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Ն ԵՐ ԱԾ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԽՍՀՄ-ն ներգրավվել է Երկրորդ աշխարհամարտի մեջ 1941 թ.-ին, երբ նացիստա
կան Գերմանիան հարձակվեց ԽՍՀՄ-ի արևմտյան սահմանների վրա։ Արական
բնակչության զանգվածային մոբիլիզացիայի արդյունքում իրենց բնակավայրե
րում մնացին միայն կանայք, երեխաներն ու տարեցները։ Նրանք աշխատում էին
ճակատի կարիքները հոգալու համար։ Այս ներգրավվածության արդյունքում կա
նանց սոցիալական դերն աստիճանաբար փոխվեց։ Սույն հետազոտության մեջ,
կիրառելով բանավոր պատմությունների մեթոդաբանությունը, Հայաստանի Ոս
կեվազ գյուղի օրինակով կփորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես են այդ դերերը փոխ
վել։ Բանասացները պատերազմի մասնակիցների երեխաներ են և պատմում են
իրենց ընտանիքների պատմություններն ու ներկայացնում այն դժվարություննե
րը, որոնց առերեսվել են։

Հ ԵՏ ԱԶ ՈՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿ Ը
Երկրորդ աշխարհամարտը, մասնավորապես Հայրենական մեծ պատերազ
մը, հանգեցրեց ժողովրդագրական, սոցիալական, տնտեսական և այլ փոփո
խությունների Հայաստանում ապրող մարդկանց կյանքում։ Հասարակության
արական սեռի շատ անդամներ ստիպված էին մասնակցել պատերազմական
գործողություններին՝ թողնելով իրենց ընտանիքները։ Հետազոտությունը կենտ
րոնանում է այն ընտանիքների վրա, որոնց հայրերը մոբիլիզացվել էին, ինչի հետևանքով հիմնական տնտեսական և սոցիալական բեռն ընկել էր բացառապես
ընտանիքի մյուս անդամների ուսերին։ Հետազոտության հիմնական շեշտադ
րումն այն է, թե ինչ ազդեցություն է պատերազմն ունեցել ընտանիքների սոցիա
լական դերերի վրա։
Հետազոտության նպատակն է անդրադառնալ հետևյալ հարցադրումներին․
Երկրորդ աշխարհամարտի հետևանքով ինչպե՞ս են փոխվել ընտանիքի անդամ
ների սոցիալական դերերը.
-

ինչպե՞ս են փոփոխվել ընտանիքի անդամների ինքնությունները պատե
րազմի ընթացքում ևիրենց ծնողների վերադարձից հետո,

-

ինչպե՞ս են փոփոխվել ընտանիքի անդամների (նրանք այդ ժամանակ երե
խաներ էին) կյանքերը Երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքում։

 արկ է նշել, որ հոր բացակայությունը բնավ չէր նշանակում, որ ընտանիքում ղե
Հ
կավար դերը տրվում է մայրերին, քանի որ Հ
 այաստանում գյուղական վայրերում
երեխաներ ունեցող զույգերն ապրում էին ամուսնու ծնողների հետ։ Եվ այս փոր
ձառությունը գոյություն է ունեցել, երբ 1939-ին քաղաքային բնակչությունը կազ
մում էր ընդամենը 29 տոկոս. այն դարձավ 50 տոկոս միայն 1959-ին (Народное
хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник) (1960)):
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 ԵՌ ՈՎ ՊԱՅՄ ԱՆ ԱՎ ՈՐՎ ԱԾ
Ս
ՍՈՑ ԻԱԼ ԱԿ ԱՆ ԴԵՐ ԵՐ
Ավանդաբար բանակները գերազանցապես բաղկացած էին տղամարդկան
ցից, և պատերազմի ընթացքում նրանց լիակատար մոբիլիզացիան հանգեցրեց
արական աշխատուժի պակասի։ Արդյունքում կանայք ստիպված էին զբաղվել
այնպիսի գործերով, որոնք սոցիալական առումով համարվում էին տղամարդու
աշխատանք։ Սոցիալական դերի տեսության համաձայն՝ սեռերի վերաբերյալ
մարդկանց ունեցած պատկերացումները հիմնված են առօրյայում տղամարդ
կանց և կանանց իրականացրած դերերի դիտարկումների վրա, և հետևաբար
սա կարող է լինել հասարակության մեջ սեռով պայմանավորված աշխատանքի
բաժանման և գենդերային հիերարխիայի պատճառը (Eckes and Trautner, 2000):
Հասարակություններում տղամարդկանց և կանանց զբաղեցրած տարբեր դե
րերը հնարավոր է դիտարկել դեռևս նրանց վաղ մանկությունից, և սա կանխա
տեսում է այդ դերերի վերարտադրումը։ Որոշ համատեքստերում աշխատանքի
բաժանումը կազմակերպվում է սեռով պայմանավորված սոցիալական դերերի
շուրջ, երբ կանայք ասոցացվում են վերարտադրման «հիմնական» դերերի հետ
(հղիություն, կրծքով կերակրում և այլն) (Wood & Eagly, 1999 Eckes and Trautner-ում, 2000)։ Այսպիսով, կանանց աշխատանքային պարտականությունները
հիմնականում սահմանափակվում են այն առաջադրանքներով, որոնք կարող են
իրականացվել երեխայի խնամքին զուգահեռ։ Հետաքրքրական է, որ տղամարդ
կանց ներգրավումը ծանր արդյունաբերության և պատերազմական ոլորտնե
րում հանգեցնում է հավասարակշռության փոփոխության․ որքան շատ զինվոր
ներ են պահանջվում ճակատում ռազմական գործողություններին մասնակցելու
համար, այնքան քիչ են լինում արդյունաբերության ոլորտում աշխատող տղա
մարդիկ։ Այս իրավիճակում կանանց ներգրավումն այս «նոր» պաշտոններում
ազդում է հասարակության մեջ կանանց սոցիալական դերի փոփոխության վրա։
 իդը նշում է, որ սուբյեկտը («ես»-ը) փորձում է ռեֆլեքսիայի ենթարկել իր տե
Մ
ղը հասարակությունում, որտեղ փոխազդեցություններ են տեղի ունենում (Mead,
2005)։ Այդ փոխազդեցության ժամանակ իմաստներն ու նշանները կարող են փո
փոխվել, համապատասխանաբար նաև՝ «ես»-ի դերերը հասարակության մեջ։
Արդյունքում դերերը կարող են փոխվել՝ կախված տարբեր գործոններից։ Ինչ վե
րաբերում է սեռային դերերին, դա կանխատեսված սցենար է, քանի որ այդ դերե
րը սոցիալական առումով կոնստրուկտներ են։ Ընտանիքը ևս նման կոնստրուկտ
ներից մեկն է, ևայս միկրոաշխարհում իրերի դրությունը կարող է բացահայտվել
ընտանիքի մյուս անդամների ընկալումների միջոցով, մեր դեպքում՝ երեխաների։
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Հ ԻՇ ՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
 այրենական մեծ պատերազմի մասին հիշողության փոխանցումը տեղի է ունե
Հ
նում ընտանեկան, տեղական և պետական մակարդակներում:
Արձանագրված պատմություններից ակնհայտ է, որ պատերազմի մասին տեղե
կությունները փոխանցել են պատմողների ծնողները, քանի որ նրանք եղել են
կատարվածի վկաները/մասնակիցները: Ուստի ընտանիքում տարեցների պատ
մած պատմությունները համարվում են տեղեկատվության առաջնային աղբյուր:
Եվ քանի որ այս պատմությունները ներառում են այնպիսի տրավմատիկ փորձա
ռություններ, ինչպիսիք են պատերազմը և բռնաճնշումները, հետհիշողությունը
(Hirsch, 2019) տեղ ունի նրանց պատմություններում: Հետհիշողություն եզրույ
թի միջոցով Հիրշը բացատրում է պատմության հանդեպ «հաջորդ սերունդնե
րի» ունեցած վերաբերմունքը, հիշողությունը և ռեֆլեքսիան։ Սրանք կարող են
այնքան խորքային և դետալային լինել, որ նշված սերնդի ներկայացուցիչները
ընկալում են այդ պատմությունը որպես սեփական հիշողություն (Hirsch, 2019):
Տեղահանության և բռնաճնշումների մասին զրուցակիցների պատմություն
ներից երևում է, թե ինչպես են նրանք փոխանցում սարսափելի տրավմաները,
որոնց միջով անցել են իրենց ընտանիքները/ընտանիքի անդամները: Մեր դեպ
քում պատերազմի ևաքսորավայրի փորձառությունները որոշ դեպքերում պար
տադիր տեղ էին զբաղեցնում զրուցակիցների պատմություններում: Եթե պատե
րազմը պատկերված է որպես հերոսական պատումների մի շարք, որոնց նրանց
ծնողները մասնակից են եղել, ապա բռնաճնշումների և պատերազմի պատճա
ռով առաջացած տրավմաները տեղ են գտել ոչ միայն ծնողների, այլև հենց զրու
ցակիցների հիշողություններում:
 ինչ անհատական հիշողությունները ստեղծվում և փոխանցվում են ընտանիք
Մ
ներում, հիշողության պետական քաղաքականությունը ստեղծում է որոշակի
պատումներ և հիշատակի հատուկ օրեր ու պրակտիկաներ: Այդպես տեղական/
պետական մակարդակով մայիսի 9-ին տարած հաղթանակի հիշատակը կազմա
կերպվել է որպես պետական հիշողության քաղաքականության մի մաս:

Մ ԵԹ ՈԴ ԱԲ ԱՆ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
 արևոր է պատմական բացը լրացնել՝ իրադարձությունների ականատեսների
Կ
բանավոր պատմությունները փաստագրելով այն կետից, որը դուրս է մնացել
Խորհրդային Հայաստանի պատմագրության շրջանակներից։ Սույն հետազո
տությունը փորձում է դուրս բերել Խորհրդային Հայաստանի ընտանիքներում
տեղի ունեցած փոփոխությունները, որոնց պատճառը Հայրենական մեծ պատե
րազմն էր։
Այս հետազոտության համար օգտագործել եմ այն մարդկանց բանավոր պա
տումները, որոնք Երկրորդ աշխարհամարտի և դրան հաջորդած ժամանա
կաշրջանի ընթացքում ենթարկվել են այդ փոփոխություններին։ Քանի որ ինձ
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հետաքրքրում են պատերազմի ընթացքում մանուկ եղած մարդկանց անձնա
կան փորձառությունների պատումները, մտադրություն ունեի բացահայտել, թե
կոնկրետ ինչպես է պատերազմն ազդել մարդկանց կյանքի վրա (սոցիալական
դերերի), և ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել ընտանիքն այս իրադարձութ
յան արդյունքում։
 անի որ Խորհրդային Հայաստանում ընտանիքների սոցիալական դերերի հա
Ք
վանական փոփոխությունների վերաբերյալ գրականությունն աղքատիկ է,
տվյալ հետազոտությունը փորձում է բացահայտել, թե կոնկրետ ինչն է փոխվել
ընտանեկան կյանքում, ինչպես են ընտանիքում ևընտանիքից դուրս փոփոխվել
սոցիալական դերերը։ Այդ նպատակով հաշվի է առնվել մեկ գյուղի դեպք։ Քանի
որ պատերազմի մասնակիցների և նրանց ժամանակակիցների թիվը, տարիքով
պայմանավորված, նվազել է1, հետազոտությունը կենտրոնանում է պատերազ
մի մասնակիցների երեխաների վրա։ Ըստ էության, նրանք տեղեկատվության
ամենաակնառու աղբյուրն են վերը բերված հետազոտական հարցերի պատաս
խանները գտնելու առումով։ Այդ երեխաները ծնվել են 1930-1942 թվականներին,
այսինքն՝ իմ հետազոտության պահին 78-90 տարեկան էին։ Երեխաները (այն
ժամանակվա) կարող են օգնել նկարագրելու և վերականգնելու ընտանեկան
պատկերները տարբեր հայեցակողմերով, որոնք լույս են սփռում սոցիալական
հարաբերությունների կառուցվածքի վրա։ Երեխաների հիշողությունները գրի
առնելու նպատակով կիրառվել է բանավոր պատմության մեթոդաբանությունը։
Հարկ է նշել, որ անհատական և կոլեկտիվ-պատմական հիշողությունների միջև
կապ կա, և սովորաբար անհատական հիշողությունը լրացնում է իր բացերը կո
լեկտիվ հիշողության տրամադրած տեղեկատվության միջոցով (Halbwaks, 2005)։
Կոլեկտիվ հիշողությունը հիշողությունների, գիտելիքի և տեղեկատվության
համադրություն է, որն ասոցացվում է որոշակի սոցիալական խմբի հետ կամ
«տվյալ խմբի ընդհանուր իրադարձությունների հիշողությունն է» (Roediger&Abel, 2015)։ Սոցիալական խմբի հիշողության ինստիտուցիոնալացումը հիմնակա
նում իրականացվում է պետության կողմից։ Դասագրքերի և այլ ձեռնարկների
միջոցով հիշողության ինստիտուցիոնալացման գործում պետության դերը պաշ
տոնական է, և Խորհրդային Միության «մեկ կուսակցություն-մեկ պետություն»
մոդելը, իսկ մեր դեպքում՝ կոլեկտիվ հիշողությունը, կառուցված է Խորհրդային
Միության, ներառյալ Հայկական ԽՍՀ զանազան պետական հաստատություննե
րի կողմից։ Սա սահմանափակումներ է առաջ բերում հետազոտության համար,
քանի որ դժվար է անհատական հիշողությունը տարանջատել կոլեկտիվ կամ
պատմական հիշողությունից։
 այաստանում Հայրենական մեծ պատերազմին նվիրված ավելի քան 420 հու
Հ
շարձաններ կան (Հայաստանի Կառավարության որոշումները պատմամշա
կութային հուշարձանների ցանկի վերաբերյալ2)։ Այս հուշարձանների վրա կա
րելի է տեսնել պատերազմի ժամանակ խորհրդային բանակի կազմում կռված
և զոհված համագյուղացիների անուններ: Սակայն կան հուշարձաններ, որոնց
վրա պատերազմի մասնակիցների անուններ նշված չեն։ Գրեթե ամեն մի երկ
րորդ բնակավայրում հնարավոր է նման հուշարձան գտնել, և ես որոշեցի ընտ

1 Ըստ մոբիլիզացիայի պահանջների՝ պատերազմ մեկնող անձն առնվազն 18 տարեկան էր։ Եթե մարդը 18
տարեկան է եղել 1941-ին, ներկայումս կլիներ 98։ Ակնհայտ է, որ դժվար է այս տարիքի շատ մարդկանց գտնել։
2 Ցուցակներն ընդունվել են յուրաքանչյուր մարզի համար առանձին։ Որոշման փաստաթղթի համարները՝
1929-N, 754-N, 2322-N, 456-N, 1270-N, 1793-N, 80-N, 49-N, 1616-N, 65, 628։
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րել Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ գյուղը։ Ընտրեցի հենց այս գյուղը, որովհետև
այն մարզկենտրոն Աշտարակի մերձակայքի ամենամեծ գյուղերից մեկն է3, որ
տեղ եղել են Հայրենական մեծ պատերազմի բազմաթիվ մասնակիցներ, ինչը հեշ
տացնում է նրանց «երեխաներին» գտնելու գործը։ Նաև հնարավոր եղավ կապ
հաստատել գյուղապետի հետ, ինչը հեշտացրեց պատերազմի մասնակիցների
երեխաներին գտնելու ու նրանց հետ կապ հաստատելու գործընթացը։

Նկար 1. Ոսկեվազում Երկրորդ աշխարհամարտի զոհերին նվիրված հուշարձան։
Ընդհանուր առմամբ իրականացրել եմ հինգ հարցազրույց՝ երկուսը՝ կանանց
հետ, երեքը՝ տղամարդկանց։ Հարցվածներից երկուսի ծնողը և պապիկն աքսոր
վել էին Ստալինի բռնաճնշումների քաղաքականության օրոք, պատերազմի ըն
թացքում և դրանից հետո։

ՍԱՀՄ ԱՆ ԱՓ ԱԿ ՈՒՄՆ ԵՐ
 ետազոտությունը փորձում է Ոսկեվազ գյուղի հինգ բնակիչների օրինակի հիման
Հ
վրա պարզել ընտանիքում սոցիալական դերերի փոփոխությունները, հետևա
բար այն չի կարող ընդհանրացնել և ներկայացնել ողջ Հայաստանի հավաքական
պատկերը: Հետազոտությունն արվել է կորոնավիրուսի համավարակի ժամա
նակաշրջանում, հետևաբար առաջին դաշտային այցից և հարցազրույցների
սղագրումից հետո հաջորդ այցը կազմակերպելու հնարավորություն չկար՝ հաշ
վի առնելով այն փաստը, որ բոլոր պատմողները համարվում են կորոնավիրուսի
ռիսկային խմբի անդամ: Ավելին, Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմը դժվարին
իրավիճակ ստեղծեց երկրում, որը մեկ այլ խոչընդոտ էր այցելության համար:
Բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք չեն տրվել առաջին այցի ընթաց
քում, հնարավոր կլիներ ստանալ լրացուցիչ այցելությունների ժամանակ․ դրանք,
սակայն, տեղի չունեցան՝ պայմանավորված նշված օբյեկտիվ պատճառներով:
Հետևաբար առաջին այցի հարցազրույցները դարձել են վերլուծության միակ
նյութը: Այսպիսով, նույնիսկ եթե հետազոտությունը փորձում է պատասխանել
իր առջև դրված հարցերին, որոշ դեպքերում դեռ կան բացեր, որոնք ուսումնասի
րության կարիք ունեն հետագա հետազոտությունների միջոցով:

3 Համայնքի վեբ կայքի համաձայն՝ Ոսկեվազի բնակչությունը կազմում է շուրջ 4400 մարդ (http://voskevazhamaynq.
am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291 [accessed: 15.11.2020])։

8

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ» ԱՉՔԵՐՈՎ.
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Պ ԱՏ ԵՐ ԱԶՄ Ի ՍԿԻԶԲ Ը
 ատերազմը սկսվեց 1941 թ.-ի հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան: Դա անակնկալ էր
Պ
հասարակ մարդկանց համար: Դրա անսպասելիության չափը պատկերացնելու
նպատակով մեջբերենք զրուցակիցներից մեկի խոսքը.
«Մենք էդ նույն ժամանակ պապաս որոշել էր մեզ տաներ Բաշ-Ապարան,
ծանոթ ունենք Ապարան, հով է էնտեղ, ամառանոց: Պատկերացրեք, էդ վեշ
ներս չբացեցինք, նույնությամբ բարձեցինք, հետ էկանք: Մենք հետ էկանք,
պապային տարան»4։
Արական բնակչությունը պիտի մասնակցեր նացիստական Գերմանիայի դեմ
պայքարին: Զանգվածային զորահավաքը հայտարարվեց նույն օրը: Զրուցակից
ներից մեկը խոսում է իր ընտանիքի մասին, որը տեղափոխվել էր Բասարգեչար
(ներկայում՝ Վարդենիս), քանի որ նրա հայրը նշանակվել էր աշխատանքի: Նրանք
նոր-նոր էին հաստատվում այնտեղ, երբ պատերազմը սկսվեց.
«Հայրս, հորս նշանակել են Բասարգեչար, էն վախտ Բասարգեչար դպրո
ցում՝ որպես տեսուչ: Լավ հիշում եմ, քանի տարեկան էի: Պատերազմն ըն
տեղ սկսեց, ընդեղից հորս տարան բանակ: Երկու թե երեք թե չորս տարի
ընդեղ ապրել ենք: Հա: Հիշում եմ ընդեղի վայենկոմատն, ու զինկոմիսարիա
տում տարան, ահավոր վիճակ էր, ժողովուրդը լաց-կոծ, բան»5:
 ատերազմի մասնակիցներից ոմանք այդպես էլ չվերադարձան: Որոշ զրուցա
Պ
կիցներ պատերազմում կորցրել են իրենց հայրերին․
«Մենք հինգը շունչ ենք, չորս աղջիկ, մի տղա: 41 թվին հորս կանչին պա
տերազմի, գնաց ու գնաց...Պատերազմը արդեն հայտնեցին, գյուղի մեջը մի
հատ բարձրախոս կար, պատերազմը հաղորդեցին: Լսեցինք մենք»6:
Որոշ դեպքերում պատերազմի մասնակիցները վիրավորվելու արդյունքում կա
րողացել են ողջ մնալ: Պատերազմի որոշ մասնակիցներ լուրջ վիրավորում ստա
նալու դեպքում ուղարկվում էին թիկունք՝ բուժման․
«Ըտենց ապրել, մեծացել ենք, հերս էլ պատերազմ ա գնացել 40 թվականին,
հասել ա մինչև Կերչ, մի տարի էր, երկու ամիս ա ծառայել պատերազմում:
Կերչի կռվի ժամանակ, Կերչի գրավման ժամանակ ինքը վիրավորվել ա ոտ
քից, ձախ ոտքից: Մինչև կյանքի վերջն էլ էդ պուլը ոտի մեջ դրած, ասում էր՝
ցավացնում ա, ցավացնում ա, ցավացնում ա»7:
Զրուցակցիս (Հրաչի) հայրը վիրավորվել էր ինչպես պատերազմում, այնպես էլ
դրանից հետո, երբ արդեն աշխատում էր գյուղում: Բայց նույնիսկ նման վիճա
կում նա կնոջը թույլ չէր տալիս աշխատել` պայմանավորված ընտանիքում տա
րածված ավանդական ընկալումներով, որոնք ենթադրում էին, որ տղամարդը
պետք է ապրուստի գումար վաստակի, կինը՝ երեխաներին դաստիարակի ևայլն:

4 Արմեն Գրիգորյան, Դաշտային ազգագրական նյութեր (ԴԱՆ), Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93
տարեկան:

9

5

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

6

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

7

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:
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Պատմություններում ակնհայտ է մայրիկի կողմից պապիկի դերը, քանի որ պա
պիկները սովորաբար փորձում էին աջակցել իրենց դուստրերին և թոռներին:
Ինչպես երևում է Հրաչի և Վաղարշակի դեպքերից, նրանց պապերը իրենց
դուստրերին և թոռներին պատերազմի տարիներին տեղափոխեցին իրենց տուն,
որ կարողանան օգնել նրանց:
 ինչ ամուսնու ռազմաճակատ մեկնելը կինն ու երեխաները ապրում էին ամուսնու
Մ
ծնողների հետ: Երեք զրուցակիցների պատմություններից երևում է, որ զորակոչ
վելուց հետո էլ նրանք շարունակել են ապրել հոր ծնողների կամ հորեղբոր տանը:
Պատերազմի պատճառով փոխվեց նաև տնային տնտեսությունը: Կանայք և
երեխաները ստիպված էին տարբեր գործեր անել, որոնք տղամարդկանց բացա
կայության պայմաններում թափուր էին և լրացման կարիք ունեին: Հարկ է նշել,
որ Ոսկեվազը գյուղատնտեսական ավան էր, ուստի այստեղ կանայք աշխատում
էին ոչ թե արդյունաբերական, այլ հիմնականում գյուղատնտեսական ոլորտում:

Հ ԻՄՆ ԱԿ ԱՆ ՎԱՍՏ ԱԿ ՈՂ Ը
Ընտանիքի չափահաս տղամարդիկ մոբիլիզացվել էին պատերազմին մասնակ
ցելու համար: Արդյունաբերական հիմնարկներին8 անհրաժեշտ էր աշխատուժ,
չնայած երեսունականների ընթացքում կանայք արդեն աստիճանաբար ներգրավվում էին արդյունաբերական աշխատանքներում: Այնուամենայնիվ, պատե
րազմն արագացրեց այս գործընթացը, ստեղծեց մի իրավիճակ, երբ ավանդա
բար գումար վաստակողները՝ տղամարդիկ, այլևս չկային, և նրանց ընտանիքի
մյուս անդամների վրա էր դրվում այդ բեռը: Ոսկեվազում կին բնակչությունը հիմ
նականում զբաղվում էր տնային գործերով ևերեխաների դաստիարակությամբ:
Ինչպես նշվեց վերևում, ամուսնացած զույգերն ավանդաբար ապրում էին ամուս
նու ծնողների հետ, և պատերազմի սկսելուց և տղայի մեկնումից հետո ամուսնու
ծնողներն էին իրականացնում ընտանիքը պահելու գործառույթը․
«Ըտենց մերս, հերս մոր հետ ապրել ա իրան եղբոր տուն՝ Նազարի տունը:
Քուրս ընդեղ մի տարեկան թե երկու տարեկան ա իլե, հերս որ գնացել ա բա
նակ... Իմ մայրը կոլխոզում չի աշխատել երբեք, դե հայրս չի թողել աշխատի:
Նախ՝ հորոխպերս չի թողել, Նազարը, որ աշխատի, հետո հայրս էլ բանակից
որ էկել ա, ասել ա՝ կինը պտի չաշխատի, ես կաշխատեմ, ընտանիք կպահեմ:
Մայրս մինչև համարյա, մի [19]60 թիվը, [19]65 թվից նոր սկսել ա մերս կոլ
խոզում աշխատել: Այ էդ ժամանակները դե ասել ա՝ գնամ աշխատանքի, ինչ
ա իլե, մնամ տանը ինչ պտի անեմ, այ էրեխեքս մեծացել են, գնամ»9:
Այս պատմությունից երևում է կնոջ նկատմամբ գործող աշխատելու արգելքը:
Պատահական չէ, որ Հրաչի մայրը սկսեց աշխատել միայն 60-ականներին և այն
հիմնավորմամբ, որ երեխաներն արդեն մեծացել էին, ևանիմաստ է տանը նստելը:

8 Ոսկեվազի ամենախոշոր արդյունաբերական հիմնարկը Ոսկեվազի գինու գործարանն էր, որը հիմնադրվել
է 1932 թ.-ին:
9

10

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:
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Երեխաներին դաստիարակելու և չափահաս տարիքին հասցնելու կնոջ հիմնա
կան ֆունկցիան այլևս ակտուալ չէր, և կնոջն արդեն թույլատրվում էր աշխատել:
Քանի որ Ոսկեվազը գյուղատնտեսական համայնք էր, կնոջ ներգրավումն աշխա
տաշուկայից դուրս լինելու դեպքում էլ մեծ խնդիր չէր հատուկ մասնագիտացում
չպահանջելու պատճառով:
 այց եթե սկեսրայրը կենդանի չէր կամ հիվանդ էր, և հարազատ չկար (օրինակ՝
Բ
ամուսնու եղբայրը կամ կնոջ եղբայրը), կինն ու դեռահաս երեխաները դառնում
էին հիմնական հաց վաստակողները: Զրուցակիցների մեծամասնությունն ինձ
պատմեց իրենց մայրերի՝ պատերազմի ընթացքում որպես հիմնական վաստա
կողների մասին: Բացի այդ, ինչպես ասում են զրուցակիցները, ընտանիքների
մեծ մասը թեև ապրել է հայրիկի ծնողների տանը, այնուամենայնիվ նրանք կեն
դանի չեն եղել:
 անայք իրենց վրա վերցրին ինչպես դաստիարակության կազմակերպման, այն
Կ
պես էլ գյուղատնտեսական ոլորտում աշխատելու ֆունկցիան․
«...դե դժվարություններ շատ քաշեցին, էդ մեր այգու խաղողը մամաս տա
նում էր էդ խաղող չունեցող Լեննականի կողմերը, ծախում էր, փոխում ցորե
նով, մի տոպրակ բերում էր, վերջը մենք սով չտեսանք»10։
Ահա ևս նմանատիպ մի պատմություն.
«Հա, մամաս շատ տանջվավ, ախպորս հետ տանից էշ ունեինք հեր, էշը
պատրաստել էր, տարսել էր գյուղերը, փոխեցեր էր ցորոնով, գարիով, նույ
նիսկ հացով, բերեսցեր էր, յոլա ենք էր էրթանք, մինչև յավաշ-յավաշ...»11։
Ոսկեվազը հայտնի էր իր խաղողով, ելակով ևայլ մրգերով, որոնց մշակումը գյու
ղի հիմնական տնտեսաձևն էր: Տարօրինակ չէ, որ զրուցակիցներիս մեծ մասը
պատմում էր իրենց եղբայրների և քույրերի մասին, որոնք օգնում էին մայրերին
այդ բանջարեղենը հյուսիս (Շիրակի մարզ) տեղափոխելու և ցորենի, ինչպես
նաև այլ սննդի հետ փոխանակելու համար:
Երեխաները նույնպես ակտիվորեն ներգրավված էին գյուղատնտեսական գոր
ծունեության մեջ: Նրանք օգնում էին բերքահավաքի, ապրանքների տեղափոխ
ման ևիրենց կրտսեր եղբայր-քույրերին մեծացնելու գործում․
«Մերս էթում էր գործի, քուրս էր պահում, մեծ քուրս: Մի հատ փշատ ուներ,
դնում էր մառլյայի մեջը, կոխում էր բերանս՝ ար, դե, Ռ
 ուբիկ, ար, կեր»12։
 որս զրուցակիցների պատմությունները ցույց են տալիս, որ պատերազմը փո
Չ
խեց ընտանեկան տնտեսությունը, և կանայք դարձան հիմնական վաստակողը:
Բացի այդ, նրանց մայրերը շարունակում էին աշխատել նույնիսկ իրենց հայրերի
վերադարձից հետո:
 արազատները փորձում էին աջակցել միմյանց, բայց պարենի և այլ ապրանք
Հ
ների պակասը ևառաջնագծին աջակցելու շարունակական անհրաժեշտությու
նը շատ վատ պայմաններ ստեղծեցին հասարակ մարդկանց համար: Նաև կային
ծեր մարդիկ, որոնք աջակից չունեին, և համայնքը փորձում էր օգնել նրանց: Երե
խաները մեծ դեր ունեին գյուղական համայնքներում ծերերին օգնելու հարցում․

11

10

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

11

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

12

Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Ռուբիկ Սարդարյան, 78 տարեկան:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ» ԱՉՔԵՐՈՎ.
ԿՆՈՋ ԴԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Ես դպրոցում էի, մենք գնում էինք տենց տները, օգնում էինք պառավներին,
ջուր էինք բերում, լցնում ամանները, որ դրանք նեղություն չքաշեն»13։
 ա զրուցակիցներից մեկի պատմած միակ դեպքն էր, երբ մենք կարող ենք իմա
Ս
նալ փոխօգնության ինստիտուտի և դրանում երեխաների ներգրավման մասին:
Խոսելով մոր՝ որպես հիմնական հարց լուծողի մասին, պատմողը նկարագրում է
նրան հետևյալ կերպ.
«Մամաս տղամարդ կնիկ էր էղել, որ էդ երեխաներին կարողացել է պահել:
Սովի չի մատնել»14։
 ետաքրքրական է Լորետայի նկարագրած տղամարդ կնիկ եզրը, որը ցույց է տա
Հ
լիս, որ մայրը, իրեն վերապահված դերից զատ, նաև տղամարդու գործն էր կա
տարել, իսկ դա ամենայն հավանականությամբ հաց վաստակելն էր: Ընտանի
քի ավանդական մոդելը, երբ մայրը պատասխանատու էր դաստիարակության
և տնային աշխատանքների համար, որոշակիորեն փոփոխության ենթարկվեց
Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին:

ԿՐԹ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
Պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո կրթության կազմակերպումը դժվար
էր, բայց սովորաբար մայրերը` որպես դաստիարակության մեջ ներգրավված
միակ ծնող, իրենց երեխաներին մղում էին սովորելու: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպ
քերում երեխաները ստիպված էին լքել դպրոցները՝ պատերազմի դժվարություն
ները հաղթահարելու համար իրենց ընտանիքներին օգնելու նպատակով․
«Հա, մամաս էր, մինչև վերջ էլ ասեց՝ դուք ձեր դասերին եղեք, դուք ձեր ու
սումին ելեք, ձեր դասերին էղեք: Բայց ես ավարտամ, ամուսնացամ: Թեպետ
մինչև ... տանջվեցեմ: Հա, շատ, 40 տարի սովխոզ եմ աշխատել, Լենինի օր
դեն15 եմ ստացեր, հա, Մոսկվա եմ գնացե, կոլխոզնիկների հետ երրորդ համա
գումարի16 պատգամավոր եմ ըլեր, հա, շատ, ամբողջ ռայոնը իմանալ ինձ»17։
Օլյայի խոսքից երևում է, որ նա ամուսնացավ անմիջապես դպրոցն ավարտե
լուց հետո: Ամուսնու մասին խոսելիս նա ասաց, որ «ուտող-խմող մարդ էր»: Օլյան
պատմեց իր կյանքի ընթացքում միշտ աշխատելու մասին.
«Էղել ա, տարին ինքս հինգ տոննա մենակ խոտ եմ քաղում գերանդիով, բա»18։
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15 Լենինի շքանշանը ԽՍՀՄ բարձրագույն պետական պարգևն էր, որը տրվում էր կոմունիզմի կառուցման,
երկրի զարգացման գործում տարբեր ոլորտներում բացառիկ ծառայության համար:
16 Կոլխոզնիկների համամիութենական երրորդ համագումարը տեղի է ունեցել 1969 թ.-ի նոյեմբերի 25-ից 27-ը
Մոսկվայում՝ ամբողջ ԽՍՀՄ-ից շուրջ 4500 պատվիրակների մասնակցությամբ: Մասնակիցները հիմնականում
ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից, մարզերից և գավառներից էին: Նման համագումարների ժամանակ
սովորաբար ընդունվում էին համագումարի կանոնակարգի նոր ուղեցույցներ և փոփոխություններ:
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 ին զրուցակիցների պատմություններում կարևոր էր մոր դերը այն առումով, որ
Կ
նա խրախուսում էր ուսում ստանալը ևայլ ուղի ունենալը: Կանանց՝ մոր և տնա
յին տնտեսուհու ավանդական դերի վիճարկման փորձ էր դիտվում երեխաներին
դեպի «պակաս տառապանքների» կյանք ուղղորդելը, որի լուծումը տեսնում էին
կրթության մեջ՝ հետագայում լավ վարձատրվող աշխատանք ունենալու նպա
տակով․
«Հայրիկս որ էկավ, ես առաջին ուսանողն եմ, որ: Դպրոցը քայքայվում էր,
բոլորը հացի համար էին, դուրս էին գալիս դպրոցից: Հասունության ատես
տատ են ասում, առաջին ստացողը ես եմ էղել: Հասունության ատես
տատ:...․Մերս մի քիչ առաջադեմ, ասեց՝ էդ էրեխան բերել հունձ էինք անում,
վաղը մյուս օր դրան ուսում, բան ա պետք: Պապայիս սրտով չէր, բայց ինչ
անի: Տղաները մեծ չէին, էլի: Ախպերներս չորսն էլ ինձանից հետո, երեք քույր
ենք, երեքս էլ մեծերն ենք, հետո չորս եղբայրը... Մամայիս հորեղբայրն էլ քա
ղաքում նենց անվանի գրող էր, էլի, դրամատուրգ: Տարավ իրա հորեղբոր
տուն, մի երկու գրավոր տվեց ինձ, տեսավ գրագետ եմ...»19։
Ակնհայտ է, որ մոր «առաջադեմ» լինելը նպաստեց Լորետայի կրթություն ստա
նալուն, մոր՝ հորը ընդդիմանալու գործում և վերջինիս տեղի տալուն: Այսպիսով,
Լորետան կարողացավ ստանալ բարձրագույն կրթություն, նույնիսկ սովորեց
ասպիրանտուրայում և դարձավ ուսուցիչ: Նրա բոլոր քույրերը նույնպես կրթութ
յուն էին ստացել և աշխատել տարբեր ոլորտներում՝ քիմիայից մինչև վիճակագ
րություն․
«Մերս հիմնականում [դրդեց մեզ սովորել]: Մայրս: Լավ չենք ապրել, բայց դե
ապրել ենք, ոչինչ»20։
Երբեմն կարևոր էր նաև հայրիկի դերը ուսումը խթանելու գործում: Վաղարշակի
հայրը, որ պատերազմից առաջ աշխատում էր որպես դպրոցի տեսուչ, դրդեց
նույնիսկ իր կնոջը դասընթացների գնալ.
«Հլա մի քանի ամիս էլ պապան տարել էր նկարչական տեխնիկում, ընդունել
էր տվել, չէր սովորել: Նու դիպլոմավոր չէ, կրթված էր, հա, թերթ էր կար
դում»21։
Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ Վաղարշակի դեպքում բեռը հիմնականում
նրա մայրիկի ուսերին էր, քանի որ նրա հայրը ձերբակալվել էր և բանտարկվել
1947 թ.-ին․
«Որ էկավ, նշանակեցին Աշտարակում սելորակի տեսչության պետ, այսինքն
սելեկցիայում, որ սերմերը սելեկցիա են անում: Էնտեղ աշխատեց միառժա
մանակ: Ախր էդ պետության, էդ անմեղ մարդուն, էդ հիմնարկը նորոգել էր
կանխիկ դրամով: Կանխիկ փողով: Բռնեցին դատեցին: Հինգը տարի22, որ
պես իրավունք չունես դու կանխիկ դրամով պետական հիմնարկը վերանո
րոգես, այսինքն պիտի փոխանցումով անես: Իբր էդ փողը կերել ա, էլի»23։
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22 Հայրը դատապարտվել էր հինգ տարի ազատազրկման, սակայն դրան ավելացվեց ևս երեք տարի, երբ նա
փորձեց բողոքարկել դատարանի որոշումը: Վաղարշակի հայրը արդարացվեց և ազատ արձակվեց Ստալինի
մահվանից հետո (1953):
23
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Վաղարշակի հայրը բանտարկվել էր Կապանի բանտում՝ հինգ տարով․
«Հետո որ նա, էն գյոռբագյոռը մեռավ, Ստալինը, ազատեցին՝ եկավ: Եկավ
գրեց-գրեց, գրագետ մարդ էր, լրիվ մեղքը հանեցին վրից: Մեղքը լրիվ հանե
ցին, որ սխալմամբ էին դատել»24։
Չնայած նույն Վաղարշակը Սովետական Միության նկատմամբ իր վերաբերմուն
քի մասին ասաց, որ նորմալ վերաբերմունք ունի, բայց և վերոնշյալ մեջբերումնե
րը ցույց են տալիս նրա բացասական տրամադրվածությունը: «Երկիրը» դատել
էր իր հայրիկին նրա համար, որ վերջինս նորոգել էր հիմնարկը, իսկ Ստալինի
մասին խոսելիս գյոռբագյոռ արտահայտությունը գործածելը նույնպես բացասա
կան վերաբերմունքի ցուցիչ է:
 աղարշակի բոլոր եղբայրներն ու քույրերը բարձրագույն կրթություն են ստա
Վ
ցել: Ընդհանրապես դա արդյունաբերական աշխատանքներում ներգրավվելու
հնարավորությունների ժամանակ էր, և կրթությունը երեխաների համար ավելի
լավ ուղի ունենալու միջոց էր դիտվում:
Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ընտանիքներում էր վիճակը նույնը.
«Շատ դժվար էր դպրոցը: Դպրոցը գիտե՞ս՝ մինչև 57 թվականը փող էինք
մուծում դպրոցին25: Քույրս 58 թվականին դուրս էկավ, հերս փող չուներ, 10
ռուբլի որ մուծեր, որ դպրոց գնար, 10-րդ դ
 ասարանն ավարտեր»26։
Ամենայն հավանականությամբ քույրը դպրոցից դուրս էր մնացել 1956 թ.-ին: Բայց
այս պատմությունից երևում է, որ դպրոցն ավարտելու համար ընտանիքը պի
տի վճարեր վերջին դասարանի համար, ինչը (հաշվի առնենք նույն Հրաչի մայ
րիկի օրինակը, որը զրկված էր աշխատելու իրավունքից) ցույց է տալիս աղջկա՝
կրթություն ստանալու ոչ այնքան կարևոր լինելը տվյալ ընտանիքում: Դա ենթադ
րաբար ազդել էր դպրոցից աղջկան հանելու որոշման վրա:
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25 1940 թ.-ին կրթությունը բարձր դասարաններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
դարձավ վճարովի ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի որոշմամբ: Մայրաքաղաքների և Լենինգրադի դպրոցների
ուսումը դարձավ տարեկան 200 ռուբլի, այլ վայրերի համար՝ 150 ռուբլի (տե՛ս http://istmat.info/node/18266
[վերջին դիտում՝ 25.12.2020]): Պետությունը կրթությունը դարձրեց անվճար 1956 թ.-ին (տե՛ս https://www.
alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1025417 [վերջին դիտում՝ 25.12.2020]):
26
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Պ ԱՏ ԵՐ ԱԶՄ Ի ԱՎ ԱՐՏՆ ՈՒ ԿՅԱՆՔ Ը
 ատերազմն ավարտվեց 1945 թ.-ի մայիսի 9-ին: Նացիստական Գերմանիայի
Պ
պարտությունը նշվում էր ողջ ԽՍՀՄ-ում: Ոսկեվազը նույնպես բացառություն չէր․
«Մի հատ մեծ բարձրախոս կար, հեռախոս չկար, բան չկար, արդեն մեկը մեկին
տարածեսցեր, որ պատերազմը վերջացավ, ուրախացրեր էինք, թե ինչ օր էր»27։
 ետաքրքիր է, որ պատերազմի ավարտի մասին պատմելիս նկատելի է դառնում,
Հ
որ զրուցակիցներիս հիշողությունները ամենայն հավանականությամբ ձևավոր
վել են հավաքական հիշողության միջոցով, որը պաշտոնական դիսկուրսի արդ
յունք է։ Վերջինը ձևավորվում է հիմնականում տարատեսակ մեդիագործիքների
միջոցով՝ ֆիլմերի, ռադիոյի, հեռուստատեսության ևայլնի, որոնցում պատերազ
մի ավարտը ազդարարվում էր բարձրախոսով Խորհրդային Միության բոլոր մա
սերում: Տ
 արօրինակ չէ, որ մեկ այլ զրուցակից՝ Լորետան, պատերազմի ավարտի
մասին խոսում է հետևյալ կերպ.
«Լևիտան: Բարձրախոսով դրա ձայնն էր լսվում: Լեվիտանն ասեց, որ պա
տերազմը ավարտվել է, ինչ ուրախություն ժողովրդի մեջ»28։
Այդ ժամանակ Ոսկեվազի գյուղապետը մի կին էր՝ Աղավնի29 անունով: Քանի որ
համայնքների արական սեռի ներկայացուցիչները հիմնականում մեկնել էին պա
տերազմելու, այնքան էլ անսովոր չէր, որ համայնքի կին անդամներն էին ստանձ
նում այդ վարչական աշխատանքի կատարումը: Չնայած չկա ճշգրիտ տեղե
կատվություն այն գյուղերի մասին, որտեղ կանայք էին ղեկավարում տեղական
վարչական իշխանությունը, բայց կան մի շարք պատմություններ կանանց ղեկա
վար լինելու վերաբերյալ: Աղավնիի մասին չկարողացա տեղեկություն գտնել, սա
կայն Վաղարշակի պատմությունից մենք նրան տեսնում ենք ոչ այնքան դրական
լույսի ներքո․
«Էն մի անգրագետ նախագահ կար ստեղ, դեպուտատ էր Գերագույն սովետի30
և այլն: Վառում էր բոլորին, ածում էր... Երևի ժամանակն էր էս պահանջում,
ժամանակն էլ էդպես էր... Հա, մի կիլո, կես կիլո ցորենի համար դատում էին»31։
 ատերազմի ավարտը նշելու նպատակով Աղավնին կազմակերպել էր մեծ
Պ
խնջույք գյուղի կենտրոնում․
«Մեեծ ուլեր էր մորթում: Էս գյուղում գինու գործարան կա, դրա դիմաց մեծ
տարածք կա ազատ: Ծառերի տակ հիշում եմ, էրեխա էինք, կողքից էթում
էինք, խաշլամա-մաշլամա էին, երգում էին. «Սեղանները առատ, հնչում էր
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Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

29

Աղավնին (այլ զրուցակցի խոսքում՝ Աղունիկ) այն ժամանակ Ոսկեվազի գյուղապետն էր:

30 Գերագույն խորհուրդը ԽՍՀՄ բարձրագույն ներկայացուցչական և միակ օրենսդիր մարմինն էր 1936 թ.-ից
ի վեր:
31
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երգը ուրախ և զվարթ, լցրե՛ք, ընկերներ, բաժակները լի»32: Այ էդ երգն էին
երգում: Ու հայոց գինին մեզ անուշ լինի»33։
 ատերազմն ավարտվեց, և պատերազմի կենդանի մնացած մասնակիցները վե
Պ
րադարձան: Նրանք իրենց հետ բերեցին այն ամենը, ինչ արժեքավոր էին համարել․
«Բանակից գալն էլ եմ հիշում լավ: Բանակից գալուց ասին: Մերս ասեց՝ էսօր
պիտի լողանաք: Ասինք՝ ինչի: Ասեց՝ ձեր հերը բանակից գալիս ա: Վերջը
խաբար եկավ, որ հայրս արդեն Աշտարակից ոտքով գալիս ա, դե ուրիշ բան
չկար այդ ժամանակ: Մի հատ սենց վեշավոյ մեշոկ կար ուսին, գնացինք ըն
դառաջ դեպի հորս, մեր էն կամուրջի, Օշականի, Ոսկեվազի, մեր, էնտեղ, որ
հանդիպեցինք, մի քիչ ներքև, տեսանք մի հատ մարդ, բեղովը սենց (ցույց է
տալիս, ծիծաղում է), վայեննի շորերով, ես եմ, քուրս ա: Քուրս վախեցավ, որ
տեսավ շորերը, էս զինվորական հագուստով ու բեղերով ու ընենց փախնում
էր, բայց հերս ճանաչեց, ասեց՝ ես ձեր պապան եմ:... Էկանք տուն, էդ վե
շավոն բացեց, ամբողջը սեմուշկա էր մեջը: Մերս ասեց՝ այ քո տունը շինվի,
բոլորը եսիմ ինչքան կտորեղեն բերին, ինչեր բերին, էս բերին, էս քու բանից
սեմուշկա էր, մեկ էլ մի չորս հատ գիրք»34։
Այս պատմությունից երևում է, որ պատերազմից վերադարձողներն ավար էին
բերում պարտված երկրից: Մեծ մասը պետքական ապրանքներ էին բերել՝ ի
տարբերություն Վաղարշակի հոր, որը կարողացել էր մի քանի գիրք բերել:
 ույնիսկ եթե մարդկանց մի մասը մասնակցել էր պատերազմին, նրանցից ոմանք
Ն
կամ նրանց հարազատները ձերբակալվեցին և ուղարկվեցին աքսորավայրեր:
Եթե պատերազմի մասնակցին ուղարկում էին աքսորավայր, նրա ընտանիքի
անդամներին նույնպես ուղարկում էին Սիբիր: Պատերազմից հետո հիմնական
աքսորը տեղի ունեցավ 1949 թ․-ին․
«Հերս մասնակցել ա, Անդրանիկի զինվոր ա էղել, հա, պատերազմին, բա
նին, ամեն ինչը կռվել ա: 44 թվականին դե ինչքան դաշնակ-բան35 կա, չէ՞,
որպես դաշնակ իրան էլ բռնին տարան, տասը տարի նստեց Կրասնոյարսկի
կռայում: Էկան, տունը վեր գրին իրանից հետո, ամեն ինչ տարան, թողին
մենակ տեղաշորը: Ամեն ինչը: 49 թվականին մեզ աքսորին, Ալտայսկիյ կռայ,
Յամենսկի ռայոն, սելո Կոմսոմոլսկոյե»36։
Մեկ այլ զրուցակից պատմեց իր պապիկի մասին, որին ձերբակալել էին 1944 թ.-ին․
«Մայրս հաճախակի էր գնում տեսակցության հորս, է, պապիս: Մենք էլ փոքր
երեխաներ էինք, ես ու եղբայրս: Ուրեմն գնում էինք, տանում էր, որ գնում

32 Երգի բառերի վրա հիմնվելով՝ կարող ենք ասել, որ զրուցակիցը պատմում է «Երգ խնջույքի» երգի մասին
(տե՛ս https://bit.ly/38v0K9P [վերջին դիտում՝ 25.12.2020]):
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Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:
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Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

35 1941 թ.-ի հունիսի 14-ին կազմակերպվել է ստալինյան ռեժիմի բռնաճնշումների երկրորդ մեծ ալիքը,
երբ մոտ 12000 մարդ աքսորվել է Սիբիր և ԽՍՀՄ հեռավոր այլ շրջաններ: Բռնադատվածները հիմնականում
«քաղաքական անվստահելի տարրերն էին» կամ նրանց հարազատները: Ավելին, 1949 թ․-ի բռնաճնշումների
մասին կարելի է տեսնել այստեղ՝ http://www.armeniatotalitaris.am/?p=3376&lang=en [վերջին դիտում՝
25.12.2020]:
36
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էինք տեսակցության, մեզ էլ էր տանում հետը: Աշխատում էին Պաբեդա մոս
տի37 վրա, նեմեցների հետ, գերմանացիներին էլ էին աշխատացնում էնտեղ,
պլեննիներին, էդ մոստը սարքել են նեմեցները և մեր կալանավորները:...
Տեսակցության սենյակը որ մտանք, պապս էդ կողմն էր, մենք էս կողմը,
միջնորդ պատ կար... Մերս ասեց՝ լավ, այ հեր, էդ սաղ հեչ, ասեց, ինչու՞ վիզ
առար: Ասեց՝ Քնարիկ ջան, հլա տես (մորս անունը Քնարիկ ա), սենց պռոշ
ները ցույց տվեց, մատները պարզեց, մի հատ եղունգ չկար վրեն, պռոշներն
էլ կարած-քանդած: Ասում ա՝
քցում էին շաբաթներով ռեզի
նե մեշոկների մեջ, ասում էին՝
պետք է վիզ առնեք, գրեք-ստո
րագրեք, ինքն էլ ասեց՝ ստորագ
րեցի: Էսպես»38:
 աղարշակի պապիկին ուղարկեցին
Վ
Վորկուտա, որտեղից նա այլևս չվերա
դարձավ: Ներկայումս էլ Վաղարշակը
տեղյակ չէ, թե որտեղ է գտնվում իր
պապի գերեզմանը: Նրա տատիկը
նույնպես աքսորվեց 1949 թ.-ին: Զրու
ցակիցներիս
պատմություններից
երևում է, որ ձերբակալությունն ու
աքսորը խորը հետք են թողել նրանց
կյանքի վրա:
Նկար 2. Վաղարշակ Վաղարշակյան
Ինչպես տեսնում ենք այս երկու զրուցակցի պատմություններից, նրանցից մեկն
իր ընտանիքի հետ աքսորվել է Սիբիր, իսկ մյուսի տատիկն ու քեռին նույնպես
ձերբակալվել և աքսորվել են: Երկու դեպքում էլ ընտանիքի անդամները ձերբա
կալվել էին 1949 թ.-ին, իսկ նրանց ամուսինը/պապիկը ձերբակալվել էր ավելի
վաղ՝ հիմնականում 1944 թ.-ին: Երկու պատմողներն էլ իրենց պատմություննե
րում չեն քննադատում խորհրդային ռեժիմը: Սարդարյանը նույնիսկ անցավ ռազ
մական կարիերայի ուղիով, բայց որպես ռազմական պարտկոմ:
 եկ այլ զրուցակից՝ Հրաչը, հիշեց, թե ինչպես են իր համագյուղացիները (Մանուկի
Մ
հայրը և ընտանիքը) աքսորվել 1949 թ.-ի հունիսի 14-ին, երբ Հրաչը և իր մայրը
գնացել էին ջուր վերցնելու գիշերվա ժամը 2-ին․
«Մանուկի հերը չգիտեմ, էդ վախտ ասում էին կուլակ, էն վախտ ասում էին
կուլակ են, եսիմ դավաճան են, դաշնակցական են, եսիմ, դրա հետ են կռվել,
նրա հետ են, եսիմ մի բան-պատճառ բռնում էին, ինչ իմանաս, տղա ջան:…
Տենց էլ ինչ, որ պետք էր, դրանք հավաքեցին, վեշերը… Մլիցեքը իրանց ոտով
գնացին, տարան դրին մեքենան, գնացին: Բերել են հասցրել են Օշականի էս

37 Երևանի Հաղթանակ կամուրջը կառուցվել է 1941-1945 թթ.-ին: Այն շահագործման է հանձնվել 1945 թ.-ի
նոյեմբերին՝ նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակի առթիվ:
38
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բանը, գետի մոտը, ասում ա էնտեղ կանգնած էր կալոնան, որ ավտոն գալիս,
կանգնում էր, մինչև մնաց սաղին հավաքեն, նորից քշեն: Միանգամից քշել
են վակզալ, ընդեղից էլ տավառնի պոյեզով հայդա, Ս
 իբիր…»39։
Հրաչ Թորոսյանի ընտանիքը ապրեց աքսորված Մանուկենց տանը, որտեղից
տեղափոխվեցին 1953 թվականին, երբ կարողացան կառուցել իրենց սեփական
տունը:

Ս ՈՎ
Չնայած պատերազմն ավարտվեց 1945 թվականին, մեկ այլ աղետ տեղի ունե
ցավ, որը տևեց երկու տարի: Բոլոր զրուցակիցները պատմեցին պատերազմից
հետո տեղի ունեցած սովի մասին: Սննդի պակասն ամենուրեք էր․
«Սով էր, նույնիսկ պատահեր էր, որ ինգել են, տներեն հաց են հավաքել:
Էն վախտը մեր նախագահը Դիլոյենց Աղունիկն էր: Կնիկ էր: Նույնիսկ իրա
տունն էլ էի գնացել հաց ուզելու: Բա չկար, չկար, էլ ինչ անենք, ստիպված
պիտի ուզվորություն անես, ստիպված...»40:
«Էն ժամանակ ընդհանրապես սով էր, գյուղում շատ քիչ մարդիկ կային, որ
լավ ուտում, ապրում էին»41:
 արդիկ փորձում էին հաղթահարել այդ դժվարությունները: Որոշ մարդիկ
Մ
ստիպված էին ուտել այն, ինչ հնարավոր էր գտնել դաշտերում.
«Մարդիկ, մարդ կար, մտնում էր դաշտը, կանաչ էր ուտում ամբողջ օրը, կա
նաչով ապրում էին, խոտ ուտելով ապրում էին»42:
«Մի օր կաչկայով հաց էին տանում, նորմայով բաժանում: Երևի մի ժամա
նակ գյուղում էլ նորմայով ընտանիքները հաց ստացան: Էդ կաչկայից մի
բուխանկա ընկավ ցած, մեր դռան առաջ: Ձեռ չտվեցին: Հենց հեռացավ կաչ
կան, Գրետան գնաց վերցրեց»43:
Որոշ զրուցակիցների կարծիքով՝ մոր դերը սննդի բաշխման և սովի ժամանակ
մարտահրավերները հաղթահարելու գործում զգալի էր: Քանի որ այդ ժամանակ
ընտանիքները բազմամարդ էին, սննդի սակավության ժամանակ շատ կարևոր
էր այն բաժանել այնպես, որ բոլորը կարողանային ուտել.
«Բայց էն ժամանակ շատ վատ էր, պտի քեզ պահեիր, զսպեիր: Ես, օրինակ,
հիշում եմ, մերս ասում էր՝ էրեխեք, մի քիչ հացը քիչ կերեք, որ վաղվանն էլ
մնա: Ասում էին՝ ոնց ուտենք քիչ, ասում էր՝ դե էսքանը քեզ, էսքանը քեզ, էս
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քանը քեզ, բավարա՞ր ա, դե գնացինք դաշտը»44:
«Փողը հետ էր, հետ էր քցում մերս կամաց-կամաց, կոպեկ-կոպեկ, որ ինչոր ուրիշից մենք փող չմուրանք, բայց էն ապրելը չի էղել, որ մենք ապրել
ենք...»45:
Հրաչի պատմությունից զգացվում է, որ նա մուրացկանությունը բացասական
երևույթ էր համարում: Նույն կերպ Լորետայի պատմության մեջ [պատերազմի
ժամանակ] մուրալը ևս վատ բան էր.
«Կային անգյալ մարդիկ, որ չեն կարողանում բան անեն, մեր դիմացի թաղա
մասի հարևանը մեկ էլ մի օր, դա մնաց, մինչև հիմա էլ կա, սենց դուռը սեղ
մում է. Անահիտ տոտա, Անահիտ տոտա, ախպերս սոված է, մի կտոր կամ
հաց տուր, կամ թան տուր»46։
1946-1947 թվականների սովի մասին պատմեցին բոլոր զրուցակիցները: Այնուամենայնիվ, սովը ինչպես սովետական, այնպես էլ խորհրդային հայաստանյան
պատմագրության մեջ լռության մատնված թեմաներից է: Այդ տարիների սովի
պատճառները բացահայտելու և ուսումնասիրելու առաջին քայլերն արվեցին
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո: 1946-1947 թթ․-ի սովի արդյունքում
շուրջ 100 միլիոն մարդ սովի էր մատնված, և նրանցից մոտ 2 միլիոնը մահացավ
սովի և վերջինիս արդյունքում առաջացած տարբեր հիվանդությունների պատ
ճառով (Зима, 1996):
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ԵԶՐ ԱԿ ԱՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
 այրենական մեծ պատերազմը բազմաթիվ մարտահրավերներ ստեղծեց այն
Հ
ընտանիքների համար, որոնց արական սեռի ներկայացուցիչները մոբիլիզացվել
էին պատերազմին մասնակցելու նպատակով: Մեր զրուցակիցների պատմութ
յուններից երևում է, որ պատերազմն ազդել է համայնքում սոցիալական դերերի
փոփոխության վրա: Այժմ կանայք ակտիվորեն մասնակցում էին գյուղատնտե
սական աշխատանքներին, ինչպես նաև այլ համայնքներ իրենց գյուղատնտե
սական ապրանքները վաճառքի տանելուն: Որոշ դեպքերում կանանց արգելվում
էր աշխատել (ինչպես Հրաչ Թորոսյանի մոր դեպքում), քանի որ ավանդաբար
ընտանիքն ապրուստի միջոցով ապահովելը տղամարդկանց գործն էր համար
վում: Հաշվի առնելով ամուսնու բացակայությունը՝ նման արգելք կարող էին դնել
ամուսնու ծնողները կամ ամուսնու եղբայրը (որի տանն էին ապրում կինն ու երե
խաները):
 այրերը կարևոր դեր են ունեցել երեխաների կրթությունը խթանելու գործում:
Մ
Որոշ դեպքերում նրանք են դրդել իրենց դստրերին սովորելու, ինչպես Լորետա
Բաբլոյանի և նրա քույրերի պատմությունն է հուշում: Լորետային հաջողվեց նույ
նիսկ ավարտել ասպիրանտուրան:
 արցազրույցները ցույց են տալիս, որ պատերազմի ավարտը բերեց մի նոր իրա
Հ
վիճակի, երբ կանայք սոցիալական նոր դիրքերում են հայտնվում, սկսում են
աշխատել։ Նախկինում կանայք մեծամասամբ սահմանափակված էին տնային
տնտեսուհու և մոր կարգավիճակներով: Արդեն դժվար էր դրանից հետո վերա
դառնալ նախապատերազմյան վիճակին․ դա ուներ մի քանի պատճառ: Նախ և
առաջ՝ և՛ երեխաներին դաստիարակողի, և՛ աշխատողի դեր ստանձնած կա
նայք շարունակում էին այդ նույն կերպ գործել, նույնիսկ եթե ամուսինները վերա
դառնում էին պատերազմից: Երկրորդ՝ քանի որ շատ ընտանիքներ կային, որոնց
տղամարդիկ այդպես էլ չվերադարձան զոհվելու կամ անհայտ կորած լինելու
պատճառով, վերջիններիս կանայք ստիպված էին լինել ընտանիքի հիմնական
վաստակողը մինչև երեխաների հասունանալը:
1949 թ.-ի տեղահանության թեման կարևոր տեղ ուներ զրուցակիցների
պատմություններում, քանի որ դրանից տուժել էին 5 մասնակիցներից 2-ը:
Սարդարյանը, օրինակ, ապրեց Սիբիրում մինչև 12 տարեկանը, ևընտանիքի վե
րադարձից հետո նա հաճախում էր Երևանի ռուսական դպրոցը, քանի որ մինչ
այդ կրթություն էր ստացել ռուսերենով: Մի քանի տարի Հրաչ Թորոսյանի ընտա
նիքն ապրում էր մի ընտանիքի տանը, որն աքսորվել էր 1949 թվականին:
Զրուցակիցները ստիպված էին անցնել պատերազմի և հետպատերազմյան
իրավիճակի բարդություններով: Պատերազմին հաջորդեց սովը, մարդկային ռե
սուրսի նվազելը, որն ազդեց հետպատերազմյան դանդաղ վերականգնման վրա:
Ինչպես Օլյան իր պատմության մեջ նշել է, «Տանջված մարդ շատ ա ապրում: Ես
արդեն 86 տարեկան եմ: Մազիս խամ խուսկեն տանջվել եմ, ամբողջ որ ասես, կի
մանա, բայց դե մինչև հիմա էլ տանջվեսվեր եմ»47:
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