թե՛ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի զո հե րի հի շա տա կի օրն անց կաց վող հան րա յին մի ջո ցա ռում ե
րին մաս նա կից նե րի գե րակ շիռ մա սը պե տա կան հա մա կար գի աշ խա տա կից
ներն են (վեր ջին տա րի նե րին զին վո րա կան ներ և այլ ու ժա յին ներ): Օրի նակ՝ 
տա վուշ յան տե ղա կան Քա մուտ հե ռուս տա տե սու թյու նը ևս նշում է պե տա կան 
հիմ արկ աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը (Ապ րի լի 24  – Նո յեմ բե րյան 
2011; Ապ րի լի 24  – Նո յեմ բե րյան 2015; Ապ րի լի 24  – Կողբ 2015): Մի ա ժա մա նակ 
բնա կիչ նե րից շա տե րի հա մար այդ օրե րը զուտ ժա ման ցա յին կամ լո կալ «էլի
տա նե րի ն» մոտ գտնվե լու նշա նա կու թյուն ու նեն (Մել քու մյան 2015): 

Սա կայն ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյու նը՝ որ պես «ծագ մա ն» և «հի շա
տա կի» նա րա տիվ (հմմտ. Մա րու թյան 2009) առօ րյա յի մաս է Ներ քին Բազ
մա բերդ գյու ղում, որ տե ղի բնակ չու թյու նը, ի տար բե րու թյուն Գան ձա քա րի ու 
Կո թիի, ցե ղաս պա նու թյու նից փրկված նե րի սե րունդ ներն են: Լո կալ և ազ գա
յին ինք նու թյան մա սին նա րա տիվ երն առօ րյա յում փո փոխ վում և էա կա նո
րեն տար բեր վում են տա վու շյան քեյ սե րից (դեպ քե րից) Ներ քին Բազ մա բերդ 
գյու ղում: Այս տեղ լո կալ և ազ գա յին ինք նու թյու նը սկսում է ձև ա կերպ վել «կո
րու սյալ տա րած քի» և «ցե ղաս պա նու թյա ն» նա րա տիվ ե րի շուրջ: Օրի նակ, 
զրու ցա կից նե րիցս մե կին, ում խնդրե ցի պատ մել գյու ղի ներ կա յի մա սին իր 
պատ մու թյու նը, հարց րեց. «Ու րեմ երբ գաղ թել ենք.... Ըս տե ղից՝ [Ներ քին 
Բազմա բեր դից] սկսե՞մ, թե՞ Արևմ տյան Հա յաս տա նի ց»:

Հաշ վի առ նե լով նա խորդ դեպ քե րում ներ կա յաց ված ինք նու թյան լանդ
շաֆտ նե րի կազ մա կերպ ման և առօ րե ա կա նաց ման տրա մա բա նու թյու նը՝ 
փոր ձե ցի պար զել, թե ար դյոք այս տե ղի նա րա տիվ երը ևս հի՞մք են դար ձել 
գյու ղա կան հու շար ձա նա յին լանդ շաֆ տի ստեղծ ման հա մար: Նա խորդ գյու
ղե րում էլ գյու ղի պատ մու թյա նը լա վա տե ղյակ տե ղաբ նակ նե րին էի խնդրել, 
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որ ցույց տան գյու ղը: Ներ քին Բազ մա բեր դի հու շար ձան նե րը ցույց տա լու 
հա մար ինձ առա ջին հեր թին ու ղեկ ցե ցին ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա
տա կին նվիր ված հու շար ձան (նկար 4): Հու շար ձանհա մա լի րը կա ռուց վել է 
1980ական նե րին՝ գյու ղա ցի նե րի հան գա նա կու թյամբ: Հու շար ձա նը գտնվում 
է գյու ղի պաշ տո նա կան հրա պա րա կում12, որ տեղ գտնվում են նաև վար չա
կան հաս տա տու թյուն նե րը՝ ման կա պար տե զը, մշա կույ թի տու նը, գյու ղա պե
տա րա նը: Իհար կե, հե տաքր քիր էր, թե ինչ պես է ազ գայ նա կան են թա տեքստ 
ու նե ցող հու շար ձա նի կա ռուց ման գա ղա փարն առար կա յա ցել պաշ տո նա կան 
լանդ շաֆ տում խորհր դա յին տարիներին: Զրու ցա կից նե րիցս մե կը պատ մում 
էր, որ դժվա րու թյամբ է իրա կա նաց վել այն պատ ճա ռով, որ «...սո վե տը ու րիշ՝ 
բռնի պե տու թյուն էր՝ բռնա պե տու թյուն էր», չէ ին թող նում:

Նկար 4. 1915 թ. Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշարձանը  
Ներքին Բազմաբերդում:

Ներ քին Բազ մա բեր դում ցե ղաս պա նու թյան հի շա տա կի օրը՝ Ապ րի լի 24
ին, այն ակն կա լիքն ու նե ինք, թե պի տի ներ կա լի նենք զո հե րի հի շա տա կին 
նվիր ված մար դա շատ արա րո ղու թյուն նե րի գյու ղի հու շար ձա նի մոտ: Սա կայն 

12 Ի դեպ, երեք գյուղերում էլ կարելի է տեսնել այն միտումը, որ գյուղի «պաշտոնական» 
«կենտրոնը / հրապարակը չի համընկնում հանրային կամ ոչ պաշտոնական գյուղա
մեջհրապարակին: Եթե «պաշտոնական» գյուղական կենտրոնը կառուցվում է ադ
մի նիստրատիվ և հուշարձանային նշաններով, ապա հանրայինոչ պաշտոնական 
կենտ րոնը երեք դեպքերում էլ այն տարածքն է, որտեղ տեղակայված են խանութները 
(ԽՍՀՄի շրջանում՝ մթերային խանութները) և ավտոբուսի կանգառը, «գյուղամեջը» 
կամ կենտրոնը գտնվում է առևտրային միջավայրին կից: Խանութների/առևտրային 
միջավայրի շուրջն իրա կան հանրային տարածքի կառուցումը նման է դասական շուկայի 
միջավայրի կազմա կերպման տրամաբանությանը, որը ձևավորվում էր հրապարակում, 
և որի շուրջ էր ձևա վորվում քաղաքային ոչ ֆորմալ հանրային տարածքը: Սովորաբար 
հենց այս ոչ ֆորմալ հանրային տարածքներն են դառնում հանրային քննարկումեր 
ձևավորող միջավայրեր (հմմտ. Bo bokhyan, Abrahamian 2014: 714):
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հու շար ձա նը եզե րող ցան կա պա տի դռնե րը փակ էին, իսկ օր վա ըն թաց քում 
որևէ այ ցե լու թյուն հու շար ձան չե ղավ. բա ցա ռու թյուն էին մի քա նի դե ռա հաս 
տղա նե րը, որոնք այդ տա րածք եկան՝ պար զա պես ան մար դա շատ վայ րում 
նստե լու և ծխե լու հա մար: Չնա յած հու շար ձա նի տա րած քը մաքր ված էր (բու
սա կան աղբ կար հա վաք ված և կույտ ար ված), այ սինքն՝ հու շար ձա նը նա խա
պատ րաս տել էին այ ցե լու թյուն նե րի հա մար: Այս պի սի իրա վի ճա կը հե տաքր քիր 
էր նրա նով, թե ին չու հա մայն քա յին ինք նու թյու նը խորհր դան շող հու շար ձա
նը դուրս էր մա ցել ցե ղաս պա նու թյան օր վա հի շա տա կի արա րո ղա կար գից: 
Այս գյու ղում իմ բո լոր զրու ցա կից նե րը գյու ղի մա սին իրենց խոս քը սկսում էին 
«գաղ թի» և «կորս վա ծ» հայ րե նի քի մա սին հու շե րով, պատ մու թյուն նե րով: Այ
սինքն՝ դրանք հա մայն քա յին առօ րյա յում ար թուն նա րա տիվ եր են: «Կո րու սյալ 
հայ րե նի քի»՝ «Էրգ րի» մա սին հի շո ղու թյուն նե րը և ապ րում ե րն ար դի ա կան 
են նաև հու շա հա մա լի րի հե ղի նա կի ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րում և առօ
րյա յում: Հե ղի նա կը՝ վար պետ Խա չիկը, ով նույն գյու ղից է եղել, հե ղի նա կել է 
նաև «Էրգ րի նկա րը», գյու ղում հայտ նի գե ղան կար նե րից մե կը (նկար 5): Զրու
ցա կից ներս ասա ցին, որ նկա րում պատ կեր վա ծը «Էրգ րից գաղ թած մեր բա րե
կամ ա, մի այ նակ մար դը», որ այժ մյան գյու ղում, նստած տան շե մին, սպա սում 
է «Էր գի ր» գնա լուն՝ ինչ պես հու շա հա մա լի րում «կի նը», «որը ամ բողջ կյան քը 
այ այդ պես նստած սպա սել է իրա եր կիր գնա լու ն»: Առօ րյա յում ինք նու թյան և 
ծագ ման անընդ հատ ներ կա յաց վա ծու թյու նը, հայ րե նի քի մա սին հի շո ղու թյան 
կրկնու թյուն նե րը ժո ղովր դա կան ար վես տում կա րե լի է դի տար կել իբ րև բա
նալ ազ գայ նա կա նու թյուն (Billig 2009): Զրույց նե րից մե կում, սա կայն, բաց վեց 
հու շար ձա նի «անն կա տ» մա լու այլ դիս կուրս. իմ հար ցին, թե «գյու ղում ցե
ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի հու շար ձան չկա, չէ՞», զրու ցա կից կա նայք 
սկսե ցին վի ճել, թե ար դյոք գյու ղի կենտ րո նա կան հու շա հա մա լի րը ցե ղաս պա
նու թյա՞ն, թե՞ Հայ րե նա կան պա տե րազ մի հա մար է կա ռուց վել, քա նի որ, ըստ 
նրանց, «պա տե րազ մի մաս նա կից զոհ ված նե րի նկար նե րի տե ղերն էլ կա, բայց 
նկար չդրե ցին)»: Այս զրույ ցը բե րում է հու շար ձա նի կա ռուց ման երկ րորդ նա
րա տի վը, որը խորհր դա յին շրջա նի «հայ րե նա սի րա կա ն» նա րա տի վի՝ «հայ րե
նա կան պա տե րազ մի» ռո ման տի զա ցում է: Զրու ցա կից նե րը տա րեց կա նայք 
են, որոնց կեն սագ րու թյան մեջ Հայ րե նա կան պա տե րազ մի և հետ պա տե րազ
մյան շրջա նում պա տե րազ մի «հե րո սա կա նաց մա ն» գոր ծըն թաց նե րն ակ տիվ 
շրջա նառ վող նե րից են, գու ցե այդ պատ ճա ռով էլ նրանց առօ րյա հի շո ղու թյան 
մեջ ար դի ա կան է հու շար ձա նի խորհր դա յին շեր տի նա րա տի վը: Մյուս կող մից, 
հու շար ձա նը խորհր դա յին դիս կուր սում ներ կա յաց նող կնոջ կեն սագ րու թյա նը 
ծա նո թա նա լով՝ տես նում ենք, որ նա, ժա մա նա կին լի նե լով գյու ղա կան «բյու
րոկ րա տի ա յի» ներ կա յա ցու ցիչ (փոս տի տնօ րեն), ըստ էու թյան, ներ կա յաց նում 
է խորհր դա յին շրջա նի գա ղա փա րա խո սա կան դիս կուր սը: Ինչ պես ար դեն նշե
ցի, պատ մու թյուն նե րից մե կի հա մա ձայն՝ գյու ղա կան ադ մի նիստ րա ցի ան դեմ է 
եղել «ցե ղաս պա նու թյան հու շար ձա նի» կա ռուց մա նը, այդ պատ ճա ռով գյու ղա
ցի ներն իրենք են հան գա նա կու թյուն կազ մա կեր պել:
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Հու շար ձա նի հա մայն քա յին դե րա կա տա րու թյան ըն կա լու մը տար բեր է 
նաև գեն դե րա յին դիս կուր սում, մաս նա վո րա պես կա նանց տեքս տե րում հու
շար ձա նը «չկա», իսկ տղա մարդ կանց տեքս տե րում հու շար ձա նը քննարկ վում է 
«ցե ղաս պա նու թյա ն», խորհր դա յին շրջա նում ազ գա յին «ինք նա կազ մա կերպ
ման, վե րածննդի» և պե տա կան «ռեպ րե սի ա նե րը» հաղ թա հա րե լու «հե րո սա
կա նու թյա ն» դիս կուր սում: Ինք նու թյան ներ կա յաց ման ըն թաց քում, որ պես կա
նոն, անդ րա դարձ է կա տար վում նաև ան ցյա լի պատ մա կան որոշակի «ոս կե 
դա րաշր ջա նի ն» կամ «հաղ թա նա կա ծ» ժա մա նակ նե րին (Smith 1991, Edensor 
2002: 24 –25): 

Հու շար ձա նում եր կու նա րա տիվ եր զու գա հեռ վում են, որը հե ղի նակն ար
տա հայ տել է կոմ պո զի ցի ա յի կազ մա կերպ մամբ: Հու շար ձա նի կոմ պո զի ցի ոն 
հիմ ա կան առանց քը «կին/մայր ն» է, որը նստած սգում է ավեր ված հայ րե
նի քի ավե րակ նե րի վրա: Կնոջ այս կեր պա րը սո վո րա բար մեկ նա բան վում է 
որ պես Արևմ տյան Հա յաս տա նի, ցե ղաս պա նու թյան խորհր դա նիշ, սա թա փա
ռող սյու ժե է: «Վեր նի սա ժ» հու շան վե րա յին շու կա յում, օրի նակ, հան դի պում են 
այս սյու ժե ով պատ կե րա պատ ված նար դի ներ (Մել քու մյան 2011: 108): 

Ներ քին Բազ մա բեր դի հու շար ձա նա յին կոմպ լեք սում ֆո նա յին դեր է 
կա տա րում «Հայ րե նա կան պա տե րազ մու մ» զոհ ված նե րի «պա տը»: Չնա յած 
խորհր դա յին շրջա նի ռազ մա կան և հաղ թա նա կի նա րա տի վի դրսև ո րում 
այդ քան էլ դո մի նանտ չէ, այ նու հան դերձ այն ևս կա րող է լի նել ցե ղաս պա
նու թյան զո հե րի հի շա տա կի տա րե լի ցի օրը հու շար ձա նի «անն կա տ» մա լու 
պատ ճառ: Նա խորդ դեպ քե րում ակա նա տես եղանք, թե ինչ պես են մի մյանց 
հետ «մրցակ ցու մ» խորհր դա յին և ազ գայ նա կան նշան նե րը հան րա յին տա
րած քի, հե տև ա բար՝ նաև հան րա յին ազ դե ցու թյան հա մար, մինչ դեռ Ներ
քին Բազ մա բեր դի հու շար ձա նի դեպ քում այդ եր կու սը հան դես են գա լիս 
նույն հա մա լի րի տես քով, որ տեղ վար պե տը փոր ձում է գտնել եր կու տար բեր 
հիշողությունների հա մա ձայ նե ցու մը՝ ցե ղաս պա նու թյուն–Հայ րե նա կան պա
տե րազմ հա մա կցմամբ: 

Քա նի որ ապ րում ե րը «Էրգ րի» մա սին եղել և մում են ըն տա նե կան 
պատ մու թյուն նե րի կա րև որ մա սը, ապա այդ շա րու նակ վե րապր վող հի շո ղու
թյու նը դար ձել է նաև գյու ղա կան առօ րյա: Հի շո ղու թյան «պաշ տո նա կա նա ցու
մը», հու շար ձան այ ցե լու թյու նը դառ նում են երկ րոր դա կան, քա նի որ հու շար
ձա նը, ըստ էու թյան, ներ կա յաց նում է այն, ինչ յու րաքան չյուրն «ու նի տա նը»` 
ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րում, և հու շար ձա նը ևս դառ նում է առօ րե ա կան՝ 
«չնկատ վա ծ»: Այդ պատ ճա ռով ցե ղաս պա նու թյան տա րե լի ցը գյու ղա ցի նե
րը նշում են առօ րյա յից «օտար վե լո վ» և դուրս գա լով վեր ջի նիս մի ջա վայ րից. 
«գյու ղա ցի նե րը այդ օրը խմբե րով գնում են Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լի
րը»:

Այս պի սով,Ներ քին Բազ մա բեր դում ևս տես նում ենք, որ հա մայն քա յին 
հի շո ղու թյուն նե րը և պա տում ե րը խորհր դան շայ նաց վում և դարձ վում են 
հու շար ձան: Մի ա ժա մա նակ ծագ ման և հայ րե նի քի մա սին հի շո ղու թյու նը շա
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րու նակ ար դի ա կան է ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րում: Այդ շա րու նա կա կա
նու թյունն ապա հով վում է նաև ոչ ֆոր մալ և ֆոր մալ կրթա կան պրակ տի կան
նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նկա տե ցինք նաև Կո թի գյու ղի դեպ քում: Թեև Ներ քին 
Բազ մա բեր դի բնակ չու թյունը ծագ մամբ «Էրգ րի» տար բեր գյու ղե րից էր, որը 
նրանք ար տա հայ տել են ցե ղաս պա նու թյան հու շար ձա նի վրա նշե լով իրենց 
գյու ղե րը, այ նու հան դերձ տար բեր գյու ղե րից և տոհ մե րից լի նելն այս տեղ չի 
հու շար ձայ նաց վել, ինչ պես Կո թի ում էր: Հա վա նա բար այն պատ ճա ռով, որ 
ներ քինբազ մա բերդ ցի նե րի հա մար ցե ղաս պա նու թյու նը և դրա հի շո ղու թյունն 
դար ձել են ավե լի կա րև որ և լո կալ ինք նու թյուն նե րը մի ա վո րող: Հնա րա վոր 
է, որ այժ մյան «էր գի ր» և նա խա հայ րե րի գյու ղերն այ ցե րը հե տա գա յում դառ
նան լո կալ ինք նու թյան և գեր դաս տա նին նվիր ված հու շար ձան նե րի ստեղծ
ման շար ժա ռիթ13:

Ամ փո փում
Լանդ շաֆ տի կազ մա կերպ ման որո շա կի ընդ հան րու թյուն նե րին զու գա

հեռ` հա մայնք նե րից յու րա քան չյուրն ու նի տե ղան քի մշա կու թայ նաց ման սե
փա կան մե խա նիզմ ե րը և նա րա տիվ ե րը, որոնք եր բեմ դառ նում են նաև 
մե տա նա րա տիվ եր: Հա մայնք նե րի լանդ շաֆ տի հու շար ձա նա յին կազ մա կեր
պում ար տա ցո լում է տա րածքի և ինք նու թյան փոխ առն չու թյուն նե րի երեք 
մա կար դակ նե րը: Առա ջին հեր թին գյու ղի գտնվե լու տա րածքն է ըն կալ վում 
որ պես առօ րյա ինք նու թյան մաս՝ հա գե ցած տե ղա ցի նե րի հա մար ճա նա չե լի և 
իմաստ կրող նշան նե րով: Այ նու հետև գյու ղա կան նույն տա րածքն ըն կալ վում է 
որ պես պե տա կա նու թյան և պատ մա կան հայ րե նի քի խորհր դա նիշ, ապա էթ
նիկ և ռե գի ո նալ ինք նու թյան կրող: Բնա կա նա բար այս երեք շեր տե րը հան դես 
են գա լիս հա մա տեղ, և ժա մա նակ առ ժա մա նակ մե ծա նում է սրան ցից որևէ 
մե կի նշա նա կու թյու նը կամ կա րև ո րու թյու նը հան րա յին կյան քում: Ինք նու
թյուն նե րի ներ կա յաց ման (այդ թվում և առօ րյա ազ գայ նա կա նու թյան հա մա
տեքս տում) ամե նա բազ մա շեր տու թյու նը Կո թի ում է, որ տեղ դի տարկ վում են և՛ 
էթ նիկ, և՛ հա մա պե տա կան, և՛ լո կալտա րա ծաշր ջա նա յին, և՛ լո կալհա մայն քա
յին շեր տե րը, քա նի որ ու ժեղ է լո կա լու թյան հիմ ա վո րու մը՝ հա մայն քի պե տա
կան և էթ նիկ սահ մա նա մեր ձու թյու նը: 

13 «Էրգրի» կամ կորուսյալ հայրենիքի մասին առօրեական պատմությունները և 
պրակտիկաները ստեղծում են վերջինիս սրբազանացման միտում, որը «Էրգիր» գնալը 
վերածում է կրոնական տուրիզմի և ուխտագնացության: Համայնքում պրեստիժային 
են սկսում ընկալվել այն անհատները, ովքեր կարողացել են լինել «Էրգրում»: 
Կրոնական ուխտագնացության (Rinschede 1992, CollinsKreiner 2010) հետ նմանությունն 
արտահայտվում է նաև նրանով, որ «Էրգիր» գնացած և վերադարձածները բերում են 
ոչ թե տվյալ վայրի հուշանվեր, ինչն ամենաբնորոշ վարքն է դասական զբոսաշրջային 
մշակույթում (Leipe 1979, Graburn 1983), այլ «Էրգրի հողից, քարից կամ ջրից»՝ որպես 
սրբազան մասունք  և դրանք պահպանում են տան ամենապատվավոր տարածքում. 
«բերեցի Գլեգուզանի աղբյուրի ջուր շշով, հետո քար... …Սասնո քարը: Էտ ջուրը տարա 
լցրի տատուս գերեզմանի վրա, հողն էլ տարա լցրի տատիս վրա..., տատիս էրգրի 
ծնունդ ա, էրգրի հողն իրա վրա չի լցվել, ոչ էլ ջուրը: Էտ ավանդույթը պահպանեցի», 
տղամարդ, Ներքին Բազմաբերդ:
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Որևէ նա րա տի վի ազ գա յին ինք նու թյան խոսույթում նե րա ռե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է դրա կրո ղի կամ վե րապ րո ղի ներ կա յու թյու նը ևս: Այ լա պես, 
տվյալ նա րա տի վը «հյուրայ ցե լո ւի» կար գա վիճակ ու նի, որին «պե տա կան ծե
սի» օրե րին «հյու րըն կա լու մ» են լո կալ ինք նու թյան նշան նե րը: 

Հու շար ձան նե րը, լանդ շաֆ տը նույ նաց վում են որո շա կի առօ րյա ծի սա
կա նաց ված և հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, որոնք հան րու թյու նը/
հա մայն քը կա տա րում է շա րու նա կա բար: Ինչ պես տե սանք հու շաղ բյուր նե րի, 
զո հե րին նվիր ված հու շար ձան նե րի օրի նա կով, մար դիկ ստեղ ծում են ազ գա յի
նը ներ կա յաց նող մի ջա վայր, այ նու հե տև մի ջա վայ րը սկսում է առօ րե ա կա նաց
նել ինք նու թյու նը (օրի նակ՝ Գան ձա քա րում Հրանտ Դին քի հու շաղ բյու րի կա
ռու ցում)՝ հասց նե լով այն «պար զու նա կ» ազ գայ նա կա նու թյան: Հա մայն քում 
քա ղա քա կան հա մա կար գե րի փոխ վե լուն զու գա հեռ «ինք նու թյան տա րած քը 
և նշան նե րը» ևս են թարկ վում են փո խա կեր պում ե րի և նո րա մու ծու թյուն նե
րի: Խորհր դա յի նից հետ խորհր դա յին ան ցու մա յին շրջա նում փո փոխ վում է 
հա մայն քա յին առօ րյան, ինչ պես նաև փո փոխ վում են լո կալ, պե տա կան, ազ
գա յին ինք նու թյան խորհր դան շան նե րը ներ կա յաց նող նշան նե րը և մի ջոց նե
րը, ընդ հա նուր առ մամբ փո փոխ վում է նաև ինք նու թյան լանդ շաֆ տը: Չնա յած 
խորհր դա յին տա րի նե րի և հետ խորհր դա յին ազ գայ նա կան խորհրդա նշան
նե րը հան րա յին տա րածք նե րում մի մյանց հետ «մրցակ ցու մ» են: Իսկ Ներ քին 
Բազ մա բեր դի հու շար ձա նի դեպ քում խորհր դա յին և ազ գայ նա կան եր կու տար
բեր ինք նու թյուն նե րը՝ ցե ղաս պա նու թյուն – Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմ հա
մա տեղ վում են: 
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