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Հաս միկ Գ. Գրի գո րյան
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՍՆՆԴԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ ՈՐՊԵՍ «ՈՉ ԶԻՆՎԱԾ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ» ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ. 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Հա ցը, իմ մտ քիս մէջ, կա պուած է կշ տա նա լու գո հու նա կու թե ան եւ ա նօ թու թե ան 
տա ռա պան քին: Ես ու իմ ժո ղո վուրդս, դա րե րու չափ եր կար սեւ ա մառ մը, մնա-
ցինք հա ցի կա րօտ, ա նօ թի: Այն օ րէն ի վեր հա ցը նուի րա կան է ին ծի հա մար ու 

ա նոր հան դէպ ու նե ցած սէրս պաշ տա մուն քի կը մօ տե նայ1: 

Ա րամ Հայ կազ (Չե քե մե ան),
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Հո լո քոստ, ե րե խա ներ, ոչ զին ված դի մա դրու-
թյուն, սնունդ, հու շա գրու թյուն ներ, բա նա վոր պատ մու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծի գլ խա վոր խն դիրն է քն նար կել, թե ա րդյո՞ք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ 
սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ոչ զին ված դի մա դրու-
թյուն: Այս նպա տա կով հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում ան դրա դարձ է կա տար ված գի տա կար-
գային ո րոշ հար ցա դրում նե րի և ոչ զին ված դի մա դրու թյան հայե ցա կար գի ձևա վոր մա նը 
Հո լո քոս տի հա մա տեքս տում: 

Ն ման գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ չնա յած Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ե ղել են մի շարք զին ված դի մա դրու թյուն ներ` ի նք նա-
պաշտ պա նա կան մար տեր, այդ թվում նաև՝ հաղ թա կան ել քով, ի նչ պես Վա նում, այ նուա-
մե նայ նիվ կա մտայ նու թյուն, որ հայե րը ի նչ-որ չա փով մե ղա վոր են, քա նի որ «մորթ վել 
են ոչ խար նե րի պես», այն է` ա ռանց դի մա դրու թյան: Այդ ի սկ պատ ճա ռով այս հոդ վա ծի 
նպա տակն է գի տա կան գնա հա տա կան ա ռա ջար կել «դի մա դրու թյուն» հաս կա ցու թյա նը` 
վեր ջի նիս են թա կա տե գո րիա նե րը դարձ նե լով ա ռան ձին հե տա զո տու թյան ա ռար կա ներ: 
Ան շուշտ, մեկ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ հիմ նախնդ րի բո լոր 
տե սան կյուն նե րին և դի մա դրու թյան բո լոր ձևե րին, այ նուա մե նայ նիվ հոդ վա ծը փորձ է՝ 
ձևա վո րե լու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան բնա գա վա ռում նոր հար ցա-
դրում ներ: 

Հոդ վա ծի ե րկ րորդ հատ վա ծում փորձ է ար ված խմբա վո րել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ժա մա նակ սնն դի ձեռք բեր ման ձևե րը և դի տար կել դրանք ոչ զին ված դի մադ րու թյան 
հայե ցա կար գի հա մա տեքս տում: Ա նդ րա դարձ է կա տար ված հատ կա պես ե րե խա նե րի 
փոր ձա ռու թյուն նե րին` փոր ձե լով նաև վեր հա նել, թե որ սո ցիա լա կան խմբե րը ի նչ տե սա-
կի գոր ծու նե ու թյան մեջ են ը նդ գրկ ված ե ղել և ի նչ ծա վա լով: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ա ռօ րե ա կա նու թյան մաս կազ մող սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը տվյալ հոդ վա ծում 
քն նարկ վում են որ պես Ցե ղաս պա նու թյան` մարդ կանց սո վա մա հու թյան դա տա պար տե լու 
քա ղա քա կա նու թյան դեմ գի տակց ված և չգի տակց ված պայ քա րի դրսևո րում:

1 Արամ Հայկազ, Չորս տարի Քիւրտիստանի լեռներուն մէջ (Լիբանան, Տպարան Կաթողիկոսութեան 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1972), 282:
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Հոդ վա ծի հա մար աղ բյու րա գի տա կան հիմք են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ-
րող նե րի տպագր ված հու շա գրու թյուն նե րը և բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը2: Աղ բյու րա գի-
տա կան նյու թը ցույց է տա լիս, որ սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը բազ մա զան են ե ղել: 
Սա կայն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ա մե նից հա ճախ հան դի պող ձևե րը` վայ րի խո տե-
րով սն վե լը, մր գե րի, հա տապ տուղ նե րի և ըն կու զե ղե նի հա վաք չու թյուն, մու րաց կա նու թյուն, 
ո րոնք հա ճախ վե րապ րող նե րի կող մից մեկ նա բան վում են որ պես կե նաց-մա հու պայ քար: 

Ոչ զինված դիմադրություն. գիտակարգային որոշ հարցադրումներ

Հ րեից դի մադ րու թյու նը և դրա տար բեր դրսևո րում նե րը կես դա րից ա վել է ակ տիվ 
լու սա բան վում են ի նչ պես Հո լո քոս տի պատ մա գրու թյան մեջ, այն պես էլ հա սա րա կա-
կան քն նար կում նե րում3: Մինչ դեռ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ոչ զին-
ված դի մադ րու թյան խն դի րը գրե թե ու սում նա սիր ված չէ4: Այդ ի սկ պատ ճա ռով նախ-
քան բուն թե մային ան դրա դառ նա լը և սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ժա մա նակ որ պես ոչ զին ված դի մադ րու թյուն դի տար կե լը ստորև հա մա-
ռոտ քն նար կենք մե թո դա բա նա կան բնույ թի ո րոշ հար ցադ րում ներ` հեն վե լով հրե ա կան 
փոր ձի վրա:

2 Հոդվածում հիմնականում օգտագործված են “Oral History Project”-ի նյութերը, որոնք 
հավաքագրվել են 1978 թ. սկսած: Ծրագրի մասին մանրամասն տե՛ս https://umdearborn.edu/casl/
centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project, դիտվել է 04.04.2019:
3 Հրեից դիմադրությանը նվիրված գրականության մասին տե՛ս Jewish Resistance, A Working 
Bibliography, Third Edition (Washington: Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, 2003): 
Իսրայելում Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին 1957 թ. կառուցված հուշարձան/թանգարանի առաջին 
ցուցանմուշները ներկայացնում էին Վարշավայի գետտոյում հրեական դիմադրությունը, Սոբիբորի 
ու Տրեբլինկայի մահվան ճամբարների ապստամբություններն ու Իսրայել հասնելու համար կենդանի 
մնացածների պայքարը: Տասը տարի անց` 1968 թ. գարնանը, ինստիտուտում տեղի ունեցած առաջին 
գիտական հավաքը ևս նվիրված էր հրեից դիմադրության թեմային: Զեկույցների ժողովածուն 
տե՛ս Jewish Resistance during the Holocaust: Proceeding of the Conference on Manifestations of Jewish 
Resistance, Jerusalem, April 7-11, 1968, ed. Grubsztein Meir (Jerusalem: Yad Vashem, 1971):
4 Հայոց ցեղասպանության համատեքստում ոչ զինված դիմադրության թեմայի ուսումնասիրությամբ 
է զբաղվում ԱՄՆ-ի Կոլումբիա համալսարանի պրոֆեսոր Խաչիկ Մուրադյանը: Տե՛ս Khatchig 
Mouradian, “The Meskeneh Concentration Camp, 1915-1917: A Case Study of Power, Collaboration, and 
Humanitarian Resistance During the Armenian Genocide,” Journal of the Society for Armenian Studies 24 
(2015): 44-55; Khatchig Mouradian, “Genocide and Humanitarian Resistance in Ottoman Syria, 1915-1916,” 
Études Arméniennes Contemporaines 7 (2016): 87-103, https://journals.openedition.org/eac/1023?lang=en, 
https://doi.org/10.4000/eac.1023; Khatchig Mouradian, “The Role of Armenian Women During the Genocide,” 
filmed 04 April 2017 at YouTube, AGBU, video, 08:06, https://www.youtube.com/watch?v=MHjPzHsf1j4, 
դիտվել է 10.02.2019; Khatchig Mouradian, “Not Like a Lamb to the Slauhgter: Humanitarian Resistance 
during the Armenian Genocide,” filmed 11 February 2017 at YouTube, Programme of Armenian Studies, 
video, 01:41:17, https://www.youtube.com/watch?v=UPTztY-7LHc, դիտվել է 10.02.2019: Դեռևս 2011 թ. 
խնդրի ուսումնասիրության կարևորության հարցին է անդրադարձել նաև ազգագրագետ, պատմ. 
գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող 
Հարություն Մարությանը: Տե՛ս Հարություն Մարության, «Հայոց ցեղասպանության և հրեաների 
Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները», Պատմա-բանասիրական 
հանդես 2 (2011), 30-35:

https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://journals.openedition.org/eac/1023?lang=en
https://doi.org/10.4000/eac.1023
https://www.youtube.com/watch?v=MHjPzHsf1j4
https://www.youtube.com/watch?v=UPTztY-7LHc
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 Հո լո քոս տի պատ մա գիր Դան Միհ մա նը գրում է, որ հրե ա նե րի և ոչ հրե ա նե րի 
կող մից նա ցիստ նե րին դի մադ րե լու հար ցը գի տա կան և հա սա րա կա կան ու շադ-
րու թյան կենտ րո նում է հայտնվել դեռևս Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
տա րի նե րին, քա նի որ ը նդ հա տա կյա շար ժում նե րը զգա յա կան և բա րո յա կան 
տե սան կյու նից մեծ ար ձա գանք էին գտ նում: Այս հե տաքրք րու թյունն ա ռա վել մե ծա-
նում է հատ կա պես նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի ան կու մից ան մի ջա պես հե տո ա զա-
տագր ված եվ րո պա կան ե րկր նե րում: 1960-ական թթ. վեր ջե րին ար դեն Հո լո քոս տի 
պատ մա գրու թյան մեջ «դի մադ րու թյուն» եզ րի ի մաս տա բա նա կան շր ջա նակ ներն 
ը նդ լայն վում են, և ձևա վոր վում է նոր հայե ցա կարգ, ո րը կոչ վում է “Kiddush Hahayim” 
(«Կյան քի սր բա ցում»)5: Ա կա դե միա կան գրա կա նու թյան մեջ սկս վում են շր ջա նառ վել 
եր կու եբ րայե րեն եզ րեր` ա մի դա (“Amidah”/ הדימעה תליפת) և հիտ նագ դուտ (“Hitnagdut”/
ַנְתִה  `Ա ռա ջի նը նե րա ռում էր դի մադ րու թյան բո լոր աս պեկտ նե րը, այդ թվում :(תּודְּג
զին ված դի մադ րու թյու նը` հիտ նագ դու տը6: 

Իսկ ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված «դի մադ րու թյան» ի մաս տա բա նա կան ը նդ լայ-
նու մը: Հո լո քոս տի պատ մա գրու թյան մեջ դի մադ րու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն-
նե րում հիմ նա կա նում շր ջա նառ վում են հետևյալ ա ռանց քային հար ցադ րում նե րը. 
մի՞ թե Հո լո քոս տի պատ մու թյու նը միայն բռ նու թյան, ո չն չաց ման ու տա ռա պան քի 
մա սին է, ա րդյո՞ք Հո լո քոս տի ժա մա նակ չի ե ղել հե րո սա կա նու թյան ո գի, թե՞ բո լո-
րը մահ վան են գնա ցել «մորթ վե լու ոչ խար նե րի նման» (חבטל ןאצכ): Ի ՞նչն է պետք ը նդ-
հան րա պես ո րա կել որ պես դի մադ րու թյուն, ին չի՞ն էին մար դիկ դի մադ րում և ի նչ-
պե՞ս: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից ու Հրեից հո լո քոս տից հե տո թե՛ հայե րի, թե՛ հրե-
ա նե րի մեջ ձևա վոր վել է այն կարծ րա տի պը, որ մար դիկ «մորթ վել են ոչ խար նե րի 
պես», ա ռանց դի մադ րու թյան: Չնա յած հրեից պա րա գա յում այս ար տա հայ տու-
թյու նը հա մար վում է հինկ տա կա րա նային և ու նի եր կար պատ մու թյուն7, Հո լո քոս տի 
պատ մա գրու թյան մեջ քն նարկ վում է Վիլ նյու սի գետ տոյի ը նդ հա տա կային Աբ բա 
Կով նե րի կո չը8: 1942 թ. հուն վա րի 1-ին Կով նե րը հայ տա րա րեց. «Մենք ոչ խար-
նե րի նման չենք տար վի մորթ վե լու: Ճիշտ է, մենք թույլ և ա նօգ նա կան ե նք, բայց միակ 
պա տաս խա նը սպա նու թյա նը ա պս տամ բու թյունն է: Եղ բայր նե՛ր, ա վե լի լավ է մեռ-

5 Եզրի մեկնաբանման մասին մանրամասն տե՛ս Rabbi Aaron Rakeffet, “The “Kedoshim” Status of the 
Holocaust Victims,” Hirhurim Musings Torah Journal, July (2010): 185-198:
6 Дан Михман, Историография катастрофы. Еврейский взгляд: Концептуализация, 
терминология, подходы и фундаментальные вопросы, пер. М. Губа и др. (Днепропетровск: 
Центральный Украинский Фонд истории Холокоста «Ткума», 2005), 242.
7 Հղում է կատարվում Սաղմոսներին և Եսայու մարգարեությանը. «Բայց ամեն օր սպանվում ենք 
քեզ համար, եւ մորթուելու ոչխարի պէս ենք համարվում» (Սաղմ. ԽԴ 44:22) և «Նա անիրաւութիւն 
կրեց եւ չարչարուեցաւ, բայց իր բերանը չ’բացաւ, ինչպէս մի ոչխար որ մորթուելու է տարվում, եւ 
ինչպէս մի մունջ մաքի իր խուզողների առաջին, այնպէս իր բերանը չ’բացաւ» (Եսայիա Գլ.ԾԳ 53:7): 
Տե՛ս Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների (Yerevan: Bible League International, 2010):
8 Մանրամասն տե՛ս Yael Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” Jewish Social Studies 19, no. 3 
(2013): 139-169:
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նել կռ վե լով, որ պես ա զատ մար դիկ, քան ապ րել մար դաս պան նե րի ո ղոր մա ծու թյամբ: 
Ա րթնա ցե՛ք, ա րթ նա ցե՛ք վեր ջին շն չով: Քա ջա լեր վե՛ք»9: 

Իր հար ցազ րույց նե րից մե կի ժա մա նակ Հո լո քոս տի պատ մա գիր Յե հու դա Բաուե րը 
նշում է. «…այս այ լա բա նու թյամբ նա փոր ձել է հենց այդ ար տա հայ տու թյան դեմ 
դի մադ րու թյուն ա ռա ջաց նել»10: Հա մա ձայն Յ. Բաուե րի` դրա շր ջա նա ռու մը Հո լո քոս-
տից հե տո մե ծա պես տար բեր վում է, քա նի որ ձեռք է բե րել դա տա պար տող բո վան-
դա կու թյուն11: Վեր ջի նիս նպաս տող հան գա մանք նե րից է այն, որ 1960-ական նե րին ո րոշ 
հրե ա մտա վո րա կան ներ, այդ թվում նաև՝ Ռ. Հիլ բեր գը և Հ. Ա րենդ թը, ա ռաջ քա շե-
ցին այն մո տե ցու մը, ո րի հա մա ձայն՝ հրե ա նե րը մա սամբ մե ղա վոր են ի րենց ո չն չաց-
ման հա մար, քա նի որ չեն դի մադ րել: Ռաուլ Հիլ բեր գը նշում է, որ հրե ա նե րը որևէ ծրա-
գիր չու նեին ոչ միայն զին ված, այլև նույ նիսկ հո գե բա նա կան պայ քա րի հա մար12, ի սկ 
Հան նա Ա րենդ թը Հո լո քոս տի ժա մա նակ հրե ա նե րի վար քը գնա հա տում է ա վե լի շատ 
որ պես հնա զանդ, քան հե րո սա կան13:

Չ նա յած մինչև այ սօր հրեից դի մադ րու թյա նը նվիր ված բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն-
ներ են տպագր վել, ո րոնք քն նա դա տում են Հո լո քոս տի ժա մա նակ հրե ա նե րի «պա սի-
վու թյան մի ֆը», այ նուա մե նայ նիվ այն դեռ կա ժո ղովր դա կան մտա ծո ղու թյան մեջ և 
հա ճախ շր ջա նառ վում է լրատ վու թյամբ14: Հրե ա նե րի պա սի վու թյան և «ոչ խար նե րի պես 
մորթ վե լու» կարծ րա տի պը ոչ միայն վե րապ րող նե րի, այլև հետ պա տե րազ մյան հրե ա-
կան հա մայն քի վրա խոր հետք է թո ղել` ձևա վո րե լով ան կա րո ղու թյան, պա սի վու թյան, 
հնա զան դու թյան և քա ջու թյան բա ցա կա յու թյան ըն կա լում ներ15: 

Հենց այս կարծ րա տի պի դեմ ուղղ ված պայ քա րով է պայ մա նա վոր ված, որ «դի մադ-
րու թյուն» ե զրն ի մաս տա բա նա կան ա ռու մով ը նդ լայն վեց և ը նդ գր կեց դի մադ րու թյան 
զին ված և ոչ զին ված ձևե րը` ձևա կերպ վե լով որ պես «Հ րե ա նե րի պա տաս խա նը Հո լո-
քոս տին» (Jewish response to the Holocaust): Վեր ջի նիս մե ծա պես նպաս տեց այն, որ 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նում հայտնվե ցին հրե ա նե րի ա մե նօ րյա կյանքն ու 
մարդ կանց ա ռօ րյա, հա սա րակ գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Եվ րո պա կան պատ մա գրու թյան մեջ ի հայտ ե կան ոչ զին ված դի մադ րու թյան տար-
բեր ձևա կեր պում ներ, ո րոնց ո րոշ մա սը մատ նան շում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ` 

9 Richard Middleton-Kaplan, “The Myth of Jewish Passivity,” in Jewish Resistance against the Nazis, ed. 
Patrick Henry (Washington: The Catholic University of America Press, 2014), 6. 
10 Amos Goldberg, “Like Sheep to the Slaughter?” Excerpt from Interview with Yehuda Bauer, Director of 
the International Center for Holocaust Studies of Yad Vashem, January 18, 1998, Yad Vashem, Jerusalem, 
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203667.pdf, դիտվել է 23.07.2017: 
11 Նույն տեղում:
12 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews. Third Edition, vol. 3 (New Haven and London: Yale 
University Press, 2003), 1104.
13 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (New York: Viking Press, 
1964), 11.
14 Patrick Henry, “Introduction,” in Jewish Resistance against the Nazis, ed. Patrick Henry (Washington: 
The Catholic University of America Press, 2014), xiii.
15 Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” 143.

http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 3667.pdf
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փաս տաթղ թե րի կեղ ծում, կա լա նա վոր ված նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րին ցու ցա բե րած 
ա ջակ ցու թյուն, հար կադ րա կան աշ խա տանք նե րից խու սա փող նե րին ծա ծուկ պա հե լը և 
այլն: Նմա նօ րի նակ գոր ծո ղու թյուն նե րը նի դեռ լան դա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վել 
հայտ նի են որ պես «ոչ բռ նի ի նք նա պաշտ պա նու թյուն» (geweldloze verdediging), ֆրան-
սիա կա նում` «դի մադ րու թյան բա րե գոր ծա կան գոր ծո ղու թյուն ներ» (activites caritatives), 
«մ շա կու թային դի մադ րու թյուն» (resistance culturelle), դա նիա կան և այլ ե րկր նե րի գրա-
կա նու թյան մեջ՝ որ պես «պա սիվ դի մադ րու թյուն» և «խորհր դան շա կան դի մադ րու-
թյուն»16, հան դի պում են նաև «հոգևոր դի մադ րու թյուն» և/ կամ «բա րո յա կան դի մադ րու-
թյուն» ձևա կեր պում նե րը, ո րոնք ը նդ գր կում են հոգևոր և մշա կու թային գոր ծու նե ու թյու-
նը17: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում «ա նօգ նա կան զո հի» կեր պա րը ստեղծ-
վել է 1950-ական նե րի կե սե րին խորհր դային ղե կա վա րու թյան կող մից: Այս շր ջա-
նում Խորհր դային Մի ու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյան մա սին Հա րու թյուն Մա րու-
թյա նը գրում է. «…1950 -ա կան թվա կան նե րի ե րկ րորդ կե սից խորհր դային ղե կա վա րու-
թյու նը ոչ այն քան ար գե լում էր ցե ղաս պա նու թյան մա սին խո սե լը, որ քան նպաս տում էր 
ցե ղաս պա նու թյան շուրջ այն պի սի հի շո ղու թյան պահ պան մա նը, որ տեղ հայե րը բա ցա-
ռա պես ներ կա յաց վում էին որ պես ան մեղ զոհ, ո րը կորց րել է իր պատ մա կան հայ րե-
նի քի մեծ մա սը և կա րիք է զգում կա րեկ ցան քի»18: Հա մա ձայն հե տա զո տո ղի` ի րա վի-
ճա կը սկ սում է փոխ վել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հի շա տակ ման 50-րդ տա րե լի ցից19, 
1988 թ. Ղա րա բա ղյան շարժ ման և Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա-
կից հե տո20: Այ նուա մե նայ նիվ. «… հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ո րոշ շեր տե րի մեջ 
(թերևս, ա ռա վե լա պես ե րի տա սար դու թյան) նկատ վում են մի տում ներ, թե բա վա կան է 

16 Михман, Историография катастрофы, 248.
17 “Moral and Spiritual Resisitance,” https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-
resistance/, դիտվել է 10.02.2019; “Spiritual Resistance in the Ghettos,” https://encyclopedia.ushmm.org/
content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos, դիտվել է 10.02.2019; Հոգևոր դիմադրության մասին 
մանրամասն տե՛ս Spiritual Resistance: Art from Concentration Camps, 1940–1945, ed. Miriam Novitch 
(New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981); Rachile Kostanian, Spiritual Resistance in 
the Vilna Ghetto (Vilnius: Vilna Gaon Jewish State Museum, 2002); Joseph Rudavsky, To Live With Hope, 
To Die With Dignity: Spiritual Resistance in the Ghettos and Camps (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1997):
18 Մարության, «Հայոց ցեղասպանության», 31: 
19 1965 թ. հայ ժողովուրդը Խորհրդային Հայաստանում և համայն Սփյուռքում համընդհանուր 
ոգեկոչեց Հայոց ցեղասպանության զոհերին և նշեց նրանց հիշատակի օրը: Տե՛ս “50th Anniversary 
of the Armenian Genocide 1965 USA,” filmed 17 February 2017 at YouTube, Eboni Coursey, video, 16:20, 
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuy
H1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw, դիտվել է 05.11.2018; “Armenian Genocide 50th anniversary UN debate, 
1965,” filmed 31 October 2014, at YouTube, The Genocide Education Project, video, 18:12, https://www.
youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCx
CHNzi05ww2lec, դիտվել է 05.11.2018; Maike Lehmann, “Apricot Socialism: The National Past, the Soviet 
Project, and the Imagining of Community in Late Soviet Armenia,” Slavic Review 74, no. 1 (2015): 10-
31; Ավագ Հարությունյան, Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցը և երկրորդ հանրապետությունը 
(Երևան, Նորավանք, 2015): 
20 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը: Հատոր 1. 
Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը (Երևան, Գիտություն, 2009):

https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-resistance/
https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-resistance/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos
https://www.youtube.com/channel/UCdEWdpocyZQ8YSEU4xnCG_A
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuyH1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuyH1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw
https://www.youtube.com/channel/UCqzk7p-GJN51E83GgM-PPMQ
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
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խո սել ցե ղաս պա նու թյան մա սին, դա մեզ պետք չէ, այն ո րո շա կի ձևա խե ղում ներ է ա ռա-
ջաց նում մա նուկ նե րի և պա տա նի նե րի սե րունդ նե րի հո գե բա նու թյան մեջ, նպաս տում է 
օ տա րա տյա ցու թյան ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը և այլն, և այլն»21: Ը ստ հե ղի նա կի` նման 
մո տեց ման ձևա վոր ման գոր ծոն նե րից մեկն այն է, որ հա ճախ հա սա րա կու թյան ո րո-
շա կի խմբե րում ըն կալ վում է ի բրև թե` «հայե րը մորթ վել են ոչ խար նե րի նման», գրե թե 
ա ռանց դի մադ րու թյան22: 

Ի րա կա նում ո ՛չ հայ, ո ՛չ էլ հրե ա դի մադ րող ներն ի րենց չէին զգում ա նօգ նա կան 
զո հեր: Ճիշտ հա կա ռա կը, նրանք նա խընտ րում էին պայ քա րել զեն քը ձեռ քին և ար ժա-
նա պատ վո րեն մա հա նալ: Հա մա ձայ նե լով Յ. Բաուե րի տե սա կե տի հետ` պետք է նշել, 
որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ևս զին ված ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
կար ծես ուղղ ված լի ներ հենց այդ ըն կալ ման դեմ: Այդ մա սին է վկա յում մաս նա վո րա-
պես այն հան գա ման քը, որ ա վստ րիա ցի գրող Ֆրանց Վեր ֆե լի «Մու սա լե ռան քա ռա-
սուն օ րը»23 վե պի հե րոս նե րից մե կը` Մու սա լե ռան ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա ռաջ-
նորդ նե րից քա հա նա Ա րամ Թո մա սյա նը, մեր ժում է մա հա նալ «ան պաշտ պան ոչ խա-
րի» նման` ո րո շե լով կե նաց-մա հու պայ քար մղել. «Ես գի տեմ, թե ի նչ պես պետք է մեռ-
նեմ: Ո ՛չ ի բրև ան պաշտ պան ոչ խար, ո ՛չ Տեր Զո րի ճա նա պար հին, ո ՛չ քա րա վա նային 
ճամ բար նե րի աղ տե ղու թյան մեջ, ո ՛չ քաղ ցից, ո ՛չ էլ գար շա հոտ հա մա ճա րա կից: Ո ՛չ, ես 
կմեռ նեմ իմ տան շե մին, զեն քը ձեռ քիս…»24: 

Ի րա կան փաս տե րի վրա գր ված ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դար ձավ խորհր դան շա կան 
սի ո նիս տա կան ե րի տա սար դա կան շարժ ման հա մար թե՛ Պա ղես տի նում, թե՛ Եվ րո պա-
յում, հատ կա պես գետ տո նե րում25: Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը հա մա րում են, որ 1930-
ական թթ. այս ըն կա լումն այն քան տա րած ված էր, որ եբ րայե րեն թարգ մա նե լիս հե ղի-
նակն «ան պաշտ պան ոչ խար» ար տա հայ տու թյու նը թարգ մա նել է որ պես «ոչ որ պես 
մորթ վե լու ոչ խար»26: Հրե ա պատ մա բան Յաիր Օ րո նը գրում է, որ հրե ա կան ը նդ հա-
տա կի ան դամ նե րի հա մար Մու սա լե ռան պաշտ պա նու թյան պատ մու թյունն ա սես 
ա ռա կի, նաև մո դե լի նշա նա կու թյուն ու ներ, ո գեշնչ ման աղ բյուր էր: Նրանք հա վա սա-
րու թյան նշան էին դնում ի րենց և հայե րի ճա կա տա գրի միջև: Եր կու դեպ քում էլ հան-
ցա գոր ծի նպա տա կը մարդ կանց ի րենց ար մատ նե րից կտ րելն ու տե ղա հան ա նելն էր, 
ամ բող ջա կան հա մայնք նե րի ֆի զի կա կան բնաջն ջու մը, և եր կու դեպ քում էլ դի մադ-
րու թյու նը մարմ նա վո րում էր կա՛մ պատ վա բեր մա հը, կա՛մ փր կու թյան հնա րա վո րու-
թյունը27: 

21 Մարության, «Հայոց ցեղասպանության», 30:
22 Նույն տեղում, 30-31:
23 Ֆրանց Վերֆել, Մուսա լեռան քառասուն օրը (Երևան, «Լույս», 1988):
24 Նույն տեղում, 223-224:
25 Մանրամասն տե՛ս Yair Auron, The Banality of Indifference: Zionism and the Armenian Genocide 
(New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers, 2000), 293–311: Հմմտ. Մարության, 
«Հայոց ցեղասպանության», 31-35։
26 Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” 158. 
27 Yair Auron, The Banality of Indifference, 309.
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Դ րա մեկ այլ օ րի նակ է, այն, որ 1915 թ. Կի լի կիա յում (հա մա ձայն աղ բյու րի` հա վա-
նա բար Զեյ թու նում) հայե րի կող մից ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մե լու մա սին ժա մա-
նա կի մա մու լը գրում է. «Կո տո րածն սկս վել է և Կի լի կիայի շր ջա նում: Սուր հան դակ-
նե րը կա րո ղա ցել են հաս նիլ Վան: Նրանք էլ պար զել են ա պս տամ բու թե ան դրօ շա կը: 
Այս ան գամ չեն ու զում ոչ խա րի պէս մորթ վել (ը նդգ ծու մը – Հ.Գ.): Եւ ի րա վա ցի է այդ 
վճի ռը: Միեւ նոյնն է, պի տի մեռ նին, գո՛ նե կռուե լով մեռ նին. դա պա տիւ է բե րում 
նրանց»28: 1915 թ. մայի սին՝ ռու սա կան բա նա կի և հայ կա մա վո րա կան խմբե րի կող մից 
Վա նի գրա վու մից հե տո տե ղի ու նե ցած ճաշ կե րույ թի ժա մա նակ, ի նք նա պաշտ պա նու-
թյան ղե կա վար Ա րամ Մա նու կյա նը, դի մե լով ռուս զո րա վա րին [Ա. Նի կո լաև], ա սում 
է. «Երբ ա միս մը ա ռաջ ա պս տամ բու թիւն հռ չա կե ցինք, յոյս չու նէինք ռու սե րու գա լուն: 
Մեր կա ցու թիւ նը ա նել էր. պէտք էր կա՛մ ան ձնա տուր լի նե լով թոյլ տայինք որ մեզ մոր-
թեն ոչ խար նե րու նման (ը նդգ ծու մը – Հ.Գ.), կա՛մ մեռ նէինք, «Թի թա նիք»ի նւա գա խում-
բին պէս` ե րաժշ տու թե ան հան դի սա ւոր հն չիւն նե րով: Մենք նա խընտ րե ցինք վեր ջի-
նը»29: Վեր ջի նիս հա կա ռակ բևե ռը «ոչ խա րի նման մորթ վելն էր», նա հա տակ վե լը/ մար-
տի րոս վե լը, քա վու թյան նո խազ դառ նա լը30: 

Առ հա սա րակ զին ված դի մադ րու թյու նը ևս կա րող է դի տարկ վել որ պես բա րո յա-
կան դի մադ րու թյան դրսևո րում, քա նի որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մող նե րի կող-
մից նման ո րոշ ման կա յա ցումն ու նի խոր բա րո յա կա նու թյուն, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, 
պատ վա բեր կամ գի տակց ված մահ վան գա ղա փա րը31: Թերևս հենց սրա նով է պայ-
մա նա վոր ված, որ Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը զին ված դի մադ րու թյու նը հա մա րում 
են «դի մադ րու թյան»` ա վե լի լայն ըն կալ ման մի դրսևո րում: Ել նե լով այս տրա մա բա-
նու թյու նից՝ Յ. Բաուե րը դի մադ րու թյու նը սահ մա նում է հետևյալ կերպ. «Հո լո քոս տի 
ժա մա նակ հրե ա նե րի դի մադ րու թյու նը ես կսահ մա նեի որ պես ցան կա ցած խմբային 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը գի տակ ցա բար նա խա ձեռն վել է գեր մա նա ցի նե րի և նրանց դաշ նա-
կից նե րի կող մից հրե ա նե րի դեմ ուղղ ված հայտ նի կամ են թադ րյալ օ րենք նե րի, գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կամ մտադ րու թյուն նե րի դեմ»32: 

28 «Ապստամբութիւնը Կիլիկիոյ մէջ», Արեւ (Աղեքսանդրիա), 21 յունիս, № 19, 1915, 3:
29 «Վանի մէջ», Հայաստան (Սօֆիա), 6 յունիս, № 25, 1915, 1:
30 «Ոչխարի նման մորթվել, նահատակվել/մարտիրոսվել, քավության նոխազ դառնալ» և նմանօրինակ 
ձևակերպումներ հաճախ հանդիպում են ինչպես Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների 
հուշագրություններում, բանավոր պատմություններում, այնպես էլ ժամանակի մամուլում: Օրինակ, 
«Թիֆլիսէ Ճէյմս Պրայսի հեռագրուած է թէ Սըվազցի 160.000 բնակչութենէ միայն 100.000 հոգի 
մնացած են. անոնք ալ ծերերն և անկարներն են միայն: Հեռագրողը ականատես մըն է, որ յաջողած 
է Թիֆլիս անցնիլ: Կը պատմէ թէ շատեր ոչխարի նման մորթուեցան և հազարաւորներ գետերու մէջ 
նետուեցան»: Տե՛ս «Սվազի կոտորածը», Ազգ (Պոսթոն), 31 յունուար, № 25, 1916, 1: 
31 Գիտակցված մահվան գաղափարը լավագույնս արտահայտվում է հետևյալ բանաձևում՝ «Մահ ոչ 
իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ անմահություն է» («Չգիտակցված մահը մահ է, գիտակցված մահը՝ 
անմա հություն»): Տե՛ս Եղիշէ, «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին Դաւթի երիցու Մամիկոնի 
հայցեալ», Երկրորդ յեղանակ, 2:
32 Yehuda Bauer, The Jewish Emergence from Powerlessness (Toronto, Buffalo: University of Toronto 
Press, 1979), 27.
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Փաս տո րեն Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն՝ ուղղ ված 
ֆի զի կա կան գո յու թյան ու «մարդ կային դի մագ ծի» պահ պան մա նը, ցան կա ցած գոր-
ծո ղու թյուն, ո րն ուղղ ված էր ը նդ դեմ ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան կամ «ոչն չաց ման 
տրա մա բա նու թյան», նույ նիսկ մտադ րու թյուն նե րի, ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ո րը 
խո չըն դոտ կհան դի սա նար ոճ րա գոր ծու թյան վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու ճա նա-
պար հին, հա մա րում են դի մադ րու թյուն: 

Ոչ զինված դիմադրությունը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ

1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին Միա վոր ված ազ գե րի կազ       մա կեր պութ յան (ՄԱԿ) Գլ խա-
վոր ա սամբ լե այի ըն դու նած «Ցե ղաս պա     նութ յան հան ցա գոր ծութ յան կան խար գել ե լու և 
պատ  ժե լու մա սին» կոն վեն ցիայի ե րկ րորդ հոդ վա ծի կե տե րից մե կի հա մա ձայն` որևէ 
խմբի կյան քի հա մար մի տում նա վոր այն պի սի պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք ուղղ-
ված են նրա լրիվ կամ մաս նա կի ֆի զի կա կան ո չն չաց մա նը` կա տար ված ազ գային, 
էթ նի կա կան, ցե ղային կամ կրո նա կան որևէ խմբի, որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ մաս-
նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ, ցե ղաս պա նու թյուն է33: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ կյան քի հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
ստեղծ ման գոր ծիք նե րից մե կը հա րյու րա վոր և հա զա րա վոր մարդ կանց սո վա մա հու-
թյան դա տա պար տելն էր ի նչ պես բռ նա գաղ թի ճա նա պար հին, այն պես էլ հա մա կենտ-
րո նաց ման ճամ բար նե րում: Սո վա մա հու թյու նը դի տար կե լով որ պես ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա գործ ման քա ղա քա կա նու թյուն` Ջորջ Շի րի նյա նը մատ նան շում է նման քա ղա քա կա-
նու թյան շար ժա ռիթ նե րը. «Վեր ջա պես մենք ու սում նա սի րե ցինք թուր քե րի կող մից սո վա-
մա հու թյու նը` որ պես ցե ղաս պա նու թյան գոր ծիք կի րա ռե լու շար ժա ռիթ նե րը` բա ցա հայ-
տե լով, որ այն մա սամբ ար դա րաց նում է ի րենց այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ հայե-
րը բնա կան մա հով են մա հա ցել, բայց և պատ ժե լու դան դաղ, հո գե վար քային մա հով` 
վրեժխնդ րու թյան և հայե րի նկատ մամբ տի րա պե տու թյուն հաս տա տե լու հա մար, քա նի 
որ նրանք հրա ժար վե ցին օս մա նյան սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գում մնալ 
ստո րա դաս դիր քում»34: 

Ս տորև ներ կա յաց վում է, թե հայե րը ի նչ մի ջոց նե րի են դի մել բռ նա գաղ թի ճա նա-
պար հին կամ հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում՝ սնունդ ձեռք բե րե լու հա մար` 
ան դրա դառ նա լով հատ կա պես ե րե խա նե րի փոր ձա ռու թյուն նե րին: Սնն դի ձեռք բե րու մը 
և ֆի զի կա կան գո յու թյան պահ պա նու մը դի մադ րու թյուն էին Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը 
և խո չըն դոտ՝ ոճ րա գործ նե րի վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ե րե խա ներն ան ցնում էին բազ մա թիվ փոր ձու-
թյուն նե րի մի ջով՝ հա ճախ նաև միայ նակ թա փա ռե լով մի բնա կա վայ րից մյու սը, ան ցնե-
լով մու սուլ մա նա կան ըն տա նիք նե րով, տար բեր «տե րե րի ձեռ քի տա կով», ճարպ կու-

33 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 9 December 1948, 280. 
Տե՛ս https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf:
34 George N. Shirinian, “Starvation and Its Political Use in the Armenian Genocide,” Genocide Studies 
International 11, no. 1 (2017): 29-30.

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume 78/volume-78-i-1021-english.pdf
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թյուն և խո րա ման կու թյուն դրսևո րե լով` գի տակ ցա բար կամ ոչ գի տակ ցա բար պայ քար 
մղում՝ ո ղջ մնա լու հա մար:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րող նե րի հու շա գրու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
բա նա հա վաք նե րի գրա ռած բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, սկս վում են 
խա ղաղ կյան քի մա սին նկա րա գրու թյուն նե րով: Ու շա գրավ է, որ գաղ թի ճա նա պար հի 
մա սին պատ մե լիս վե րապ րող նե րը հա ճախ հղում են կա տա րում «եր ջա նիկ ման կու-
թյա նը»՝ որ պես մի ժա մա նա կա հատ վա ծի, ո րը «մ նա ցել էր ետևում» կամ ա վարտ ված 
էր: Ե րե խա նե րը, կորց նե լով եր ջա նիկ ման կու թյու նը, կանգ նել էին նոր մար տահ րա-
վեր նե րի ա ռաջ: Ան թու րայի թուր քա կան որ բա նո ցի հն գա մյա սան Գառ նիկ Բա նյանն 
իր հայ րե նի օ ջա խը հի շա տա կում է որ պես ա ղո թա տե ղի, ի սկ այ գին` որ պես դրախ-
տա վայր. «Մեր տու նը ա ղօթ քի տա ճար էր, տա րուան չորս ե ղա նակ նե րուն էլ ա ղօթ քի 
մր մունջ ներ կը լսուէին»35: Բռ նե լով գաղ թի ճա նա պար հը` հաս կա ցել էր, որ աշ խարհն 
ա վե լի ըն դար ձակ է. «Կը հե ռա նայինք, բայց յան կարծ, մտ քով կը դառ նայի մեր քա ղա-
քը, մեր տու նը, մեր տան տա քուկ շուն չը, մեր տան թարմ հա ցը, մեր պար տէ զի հա մով 
պտուղ նե րը, մեր սա քուին վրայ շուք ը նող ծա ռե րը, ի րենց մէ ջէն սա հող-անց նող զով 
հո սան քը օ դի… Ա նոնք ա մեն քը մնա ցեր էին մեր ե տե ւը…»36: 

Հետևում թող նե լով եր ջա նիկ ման կու թյու նը` ե րե խա նե րը կար ծես ժա մա նա կից շուտ 
հա սու նա նում էին` եր բեմն ստանձ նե լով նաև «տան գլ խա վո րի» դե րը: Նրանք ը նդ գրկ-
վում էին ո րո շում ներ կա յաց նե լու և ապ րուս տի մի ջոց ներ հայ թայ թե լու պար տա կա նու-
թյուն նե րի մեջ, եր բեմն էլ միայ նակ հոգ տա նում ըն տա նի քի ան դամ նե րի մա սին: Ը նդ 
ո րում նրանք ի րենց վրա էին վերց նում այս գոր ծա ռույթ նե րը բռ նա գաղ թի հենց սկզբից: 
Վե րապ րող ներն ի րենք բա ցատ րում են սա նրա նով, որ ե րե խա նե րից ա մե նա մեծն 
էին կամ ե թե նույ նիսկ ե րե խա նե րից ա մե նա մե ծը չէին, այ նուա մե նայ նիվ ի րենք ի րենց 
ըն կա լում էին ար դեն «հա սուն մարդ»: 1902 թ. Կե սա րիա յում ծն ված Նի կո լաս Բեր բե-
րյա նը պատ մում է. «Ն րանք ա սա ցին, որ յոթ օ րից պետք է դուրս գանք [բ նա կա վայ րից]: 
Հետևա բար մենք մեր ի րե րը դրե ցինք կառ քի վրա և ամ բողջ ըն տա նի քով դուրս ե կանք: 
Հայրս հե ռա ցել էր, ուս տի ըն տա նի քի գլ խա վո րը ես էի, ես ա մե նա մեծն էի»37:

 Հայ ե րե խա նե րը ոչ միայն ստանձ նում էին աք սո րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տանք նե րը, այլև ար դեն ի սկ բռ նա գաղ թի ճա նա պար հին՝ մե ծա հա սակ նե րին մխի թա-
րե լու և հու սադ րե լու գոր ծը: Վե րապ րող Աշ խեն Պո ղի կյա նը38 պատ մում է 1915 թ. աշ նա-
նը Տիգ րա նա կեր տում ի րենց քա րա վա նի հետ տե ղի ու նե ցա ծի մա սին. «Հա ջորդ օ րը 
Լևո նի կը մե ռավ: Ես մնա ցի մե   նակ մայ րի կիս հետ: Ար դեն ութ տա րե կան էի և մխի թա-
րում ու հանգստաց նում էի մայ րի կիս»39:

35 Գառնիկ Բանեան, Յուշեր մանկութեան եւ որբութեան (Անթիլիաս-Լի բա նան, Տպարան 
Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1992), 17:
36 Նույն տեղում, 84:
37 Nicholas Berberyan, Armenian Assembly Oral History Project, https://umdearborn.edu/casl/centers-
institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project, դիտվել է 08.08.2016:
38 Ծնվել է 1908 թ. Էրզրումում: Հուշագրությունը գրի է առնվել 1978 թ.:
39 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցե ղաս  պանություն. ականատես վերապ  րող նե  րի վկայություններ 
(Երևան, «Գիտություն», 2011), 226: 

https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project


Հաս միկ Գ. Գրի գո րյան

18

1907 թ. Մա րա շում ծն ված Սի րա նուշ Բո յա ջյա նը (օ րի որ դա կան ազ գա նու նը` Ղա զա-
րյան) զար ման քով է հի շում, թե ի նչ պես է կա րո ղա ցել մոր մա հից հե տո յոթ տա րե-
կան հա սա կում հոգ տա նել ըն տա նի քի, այդ թվում՝ նո րա ծին ե րե խայի մա սին, վա րել 
ամ բողջ կեն ցա ղը: Մա րա շից դուրս ե կած քա րա վա նի հետ հաս նե լով Հոմս՝ այն տե ղից 
տե ղա փոխ վել են Մար դին և բնա կու թյուն հաս տա տել: Նա ման րա մասն նկա րա գրում է 
այն կեն ցա ղային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, ո րը ստանձ նել է մոր մահ վա նից հե տո. «Ես 
ա մե նա մեծն էի: …Հե տո մենք հու ղար կա վո րե ցինք մայ րի կիս և ե կանք տուն…. [ նո րա ծին 
– Հ.Գ.] ե րե խա կար, մենք չգի տեինք ի նչ ա նել: Ոչ ոք չկար, ու մից կա րե լի լի ներ կաթ 
խնդ րել, հետևա բար ես ստիպ ված էի մեկ ա միս հոգ տա նել այդ ե րե խայի մա սին: …
Ինչ պե՞ս է Ա ստ ված ի նձ ուժ տվել ա նե լու այդ ա մե նը» 40:

 Վե րապ րող նե րը, խո սե լով ի րենց տա րի քին ան հա րիր վար քի, ցու ցա բե րած խո րա-
ման կու թյան ու ճկու նու թյան մա սին, նշում են, որ սո վը, մա հը և հա րա զատ նե րի սպա նու-
թյանն ա կա նա տես լի նե լը թմ րեց րել էին ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րը, ի րենք այլևս վախ 
չէին զգում և գի տակ ցում էին, որ այ լընտ րան քը մահն է: Վե րապ րող նե րից մե կի` տասն-
մե կա մյա Համ բար ձում Բեր բե րյա նի նկա րա գրու թյան հա մա ձայն՝ ի րենք դար ձել էին «դա-
ժան» և «անզ գա», քա նի որ գի տակ ցում էին, որ հա ջորդ զո հը կա րող են ի րենք լի նել41:

Սննդի ձեռքբերումը` որպես կենաց-մահու պայքար

Ու շա գրավ է այն հան գա ման քը, որ գաղ թա կա նու թյան ճա նա պար հին ե րե խա նե րի 
վար քը հա ճախ հա կա սա կան էր. որ քան էլ հաշտ վել էին մահ վան հետ, նույն քան և 
ձգ տում էին այն ա մե նին, ին չը թույլ կտար պահ պա նել գո յու թյու նը: Ին նա մյա Հո վա-
կիմ Դիշ դի շյա նը42 պատ մում է. «...մաս առ մաս սպա ռե լով մեր ու նե ցած ջրի պա շա րը, 
նա խորդ օր վա օ րի նա կով նո րից կանգ նել էինք մահ վա նը շատ մո տիկ, և պետք է ա սեմ, 
որ ար դեն հաշտ վել էինք նրա հետ... Գի շե րով ի նչ քան ա ռա ջա նում էինք, նույն քան էլ 
նոս րա նում էին մեր շար քե րը, յու րա քան չյուրն ապ րում էր միայն իր ցա վե րով, ճա նա-
պար հը ծածկ վում էր մեր բախ տա կից նե րի դիակ նե րով, բայց ես ու քույրս լուս նի լույ-
սով և նրա զո րու թյամբ շա րու նա կում էինք դե պի ան նկա րա գրե լի տան ջա լի քա րա վա նի 
իջևա նը, այ սինքն` մեր ե րա զած ջու րը...» 43:

1900 թ. Բիթ լի սում ծն ված Թա գու հի Ան տո նյա նը, խո սե լով սն վե լու ե ղա նակ-
նե րի մա սին, այն ներ կա յաց նում է որ պես կյան քի ու մահ վան միջև տար վող պայ քար. 
«Հո րա քույրս սատ կած կո վին ա րյու նը թե նե քեի մը մեջ ե փեց, մենք կե րանք: Յա` պի տի 
մեռ նինք, յա` պի տի ապ րինք: Ձիե րուն քա լած տե ղը չիշ, ան ձրև լց ված էր, ադ ալ ջու րի 
պես խմե ցինք, ի ՞նչ ը նենք` ծա րավ ե նք» 44: 

40 Siranoush Boyajian, Armenian Assembly Oral History Project.
41 Hamparsoum Berberian, նույն տեղում:
42 Ծնվել է 1906 թ. Զիլե քաղաքում: Հուշագրությունը գրի է առնվել Հայրենական մեծ պատերազմից 
հետո:
43 Հովակիմ Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում: Հիշողություններ (Երևան, «Գիտություն», 2006), 
123-127:
44 Սվազլյան, Հայոց ցե ղաս  պանություն, 104:
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Վայրի խոտերով սնվելը

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած ե րե խա նե րը գաղ թա կա նու թյան ճա նա պար հը 
նկա րա գրում են որ պես ան վեր ջա նա լի քայ լերթ, ո րը վե րահսկ վում էր զին ված ոս տի-
կան նե րի կող մից: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ նրան ցից շա տերն ա կա նա տես են 
ե ղել ի րենց հա րա զատ նե րի ու հայ րե նա կից նե րի սպա նու թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ շատ 
փոք րա հա սակ նե րը հա ճախ գաղ թի ճա նա պար հը նույ նա կա նաց նում են քաղ ցի զգա ցո-
ղու թյան հետ` ա ռա ջին հեր թին մեկ նա բա նե լով որ պես ջրի և սնն դի բա ցա կա յու թյուն: 
1912 թ. Թո մար զայի մո տա կա գյու ղե րից մե կում ծն ված Աբ րա համ Աղ բա շյա նը վեր հի-
շում է, որ գաղ թի ճա նա պար հին, բա ցի սնն դից, ի րենց ո չինչ չէր ան հանգստաց նում, 
նույ նիսկ զին ված ոս տի կան նե րը: Քա նի որ ի րենց ամ ռանն են գաղ թեց րել, վե րապ րո ղի 
վկա յու թյամբ ի րենք սն վել են վայ րի խա տու տիկ նե րով և ան ձրևաջ րով. «Մեկ տա րի, 
տա րի ու կես մենք ու տե լու ո չինչ չու նեինք բա ցի վայ րի խա տու տիկ նե րից»45: Աբ րա համ 
Աղ բա շյա նը պատ մում է, որ որ տեղ կա նաչ խոտ էին տես նում, «կո վե րի պես ա րա ծում 
էին» և «շ նե րի պես խմում ան ձրևա ջու րը»46:

 Սիվ րի Հի սա րից Նվարդ Այ տը նյա նը, ով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ման-
կա հա սակ է ե ղել, վկա յում է. «Ան ջա տուած կա ռա խում բին ճամ բորդ ներս սպա սե ցինք 
Գո նիա ա տեն մը ե ւս եւ ա հա մեր գոյ քե րը է շե րու վրայ բեռ ցու ցած ճամ բայ ին կանք 
հե տի ոտն դէ պի Մեր սին: …Երբ Մեր սին հա սանք, սկ սանք դաշ տե րէն խո տեր հա ւա քել 
ու ու տել: Բայց եւ այն պէս ա սով ալ գո հա ցած էինք` ե թէ մա րախ նե րը խուռ նե րամ չյար-
ձա կէին ու չբ նաջն ջէին խո տե րը: Եր կու ե րեք շա բա թի չափ մնա ցինք Մեր սին: Վեր ջա-
պէս այ լա զան ու ան նկա րա գրե լի տա ռա պանք նե րէ ետ քը հա սանք Րագ գա…»47:

Ս նունդ ձեռք բե րե լու խն դիրն ա նընդ հատ առ կա էր ոչ միայն բռ նա գաղ թի ճա նա-
պարհ նե րին, որ տեղ մար դիկ սն վում էին վայ րի խո տե րով, ի նչն էլ հա ճախ պատ ճառ 
էր դառ նում թու նա վո րում նե րի և մահ վան48: Խո տա կե րու թյամբ էին ապ րում նաև այն 
հայ գաղ թա կան նե րը, ո րոնք ա պաս տա նել էին լեռ նե րում: «Ա ռա վոտ» թեր թի 1919 թ. 
մայի սի 12-ի հա մա րում նյութ է տպագր վել յոթ որ բե րի մա սին, ո րոնք հայտ նա բեր վել 
են ան գլիա ցի զին վոր նե րի կող մից և հանձն վել Ա դա նայից ե կող գաղ թա կան նե րին` 
Կ.Պո լիս ու ղարկ վե լու հա մար: Նրանք հանձն վել են Հայ դար փա շայի որ բա նոց: Տա րի-
նե րով բնակ վե լով լեռ նե րում` փոք րիկ նե րը կորց րել են խո սե լու ու նա կու թյու նը և միայն 
խա չակն քե լով են կա րո ղա ցել հաս կաց նել, որ ի րենք հայ են: Թեր թը գրում է. «Երբ 
ու րիշ կա յան մը կը հան դի պին, ի րենց հաց կը տրուի, հա ցը խս տիւ կը մեր ժեն, վար կը 
ցատ կեն, խո տեր կը ժո ղուեն ու վա կո նին մէ ջը կսկ սին ու տել: Տա րի նե րով խո տա ճա րա-
կու թե ան վար ժու թիւ նը հա ցը մոռց նել տուած է» 49: 

45 Abraham Aghbashian, Armenian Assembly Oral History Project. 
46 Նույն տեղում:
47 Աղէտէն վերապրողներ, Տէր-Զօր (Փարիզ, Պ. Էլէկեան, 1955), 62: 
48 Հայկանուշ Մելքոնեան, Կեանք եւ մահ: Մատենաշար Ապրիլեան Եղեռնի, թիւ 9 (Անթիլիաս-
Լիբանան, Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1960), 26:
49 «Լեռը գտնուած եօթը որբեր», Առաւօտ (Կ.Պոլիս), 12 մայիս, № 3, 1919:
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Կե սա րա ցի հոգևո րա կան Տեր Վա հան քա հա նան հետևյալն է պատ մում վայ րի 
խո տե րով սն վե լու և ո ղջ մնա լու մա սին. «Մեր գիւ ղին ամ բողջ այր մար դի կը իթ թի հա տի 
ոճ րա գործ հե տե ւորդ նե րուն կող մէ ձո րե րու մէջ կա ցի նա հար ե ղած են, կի նե րէն մեծ 
մա սը գե տը թա փուած են կամ բռ նա բա րուած ու իս լա մա ցուած առ այժմ 570 ան ձե րէն կը 
մնան միայն 25 կի ներ` ո րոնք լե ռը ա պաս տա նե լով և խոտ ու տե լով ճո ղոպ րած են ահ ռե-
լի ե ղեռ նէն» 50: 

Հն գա մյա Ա նդ րեաս Գա րա մա նյա նը51 գաղ թի ճա նա պար հին քաղ ցի, ծա րա վի և 
սնունդ հայ թայ թե լու մա սին պատ մում է. «Ա տեն ա տեն կա րա ւա նը կանգ կ’առ նէր հանգ-
չե լու, ան ձրեւ նե րէն գո յա ցած փո սե րու ջու րե րու վրայ կը վա զէր, տո չո րը ան ցնե լու զի րար 
ա րմ կա հա րե լով եւ վայ րի բոյ սեր կը փնտ ռէր ու տե լու հա մար…»52: 

Ուր ֆայի որ բա նո ցի սան Բաբ կեն Ին ճեա րա պյա նը պատ մում է. «Յա ջորդ օր, եր կու-
շաբ թի, պա տե րազ մը կը վերսկ սի: Ա նօ թու թիւն ալ իր հետ: Թե թեւ ա պու րի հետ շատ քիչ 
հա ցեր էին սնն դե ղէ նի բա ժի նը: Ստի պուե ցանք խոտ ու տել: Որ բա նո ցէն, ծա կէ մը դուրս 
կը փախ չէինք խոտ հա ւա քե լու եւ ճա շա կե լու զայն: Այդ կող մե րը խո տը նոյ նիսկ դժուա-
րու թեամբ կը ճա րէինք: Եր բեմն գի շեր նե րը որ բա նո ցէն կը փախ չէինք մէկ քա նի որ բեր, 
եւ հե ռու տեղ եր թա լով բա ւա կան խոտ կը հայ թայ թէինք: Այդ պի սով ա մէն օր խոտ կու-
տէինք…»53:

Մրգերի, հատապտուղների և ընկուզեղենի հավաքչություն

Ս նունդ հայ թայ թե լու մյուս ե ղա նա կը մր գե րի, հա տապ տուղ նե րի ու ըն կույզ նե րի 
հա վաք չու թյունն էր: Յոթ նա մյա Ար շա լույս Բո յա ջյա նը պատ մում է, որ դուրս գա լով 
Սե բաս տիայից՝ նույ նիսկ չի հի շում, թե քա նի ա միս են քայ լել մինչև Այն թափ հաս-
նե լը` ա ռանց գուլ պա նե րի ու կո շիկ նե րի: Նա վեր հի շում է, որ փոքր գյու ղե րի մո տով 
ան ցնե լիս տե ղի բնակ չու թյու նը սնունդ է վա ճա ռել քա րա վա նին, սա կայն Այն թափ 
հաս նե լուն պես սն վել են այն ա մե նով, ի նչ կա րո ղա ցել են հա վա քել քա ղա քից դուրս 
գտնվող այ գի նե րից54: Այս պրակ տի կան շատ ակ տիվ կի րա ռում էին այն ե րե խա նե րը, 
ով քեր փա խել էին քր դա կան, թուր քա կան կամ ա րա բա կան ըն տա նիք նե րից ու միայ-
նակ վե րա դառ նում էին ի րենց բնա կա վայ րե րը կամ բռ նում Հա լե պի ճա նա պար հը: 
Համ բար ձում Բեր բե րյա նը, եղ բոր հետ փախ չե լով գնաց քից, ոտ քով ճա նա պարհ է ը նկ-
նում դե պի ծնն դա վայր` Ա դա նա, որ տեղ գտնվում էր նրանց զին վո րա կան եղ բայ րը: 
Վե րապ րո ղը ճա նա պար հին սն վե լու մա սին պատ մում է. «Մենք փոքր էինք: Միայն մի 
փոքր գնա լուց հե տո, այն տեղ ի նչ-որ բան կար, այ գի, մենք գտանք, ի նչ էր այդ, լո լիկ-
ներ, այդ այ գում լո լիկ ներ էին, լո լիկ ներ: …Մենք կե րանք մեկ կամ եր կու սը»55: 

50 «570 անձերէ 25 կիներ միայն մնացեր են», Արիամարտ (Կ.Պօլիս), 11 դեկտեմբեր, № 17 (1832), 1918: 
51 Ծնվել է Կարս Բազարում 1911 թ.:
52 Անդրէաս (Տաւրոս) Գարամանեան, Տարագրեալի մը յուշերը: Երկրորդ հատոր (Պուէնոս Այրէս-
Արժանթին, 1972), 10:
53 Բաբկէն Ինճէարապեան, Մեծ եղեռնի շրջանին հայ որբի մը ոդիսականը (Փարիզ, Turabian Press, 
1951), 230-231: 
54 Arshalous Boyajian, Armenian Assembly Oral History Project.
55 Hamparsoum Berberian, նույն տեղում:
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Մուրացկանություն

Ս նունդ ձեռք բե րե լու մյուս ձևը, ո րին դի մում էին հայ գաղ թա կան նե րը ոչ միայն աք սո-
րի ճա նա պար հին գյու ղե րի ու գյու ղա քա ղաք նե րի մի ջով ան ցնե լիս, այլև ա րա բա կան 
բնա կա վայ րե րում, մու րաց կա նու թյունն էր, ո րը շատ տա րած ված էր նաև ե րե խա նե րի 
շր ջա նում: 

Խար բեր դում Ա ՄՆ-ի դես պան Լես լի Դևի սը գրում է. «Տար բեր ժա մա նակ բազ մա թիվ 
ե րե խա ներ էլ էի գտել հյու պա տո սա րա նում պատս պա րել` չհաշ ված նրանց, ով քեր մայ-
րե րի հետ էին ի նձ մոտ ապ րում: Ա ռա ջի նը, ում ա պաս տան տվե ցի` Ներ սես Տեր-Կա րա-
պե տյանն էր, ի նը տա րե կան մի տղա… Հե տո հո րը, մո րը, բո լոր քույ րե րին ու եղ բայր նե-
րին կո տո րել էին, ին քը մնա ցել, շու կայի հրա պա րա կում մու րաց կա նու թյուն էր ա նում» 56:

 Քե սաբ ցի Զա րու հի Ա յա նյա նը, ով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ վեց տա րե-
կան էր, պատ մում է, որ տե ղա հան վե լիս ի րենց հետ ու նե ցել են կով, ո րը ճա նա պար-
հին մայ րը կթել է: Գաղ թել են Բա զուր գյուղ, որ տեղ վա ճա ռել են կո վը, ա պա հա սել 
են Հա մա, Հոմս, այն տե ղից՝ Դա մաս կո սի մոտ գտնվող Նե բիկ բնա կա վայ րը: Այս տեղ 
մնա լով մեկ տա րի` մոր հետ մու րաց կա նու թյուն են ա րել` ապ րե լու հա մար57: Ար դեն 
հի շա տակ ված Աբ րա համ Աղ բա շյա նը, ով պատ մում էր խա տու տիկ նե րով սն վե լու 
մա սին, շա րու նա կում է. «Ես կո վի պես մեծ ստա մոքս ու նեի, ո րով հետև միայն վայ րի 
խա տու տիկ նե րով էինք սն վում: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ, ես հի շում եմ, թե ի նչ պես 
էինք մայ րի կիս հետ տնից տուն գնում՝ սնունդ մու րա լու»58: Բա լուում ծն ված տաս նա-
մյա Գառ նիկ Ար փա ջյա նը Հա լե պում մնում է եր կու տա րի` մինչև ան գլիա ցի նե րի մուտք 
գոր ծե լը: Այս տեղ եր կու ո րբ ե րե խա նե րի հետ մու րաց կա նու թյուն են ա րել` գո յատևե-
լու հա մար. «Ես այլևս չէի վա խե նում ո չն չից, ա մե նա վա տը, որ նրանք կա րող էին ա նել, 
ի նձ սպա նելն էր: Ես սա միշտ պա հում էի իմ մտ քում: Ես միշտ մտա ծում էի վա ղը այլ օր 
է, մյուս օ րը ու րիշ, այդ պես ես չէի մտա ծում, այս այն էր, ի նչ ես զգում էի: Ես քաղ ցած 
եմ, ես սո վա մահ եմ լի նում, ես մու րում եմ այս տեղ և այն տեղ, եր կու շա բաթ ես մու-
րա ցի, մու րա ցի, ես ու տում էի խն ձո րի մի ջուկ նե րը, ես ու տում էի տան ձի մի ջուկ նե րը, ես 
ու տում էի ձմե րու կի կեղև նե րը, ես ու տում էի սե խի կեղև նե րը, ես ու տում էի ա մեն ա նիծ-
ված բան, որ կա րե լի էր ու տել, դրանք ու տե լու չէին, բայց ես ստիպ ված էի ու տել» 59:

1901 թ. Բա լուի Հա վավ գյու ղում ծն ված Սու րեն Փա փա զյանն իր ու նե ցած փոր ձա-
ռու թյան մա սին գրում է. «1917 թ. ձմե ռը միս-մի նակ Փե րի հա սայ: Մէ կը չէի ճանչ նար, 
շու կան, փո ղոց նե րը դար ձայ, տե սայ, որ իմ տա րի քիս, ի նձ մէ պզ տիկ խլե ակ մը հայ 
որ բեր ամ բողջ օ րը կը մու րան, գի շերն ալ կա ռա վա րա կան ձիե րու ա խո ռը կ’եր թան, 
կը քնա նան: Ի րենց միա ցայ, փլփլ ված ան կիւն մը գտայ, ծուա րե ցայ: Ա մէն մէ կը ի նչ որ 
մու րա ցած էր, հա նեց, սկ սաւ ու տել: Ես ամ բողջ օ րը ա նօ թի էի, ա նօ թի ալ քնա ցայ» 60: 

56 Լեսլի Ա. Դևիս, Սպանդի նահանգը, թարգմ.՝ Գրիգոր Ջանիկյան (Երևան, Դալլ, 2001), 238:
57 Zarouhi Ayanian, Armenian Assembly Oral History Project. 
58 Abraham Aghbashian, նույն տեղում:
59 Karnig Arpajian, նույն տեղում:
60 Սուրէն Փափազեան, Վերապրողի մը ոդիսականը (Երևան, «Ամարաս», 2000), 113:
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Հայկա նուշ Մել քո նյա նը պատ մում է, թե ի նչ պես է Աղ բու նա րում կա ռա վա րու թյու նը 
սնն դով ա պա հո վել գաղ թա կան նե րին, որ պես զի վեր ջին ներս մու րաց կա նու թյուն չա նեն 
և հի վան դու թյուն չտա րա ծեն Այն թա փում: Նա պատ մում է. «Քոյրս և ես միեւ նոյն գիւ-
ղին բա ժին ին կանք որ Աղ բու նար կը կո չուէր: Մեզ հետ կին մը կար որ 5-6 տա րե կան 
մանչ մ’ու նէր, կի նը քա ղաք կ’եր թար մու րա լու որ կա րե նար պզ տի կը ապ րեց նել: Կա ռա-
վա րու թիւ նը օ րա կան փոք րիկ հաց մը կու տար որ պէս զի քա ղաք մու րա լու չեր թայինք և 
հի ւան դու թիւն տա րա ծէինք» 61: 

Ընտանեկան համերաշխությունն ու փոխօգնությունը

 Կեն ցա ղի կազ մա կերպ ման հա մա տեքս տում, մաս նա վո րա պես սնն դի հայ թայթ ման, 
ոչ զին ված/ բա րո յա կան դի մադ րու թյուն կա րե լի է հա մա րել նաև ըն տա նե կան հա մե-
րաշ խու թյունն ու փո խօգ նու թյու նը: Ո րոշ դեպ քե րում վե րապ րող ներն ի րենք են այս 
երևույ թը նկա րա գրում և մեկ նա բա նում որ պես «ողջ մնա լու ձև», ո րոշ դեպ քե րում մենք 
ե նք այն գնա հա տում որ պես այդ պի սին: Հո լո քոս տի հա մա տեքս տում թե մայի քն նարկ-
ման ժա մա նակ կարևոր վում է փո խօգ նու թյան դի մե լու ռիս կայ նու թյու նը, այ սինքն` 
առ կա վտան գը և վեր ջի նիս տե սակ նե րը. որ քա նո՞վ էին մար դիկ վտան գի տակ դնում 
ի րենց կյան քը՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րին կամ պար զա պես ազ գա կից նե րին օգ նե լու 
հա մար: Այս հար ցադ րու մը հա ճախ օգ նում է պա տաս խա նե լու այն մտայ նու թյա նը, թե 
ին չու մի մյանց օգ նու թյան չէին հաս նում: Կեն ցա ղում ցու ցա բեր ված «փո խօգ նու թյու նը» 
դի տարկ վում է որ պես «կա ռու ցո ղա կան վարք», ին չը և նպաս տել է վե րապ րե լուն62: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած բա լուե ցի Փա ռան ձեմ Ա լեք սա նյա նը պատ-
մում է, որ մի թուրք ի րեն վերց րել է գաղ թի ճա նա պար հից` ան ջա տե լով իր ըն տա-
նի քի ան դամ նե րից: Հա ցա բուլ կե ղե նի խա նու թի մո տով ան ցնե լու ժա մա նակ ի րեն 
հաց են տվել. «Երբ նա տվեց մի կտոր հաց, ես իմ ե կած ճա նա պար հով ետ վա զե ցի: 
Մար դը հետևեց ի նձ` հաս կա նա լով, որ ես ցան կա նում եմ այդ հա ցը տալ մայ րի կիս: Ես 
հա սա, նրանց գցե ցի հա ցը, ետ դար ձա և միա ցա այդ մար դուն»63: Աբ րա համ Աղ բա-
շյա նը հպար տու թյամբ է հի շում, թե ի նչ պես է, վտան գի են թար կե լով սե փա կան կյան քը, 
ան ձամբ հաց հասց րել հայ գաղ թա կան նե րին, ե րբ իր մայրն աշ խա տում էր մի ա րա բա-
կան ըն տա նի քում64:

 Մի նպա րա վա ճա ռի մո տից գո ղու թյուն ա նե լու և հայ րե նա կից նե րին օգ նե լու մա սին 
Գառ նիկ Ար փա ջյա նը պատ մում է. «Ես սկ սե ցի գո ղա նալ, դա լավ չէ, բայց ես գո ղա նում 
էի իմ ազ գա կից նե րին օգ նե լու հա մար, նրանք քաղ ցած էին, ես ցան կա նում էի օգ նել իմ 
ժո ղովր դին: Ես տաս, տասն մեկ տա րե կան եմ, բայց մտա ծում եմ իմ ազ գու թյան և կրո նի 
մա սին, ո րը չէի ցան կա նում փո խել…»65: 

61 Մելքոնեան, Կեանք եւ մահ, 27-28:
62 Boaz Kahana, et. al., “The Victim as Helper-Prosocial Behavior during the Holocaust,” Humboldt Journal 
of Social Relations l3, no. 1/2 (1985-86): 361.
63 Parantzem Alexanian, Armenian Assembly Oral History Project.
64 Abraham Aghbashian, նույն տեղում:
65 Karnig Arpajian, նույն տեղում: 
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Վե րոն շյալ օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, որ հայ ե րե խա նե րը գի տակ ցել են, որ 
վտան գի են են թար կում սե փա կան կյան քը, բայց և այն պես դի մել են ռիս կի և օգ նու-
թյան հա սել ազ գա կից նե րին: 

Այս պի սով, հոդ վա ծում ան դրա դարձ կա տար վեց գի տա կար գային կարևոր մի հար-
ցադր ման՝ ի ՞նչ է ոչ զին ված դի մադ րու թյու նը և վեր ջի նիս ու սում նա սի րու թյան նպա-
տակն ու խն դիր նե րը։ Այս հեն քի վրա, բազ մա հա զար վկա յու թյուն նե րից ըն դա մե նը մի 
քա նի բնու թա գրա կան օ րի նակ նե րի հի մամբ ա ռաջ քաշ վեց և հիմ նա վոր վեց այն մտայ-
նու թյու նը, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ ե րե խա նե րի կող մից սնն դի 
ձեռք բեր ման տար բեր ե ղա նակ նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ոչ զին ված դի մադ-
րու թյան դրսևո րում ներ: 

Hasmik G. Grigoryan 
PhD in History

WAYS OF FOOD PROCUREMENT DURING THE ARMENIAN GENOCIDE AS AN 
MANIFESTATION OF “UNARMED RESISTANCE”: CHILDREN’S EXPERIENCES

Summary
Key words: Armenian Genocide, Holocaust, children, unarmed resistance, food, memories, oral 
stories. 

The aim of the article is to discuss whether the methods of food procurement can be 
considered as an manifestations of unarmed resistance during the Armenian Genocide. For 
this purpose, the article first presents the concept of an unarmed resistance in the context of 
the Holocaust. 

Such scientific interest is motivated by the fact that despite a number of self-defense 
battles during the Armenian Genocide, including some with victorious outcome, as in Van, 
there is a common perception that Armenians were somewhat guilty, because “they have 
been slaughtered like sheep,” without resistance. For this reason article gives a scientific 
assessment of the concept of “resistance” by making its sub-categories separate subjects of 
research. Certainly, within the framework of one article it is impossible to touch upon all 
the aspects and forms of resistance, however, the article is an attempt to pose new questions 
in the field of the Armenian Genocide studies. 

In the second part of the article, the ways of food procurement during the Armenian 
Genocide are grouped and observed in the context of the concept of unarmed resistance. 
Mainly the children’s experiences were discussed trying to find out which social groups 
have been involved in whiat kind of activities and to what extent. In the article, the methods 
of food procurement, part of the daily life of the Armenian Genocide, are discussed as a 
conscious and unconscious struggle against the policy of starvation during the Genocide. 
The article is based on published memoirs and oral testimonies of the Armenian Genocide 
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survivors. The source materials are indicating on the variety of food procurement ways. 
However, in the article, the most common ones – feeding on grass, gathering fruits, berries 
and nuts, begging – were presented, often interpreted by the survivors as a life-and-death 
struggle. 

Асмик Г. Григорян 
кандидат исторических наук

СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ЕДЫ КАК “НЕ ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ” 
ПРИ ГЕНОЦИДЕ АРМЯН: ОПЫТЫ ДЕТЕЙ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост, дети, не вооруженное сопротивление, еда, 
воспоминания, устные рассказы. 

В статье обсуждается возможность рассматривания методов приобретения еды во 
время Геноцида армян в качестве не вооруженного сопротивления. С этой целью 
в начале статьи затронуты некоторые научные вопросы, а также сформирована 
концепция не вооруженного сопротивления в контексте Холокоста. 

Такой научный интерес обусловлен тем, что несмотря на тот факт, что во время 
Геноцида армян имело место вооруженное сопротивление: самооборонительные бои, 
в том числе и с победным исходом, как в Ване, однако бутует мнение, что армяне в 
какой-то мере сами виновны, так как “были зарезаны как бараны,” а имен но без 
сопротивления. Исходя из этого, в статье дается научная оценка понятию “сопротив-
ле ние,” превращая подкатегории последнего в отдельные предметы иссследования. 
Несомненно, в рамках одной статьи невозможно коснуться всех аспектов проблемы 
и всех видов сопротивления, однако можно сформировать опыт постановки новых 
вопросов в сфере изучения Геноцида армян. 

В статье сделана попытка объединить способы приобретения еды во время Геноцида 
армян и рассмотреть их в контексте концепции не вооруженного сопротивления. 
Особенно это относится к опыту детей, а также к вопросу о том, какие социальные 
группы были вовлечены в какие виды деятельности и в какой степени? Способы 
нахождения еды, составляющие повседневную часть Геноцида армян, в данной статье 
рассмат риваются в качестве осознанной или не осознанной борьбы против политики обре-
кания людей на голодную смерть. Научными источниками статьи яв ляются изданные 
мемуары и устные рассказы людей, переживших Геноцид армян. Источ ники описывают 
различные способы достования еды. Но в статье приведены наи более распространенные 
из них: употребление травы, сбор фруктов, ягод и орехов, выпрашивание – все это люди, 
пережившие геноцид, объясняют как борьбу за выживание. 
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